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– sjá bls. 8 og 9.

Djúpa röddin magnaða og fallega kom
óneitanlega á óvart hjá þessum unga pilti
með barnslega útlitið. Öllu færri vita vænt-
anlega um rætur hans í Súðavík og á Ísafirði,
sem eru í rauninni tilefni þessa viðtals. Ræt-
urnar í Súðavík eru óneitanlega nokkuð
sérstæðar. – Bjarni Arason söngvari og
útvarpsmaður er í viðtali vikunnar.

Látúnsbarkinn ljúfi
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Fjöldi auglýsinga um laus störf
í Ísafjarðarbæ undanfarið hefur
vakið athygli. Gísli Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri var spurður
hvort þetta megi þakka uppgangi
í atvinnumálum í bæjarfélaginu.

„Það er hraustleikamerki að
hér er talsvert af lausum störfum
og atvinnutækifæri fjölbreytt. Þessi
fjöldi starfa sem nú er í boði er
að hluta til vegna eðlilegra hreyf-
inga á vinnumarkaðnum, fólk
skiptir um störf og í sumum til-
fellum eru að skapast ný störf
vegna aukinnar eftirspurnar eftir
framleiðslu fyrirtækja á svæðinu.
Atvinnumarkaðurinn er líflegur

og óhætt að hvetja fólk, t.d. á höf-
uðborgarsvæðinu, til að flytjast
til Ísafjarðarbæjar og ráða sig til
starfa. Miklar líkur eru á að mak-
inn fái þá einnig vinnu fljótlega,
ef ekki strax,“ segir hann.

Gísli segir að almennt séu já-
kvæð teikn á lofti í atvinnulífinu
í Ísafjarðarbæ og nágrenni til
skemmri og lengri tíma. Töluvert
mörg nýsköpunarverkefni séu á
upphafsstigum, ný eða nýleg, og
muni skapa fjölda nýrra starfa.

„Áframhaldandi uppbygging
verður í Háskólasetri Vestfjarða
og Þróunarsetrinu og þekkingar-
og fræðastörfum mun því halda

áfram að fjölga. Fiskeldi er í örum
vexti, umsóknir fyrir ellefu þús-
und tonna eldi í Ísafjarðardjúpi
liggja nú þegar fyrir og fyrir
nokkur þúsund tonn til viðbótar
annars staðar í sveitarfélaginu.
Líkur eru á að tugir og hundruð
starfa byggist upp á næstu árum
í tengslum við fiskeldi og vænt-
anlega enn fleiri störf í rannsókn-
um, þekkingariðnaði og greinum
og stoðþjónustu sem tengjast
fiskeldinu, segir bæjarstjóri.

„Hraðfrystihúsið - Gunnvör
hefur stórar fyrirætlanir í fiskeldi
en er einnig að láta smíða um-
hverfisvænni togara en áður hefur

þekkst. Sá togari verður bylting
hérlendis í minnkaðri olíunotkun.
Miklir möguleikar eru í ferða-
þjónustu. Farþegar af skipum eru
nú um fimmtíu þúsund á sumri
og hefur farið hratt fjölgandi, þeir
eru tiltölulega lítt snert gullnáma
fyrir þá sem eru frjóir og hug-
myndaríkir. Vöxtur í annarri
ferðaþjónustu er líka mikill. 3X-
Technology starfar af fullum
krafti í samstarfi sínu við Skag-
ann. Fyrirtækið er í afar áhuga-
verðri þróunarvinnu og alltaf í
leit að hæfileikaríkum starfs-
kröftum. Vegna samstarfs 3X við
Menntaskólann á Ísafirði eru mögu-

leikar til stálsmíðanáms hvergi
betri á Íslandi en einmitt hér.“

Gísli nefnir líka að Mennta-
skólinn á Ísafirði býður nú skip-
stjórnarnám til A-réttinda í sam-
vinnu við Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða og fjölgar nemendum við
MÍ úr 285 í 329 frá fyrra hausti.

„Í Bolungarvík eru áform um
kalkþörungavinnslu komin mjög
langt og mjólkurframleiðsla í
góðum vexti, enda úrvalsvörur
framleiddar hjá Örnu. Í Víkinni
eru einnig í gangi spennandi
nýsköpunarverkefni sem lofa
góðu,“ segir Gísli Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri.

Fjöldi atvinnuauglýsinga er hraustleikamerki

Skilaboð Vestfirðinga til ráðherra skýr
Ragnheiður Elín Árnadóttir

iðnaðar- og viðskiptaráðherra
ferðaðist um Vestfirði í fyrri viku,
heimsótti fjölda fyrirtækja og
fundaði með sveitarstjórnum.
„Það dylst engum sú mikla upp-
bygging og sóknarhugur sem á
sér stað á Vestfjörðum, sér í lagi
hvað varðar fiskeldi og ferða-
þjónustu. Skilaboð Vestfirðinga
voru skýr; ríkisvaldið þarf að
tryggja að íbúar Vestfjarða sitji
við sama borð og íbúar annarra
landshluta varðandi samgöngur,
orkumál og aðra innviði samfé-
lagsins. Þá munu þeir eflast og
dafna og treysta þjóðarhag,“ segir
í umfjöllun ráðuneytisins um ferð

ráðherra.
Tveir þingmenn NV-kjördæm-

is voru með ráðherra í för, Einar
Kristinn Guðfinnsson, forseti Al-
þingis, og Haraldur Benedikts-
son, fyrrv. formaður Bændasam-
takanna. Komið var víða við. Í
Súðavíkurhreppi var fundað með
sveitarstjóra og oddvita um þau
mál sem efst eru á baugi á þeirra
heimavelli, sem og samskipti
þeirra og stjórnvalda. Þá fundaði
ráðherra jafnframt með forsvars-
mönnum Fjórðungssambands
Vestfirðinga, Markaðsstofu Vest-
fjarða og Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða.

Ráðherra heimsótti Fjarðalax

á Patreksfirði, Dýrfisk í Tálkna-
firði og Arnarlax á Bíldudal og
lögðu forsvarsmenn fyrirtækj-
anna þunga áherslu á að öll stjórn-
sýsla varðandi greinina yrði
styrkt og leikreglur skýrðar. Þá
væri mjög brýnt að framkvæma
nauðsynlegar rannsóknir á því
hve mikið fiskeldi hver fjörður
þyldi án þess að það kæmi niður
á náttúrunni.

Þá heimsótti ráðherra ásamt
föruneyti sínu m.a. Norðursalt á
Reykhólum, Villimey á Tálkna-
firði, Westfjords Adventures og
Fosshótel Vestfirði á Patreks-
firði, Hótel Breiðavík, Fossadal
á Ísafirði og Örnu ehf. og True

West í Bolungarvík. Ráðherra
kynnti sér einnig starfsemi Þör-
ungaverksmiðjunnar á Reykhól-
um og Kalkþörungaverksmiðj-
unnar á Bíldudal og nýsköpunar-
fyrirtækið Hafkalk.

„Sjávarútvegur er vitanlega
grunnstoðin á Vestfjörðum og
fundaði ráðherra með forsvars-
mönnum Hraðfrystihússins Gunn-
varar, sem er stærsta fyrirtækið á
Vestfjörðum og á sér 70 ára sögu.
Samhliða sjávarútveginum blóm-
strar ýmis iðnaður og nýsköpun
og heimsótti ráðherra m.a. vél-
smiðjuna Loga á Patreksfirði,
sem er elsta fyrirtækið í bænum,
3X-Technology á Ísafirði, sem er

í fremstu röð í heiminum í smíði
alls kyns tækja og tæknilausna
fyrir sjávarútveginn, og Kerecis
á Ísafirði, sem framleiðir lækn-
ingavörur úr þorskroði,“ segir
enn fremur.

„Þá var einkar áhugavert að
kynnast hugmyndafræði forsvars-
manna Borea Adventures sem
leggja áherslu á göngu-, kajak-,
skíða- og seglbátsferðir með fá-
menna hópa, sem njóta fyrir vikið
töfra Vestfjarða á hinn eina sanna
hljóðláta hátt. Og ekki má gleyma
þeirri fjölbreyttu – og frábæru –
flóru veitingahúsa sem er að finna
um alla Vestfirði,“ segir að lokum
í umfjöllun ráðuneytisins.

Búinn að selja mestallan bolfiskkvótann
Jón Guðbjartsson, útgerðar-

maður á Ísafirði, er búinn að selja
500 tonn af bolfiskkvóta sem var
í eigu fyrirtækja hans. Hann er
hættur í útgerð og ætlar að selja
skip fyrirtækjanna.

Ég seldi ekkert af rækjukvót-
anum, hvorki í innfjarðarækjunni
eða úthafsrækjunni, og svo á ég
eftir 65 tonn af bolfiski,“ segir
Jón, sem rekur rækjuverksmiðj-
una Kampa hf. á Ísafirði. „Ég er
að losa mig við skuldir og með
þessu get ég borgað allar skuld-
irnar. Þungamiðjan í rekstrinum
verður rækjuverksmiðjan og þess
vegna sel ég ekki rækjukvótann,“
segir Jón. Hann fékk SM Kvóta-
þing til að sjá um sölu kvótans
og segist ekki hafa skipt sér af
því hvert aflaheimildirnar voru
seldar.

Nýtt fiskveiðiár hefst núna 1.
september og þá verður rækjan
aftur kvótasett. Helmingur rækju-
kvótans fer til útgerða sem áttu
rækjukvóta áður en rækjuveiðar
voru gefnar frjálsar 2011 og hinn
helmingurinn til útgerða sem

öfluðu sér veiðireynslu frá 2011.
Jón segir athyglisvert að sjá hvort
gömlu kvótahafarnir geri út á
rækju.

„Ég óttast að þeir geri það ekki.
Þeir reyna væntanlega að leigja

frá sér kvótann, en útgerð rækju-
skipa er mjög erfið um þessar
mundir og ég sé ekki að skipin
geti leigt til sín kvóta, það ber sig
einfaldlega ekki. Þá sjáum við
sama ástandið og fyrir nokkrum

árum þar sem kvótinn var ekki
veiddur þrátt fyrir að það voru til
skip sem vildu veiða rækjuna, og
þá óttast ég verulega framtíð ís-
lensks rækjuiðnaðar. Við erum
að reka flotta verksmiðju og erum

með eftirsóttar afurðir, og það
væri grátlegt ef okkur verður gert
ókleift að reka hana vegna
ákvarðana stjórnmálamanna,“
segir Jón Guðbjartsson.

– smari@bb.is

Jón Guðbjartsson útgerðarmaður og rækjuverkandi.
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Ritstjórnargrein

Senn haustar að

Spurning vikunnar
Stendur íslenska laxastofninum hætta af eldislaxi?

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.

Mörgum þykir hausta snemma, reyndar býsna margar raddir uppi
um að sumarið hafi haft stuttan stans. Hvað sem því líður eru kveinstafir
ástæðulausir, þakka ber í þess stað fyrir það sem við fengum, þrátt fyrir
allt. Veðurblíða er ekki sjálfsögð frekar en annað. Og enn er ekki öll
nótt úti: gleymum ekki fegurðinni sem haustlitirnir bera með sér.

Hvað sem veðurfari leið hélt mannlífið sínu striki: sumarfrí, ferðalög
og útihátíðir um allar trissur, aftanívagnabílalestir (æði mörgum til
ama) í kílómetrum mældar, á þjóðvegum úti; allt taktfastir liðir frá ári
til árs. En tímaklukkan tikkar og, senn byrja laufblöðin að falla, vetrar-
dagskráin tekur við, skólarnir hafa fyllst lífi á ný. Fækkun nemenda í
fyrsta bekk Grunnskólans á Ísafirði minnir okkur óþyrmilega á aðkall-
andi verk að vinna, að búa svo í haginn, að ungt fólk sjái sér hag í að
setjast að hér vestra.

Um líkt leyti og æskan hefur skólagöngu sína koma saman á Alþingi
Íslendinga fulltrúar sem þjóðin hefur kosið til að vernda og gæta hags-
muna þegnanna með lagasetningum, sem ekki verður komist hjá að
setja, eigi friður að haldast.

Trúlega er setningu Alþingis nú beðið með meiri eftirvæntingu en
oft áður. Til að  taka af allan vafa er það ekki vegna óvissunnar um
fjölda þingmanna í skrúðgöngunni til Dómkirkjunnar, ef það á annað
borð verður talið ómaksins vert að viðhalda hefðinni með ákalls til Al-
mættisins um að halda verndarhendi yfir þingi og þjóð. Nei. Vænt-
ingarnar til stjórnvalda og þingmanna snúast ekki um trú eða trúleysi
einstakra þingmanna, þær snúast um gefin fyrirheit, að þeir standi við
stóru orðin:

Verður höggvið á Teigskógarhnútinn í vegagerð á Vestfjörðum?
Verður staðið við útboð Dýrafjarðarganga?
Verður geitastofn Jóhönnu á Háafelli í Hvítársíðu skorinn niður við

trog, og geitastofninum þar með útrýmt, Íslendingum til ævarandi
minnkunar?

Er það bjargföst trú Alþingis að ekki verði komist af með minni
sneið af þjóðarkökunni en sem nemur 700 milljónum króna árlega í
húsaleigu sendiráða? Þarf stöðugt að fjölga þessari stétt manna, hvernig
sem árar í þjóðfélaginu? Hvað með 8,4 milljarða króna húsaleigukostnað
ríkisins á ári? Hversu mikið af húsnæði, bundið leigusamingum,
stendur autt?

Er útilokað að mæta vanda heilbrigðisstofnana með öðrum hætti en
minni þjónustu eða auknum byrðum hinna sjúku?

Alþingi þarf sannarlega að láta til sín taka. Það verður ekki gert með
því að láta snjóbolta yfirbyggingarinnar rúlla stjórnlaust og hlaða
stöðugt meira á sig. Í þeim efnum gerir margt smátt, eitt stórt.       s.h.

Veita úr Stóra-Eyjavatni
fljótvirkasti kosturinn

Veita úr Stóra-Eyjavatni er fljót-
virkasti virkjunarkostur Orkubús
Vestfjarða, að sögn Kristjáns
Haraldssonar orkubússtjóra.
Vatn úr Stóra-Eyjavatni er á
vatnasviði fossins Dynjanda í
Arnarfirði en er utan við friðlýs-
ingu hans. Vatninu yrði veitt í
lón Mjólkárvirkjunar og að sögn
Kristjáns hefði veitan hverfandi
áhrif á Dynjanda (sem einnig er
þekktur sem Fjallfoss).

„Það eru allir sammála um að
það að Fjallfoss þarf að varðveita.
Fjallfoss er besti og hagkvæmasti
virkjunarkostur á Vestfjörðum en
mönnum er ljóst að það yrði al-
drei farið í að virkja hann,“ sagði
Kristján. Hann bætti því við að

fjöldamargir aðrir virkjunakostir
en umrædd veita úr Stóra-Eyja-
vatni séu til skoðunar, en hún sé
efst á listanum.

Aðspurður hvers vegna svo sé
sagði Kristján: „Af því hann er
fljótvirkastur fyrir okkur til þess
að leysa okkar vandamál. Við
gætum verið búnir að ná þarna
framleiðslu eftir þrjú ár ef þetta
gengur eftir.“ Jafnframt sagði
Kristján að þetta mál væri á al-
gjöru byrjunarstigi.

Fram hefur komið hjá Sölva
Sólbergssyni, framkvæmdastjóra
orkusviðs Orkubúsins, að með
því að veita vatni úr Stóra-Eyja-
vatni væri hægt að fullnýta
Mjólkárvirkjun og mögulega

hægt að stækka hana.
Virkjunin var á hálfum afköst-

um í vetur vegna lélegs vatns-
búskapar. Veitan gæti verið til-
búin innan tveggja til þriggja ára
frá því að öll leyfi væru fengin.

Til skerðinga kom á svokall-
aðri ótryggri orku í vetur og þurfti
Orkubúið að kynda hitakatla með
olíu í einn og hálfan mánuð með
umtalsverðum aukakostnaði,
sem Orkubúið verður að velta
yfir á neytendur.

Stjórnendur Orkubúsins hafa
sagt að auka verði orkusjálfstæði
Vestfjarða en 60% af raforku
Vestfirðinga er „innflutt frá meg-
inlandinu“.

– smari@bb.is

Bæjarstjóri fagnar gagn-
rýni á virkjanaáform OV

Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
að umsókn Orkubús Vestfjarða
um að veita vatni úr Stóra-Eyja-
vatni í Mjólkárvirkjun verði tekið
með opnum huga. Orkubúið hef-
ur sótt um breytingu á aðalskipu-
lagi Ísafjarðarbæjar þar að lút-
andi. Fram hefur komið að veitan
minnkar vatnsmagn í fossinn
Dynjanda (einnig nefndur Fjall-
foss) sem er friðlýstur.

„Miðað við þann ramma sem
friðlýsingin setur, þá er heimilt
að skoða þessa veitu og við aðal-
skipulagsvinnu verður það gert

með opnum huga. En það er alveg
á hreinu að fáir ef nokkrir Vest-
firðingar sætta sig við að valda
tjóni á Dynjanda. Ef vatnsmagn í
fossinum helst yfir ásættanlegum
mörkum, þá verður ekki hægt að
kvarta yfir þessu, en ef hann fer
niður fyrir ákveðin mörk, sérstak-
lega um ferðamannatímann, þá
held ég að þetta muni ekki
ganga,“ segir hann.

Gísli fagnar gagnrýni á áform
Orkubúsins, en meðal þeirra sem
deilt hafa á þau er Gunnlaugur
Finnbogason í grein á bb.is. „Ég
fagna framkominni gagnrýni.

Allar framkvæmdir í og við nátt-
úruperlur eins og Dynjanda þarf
að planleggja yfirvegað og skoða
frá öllum sjónarhornum, “ segir
bæjarstjóri.

Í grein á bb.is segir Sölvi R.
Sólbergsson, framkvæmdastjóri
orkusviðs Orkubúsins, að í að-
draganda friðlýsingar Dynjanda
hafi veita úr Stóra-Eyjavatni ver-
ið skoðuð með tilliti til áhrifa á
fossinn. Sölvi segir að niðurstað-
an hafi verið að leyfa þessa
orkunýtingu og segir hann um-
sókn Orkubúsins vera í samræmi
við friðlýsingarskilmála.

Búið er að aka fjöldamörgum vörubílshlössum af jarðefni í lautina fyrir innan Bónus á Skeiði
í Skutulsfirði. Efnið kemur úr framkvæmdum við snjóflóðarvarnargarð í Eyrarfjalli. Jóhann
Birkir Helgason, sviðsstjóri umhverfissviðs Ísafjarðarbæjar, segir fylla eigi í lautina sem myndaðist
þegar upphækkaður vegur var lagður í Tunguhverfið. Að sögn Jóhanns á ekki eftir að flytja miklu
meira í lautina. Slétt verður úr haugunum og sáð í flagið.                                           – smari@bb.is

Fyllt upp í laut við BónusAlls svöruðu 333.
Já sögðu 121 eða 36%
Nei sögðu 144 eða 43%

Veit ekki sögðu 68 eða 21%
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Dýrfirska listakonan Kristín
Þórunn Helgadóttir var valin
handverksmaður ársins 2014 af
valnefnd á Handverkshátíð í
Eyjafirði fyrir stuttu. Hún býr til
skartgripi úr íslenskum þarakúl-
um, nánar tiltekið úr vestfirsku
klóþangi, sem hún kallar fjöru-
perlur. Fjöruperlurnar týnir hún í
fjörunni í Dýrafirði en hún vinnur
kúlurnar þannig að þarinn er
þurrkaður og pússaður og eina
efnið sem hún ber á hann er kók-
osolía.

Í umsögn valnefndar hátíðar-
innar segir: „Kristín nýtir efnivið
úr náttúrunni á frumlegan og

áhugaverðan hátt og hefur þróað
aðferðir til að vinna úr honum
svo afraksturinn verður fallega
vara þar sem litir, munstur og
form náttúrunnar fá að njóta sín í
einfaldleika sínum en í nýju sam-
hengi.“

Kristín Þórunn er búsett á Þing-
eyri en hún er frá Alviðru í
Dýrafirði, dóttir hjónanna Helga
Árnasonar og Jónu Bjarkar heit-
innar Kristjánsdóttur. Þess má
geta að handbragð Kristínar hefur
vakið athygli áður en hún byrjaði
að framleiða fjöruperlurnar. Sér
í lagi fígúrur sem hún hefur gert
úr rekaviðardrumbum.

Kristín Þórunn hand-
verksmaður ársins

Kristín Þórunn með verðlaunagripinn.

Guðbjargar Rósu Jónsdóttur
Hlíf 1, Ísafirði

Reynir Pétursson
Þorgeir Jón Pétursson

Gunnar Pétur Pétursson
Dagný Rósa Pétursdóttir Guðmundur Fr. Jóhannsson

ömmubörn og langömmubörn.

Þökkum auðsýnda samúð, vináttu og hlýhug
við andlát og útför ástkærrar móður okkar,

tengdamóður, ömmu og langömmu

Sérstakar þakkir fær starfsfólk heimahjúkrunar á Hlíf
og sjúkrahússins sem sýndi henni einstaka umhyggju

Kerecis á heilbrigðisráð-
stefnu Bandaríkjahers

Ísfirska nýsköpunarfyrir-
tækið Kerecis tók þátt í heil-
brigðisráðstefnu bandaríska
hersins í Fort Lauderdale á
Flórída í síðustu viku. Ráð-
stefnan, sem nefnist á ensku
Military Health System Re-
search Symposium, var haldin
af bandaríska varnarmálaráðu-

neytinu og komu þar saman fræði-
menn, vísindamenn varnarmála-
ráðuneytisins, heilbrigðisstarfs-
fólk í hernum og framleiðendur í
heilbrigðisgeiranum. Kerecis
hefur þróað sárameðhöndlun úr
fiskroði þar sem eiginleikar
Omega 3 fitusýra eru nýttir.

Guðmundur Fertram Sigur-

jónsson, forstjóri Kerecis, seg-
ir að herinn þarfnist sértækra
lausna, meðal annars í með-
höndlun á þrálátum sárum, og
hann telur að sárameðhöndlun
Kerecis geti komið að góðu
gagni við umönnun bandarísk-
ra hermanna.

– smari@bb.is

Jón Reynir Sigurvinsson,
skólameistari Menntaskólans á
Ísafirði, tilkynnti nemendum
við skólasetningu í síðustu viku
að busavígslum verði hætt.
„Það hefði átt að vera búið að
ákveða þetta fyrir löngu. Busa-
vígslur hafa farið úr böndun-
um. Ég get talið upp nefbrot,
handleggsbrot, gleraugu hafa
brotnað og skólinn þurft að
bæta þau, skemmdan fatnað,
listinn er mjög langur. Fyrir
utan skelfilegar sögur sem
maður hefur heyrt af og orðið
vitni að,“ sagði skólameistari.
Hann sagði að aðdragandi
busavígslunnar, dagana fyrir
sjálfa busunina, hafi oft verið
verstur. „Það er eins og það
leysist eitthvað úr læðingi sem
fólk ræður ekki við og því sé
ég ekki fært annað en að hætta
busavígslunum algjörlega,“
segir Jón Reynir.

Nokkru fyrir skólasetningu
sendi fulltrúi þriðja árs nema
beiðni til skólameistara um
leyfi fyrir þriggja daga dagskrá
busavígslu. „Þar er lýst kunn-
uglegu stefi niðurlægingar, of-

beldis bæði andlegu og líkam-
legu. Þessu erindi hefur verið
svarað þar sem segir að í tillögum
frá stjórnendum, námsráðgjöfum
og sviðsfundum á vorönn 2013
og einnig á fundi skólanefndar
frá sama tíma, sem fulltrúi nem-
enda sat, var samþykkt að leggja
busavígslur niður og einnig allan
aðdraganda að busavígslum, svo
sem uppboð eða aðrar niðurlægj-
andi athafnir,“ sagði Jón Reynir
við skólasetninguna, og bætti við:

„Busavígslur eru ofbeldi og
stríða gegn landslögum. Þetta
hefur umboðsmaður barna ítrek-
að bent á. Við skólastjórnendur
getum ekki sest niður með
fulltrúum ykkar og samið um
innihald busavígslna. Við getum
ekki og viljum ekki semja okkur
frá lögum um ofbeldisverk. Félag
íslenskra framhaldsskóla og
Skólameistarafélag Íslands hafa
sent frá sér fréttatilkynningu þar
sem þeir hvetja til þess að busa-
vígslur nýnema verði lagðar af,
þess í stað verði tekið vel á móti
þeim. Hér með tilkynnist að busa-
vígslan heyrir nú sögunni til og
einnig allur aðdragandi hennar,

sem hefur oft staðið yfir í
marga daga.“

Jón Reynir sagði að skólinn
hafi í mörg ár verið með
sérstaka móttökuáætlun fyrir
nýnema, þar sem hápunkturinn
er svokölluð nýnemaferð. Hún
verður á dagskrá núna á
fimmtudag og föstudag í
þessari viku. Stjórn Nemenda-
félagsins tekur einnig þátt í
dagskrá ferðarinnar.

„Það er oft sagt að busa-
vígslur jaðri við ofbeldi. Ég er
því ósammála, þær jaðra ekki
við ofbeldi heldur eru þær of-
beldi. Það hefur farið fram
mjög gróft ofbeldi í busavígsl-
um og við gefum ekki frí frá
ofbeldisverkum þrjá daga á
ári,“ sagði Jón Reynir í samtali
við blaðið. Hann sagði mikil-
vægt að allir framhaldsskólar
standi saman þegar kemur að
ákvörðun um busavígslur.
„Þetta miklu erfiðara að eiga
við ef nemarnir geta bent á
aðra skóla þar sem busavígsl-
urnar eru leyfðar,“ segir Jón
Reynir Sigurvinsson.

– smari@bb.is

Busavígslum í Mennta-
skólanum á Ísafirði hætt

Menntaskólinn á Ísafirði.

456 4560Auglýsinga-
síminn er
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Látúnsbarkinn ljúfi
Bjarni Arason og rætur hans

Íslenska þjóðin þekkir söng-
varann ástsæla og útvarpsmann-
inn margreynda Bjarna Arason.
Hann varð landsfrægur á einni
kvöldstund, ekki orðinn sextán
ára, þegar hann sigraði í keppn-
inni um Látúnsbarkann í beinni
útsendingu í Sjónvarpinu frá
Tívolíinu í Hveragerði. Djúpa
röddin magnaða og fallega kom
óneitanlega á óvart hjá þessum
unga pilti með barnslega útlitið.
Öllu færri vita væntanlega um
rætur Bjarna í Súðavík og á Ísa-
firði, sem eru í rauninni tilefni þessa
viðtals.

Bjarni er ættaður úr Súðavík
með nokkuð sérstæðum hætti.
Bent Eikesdal langafi hans var í
hópi Norðmanna sem komu hing-
að til lands til að reisa hvalveiði-
stöð vestra laust fyrir aldamótin
1900. Bjarni er ekki með það
alveg á hreinu hvaða hvalveiði-
stöð það var, en á þessum tíma
komu Norðmenn upp þremur
slíkum í Súðavíkurhreppi, tveim-
ur við Álftafjörð og einni við
Seyðisfjörð, og nokkrum fleiri
víðar á norðanverðum Vestfjörð-
um.

Einn varð eftir
á síðustu stundu

Að verki loknu héldu Norð-
mennirnir aftur áleiðis til síns
heima, nema einn. Bent Eikesdal
varð eftir á síðustu stundu, en
hinir fórust á leiðinni til Noregs.

„Hann kynnist Friðgerði Þórð-
ardóttur langömmu minni í Súða-
vík, sem var þá í þann mund að
fara til Vesturheims á eftir for-
eldrum sínum sem voru farnir
þangað. Á þessum tíma voru
miklir mannflutningar vestur,
eins og við þekkjum. Friðgerður
langamma mín átti viku eftir af
vinnu sinni hér og ætlaði síðan
vestur um haf, en þá kynnist hún
Bent langafa mínum, þannig að
hún fór aldrei til Vesturheims á
eftir sínum foreldrum – og þannig
byrjaði þetta!“ segir Bjarni.

Bent Eikesdal var smiður en
varð síðar bóndi í Hattardal í
Álftafirði. Friðgerður og Bent
hvíla í kirkjugarðinum í Súðavík.

„Sigurður Bentsson afi minn,
faðir Kolbrúnar móður minnar,
var skipasmiður hjá Marzellíusi
Bernharðssyni á Ísafirði. Kona
hans og amma mín hét Bjarney
Þórðardóttir og var mikil sauma-
kona á Ísafirði.

Kolbrún Gerður Sigurðardóttir

móðir mín ólst upp á Ísafirði en
kynntist pabba í Reykjavík. Hann
var frá Hvammstanga en hafði
farið suður á ungum aldri. Þau
flytjast svo vestur á Ísafjörð
haustið 1973 þegar hann fékk
pláss á togaranum Guðbjörgu ÍS.
En síðan kemur höggið rúmu ári
seinna.“

Slysið 29. nóvember 1974
Í inngangi að minningargrei-

num frá Sjómannafélagi Ísfirð-
inga sem birtust í blöðum í des-
emberbyrjun 1974 segir:

Laugardagur og síðustu korn
nóvembermánaðar voru að renna
úr stundaglasi tímans. Mann-
fjöldinn á hafnarbakkanum á Ísa-
firði stóð þögull álengdar. Skut-
togarinn Guðbjörg ÍS var að
leggja að landi. Fáni skipsins
blakti í hálfa stöng, sem og hvar-
vetna í bænum. Þetta nýja og
glæsilega skip var að þessu sinni
skip sorgarinnar, hönd dauðans
hvíldi yfir. Þrír skipverjar voru
ekki lengur í tölu lifenda.

Að morgni laugardags 30. nóv.
flaug sú helfregn um Ísafjarðar-
kaupstað, að daginn áður hefði
b/v Guðbjörg orðið fyrir brotsjó
er skipið var að veiðum um 50
sjómílur út af Bjargi og þrír skip-
verja drukknað. Menn setti
hljóða. Enn einu sinni hafði mað-
urinn með ljáinn lostið íslenzkt
sjávarpláss ægihöggi og skilið
eftir blæðandi und; enn einu sinni
hafði Ægir konungur krafist
fórna. Með skipinu voru lík
tveggja hinna látnu, einn gisti
hina votu gröf.

Síðan er stutt minningargrein
um hvern þessara þriggja manna.
Um föður Bjarna Arasonar segir
þar:

Ari Auðunn Jónsson var fædd-
ur á Hvammstanga hinn 16. ágúst
1933. Foreldrar hans voru þau
Jón heitinn Ólafsson úrsmiður
og kona hans Vilborg Guðmunds-
dóttir, sem lifir son sinn.

Um 17 ára að aldri fluttist hann
til Reykjavíkur þar sem hann átti
heima þar til hann fluttist búferl-
um með fjölskyldu sína til Ísa-
fjarðar í september 1973 og hafði
hann því dvalist hér rúmt ár.

Ari heitinn hafði stundað
sjómennsku yfir tveggja áratuga
skeið, verið í siglingum og á tog-
urum. Hann var dugandi sjómað-

ur og vel liðinn af samstarfs-
mönnum. Er þar skarð fyrir skildi.

Sem fyrr segir var hann nýflutt-
ur til Ísafjarðar, en eigi að síður
hafði hann fest hér rætur, hann
hafði byrjað byggingu íbúðar-
húss og hér átti framtíðarheimili
hans að standa. En skjótt brá sól
sumri.

Ari kvæntist 8. sept. 1956 Kol-
brúnu Sigurðardóttur, Bentsson-
ar, sem ættuð er frá Ísafirði. Lifir
hún mann sinn ásamt fjórum
börnum, sem þeim varð auðið.

Ræturnar og
tengslin á Ísafirði

Bjarni var tæplega þriggja og
hálfs árs þegar hann missti föður
sinn.

„Við búum áfram á Ísafirði
eftir þetta. Mamma var ólétt að
yngstu systur minni þegar slysið
varð. Þetta voru auðvitað erfiðir
tímar fyrir ekkjuna með börnin.
Svo fæðist Arna Hrönn, og hún
er ekki nema rúmlega tveggja
ára þegar hún greinist með hvít-
blæði. Hún var flutt suður á
sjúkrahús, þyrla frá bandaríska
hernum kom og sótti hana. Arna
þurfti að vera lengi á spítala í
Reykjavík þannig að við fluttum
suður árið 1979, þegar ég var um
átta ára aldur.

Síðan hef ég að vísu verið með
annan fótinn á Ísafirði enda á ég
þar mikið af skyldfólki. Þar eru
mínar rætur. En vegna þess hvað
ég fór snemma eru margir sem
hafa ekki hugmynd um að ég sé
tengdur þessu svæði, en auðvitað
eru líka margir sem vita það. Ég
hitti einu sinni fyrir vestan mann
sem hafði verið með pabba á sjó
og hann rifjaði upp atvik sem ég
hafði ekki hugmynd um. Ég er
alltaf að hitta eitthvert fólk sem
þekkti pabba og ber honum vel
söguna. Sjálfur man ég lítið sem
ekkert eftir honum.

Með aldrinum finn ég stöðugt
betur hvernig ræturnar eru á
Ísafirði, mér þykir alltaf vænna
og vænna um staðinn. Auður Ósk
Aradóttir systir mín á heima á
Ísafirði og rekur þar veitingastað.
Og svo hvílir líka faðir minn þar
í kirkjugarðinum. Elsa heitin Sig-
urðardóttir, systir hennar mömmu,
var gift Kútta löggu heitnum
[Kristján Jón Kristjánsson],
þannig að þetta tengist allt. Það
er líka margt af þessu fólki dáið,
farið.

Við bjuggum uppi á Hjallavegi

15. Foreldrar mínir voru að byggja
sér þetta hús þegar slysið varð.
Það var mikil samkennd og mamma
fékk nú aldeilis hjálp við að koma
húsinu upp. Þar var Kútti fremst-
ur í flokki að hjálpa til að klára
húsið. Þetta er dæmi um sam-
kenndina á þessum litlu stöðum.

Jóhann Magnússon heitinn
sem var með pabba á sjó á Guð-
björginni og eiginkona hans Hall-
dóra Jóhannsdóttir voru fjöl-
skyldu okkar alla tíð stoð og
stytta. Vinatengslin sterk, en
pabbi og Jói voru afar góðir og
traustir vinir. Halldóra býr á Ísa-
firði en Jóhann lést fyrir nokkrum
árum eftir erfið veikindi.“

Fyrir utan systurnar Auði Ósk
Aradóttur og Örnu Hrönn Ara-
dóttur, sem þegar hefur verið
getið, á Bjarni tvö önnur alsyst-
kini, þau Jón Arason (Nonna) og
Sigríði Kolbrúnu Aradóttur
(Kollu).

Langar að halda tón-
leika í Ísafjarðarkirkju

Þegar þetta viðtal er tekið er
Bjarni nýkominn frá Suðureyri.
Hvað var hann að gera þar?

„Það var haft samband við mig
út af hátíðinni Act Alone. Elfar
Logi hringdi og sagði að gaman
væri að hafa mig Vestfirðinginn
með. Ég var mjög ánægður að
heyra hann kalla mig Vestfirðing
og bara dreif mig vestur til að
taka þátt í þessu. Mér fannst það
mjög gaman, og reyndar bæði
ljúft og skylt að stíga á stokk í
kirkjunni á Suðureyri. Þetta gekk
alveg ljómandi vel, óskaplega
skemmtileg stemmning og gott
fólk sem mætti þarna. Þess vegna
er maður að peppa sig upp í það
að vera næst með eitthvað á Ísa-
firði. Það væri gaman að koma í
kirkjuna með tónleika. Það verð-
ur vonandi bráðlega.“

– Jafnvel á næstu vikum eða
mánuðum?

„Já, mig langar að gera það, en
kannski er best að segja sem minnst
um fyrirætlanir sínar þangað til
komið er að þeim. En það hefur
staðið til lengi að koma á Ísafjörð
og syngja. Ég kom nú í nokkur
skipti með hljómsveitinni minni
Milljónamæringunum og við
vorum með dansleiki. En það er
dálítið annað að vera með tón-
leika en ball.“

Söngvarinn kemur víða við
„Ég gaf út plötu 2012 sem heit-

ir Elvis Gospel, það eru Suður-
ríkjasálmar sem Elvis Presley
flutti og hljóðritaði. Þessi lög,
þetta efni er mér mjög kært síðan
ég var unglingur, og ég er farinn
að syngja þau lög dálítið núna.
Ég hef verið að fylgja þessari
plötu eftir með tónleikum víðs-
vegar. Fyrst hélt ég tvenna tón-
leika með þessu efni árið 2011 í
Guðríðarkirkju í Grafarholti í
Reykjavík. Það seldist upp á
þessa tónleika á augabragði. Svo
endurtókum við leikinn árið eftir.
Þá fór hópurinn í hljóðver til að
taka þessi lög upp, og við héldum
þrenna tónleika sem seldust líka
upp.

Annars hef ég sungið alls konar
tónlist gegnum tíðina, popp og
rokk og sálma. Ég syng mikið
við athafnir ýmiskonar, svo sem
við brúðkaup og jarðarfarir og í
afmælum og líka við ýmis önnur
tækifæri í fyrirtækjum, þannig
að söngvarinn stingur niður fæti
á ýmsum stöðum! Svo er ég líka
útvarpsmaður á Bylgjunni og hef
verið í mörg, mörg ár, hef verið
viðloðandi útvarp mjög lengi, al-
veg síðan 1992.“

Alls hefur Bjarni gefið út sjö
stórar plötur, en hann hefur ekki
tölu á öllum þeim safnplötum
þar sem hann kemur við sögu.

Sló í gegn með Slá í gegn
– Víkjum að Látúnsbarkanum,

þú varst bráðungur þegar þú
varðst allt í einu landsfrægur á
einni kvöldstund. Hvernig var til-
finningin að verða þjóðkunnur
svona skyndilega og svona ung-
ur?

„Þetta var 5. júlí 1987 í Tívolí-
inu í Hveragerði. Þar á undan
hafði hljómsveitin Stuðmenn,
sem stóð að þessari keppni, farið
um landið og fundið látúnsbarka
í hverju kjördæmi. Sigurvegarinn
í hverju kjördæmi keppti síðan í
lokakeppninni í Hveragerði í
beinni útsendingu í Sjónvarpinu.
Ég var langyngstur og söng Stuð-
mannalagið Að slá í gegn. Garðar
Cortes óperusöngvari, formaður
dómnefndar, tilkynnti úrslitin
með þessum hætti: Hann sló í
gegn með Slá í gegn. Það voru
náttúrlega allir að horfa á þetta,
þá voru ekki eins margir fjöl-
miðlar og í dag og ekkert internet
eða Facebook.

Já, þarna var ég mjög ungur,
eiginlega barn. Vann þá sem kjöt-
afgreiðslumaður hjá Sláturfélagi
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Suðurlands í Glæsibæ.“

Jóhannes kom með
risastóra blómakörfu

– Þú hefur þá kannski verið
undir stjórn Jóhannesar Jónsson-
ar sem seinna varð þjóðfrægur
sem Jóhannes í Bónus?

„Já, einmitt, hann var yfir öll-
um búðunum hjá Sláturfélaginu
þegar ég var að vinna þarna. Hann
færði mér alveg risastóra blóma-
körfu, ég hef aldrei séð eins stóra
blómakörfu. Hann strunsaði inn
í búðina með blómin og spurði:
Hvar er látúnsbarkinn? Þá var ég
náttúrlega bara mættur í vinnuna.“

– Varstu stressaður á loka-
keppninni í Hveragerði í beinni
útsendingu, varstu feiminn?

„Já, ég var alveg gríðarlega
feiminn. Fyrir það fyrsta ætlaði
ég aldrei að taka þátt í þessari
keppni, þorði það ekki. Ég var
búinn að sjá auglýsinguna frá
Stuðmönnum í Morgunblaðinu
nokkrum sinnum. Þegar ég sá
auglýsinguna fyrst, þá sá ég ein-
hvern veginn veröldina opnast
fyrir mér, þarna væri vettvangur
fyrir mig. Ég fann þessa sterku
löngun til að taka þátt í þessu, en
ég guggnaði alltaf á því.“

Traustur vinur
getur gert kraftaverk

„Vinur minn góður og síðar

umboðsmaður minn, Hjalti Þor-
steinsson, hringdi í mig þegar
fresturinn að sækja um var runn-
inn út og sagði: Ég er búinn að
skrá þig í þessa keppni og þú átt
að mæta klukkan þetta á þriðju-
daginn, eða hvað það nú var. Það
varð ekkert aftur snúið, ég varð
bara að gera svo vel að mæta.

Sem sagt: Traustur vinur getur
gert kraftaverk! Hann gerði það
svo sannarlega í þessu tilfelli. Og
maður sér ekkert eftir því. Í dag
er ég bara þakklátur fyrir það.“

– Keppnin er einstaklega minn-
isstæð ennþá meira en aldarfjórð-
ungi seinna, og alveg sérstaklega
þessi djúpa afbragðsrödd hjá
þessum unga strák.

„Ég hafði kannski barnslegt
útlit, barnslegt andlit, fólki þótti
þetta eitthvað sérstakt. Ég bjóst
alls ekki við að vinna, mér fannst
ég lélegastur af öllum. Þetta kom
mér gríðarlega á óvart þegar úr-
slitin voru tilkynnt.

En þetta var auðvitað mikil
breyting, allt í einu þessi mikla
athygli. Þarna var ég bara óharðn-
aður unglingur. Alltaf í fjölmiðl-
um.“

Valkostur að lifa góðu lífi
„Síðan fór að síga á ógæfuhlið-

ina, ef svo má segja. Ég fór að
nota mikið áfengi og þegar ég
var tvítugur var þetta komið í

óefni. Það var annað hvort fyrir
mig að hætta þessu alveg eða
fara þessa braut til enda. Ég valdi
þann kostinn að hætta, og það
hefur alveg dugað mér síðan. Ég
fór að byggja upp mitt líf á ný.
Það er betra að lifa lífinu lifandi
heldur en í einhverjum vímuefn-
um.“

– Hefurðu starfað í einhverjum
samtökum síðan?

„Já, ég hef starfað í mannrækt
í tuttugu ár. Það er það sem skiptir
máli, það er það sem bjargaði
mér. En allt er þetta reynsla. Þetta
er valkostur, maður getur valið
að lifa góðu lífi. Hitt skilur ekkert
eftir sig, það er í raun og veru
ekki eftir neinu að sækjast. Það
er miklu betra að finna einhverja
náttúrlega vímu sem felst í því
að vera lifandi og vera kátur og
glaður. Það er alveg hægt. Maður
getur fundið þessa náttúrlegu
vímu á svo margan hátt, til dæmis
með því að hlusta á músík eða
raunar gera hvað sem fólki hugn-
ast að gera. Ganga í trúarsöfnuð
eða hvað sem er.

Í dag lifi ég góðu lífi, ég er
giftur Silju Rut Ragnarsdóttur
og við eigum þrjár stelpur. Við
búum í Hafnarfirði. Það er óhætt
að segja að fjölskyldan sé söng-
elsk. Konan mín hefur sungið
með mér við fjölmörg tækifæri
og líka söng hún með mér á plötu

sem kom út 2002. Stelpurnar
syngja líka, meira að segja sú
yngsta, sem er tveggja ára.“

Örlagavaldurinn
Elvis Presley

– Þú hefur væntanlega verið
farinn að syngja eitthvað áður en
þú tókst þátt í keppninni um Lá-
túnsbarkann ...

„Já, mikil ósköp, ég var byrjað-
ur á því. Það er til upptaka í Sjón-
varpinu frá árinu á undan, þar
sem ég kem fram með hljómsveit.
Ég er byrjaður að syngja þrettán-
fjórtán ára. Ég var í tónlistarskóla,
lærði á trompet og var í lúðra-
sveit, og við stofnuðum saman
gítarhljómsveit nokkrir strákar úr
þessari lúðrasveit. Á kynþroska-
skeiðinu byrjaði ballið.

Einhvern veginn kom það í
minn hlut að syngja. Þegar við
vorum að byrja að mynda hljóm-
ana á gítarana fundum við bók
með öllum helstu lögum Elvis
Presleys. Það varð líka örlaga-
valdur í mínu lífi, hann var eigin-
lega minn fyrsti söngkennari og
hafði mikil áhrif á mig.

Svo vindur þetta upp á sig, ég
fer að hlusta á alls konar músík,
og til dæmis í dag er ég farinn að
hlusta á klassíska músík sem mig
hefði ekki órað fyrir þegar ég var
unglingur að ég ætti eftir að hafa
áhuga á. Þetta er þroskamerki,

og ég stend sjálfan mig kannski
að því að vera að hlusta á Rás
eitt. Þá spyr ég sjálfan mig: Halló,
hvað er ég gamall?!

Mér finnst gaman að hugsa til
baka til þeirra tíma þegar maður
hafði engan áhuga á þessu. Þetta
kemur með aldrinum! Eins og að
fara á tónleika með José Carreras,
mér líkaði það nú bara nokkuð
vel!“

Gaman að vera alltaf
að læra eitthvað nýtt

„Það eru alger forréttindi að fá
að syngja. Mér finnst ég svo
blessaður að fá tækifæri til þess
og fá að starfa við það. Þetta er
bara áhugamál sem verður síðan
að atvinnu. Svo hefur röddin ver-
ið að þroskast allar götur síðan
ég byrjaði. Ég er fjörutíu og
þriggja ára og mér finnst röddin
vera núna að ná þeim þroska sem
ég er sáttur við. Ég hef ekki alltaf
verið sáttur við röddina mína. Ég
er farinn að ná hærri tónum, með
þroskanum og æfingunni víkkar
tónsviðið. Svo er gaman að vera
alltaf að læra eitthvað nýtt,“ segir
Bjarni Andrés Arason, eins og
hann heitir fullu nafni, söngvar-
inn geðþekki með röddina djúpu
og ræturnar djúpu fyrir vestan.

– Hlynur Þór Magnússon.

„Síðan fór að síga á ógæfuhliðina, ef svo
má segja. Ég fór að nota mikið áfengi og
þegar ég var tvítugur var þetta komið í
óefni. Það var annað hvort fyrir mig að
hætta þessu alveg eða fara þessa braut til
enda. Ég valdi þann kostinn að hætta, og
það hefur alveg dugað mér síðan.“
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Sælkerar vikunnar eru Kristín Ólafsdóttir og Arnar Pálmason frá Ísafirði

Eftirlæti hótelstjórannaEftirlæti hótelstjórannaEftirlæti hótelstjórannaEftirlæti hótelstjórannaEftirlæti hótelstjóranna
Við ætlum að bjóða upp á

afar góðan saltfiskrétt sem er
vinsæll á okkar heimili. Einnig
erum við með ljúffenga epla-
köku með karamellusósu. Kak-
an er bæði einföld og fljótleg.
Verði ykkur að góðu.

Eftirlæti hótelstjórans
Olía
Hveiti
800 gr. saltfiskur
U.þ.b. 20 kartöflur (fer eftir
stærð/fljótlegt að nota for
soðnar)
2 rauðlaukar (skornir í smátt)
3 hvítlauksrif (söxuð smátt)
Krydduð tómatsósa (t.d.
Hunt‘s garlic and herbs)
2 msk. pestó með sólþurrk-
uðum tómötum
2 msk. tómatmauk
30 svartar og grænar ólívur
skornar í tvennt
Rifinn ostur
Pipar, bergminta (oregano),

basilíka

Aðferð
Hitið ofninn í 160°C.
Ef notaðar eru venjulegar

kartöflur eru þær soðnar.
Olía er sett á pönnu og hvít-

laukur og rauðlaukur léttsteiktur.
Laukurinn er tekinn af pönnunni.

Saltfiskbitum er velt upp úr
hveiti, og steiktir þangað til þeir
verða gylltir á lit.

Olía er sett í fat, kartöflur
skornar í teninga og settar neðst í
fatið.

Rauðlauknum og hvítlauknum
dreift yfir auk olívanna.

Tómatsósu, tómatmauki og
pestói er hrært saman í skál og
dreift yfir.

Saltfiskurinn er lagður í fatið,
osti dreift yfir og loks er kryddað
að vild, til dæmis með pipar,
bergmintu og basilíku.

Hitið í ofni við 160°C í 15–20
mínútur.

Borið fram með grænu salati.

Eftirlæti hótelstýrunnar
5 -6 stór græn epli
2 msk. sykur
2-3 tsk. kanill
1 tsk. vanilludropar
50-60 gr. súkkulaðispænir eða
súkkulaðirúsínur
80 gr. hveiti
80 gr. sykur
80 gr. smjör
50 gr. haframjöl
Salthnetur eftir smekk

Aðferð
Hitið ofninn í 180°C.
Flysjið eplin, fjarlægið kjarna

og stilka. Skerið eplin í litla bita
og dreifið eplabitunum í eldfast
mót. Blandið sykri, vanilludrop-
um og kanil saman við eplin.

Stráið súkkulaðispænum eða
súkkulaðirúsínum yfir eplin.

Til að gera deigið, setjið þið
hveiti, sykri, smjöri og haframjöli

saman í skál og blandið saman
með höndunum. Dreifið deiginu
yfir eplin og stráið salthnetum
yfir í lokin.

Setjið kökuna inn í ofn í  35–
40 mínútur. 

Karamellusósa
1 poki karamellukúlur 
2–3 dl. rjómi 

Aðferð
Bræðið kúlurnar í rjóman-

um við vægan hita í potti. 
Eplakakan er borin fram

með ís og/eða rjóma og kara-
mellusósunni.

Við skorum á Sigríði Gísla-
dóttur flugnabónda að koma
með skordýrauppskrift.

Lundaveiði í Vigur í Ísafjarð-
ardjúpi er lokið í sumar og
mikið af fuglinum farinn.
Salvar Baldursson í Vigur
segir að veiðin hafi verið
skelfilega léleg. „Það var
mikið logn og lítið flug og svo
vorum við ekki með mikinn
mannskap í þetta, en það var
nóg af fugli“ segir Salvar.
Hann er ekki með nákvæma
tölu um veiði sumarsins en
segir hana vera á bilinu 1.500
til 2.000 fuglar sem er mun
minna en á góðu veiðisumri.
Ekkert vandamál er að selja
lundann þar sem framboðið
hefur snarminnkað á undan-
förnum árum. Hann segir
ástandið á lífríkinu í Djúpinu
vera mjög gott. „Það er flott
ástand á öllum fugli, nóg af
lunda og krían í góðum mál-
um og svo hefur verið mikið
af hval í Djúpinu í sumar.
Það virðist vera nóg æti í
sjónum því maður sér fugla-
ger um allt Djúp,“ segir
Salvar. Náttúrustofa Suður-
lands vaktar lundastofninn á
Íslandi og er upplifun Salvars
í samræmi við niðurstöður
vísindamanna.

Skelfileg veiði
en nóg af fugli

Enginn lax veiðst í Hestá
Ekki hefur veiðst lax í Hestá í

Önundarfirði í sumar. Gunnar
Sæmundsson, leigutaki árinnar
segir að það sé í takt við síðustu
ár. „Laxinn hefur aldrei komið
að neinu gagni fyrr en í lok ágúst
og byrjun september og það hefur
ekki verið veiði fyrr en líður á
september,“ segir Gunnar. Hann
hefur síðustu ár sleppt laxaseið-

um í ána með það að markmiði
að gera hana að laxveiðiá. Hann
sleppti ekki seiðum í sumar.
Ræktunarstarfið hófst 2007.

„Líklega mun ég ekki setja út
laxaseiði aftur. Markmiðið var
að gera ána að veiðiá og selja
veiðileyfi en ég held að það gangi
ekki upp því að laxinn kemur
svo seint en það hefur sést lax í

ánni í sumar. Það er komin bleikja
í ána og hún hefur veiðst ágætlega
þannig að steindauð á er orðin að
veiðiá,“ segir Gunnar.

Laxveiðin í Hestá hefur verið í
kringum 25 fiska á ári og segir
Gunnar það vera undir þeim vænt-
ingum sem hann gerði sér þegar
hann hóf ræktunina. Rannsóknir
með seiðarafveiðum hafa leitt í

ljós að lax er farinn að hrygna í
ánni. „Hún framleiðir eitthvað
en þetta er köld og erfið á,“ segir
Gunnar. Ekki er auðvelt að svara
því hvers vegna laxinn kemur
svona seint en Gunnar grunar að
kuldinn hafa mest um það að
segja. „Þetta er víða svona í köld-
um ám og mér finnst það líkleg-
asta skýringin í Hestá.“

Vottuðum námsleiðum fjölgar
Námskrá Fræðslumiðstöðvar

Vestfjarða verður með svipuðu
móti í vetur og undanfarin ár.
Smári Haraldsson, forstöðumað-
ur Fræðslumiðstöðvarinnar, segir
að fjarkennslan verði aukin í
vetur, bæði í gegnum fjarfundar-
búnað og tölvur. „Þó er það svo
að netsamband víða á Vestfjörð-
um er ekki nógu gott og því not-
umst við meira við fjarfunda-
búnað,“ segir Smári. Fræðslu-
miðstöðin er með margar vottað-
ar námsleiðir frá Fræðslumiðstöð
atvinnulífsins, en þær er heimilt
að meta til eininga í framhalds-
skólum.

„Hlutfall vottaðra námsleiða
hefur verið að aukast á kostnað
annarra námsleiða og það er þró-
un sem sést um allt land, fram-
haldsfræðsla er að aukast. Fram-
haldsfræðsla er skilgreind sam-
kvæmt lögum sem nám sem
stendur fólki til boða sem ekki
hefur lokið framhaldsskóla og er
komið af framhaldsskólaaldri,“

segir Smári.
Í fyrra hófst tilraunaverkefni

um hækkað menntunarstig í
Norðvesturkjördæmi og er Fræð-
slumiðstöðin aðili að því . Verk-
efnið heldur áfram í vetur og
segir Smári að markmið verk-
efnisins sé að hvetja fyrirtæki og
stofnanir að fá ófaglært starfsfólk
í nám. „Það er að fara í gang nám
fyrir ófaglært fólk í grunnskólun-
um á Hólmavík og á Reykhólum.

Ég á von áð sama verkefni fari í
gang í Grunnskólanum í Bolung-
arvík og ég vænti að fleiri stofn-
anir og fyrirtæki fari í gang með
svipuð verkefni,“ segir Smári.

Í haust hefst skipstjórnarnám
við Menntaskólann á Ísafirði.
Fræðslumiðstöðin var aðili að því
að koma því á koppinn. „Það
gengst 23 undir raunfærnimat í
skipstjórn og þeir ásamt fleirum
hefja nám við Menntaskólann í

haust. Við höfum unnið að þessu
lengi og erum hamingjusöm að
það hafi tekist,“ segir Smári.
Fræðslumiðstöðin stendur fyrir
raunfærnimati í fiskvinnslu í
haust í samvinnu við Fisktækni-
skóla Íslands í Grindavík. Smári
vonast til að í framhaldinu verði
boðið upp á nám í fisktækni en
það er tveggja ára framhalds-
skólanám.

– smari@bb.is

Skrifstofa Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða er í Vestrahúsinu.



FIMMTUDAGUR     28. ÁGÚST 2014 1111111111

Stjúptengsl – fyrir fagfólk
Á námskeiðinu er fjallað m.a. um:
• Sýnileiki stjúpfjölskyldna – staðalmyndir og
   stjúpblinda
• Algengar áskoranir – goðsagnir og raunveruleiki
• Hver tilheyri fjölskyldu skjólstæðings míns?
   Bakland, stefna stofnana og mat.
• Hlutverk foreldra, stjúpforeldra, hollustubönd,
   agamál  og tengsl í stjúpfjölskyldum
• Að vinna með stjúpfjölskyldum  –hlutverk fag-
   mannsins.
Fyrir hverja: Fagfólk eins og félagsráðgjafa, sál-

fræðinga, kennara á öllum skólastigum, hjúkrunar-
fræðinga, sýslumenn, þroskaþjálfa, ljósmæður,
lækna , presta, áfengis- og vímuefnaráðgjafa, kennsluráðgjafa, lögfræðinga,
tómstundafræðinga, íþróttaþjálfara, náms-og starfsráðgjafa og aðra sem
vinna með fjölskyldum.

Kennari: Valgerður Halldórsdóttir félagsráðgjafi, MA, ritstjóri www.stjuptengsl.is
og aðjúnkt HÍ. Höfundar bókarinnar „Hver er í fjölskyldunni? Skilnaðir og
stjúptengsl“ sem kom út hjá Forlaginu 2012. Allar frekari upplýsingar á
stjuptengsl.is

Verð: 23000 kr. Bókin „Hver er í fjölskyldunni? Skilnaðir og stjúptengsl“
eftir kennara er innifalin.

Hvar og hvenær:  föstudaginn 12.september kl. 9.00-15.00 -  Suðurgötu
12, Ísafirð.   Skráning á stjuptengsl@stjuptengsl.is. Allar frekari upplýsingar
á www.stjuptengsl.is.

80 ára afmæli rækjuiðnaðarins á Ísafirði
Jóna Símonía Bjarnadóttir, for-

stöðumaður Safnahússins á Ísa-
firði, hefur viðrað þá hugmynd
við Ísafjarðarbæ að minnast 80
ára afmælis rækjuiðnaðarins á
Ísafirði á einhvern hátt.

„Árið 1936 hófst niðursuða á
rækju á Ísafirði, sem lagði grunn-
inn að þeim mikla rækjuiðnaði
sem hér var um áratuga skeið.
Verksmiðjan tók til starfa 23.
júní árið 1936 í smiðjunni í
Neðstakaupstað og því verða lið-
in 80 ár frá þessum merka áfanga
í atvinnusögu bæjarins árið 2016.
Um áratug fyrr hófust tilrauna-
veiðar á rækju á Ísafirði og minnt-

ist Byggðasafn Vestfjarða 80 ára
afmælis þess á sínum tíma. Í ljósi
þess hve mikilvæg þessi starf-
semi var og er fyrir bæinn þótti
mér tilvalið að minnast þessa af-
mælis með einhverjum hætti,“
segir hún í erindi sínu, sem tekið
var fyrir á fundi bæjarráðs í síð-
ustu viku.

Safnvörður Byggðasafns Vest-
fjarða, Jón Sigurpálsson, hefur
tekið vel í þá hugmynd að Safna-
húsið og Byggðasafnið taki hönd-
um saman um sýningu í tilefni
afmælisins og leggur Jóna Sím-
onía til við Ísafjarðarbæ að bær-
inn setji, sem dæmi, upp minnis-

merki í líkingu við „Stepping-
Stones“ minnismerki í formi
hellna sem sem felldar eru í gang-
stétt, líkt og gert var við Björns-
búð á Ísafirði.

Þá segir hún að í ljósi þess að
árið 2016 er jafnframt afmælisár
Ísafjarðarkaupstaðar sé ekki úr
vegi að setja slík minnismerki

víðar í samhengi við sögu bæjar-
ins, sem og að merkja göturnar
með sínum gömlu heitum. „Á
skjalasafninu og ljósmyndasafn-
inu er að finna fjölda skjala og
ljósmynda sem tengjast afmælis-
árinu 1966 og því mögulegt að
endurskapa að hluta sögusýningu
Byggðasafnsins frá því ári, sem

sett var upp í kringum líkan Jóns
Hermannssonar sem nú prýðir
Stjórnsýsluhúsið. Þá er tilvalið
að gera bragarbót á líkaninu, sem
hefur orðið fyrir nokkru hnjaski
síðustu ár,“ segir Jóna Símonía.

Bæjarráð vísaði erindinu til
nefndar um umhverfis- og fram-
kvæmdamál.        – harpa@bb.is

„Ég ferðaðist mikið um Horn-
strandir í sumar líkt og oft áður.
Mér fannst leiðinlegt að sjá
hvernig heimamenn á Horni
brutu friðunarreglur griðlandsins
með svartfugladrápi í lok júlí.
Talsvert magn af svartfugli hafði
verið skotið, bringurnar rifnar út
en öðru af fuglinum hent í ruslið
við alfaraleið göngumanna,“
sagði leiðsögumaðurinn Páll Ás-
geir Ásgeirsson á bloggsíðu sinni
í síðustu viku. Hann segir að sú
hugmynd eigi sér nokkurt fylgi
„að heimamönnum sé betur
treystandi til þess að varðveita
náttúruperlur Íslands og sé með
einhverjum hætti betur treystandi
fyrir þeim en öðrum. Brot á um-
gengnisreglum og landspjöll
vegna ágangs eru að jafnaði

kennd ferðamönnum og aðkomu-
mönnum frekar en heimamönn-
um.“

Öll meðferð skotvopna er
bönnuð í friðlandinu frá júní til
september.

Páll Ásgeir sagði í samtali við
bb.is að hann geti ekki fullyrt að
heimamenn eða landeigendur
hafi verið að verki, en það sé
ályktun sem hann dragi.

„Mér finnst dapurlegt að sjá
hvernig landeigendur á Horni
ganga um auðlindir náttúrunnar.
Þetta er lögbrot og sóðaskapur
og síðast en ekki síst vanvirðing
við forfeður þeirra sem lifðu af í
þessu miskunnarlausa landi með
því að gjörnýta hverja matarörðu
sem náttúran gaf,“ sagði Páll Ás-
geir í bloggfærslu sinni.

Svartfugladráp á Horni

Ferðaþjónustan í Dalbæ á Snæ-
fjallaströnd norðan Ísafjarðar-
djúps, sem er aðeins starfrækt á
sumrin, hefur nú lokið úthaldi
sínu að þessu sinni. Ingibjörg
Kjartansdóttir, sem hefur séð um
staðinn í sumar, segir að ágæt
umferð hafi verið.

„Ég hef engan samanburð á
traffík þar sem þetta var í fyrsta
sinn sem ég er þarna með ferða-
þjónustu. Get samt sagt að það
var ágætis rennirí, fólk að kíkja í
kaffi og spjall, en fáir gistu inni
og einnig voru fáir gestir á tjald-
stæði. Erlendir ferðamenn jafnt
sem íslenskir keyra út á Snæ-

fjallaströnd til að taka myndir af
snjónum þar sem hann er auðvit-
að aðalsmerki Snæfjallastrandar,
og einnig til að mynda straum-
endur sem er mikið af á Snæ-
fjallaströnd,“ segir hún.

Dalbær stendur í fallegu um-
hverfi og býður fjölbreytta mögu-
leika til styttri og lengri göngu-
ferða og hefur svokallaður Brúð-
kaupshringur verið vinsæll. Það
er fjögurra daga ganga þar sem
gengið er niður Dalsheiðina að
Flæðareyri, þaðan er gengið út í
Grunnavík og ferðinni lýkur hjá
kirkjunni í Dalbæ.

– smari@bb.is

Ágætis rennirí í Dalbæ
Ferðaþjónustan í Dalbæ er aðeins starfrækt á sumrin.
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30 km hraði í stað 35 km

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Á fjögurra ára fresti kjósum við, sem höfum til þess aldur,
okkur fulltrúa til þess að stjórna okkur eða öllu heldur þeim
sveitarfélögum sem við búum í. Þetta er lýðræði. Við fáum að
velja framboðslista sem oftast eru skipaðir fólki sem við höfum
ekki átt kost á að velja sjálf. Við teljum okkur því vera að kjósa
besta hóp fólks sem völ er á hverju sinni til þess að fara með
málefni okkar og skattleggja okkur svo að peningar séu til þess
að borga brúsann. Meðal margs annars greiðum við af skattfénu
laun þessarra fulltrúa. Flestir ef ekki bara allir, sem kosnir eru,
gera sitt besta til þess að stjórna okkur hinum af viti og skynsemi.
Margt ber á borð fulltrúa í sveitarstjórnum. Ákveða þarf útsvars-
prósentu og hversu há fasteignagjöld og önnur skulu vera.
Margt er gott gert í sveitarstjórnum og veitir ekki af að hafa vit
fyrir okkur kjósendum svo við förum hvorki okkur né öðrum að
voða.

Sveitarstjórnir bera til dæmis ábyrgð á því að opin svæði
sveitarfélaga séu vel hirt og falleg. Það þykir okkur vænt um líkt
og þegar bæði götur og gangstéttir eru í góðu lagi og vel við
haldið. Ýmsar reglur gilda um umferð sem fer um götur og
gangstéttir. Þær ná til fótgangandi og alls kyns farartækja, reið-
hjóla, rafhjóla, bifhjóla og bifreiða að ógleymdum alls konar

tækja annarra. Umferðarlög ákveða í flestu um umferð og hvernig
henni skuli hagað. Í þeim er að finna ákvæði þess efnis að há-
markshraði í þéttbýli megi ekki vera meiri en 50 kílómetrar á
klukkustund. Samkvæmt öðru ákvæði í umferðarlögum ber
sveitarstjórn að fræða íbúa um umferðarmál og einnig má ákveða
ökuhraða lægri en að ofan greinir af öryggisástæðum eða öðrum
ástæðum.

Einhverra hluta vegna hefur þótt ástæða til þess að lækka
umferðarhraða á götum á Ísafirði úr 35 kílómetrum á klukkustund
í 30 kílómetra. Í sjálfu sér er það gott og ætli því verði ekki trúað
að svo hafi verið gert til þess að auka öryggi þeirra sem í umferð-
inni eru hverju sinni. En margir velta því fyrir sér hvort öryggi
hafi aukist mikið við þessa lækkun og þá hvort ekki hefði verið
hreinlegra að setja hraðahindranir á göturnar. Að baki þessarar
ákvörðunar hljóta að búa mikilvæg rök þótt þau hafi farið fyrir
ofan garð og neðan hjá mörgum. En afar gott væri að fá samanburð
á slysum á umræddum götum fyrir og eftir lækkun hámarkshraða.
Í sjálfu sér er 35 kílómetra hraði ekki álitinn mikill. Ekki er
munurinn niður í 30 kílómetra á klukkustund mikill. Nú þarf rök
og samanburð.

Hafa göturnar batnað og valdið hraðakstri?

Fjárhagsstaða Náttúrustofunnar alvarleg
Fjárhagsstaða Náttúrustofu

Vestfjarða í Bolungarvík er al-
varleg að því er segir í yfirliti um
rekstur stofunnar sem lagt var
fram á fundi stjórnar 17. júlí síð-
astliðinni. Í drögum að ársreikn-
ingi fyrir síðasta ár er ríflega
fjögurra milljóna króna tap á
rekstrinum en útkomuspá ársins

gerði ráð fyrir tapi upp á 1,5
milljónir króna. Á fundi stjórnar
Náttúrustofunnar sem haldinn
var í mars á þessu ári voru lögð
fram fyrri drög að ársreikningi
síðasta árs. Þar kom fram að um-
rædd frávik séu fyrst og fremst
tilkomin vegna lægri tekna og
hærri fjármagnsliði. Þar var al-

varleg staða stofunnar rædd sem
og aðgerðir til að rétta reksturinn
af.

Daníel Jakbosson, stjórnar-
maður í Náttúrustofu Vestfjarða,
lagði til að launakostnaður ársins
yrði greindur á hverja stöðu, tekj-
ur yrðu sundurliðaðar niður á
verkefni og styrkir greindir niður

á styrkveitanda. Þá lagði hann til
að óháður endurskoðandi yrði
fenginn til að greina niðurstöðu
rekstursins og að haldinn yrði
starfsmannafundur, án forstöðu-
manns, þar sem almennum starfs-
mönnum yrði greint frá stöðunni.
Þá lagði hann einnig til að rekst-
urinn yrði endurskipulagður og

innan 30 daga yrði tekin ákvörð-
un um hvort koma þurfi til upp-
sagna starfsmanna vegna endur-
skipulagningarinnar. Stjórn Nave
samþykkti þessar tillögur. Í fund-
argerð stjórnar frá 17. júlí kemur
fram að hún leggi áherslu á að
greiðsla iðgjalda til lífeyrissjóða
og stéttarfélaga verði forgangsmál.

Víkingur setur upp Spánverjavígin
Víkingur Kristjánsson leikari,

sem er búsettur á Suðureyri, hyggst
í vetur vinna að einleiknum
„Spánverjavígin – leiðsögn í
vestfirskri gestrisni“, í leikstjórn
Vignis Rafns Valþórssonar. „Ég
mun vinna sýninguna fyrir ára-
mót og hún verður frumsýnd síð-
ar í vetur í Alþýðuhúsinu á Ísa-
firði (Ísafjarðarbíói). Á næsta ári
eru einmitt 400 ár frá því þessi
atburður átti sér stað í Æðey,“
segir Víkingur. Ritið Spánverja-
vígin 1615 fjalla um atburði sem
urðu á Vestfjörðum það ár, þegar
allmargir baskneskir skipbrots-
menn voru drepnir í átökum milli
þeirra og Íslendinga, og mun Vík-
ingur hafa ritið til hliðsjónar.

„Í verkinu fer ég yfir þessa
hrikalegu sögu en jafnframt er
ég að spekúlera aðeins í því
hvernig við Íslendingar höfum
hagað okkur gagnvart útlending-
um sem hér hafa leitað vars gegn-
um tíðina. Sný þessu á alla kanta
og skoða frá ýmsum sjónarhorn-
um. Það stendur líka til að nota
textaskjái á sýningunni svo út-
lendingar sem hér búa og starfa,
geti komið og skilið allt. Það er
svo auðvitað ekki að því að spyrja

að þetta verður þrátt fyrir alvar-
legt efni, alveg bráðfyndið og
skemmtilegt, enda ekki við öðru
að búast af jafn sniðugum strák
og mér,“ segir hann glettinn.

Tónlistarmaðurinn Skúli menn-
ski sér um tónlistina í verkinu.
„Ég er afskaplega sáttur við að fá
þann snilling inn í verkefnið. Svo
er Ísfirðingur að sjá um lýsingu,
Friðþjófur Þorsteinsson, sem nú

er búsettur í Englandi og starfar
þar sem ljósahönnuður. Ég hef
unnið með honum áður og þar er
einstaklega fær ljósahönnuður á
ferð. Baldur Páll Hólmgeirsson
sér um kynningarefni - hann er
tökumaður í stuttmyndunum sem
Gláma hefur verið að gera, ein
þeirra fór einmitt á kvikmynda-
hátíðina í Cannes í vor. Sumsé
valinn maður í hverju rúmi, en

Vignir Rafn leikstjóri er einmitt
unnusti og barnsfaðir einnar af
óskadætrum Ísfirðinga, Þórunnar
Örnu leikkonu,“ segir Víkingur.

Víkingur hefur ekki setið auð-
um höndum í sumar því hann er
búinn að vera í tökum á mynd
Rúnars Rúnarssonar, Þröstum, og
í síðustu viku fór hann af stað í
tökur á bíómyndinni Bakk sem
tekin er um allt land. Myndinni

er leikstýrt af þeim Gunnari
Hanssyni og Davíð Óskari Ólafs-
syni. Gunnar, Víkingur og Saga
Garðarsdóttir fara með aðalhlut-
verk í myndinni en önnur helstu
hlutverk eru í höndum Þorsteins
Gunnarssonar, Ólafíu Hrannar
Jónsdóttur, Þorsteins Bachmann,
Halldóru Geirharðsdóttur og Ól-
afs Darra Ólafssonar.

– harpa@bb.is

Víkingur Kristjánsson.

Víkingur hefur ekki setið
auðum höndum í sumar því
hann er búinn að vera í tök-
um á mynd Rúnars Rúnars-
sonar, Þröstum, og í síðustu
viku fór hann af stað í tökur
á bíómyndinni Bakk sem
tekin er um allt land.
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Forstöðumaður og veitingaaðili
Félagsheimilis Bolungarvíkur

Bolungarvíkurkaupstaður leitar að jákvæðum, ábyggilegum og metnaðarfullum einstaklingi/
lögaðila til að veita Félagsheimili Bolungarvíkur forstöðu.  Jafnframt er leitað að veitingaaðila
sem er reiðubúinn til að bjóða alla veitingaaðstöðu í húsinu skv. óskum viðskiptavina, hvort sem
um er að ræða stóra viðburði eða smáa.  Viðkomandi veitingaaðili mun þá jafnframt njóta forgangs
varðandi veitingasöluna í húsinu.

Mikil áhersla er lögð á að
viðkomandi leggi sig fram um
að fá fjölbreytta starfsemi í húsið
í formi viðburða.  Snyrtimennska
og góð umgengni um húsið er
skilyrði.  Forstöðumaður þarf að
eiga gott með mannleg samskipti
og eiga auðvelt með að stjórna
fólki.

Grunngreiðsla fyrir starfið
miðast við að um sé að ræða
70% stöðugildi.  Með aukinni
útleigu má reikna með aukinni
vinnu og tekur kaupauki mið af
leigutekjum hússins. Reiknað er með að ráða í starfið frá og með 15. september næstkomandi.

Helstu verefni forstöðumanns:
· Markaðssetning á húsinu
· Útleiga hússins og bókun viðburða
· Umsjón og eftirlit með viðburðum
· Almennt eftirlit með fasteign og tækjabúnaði
· Þrif og ræsting hússins (forstöðumanni er í sjáfsvald sett að fá undirverktaka í þennan þátt
starfsins)

Umsækjendur eru hvattir til að gera góða grein fyrir þeirri sýn sem þeir hafa á starfsemi hússins
og færa fyrir því rök hvernig megi efla hana. Allar frekari upplýsingar fást hjá bæjarstjóra.
Áhugasamir um starfið eru vinsamlegast beðnir að skila inn skriflegri umsókn á bæjarskrifstofuna,
Aðalstræti 12, Bolungarvík eða í tölvupósti til bæjarstjóra, elias@bolungarvik.is   eigi síðar en
6. september næstkomandi. Bæjarstjórinn í Bolungarvík

(Nánari upplýsingar er einnig að finna á vef Bolungarvíkurkaupstaðar

Nemendur á framhaldsskólastigi sem ekki
njóta lána hjá LÍN geta sótt um styrk til jöfn-
unar á námskostnaði. Styrkurinn ræðst af bú-
setu og er fyrir þá sem stunda nám fjarri heim-
ili sínu.

· Dvalarstyrkur (fyrir þá sem að dvelja fjarri
lögheimili og fjölskyldu sinni vegna náms).

· Styrkur vegna skólaakstur (fyrir þá sem
sækja nám frá lögheimili og fjarri skóla).

Nemendur og aðstandendur þeirra eru hvatt-
ir til að kynna sér reglur um styrkinn á veg LÍN
(www.lin.is).

Lánasjóður íslenskra námsmanna
Námsstyrkjanefnd

Jöfnunarstyrkur
til náms

Umsóknarfrestur á haustönn
2014 er til 15. október n.k.

456 4560
Auglýsingasíminn er
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Krossgátan

Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágústFimmtudagur 28. ágúst
kl. 17:00 Spurs - Limassol
Laugardagur 30. ágústLaugardagur 30. ágústLaugardagur 30. ágústLaugardagur 30. ágústLaugardagur 30. ágúst

kl. 11:45 Burnley - Man. Utd.
kl. 14:00 Man. City - Stoke

kl. 14:00 Newcastle - Crystal P
kl. 14:00 Swansea - WBA

kl. 14:00 West Ham - South.pt.
kl. 14:00 QPR - Sunderland
kl. 16:15 Everton - Chelsea

Sunnudagur 31. ágústSunnudagur 31. ágústSunnudagur 31. ágústSunnudagur 31. ágústSunnudagur 31. ágúst
kl. 12:30 Spurs - Liverpool

kl. 14:00 Aston V. - Hull
kl. 15:00 Leicester - Arsenal

kl. 17:00 Villareal - Barcelona
kl. 19:00 Real S. - Real M.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
28. ágúst 1986: 28. ágúst 1986: 28. ágúst 1986: 28. ágúst 1986: 28. ágúst 1986: Bylgjan hóf
útsendingar. Þetta var fyrsta
útsvarpsstöðin í einkaeign
sem tók til starfa eftir að

einkaréttur Ríkisútvarpsins var
afnuminn. Íslenska útvarpsfé-

lagið rak útvarpsstöðina.
29. ágúst 1971:29. ágúst 1971:29. ágúst 1971:29. ágúst 1971:29. ágúst 1971: Kirkjan að
Breiðabólsstað á Skógar-

strönd brann til kaldra kola.
Eldsupptök voru tekin til gas-
tækja. Á sama tíma kom upp

eldur í bíl sóknarprestsins.
30. ágúst 1967:30. ágúst 1967:30. ágúst 1967:30. ágúst 1967:30. ágúst 1967: Borgarskála-

bruninn. Tvær stórar vöru-
skemmur Eimskipafélagsins

við Borgartún í Reykjavík
brunnu en í þeim voru þús-
undir tonna af vörum. Eldur-
inn kom upp skömmu fyrir
miðnætti þennan dag og
börðust slökkviliðsmenn við
eldinn í röskan sólarhring.
31. ágúst 1992:31. ágúst 1992:31. ágúst 1992:31. ágúst 1992:31. ágúst 1992: Skemmti-

ferðaskipið Crystal Harmony
lagðist að bryggju í Reykja-
vík. Þetta var stærsta skip

sem bundið hafði verið við
bryggju í Reykjavík, 240

metra langt og jafnvel það
íburðarmesta. Skipið kom
aftur tveimur árum síðar.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 3-8 m/s og

skýjað með köflum. Hiti 10-15
stig. Hlýjast vestanlands.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
SA-læg eða breytileg átt og
víða dálítil væta, en þurrt að
kalla fyrir norðan. Áfram hlýtt.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Vaxandi austanátt með

vætu víða um land, en þurrt
að kalla SV-til. Fremur hlýtt.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Nemi við Háskólasetur Vest-
fjarða óskar eftir að leigja reið-
hjól í eitt á fyrir lítinn pening.
Uppl. gefur Simon í síma 663
6873 eða á elt@gmx.net

180 ára afmæli
Á þessu ári eru liðin 80 ár síð-

an ég, Bjarney Jóhanna fæddist,
60 ár síðan dóttir mín Jensína
Ólöf fæddist og 40 ár síðan dóttir
hennar, Halldóra Dagný fæddist.

Af því tilefni ætlum við að hafa
opið hús í Safnaðarheimilinu í
Bolungarvík á morgun, föstudag-
inn 29. ágúst kl. 18. Léttar veit-
ingar verða í boði og gjafir eru
vinsamlegast afþakkaðar.

Hlökkum til að sjá ykkur, Bjarn-
ey Jóhanna Kristjánsdóttir.

Björgvin ráðinn
forstöðumaður
Björgvin Bjarnason hefur verið

ráðinn í starf forstöðumanns
Bókasafns Bolungarvíkur en
starfið var auglýst laust til um-
sóknar á dögunum. Um er að
ræða 50% starfshlutfall. Þrír sóttu
um starfið auk Björgvins en það
voru þær Eygló Harðardóttir
skrifstofumaður, Guðrún Svava
Guðmundsdóttir mannfræðingur
og Svava Ingþórsdóttir nemi.

Umsóknirnar voru lagðar fyrir
bæjarráð Bolungarvíkur sem
samþykkti að ráða Björgvin í
starfið. Hann er grunnskólakenn-
ari, en er einnig með B.A. próf í
sagnfræði frá Háskóla Íslands.

Frisbí golfvöllur
í Bolungarvík
Bæjarráð Bolungarvíkur hefur

ákveðið að setja upp frisbí golf-
völl í sveitarfélaginu. Áætlaður
kostnaður við verkið nemur um
einni milljón króna. Nokkrir slík-
ir vellir eru hérlendis m.a. einn á
Flateyri. Á vefsíðu Frisbígolfs á
Íslandi segir að íþróttin njóti sí-
vaxandi vinsælda en frisbígolf
er leikið á svipaðan hátt og venju-
legt golf.

Í stað golfkylfa og golfbolta
nota leikmenn frisbídiska. Þessi
íþrótt var mótuð á áttunda áratug
síðustu aldar og á það sameigin-
legt með venjulegu golfi að reynt
er að klára hverja holu í sem fæst-
um köstum. Golfdisknum er kast-
að frá teigsvæði í átt að skotmarki.
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