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Ekki hefur fengist fjármagn til
að hefja framkvæmdir við fram-
tíðarstað olíubirgðastöðvar við
Sundahöfn á Ísafirði. Núverandi
staður við Suðurgötu hefur lengi
verið nokkuð umdeildur og árið
2005 sagði þáverandi bæjarfull-
trúi Samfylkingar, Bryndís Frið-
geirsdóttir: „Við megum alls ekki
gefast upp í leit að nýjum stað.“
Samkvæmt því sem Bryndís sagði
hafði svæðinu á Mávagarði verið
úthlutað undir birgðastöðina þá
þegar en því hafði verið hafnað
af fyrirtækinu vegna kostnaðar.

Árið 2007 lauk vinnuhópur um
framtíðarstað birgðastöðvarinnar

starfi sínu eftir að skýrsla unnin
af VST fyrir hópinn hafði verið
kláruð. Í skýrslunni komu fram
þeir kostir sem hópurinn taldi
fyrir því að birgðastöðin yrði
færð á nýtt svæði á Mávagarði.
Meðal kosta eru nefndir að lóðin
við Suðurgötu losni og hægt
verði að nýta hana í aðra starf-
semi sem henti betur á svæðinu,
ekki þyki líklegt að byggð muni
þrengja að nýrri staðsetningu og
að mögulegt verði að skilja að
löndun fisks og löndun olíu. Í
maí sama ár gerði umhverfis-
nefnd ekki athugasemd við um-
sókn um framlengingu undan-

þágu á starfsleyfi stöðvarinnar
að Suðurgötu. Var samþykkt að
gera ekki athugasemd við að
bráðabirgðaleyfi verði veitt á
þeirri forsendu, að verið er að
breyta skipulagi við Mávagarð
við Sundahöfn, þar sem gert sé
ráð fyrir olíubirgðastöð. Um-
hverfisnefnd bendir einnig á að
framkvæmdin væri á samgöngu-
áætlun og gert ráð fyrir að út-
hlutun lóða undir olíubirgðastöð
verði vorið 2008.

Í mars í fyrra tók svo bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar fyrir til-
lögur að breytingu deiliskiplagi
svæðisins. Umhverfisnefnd hafði

áður lagt blessun sína yfir tillög-
urnar og lagði til að þær yrðu
auglýstar. Jóhann Birkir Helga-
son bæjartæknifræðingur sagði
þá að verkið færi að öllum lík-
indum langt með að klárast sum-
arið 2008 en einhver frágangs-
vinna yrði fram að árinu í ár.
Siglingastofnun sá um útboð á
verkinu sem fólst í gerð 60 metra
stálþilsbryggju á 9 metra dýpi og
lagnir og þekju fyrir 1.400 fer-
metra svæði fyrir hönd Ísafjarð-
arbæjar.

Í september var Glitnir banki
þjóðnýttur. Sá gjörningur er af
mörgum talinn marka upphaf

íslenska bankahrunsins. Dregið
hefur verulega úr framkvæmdum
á vegum hins opinbera og flest
sveitarfélög hafa dregið mikið
saman. Guðmundur M. Kristjáns-
son hafnarstjóri sagði í samtali
við bb.is að allar fjárveitingar
hefðu verið skornar niður vegna
bankahrunsins. Framkvæmdir
myndu ekki hefjast á þessu ári
og ekki væri vitað hvort fjármagn
fengist á því næsta. Enn er gert
ráð fyrir Mávagarði sem fram-
tíðarsvæði fyrir olíubirgðastöð.
„Þetta er á samgönguáætlun en
henni var kippt úr sambandi við
hrunið,“ sagði Guðmundur.

Olíubirgðastöð á Mávagarði – sagan endalausa

Boðað til stofnfjáreig-
endafundar fljótlega
Reiknað er með að boðað verði

til stofnfjáreigendafundar hjá
Sparisjóði Bolungarvíkur á næst-
unni en það kemur fram í bréfi
sjóðsins til stofnfjáreigenda. Að-
alfundur sjóðsins var haldinn 20.
maí en nokkrum liðum frá þeim
fundi hefur ítrekað verið frestað
þar sem enn hefur ekki náðst sú
staða að hægt séð að upplýsa
stofnfjáreigendur um rekstrar-
stöðu sjóðsins, framtíðarum-
hverfi hans eða stöðu mála við
kröfuhafa sjóðsins.

Stjórn Sparisjóðs Bolungar-
víkur leggur til að liðum þrjú til
sjö í upprunalegri dagskrá aðal-
fundarins verði enn frestað þar
til staða mála skýrist en dag-
skrárliðirnir eru tillaga um arð-
greiðslu, kosning sparisjóðs-
stjórnar, kosning löggilts endur-
skoðanda eða endurskoðunar-
stofu, tillaga um þóknun stjórnar
og önnur mál.

Ný lög um sparisjóði hafa verið
samþykkt á Alþingi. Samkvæmt
þeim er heimilt að færa niður

stofnfé með samþykki stofn-
fjáreigenda, til jöfnunar taps sem
ekki verður jafnað á annan hátt.
Nokkur varnarsigur vannst frá
upprunalegri útgáfu þessara laga
þó að þessi heimild teljist ekki nú-
verandi stofnfjáreigendum í vil.

Stjórn sjóðsins ásamt starfs-
mönnum og ráðgjöfum vinnur
nú að því af fullum krafti að end-
urskipuleggja starfsemi sjóðsins
ásamt samningum við lána-
drottna. Stjórnendur sjóðsins eru
nokkuð vongóðir um að viðun-

andi samkomulag náist við kröfu-
hafa. Að loknu því ferli standa
vonir til að grunnur sparisjóðsins

verði tryggður og boðað verði til
stofnfjáreigendafundar fljótlega
í framhaldi af því. – birgir@bb.is

Sparisjóður Bolungarvíkur.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Háls-, nef- og eyrna-
læknir a Ísafirði

Sigurður Júlíusson, háls-, nef- og eyrnalækn-
ir verður með móttöku á Ísafirði dagana 10.-
12. september.

Tímapantanir eru í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Mjóafjarðarbrú opnuð 4. september
Guðmundur Rafn Kristjáns-

son, deildarstjóri nýframkvæmda
hjá Vegagerðinni, segir að stefnt
sé að opnun Mjóafjarðarbrúar
þann 4. september. „Loka steypu-
vinna er í dag, nema eitthvað
komi í veg fyrir það. En svo er
talað um að steypan þurfi um 10
daga til að jafna sig,“ segir Guð-
mundur er blaðamaður hafði
samband við hann á mánudag.

Að því gefnu að allt fari eftir áætl-
un verður því Mjóafjarðarbrú
opnuð fyrir almenna umferð á
föstudaginn 4. september. Guð-
mundur segir að honum lítist vel
á brúnna og hlakki til þegar hún
opnar. „Þetta er ein af fallegri
nýjum brúum á Íslandi. Þótt hún
slái ekki við þessum gömlu í
fegurð.“

Vestfirskir verktakar ehf og

KNH ehf sjá um byggingu Mjóa-
fjarðarbrúar, en upphaflegur
afhendingartími í verksamning

kveður á um verkskil eigi síðar
en 1. október. Verði Mjóafjarðar-
brú opnuð 4. september eins og

fyrirhugað er, telst það því vel á
undan áætlun.

– atli@bb.is

Frá framkvæmdasvæðinu við Mjóafjarðarbrúna.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Arndís Aðalbjörg Finnbogadóttir,
háskólanemi

Bolvíkingurinn Aldís Aðalbjörg Finnbogadóttir er spurð inn að beini þessa vikuna. Arndís er
að hefja þjófræðinám í fjarnámi frá Háskóla Íslands í Háskólasetri Vestfjarða og hefur starfað

 í afgreiðslunni á Hótel Ísafirði í sumar. Arndís segir merkustu uppgötvunina í lífi sínu að hafa uppgötvað
að hún beri ekki ábyrgð á neinum öðrum en sjálfri sér og segist löngu hætt að svekkja sig á hlutunum.

Lesið meira um Arndísi þar sem hún er spurð fjölbreyttra spurninga um lífið og tilveruna.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?

Líklega sú að gefa skít í lífsgæðakapphlaupið
í Reykjavík 2007, selja bílinn og losa mig við allar

skuldir og flytja til Suður Frakklands.
Hvar langar þig helst að búa?

Þar sem ég er hamingjusöm hverju sinni.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?

Þær hafa verið ansi margar.
Mestu vonbrigði lífs þíns?

Löngu hætt að svekkja mig á hlutunum,
það er bara tímaeyðsla. Það má læra af öllum

aðstæðum og minnsta mál að gera gott úr hlutunum
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Að ég ber ekki ábyrgð á neinum öðrum nema sjálfri mér og
að fatta að ég er ekki fullkomin! - stórmerkileg uppgötvun!

Uppáhaldslagið?
Ob la di ob la da - Bítlarnir!
Uppáhaldskvikmyndin?

Fer algjörlega eftir skapi og ástandi, veðri og vindum.
Uppáhaldsbókin?

Erfitt val, þykir samt ótrúlega vænt um Sölku Völku eftir Laxnes.
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Frakklandsævintýrið mitt klárlega.
Uppáhaldsborgin?

London - af svo mörgum ástæðum.
Besta gjöfin?

Öll tækifærin í kringum mig.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Já - hví ekki?
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?

Fólk: Dásamlega fjölskyldan mín, veit ekki hvar ég væri
án systra minna og foreldra. Veraldlegir hlutir: Kjólar og skór

Fyrsta starfið?
Barna-pía og sjoppu-dama.

Draumastarfið?
Draumurinn væri að vita það/vera búin að finna það
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Á ég að svara því... bíddu jú fólki finnst oft gaman að segja mér
að ég sé lík Heiðu úr Idol, er hún ekki gg fræg?

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Auðvitað Bolungavík og Skálavík.

Skondnasta upplifun þín?
Þær eru einnig margar og flestar frekar óheppilegar

fyrir mig þannig ég kýs svarið: Að vera beðin
um að svara þessum spurningum!

Aðaláhugamálið?
Allt sem bætir hressir og kætir.
Besta vefsíðan að þínu mati?

Besta? Facebook er allavega ansi oft heimsótt.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Allt þetta klassíska, leikkona, söngkona, dansari, kennari,
flugfreyja, prinsessa! - world peace.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Fljót að aðlagast breyttum aðstæðum, sjálfstæð og bjartsýn

En helsti löstur?
Hef ekkert tímaskyn!
Besta farartækið?

Roxy mín - vinnubíll sem elskulegasti
pabbi minn er búinn að lána mér.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Held alltaf upp á alla frídaga hátíðlega með góðu fólki.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Það er ekki hægt að nefna eitt nafn! Ég lít mest

upp til þeirra dásamlegu dugnaðar kvenna sem ég
er umvafin og hef úr stórum hópi  að velja;

Mamma, systur mínar og dætur þeirra.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Molly Jones.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á kvöldin, klárlega! þá er ég að vakna til lífsins

Í hvaða stjörnumerki ertu?
....hún er í krabbanum, alveg’eins og þú...

Lífsmottóið þitt?
Elska, lifa, njóta...

Þrjár frá KFÍ
í æfingahóp
Sunna Sturludóttir, Vera

Óðinsdóttir og Aldís Eiríks-
dóttir frá Körfuknattleiksfé-
lagi Ísafjarðar (KFÍ) hafa ver-
ið valdar af Jóni Halldóri
Eðvarðssyni, landsliðsþjálf-
ara U94 og U95 stúlkna í
körfuknattleik, í æfingahóp
Körfuknattleikssambands
Íslands (KKÍ).

Þær eru ekki einu KFÍ-
stúlkurnar sem fagna slíkri
velgengni um þessar mundir.
Eva Kristjánsdóttir tók þátt í
úrvalsbúðum KKÍ fyrir krakka
fædda 1996-98 um fyrri helgi
og gekk vel eins og hennar er
von og vísa.

Verð hækkar
Verð á máltíðum í mötu-

neytum grunnskóla Ísafjarð-
arbæjar hækkar á þessu skóla-
ári. Verðið hækkar í samræmi
við hækkun vísitölu neyslu-
verðs og mun því einingaverð
hækka úr 540 krónum í 597
krónur. Að sama skapi hækk-
ar niðurgreiðsla Ísafjarðar-
bæjar úr 170 krónum í 185
krónur. Mun þá stök máltíð í
Gunnskólanum á Ísafirði
kosta 412 krónur og mánaðar-
áskrift 7.663 krónur. Ef borg-
uð er öll haustönnin í einu
mun það kosta 23.436 krónur
og 30.132 krónur fyrir vor-
önnina.

Samsvarandi hækkanir verða
á verðskrá í mötuneytum
skólanna á Flateyri, Þingeyri
og Suðureyri og mun stök
máltíð í þeim skólum kosta
360 krónur en mánaðaráskrift
6.696 krónur.

Sigurður Þ.
í landsliðinu

Ísfirski körfuknattleiks-
maðurinn Sigurður Þorsteins-
son er í íslenska landsliðinu í
körfuknattleik sem Sigurður
Ingimundarson landsliðs-
þjálfari valdi fyrir leikina
fjóra í síðari umferðinni í
riðlakeppni Evrópumóts B-
landsliða. Óhætt er að segja
að Sigurður geti státað af góð-
um árangri í körfuboltanum
á síðasta tímabili. Hann varð
bæði Íslands- og bikarmeist-
ari með unglingaflokki Kefla-
víkur og var valinn besti leik-
maður meistaraflokks Kefla-
víkur. Einnig var hann valinn
í lið ársins hjá Keflavík í loka-
hófi félagsins. Sigurður var
líka í liðinu sem keppti fyrir
Íslands hönd á Smáþjóðaleik-
unum í byrjun júní.



FIMMTUDAGUR     27. ÁGÚST 2009 55555



66666 FIMMTUDAGUR     27. ÁGÚST 2009

Ritstjórnargrein

Frá ráðherra til ráðherra

Útgefandi:
H-prent ehf.,

kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,

sími 456 4560, fax 456 4564

Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,

sími 892 5362, bb@bb.is

Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,

símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is

Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,

birgir@bb.is

Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson

Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími

894 6125, halldor@bb.is.

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400

eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorku-

lífeyrisþega.  Einnig sé greitt
með greiðslukorti.

Önnur útgáfa:
Ferðablaðið

Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Norðaustlæg átt og dálítil
rigning eða skúrir, en

bjart með köflum og þurrt
að mestu sunnan- og
suðvestantil. Kólnar

nokkuð norðvestanlands.
Horfur á laugardag:

Norðaustlæg átt og dálítil
rigning eða skúrir, en

bjart með köflum og þurrt
að mestu sunnan- og
suðvestantil. Kólnar

nokkuð norðvestanlands.
Horfur á sunnudag:

Gengur líklega í suðaust-
anátt með rigningu.

Spurningin
Ertu ánægð(ur)

með veðrið í sumar?
Alls svöruðu 504.

Já sögðu 305 eða 61%
Nei sögðu 174 eða 34%

Alveg sama sögðu 25 eða 5%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Vestfirðingar hrukku við í rafmagsleysinu á dögunum. Gamall
draugur gerði vart við sig. Óöryggið sem Vestfirðingar hafa árum sam-
an búið við í skammdeginu, hvað raforku varðar, sagði til sín. Líkt
og rafmagninu á Vestfjörðum slær út af hinu og þessu tilefninu virð-
ast að orð og yfirlýsingar einstakra ráðherra slá út beri svo við að
stólaskipti verði í ríkisstjórn; fyrri áætlanir fylgja ekki frá einum ráð-
herra til annars; sá viðtekni telur sig ekki bera ábyrgð á forveranum,
viðhorf hans kunna að vera allt önnur. Og pólitískt séð kann hann að
hafa allt annarra hagsmuna að gæta.

Á fundi með sveitarstjórn Árneshrepps í ágúst 2008 sagði Össur
Skarphéðinsson, þáverandi iðnaðarráðherrra, Hvalárvirkjun geta
skipt algjörum sköpum í orkumálum Vestfjarða: ,,Það er einfaldlega
staðreynd, og hvorki stjórnvöldum né orkufyrirtækjum til sóma, að
Vestfirðir búa við þriðjaflokks raforkukerfi,“ sagði ráðherrann og
kvað mjög skýrt að orði um að hann hyggðist beita sér fyrir gjör-
breytingu á þessu ófremdarástandi.

Til úrlausnar á raforkuvanda Vestfirðinga kvað ráðherrann tvo
kosti fyrir hendi. Annars vegar að byggja upp nýtt flutninskerfi raf-
orku til Vestfjarða, sem tæknilega væri ekkert til fyrirstöðu en yrði
mjög dýrt. Hins vegar orkuframleiðsla í fjórðungnum, sem væri
mun skárri kostur margra hluta vegna og þar væri virkjun Hvalár
efst á blaði.

Þetta var í ágúst á því herrans ári 2008. Síðan hefur margt breyst.
Nefndur Össur er sestur í stól utanríkisráðherra og hæpið að hann
drekki oftar vallhumalste í Ófeigsfirði, svo sem greint var frá á sín-
um tíma, og flytji fleiri ræður um að nú verði að spýta í lófana og
hefja Vestfirðinga upp um nokkrar deildir í raforkumálum. Staðan
er kunn. Við erum í sama ólestrinum og áður.

Niðurstaða  Fjárfestingarstofu um að Ísafjarðarbær komi ekki til
greina sem staðarval netþjónabús, vegna óáreiðanleika raforkuaf-
hendingar, stendur óhögguð. Sömu rök gilda um margvísleg önnur
fyrirtæki sem þurfa á mikilli raforku að halda. Þau koma ekki til
Vestfjarða meðan við búum við óbreytt ástand þótt margt annað
mæli með hingað komu þeirra. Á meðan þetta varir verða Vestfirð-
ingar áfram ,,þriðja flokks“ þjóðfélagsþegnar hvað aðgang að einni
nauðsynlegustu orku nútíma þjóðfélags varðar, eins og ráðherrann
orðaði það réttilega.

Frá ráðherra til ráðherra!
Ágúst 2008 -  ágúst 2009!
Einföld spurning: Sló fyrirætlunum fyrrverandi iðnaðarráðherra

um lausn á raforkuvanda Vestfirðinga út, við það að hann stóð upp
úr stólnum, eða er  unnið að því að þeir sitji við sama borð og aðrir
þjóðfélagsþegnar?

s.h.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560

Aðsókn í verknám á vegum
Menntaskólans á Ísafirði í vetur
er mjög góð, að sögn Jóns Reynis
Sigurvinssonar skólameistara.
„Það má segja að það sé fullt í
alla hópa verknáms á fyrsta ári
og reyndar í flesta hópa fyrsta
árs, þar með talið nemendur bók-
náms“, sagði Jón Reynir. Hann
segir endanlegar tölur ekki liggja
fyrir en eitthvað hefði verið um
innritun í júlí og ágúst. Algengara
er nú en áður að nemendur taki
fleiri einingar, en skólameistari

telur að það sé vísbending um að
minni vinnu sé að hafa með skóla.

Skólaárið leggst vel í Jón Reyni.
Hann segir fjárhagsstöðu skól-
ans bærilega en skólinn þurfi að
hagræða mikið vegna niður-
skurðar. Það muni koma niður á
þjónustu við nemendur en þó hafi
verið reynt að gera ýmislegt til
að halda þeirri þjónustu sem áður
hefur verið. Niðurskurður felist
fyrst og fremst í hagræðingu
námsframboðs eins og hægt er
með því t.d. að sameina hópa.

„Vonandi þurfum við ekki að
upplifa meiri niðurskurð. Vetur-
inn 2009-10 er sennilega kreppu-
veturinn mikli.“

Skólagjöld og efniskostnaður
hækka að meðaltali um 20% en
húsaleiga helst óbreytt. Hækk-
unin er í takti við hækkun vísitölu
neysluverðs, að sögn Jóns Reyn-
is. Hann segir skólann njóta góðs
af góðu samstarfi við atvinnulífið
fyrir vestan. Sérstaklega eigi það
við um verkgreinar en skólinn
hefur fengið bæði kennslu og

aðstöðu hjá 3X Techology og
vélsmiðjunni Þrym. Einungis er
rukkað fyrir kennslu en ekki fyrir
aðstöðu og segir Jón Reynir að
það skipti sköpum fyrir skólann
til að hægt sé að halda úti náminu.

Ekki er búist við miklum manna-
breytingum í skólanum í ár. Þó
verður alltaf einhver endurnýjun
en skólameistari segir það með
minna móti. Hann segir einnig
að í allar stöður sé nú ráðið og að
mikið sé spurt um lausar stöður,
sem sé algjör nýlunda.

Kreppuveturinn mikli hjá
Menntaskólanum á Ísafirði

Menntaskólinn á Ísafirði.
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Húsi á Hesteyri hefur verið
breytt án þess að tilskilin leyfi
frá Ísafjarðarbæ hafi verið til
staðar. Samkvæmt heimildum
blaðamanns hafa töluverðar
framkvæmdir verið við húsið, til
að mynda hefur það verið stækk-
að og nær nú 90 sentimetra inn á
lóð næsta húss. Einnig hafa verið
settir á það þakgluggar sem þykja
stinga í stúf við þá stefnu land-
eigenda að halda í það yfirbragð

sem var við lýði þegar þorpið fór
í eyði um miðja síðustu öld.

Á Hesteyri eru níu hús sem
notuð eru sem sumarhús. Flest
þessara húsa eru frá fyrri hluta
síðustu aldar en nokkur voru reist
fyrir aldamótin 1900. Dregur
þorpið að sér sívaxandi fjölda
ferðamanna sem virðast kunna
vel að meta að haldið sé í sem
upprunalegast útlit þorpsins.

Á síðasta fundi umhverfis-

nefndar Ísafjarðarbæjar var
greint frá því að óskað hefur verið
eftir skýringum á framkvæmd-
unum, en þær hófust haustið
2007.

Þá hefur blaðamaður áreið-
anlegar heimildir fyrir því að
landeigendur á Hesteyri hafi fyrst
tilkynnt málið í apríl í fyrra og
ítrekað beðið um að gripið yrði
til aðgerða vegna málsins eftir
það.

Þá hafði verið óskað eftir
byggingarleyfi til að byggja hús
við hlið hússins árið 2005 en það
leyfi var ekki veitt. Ekki hefur
verið óskað eftir leyfi fyrir frekari
framkvæmdum.

Samkvæmt byggingareglu-
gerð er óheimilt að grafa grunn,
reisa eða rífa hús, breyta því að
innan eða utan, burðarkerfi þess,
formi, svipmóti eða notkun þess
án leyfis frá viðkomandi sveitar-

stjórn. Sinni aðili ekki fyrirmæl-
um byggingarfulltrúa eða bygg-
ingarnefndar innan þess frests
sem sveitarstjórn setur getur hún
ákveðið dagsektir þar til úr verður
bætt.

Hesteyri sem er við Hesteyr-
arfjörð í Jökulfjörðum tilheyrir
Hornstrandafriðlandinu sem
stofnað var árið 1975 og er í
umsjá Ísafjarðarbæjar.

– thelma@bb.is

Breytti húsi á Hesteyri án leyfis

Nú er unnið að uppsetningu
girðingar við Edinborgarhúsið
á Ísafirði en tilgangur hennar
er að stöðva umferð fólks fram-
hjá Pollgötublokkinni og Póls-
húsinu á Ísafirði. Einnig verða
þar þyrnirósarrunnar svo að
fólk hætti sér ekki yfir beðið til
að stytta sér leið framhjá girð-
ingunni og velji því fremur
þann kost að ganga eftir gang-
stéttinni meðfram Pollgötunni,
að sögn Þorsteins J. Tómas-

sonar, starfsmanns Edinborg-
arhússins.

Þorsteinn segir umgengnina
í portinu á milli Póls-hússins
og Edinborgarhússins vera til
skammar og hafi húsráðendur
þurft að hreinsa ýmiskonar við-
bjóð úr portinu, þar á meðal
mannaskít. Hann segist ekki
vita hvenær framkvæmdum
verður lokið á svæðinu en þær
eru í höndum Ísafjarðarbæjar.

– birgir@bb.is

Girðing og þyrnirósir
til varnar gegn viðbjóði

Fjölgar á Vestfjörðum
þó Íslendingum fækki

Á meðan Íslendingum fækkar
fjölgar á Vestfjörðum. Hlutfalls-
leg fjölgun á Vestfjörðum milli
1. júlí 2008 og 1. júlí 2009 nam
2,3% og fjölgaði íbúum á svæð-
inu um 166 á milli ára.

Samkvæmt íbúaskrá Þjóðskrár
voru landsmenn 319.246 hinn 1.

júlí 2009 en voru 319.355 ári
fyrr. Þetta jafngildir því að íbúum
á landinu hafi fækkað um 109 á
einu ári, eða um 0,03%, sam-
kvæmt upplýsingum Hagstofu,
sem segir að landsmönnum hafi
ekki fækkað milli ára síðan 1989.

Milli 1. júlí 2008 og 1. júlí

2009 fjölgaði íbúum í öllum
landshlutum að frátöldu Austur-
landi (-8,2%) og Vesturlandi (-
0,6%). Á höfuðborgarsvæðinu
búa nú 63,1% þjóðarinnar og
fjölgaði íbúum þar milli ára um
629 eða 0,3%. Mestu munar um
fjölgun í Hafnarfirði (675) og
Kópavogi (600) en athygli vekur

að fækkun átti sér stað í Reykja-
vík (-879) milli ára.

Nokkur fjölgun átti sér stað á
Suðurlandi en þar fjölgaði íbúum
um 221 milli ára eða um 0,9%. Á
Norðurlandi nam fjölgunin 0,2%.
Þann 1. júlí 2009 voru sveitarfé-
lög á landinu 77 talsins.

– birgir@bb.is

Ísafjörður.

Fólki fjölg-
aði mest í

Bolungarvík
Fólki fjölgaði í átta af tíu

sveitarfélögum á Vestfjörð-
um á tímabilinu 1. júlí 2008
til 1. júlí 2009 samkvæmt
nýbirtum tölum Hagstofu Ís-
lands um miðársmannfjölda.
Mesta íbúafjölgunin á Vest-
fjörðum á þessu tímabili er í
Bolungarvík en þar fjölgaði
skráðum íbúum um 68. Í Ísa-
fjarðarbæ fjölgaði íbúum á
sama tíma um 24.

Íbúum Vesturbyggðar
fjölgaði um 27 og á Tálkna-
firði fjölgaði um 20 á sama
tíma. Í Reykhólahreppi fjölg-
aði um 14 manns. Íbúum í
Súðavíkurhreppi fækkaði á
sama tíma um 7. Í Stranda-
sýslu fjölgaði íbúum mest í
Strandabyggð eða um 19, í
Kaldrananeshreppi um 8 og
í Árneshreppi um 2. Íbúum
fækkaði í Bæjarhreppi um 9.

Í Bolungarvík búa nú 965
manns, í Ísafjarðarbæ 3.965,
í Reykhólahreppi 285, á
Tálknafirði 311, í Vestur-
byggð 941, í Súðavíkur-
hreppi 210, í Strandabyggð
504, í Árneshreppi 51 og í
Kaldraneshreppi 114.
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Sameining sveitarfélaga
ekki á döfinni á þessu stigi

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps, segir að
könnun á kostum og göllum
mögulegrar sameiningar sveitar-
félaganna þriggja við Djúp sé
gerð að ósk samgönguráðherra
en möguleikar á sameiningu
verði svo ræddir sér. „Ég er í
sjálfu sér ekki mótfallinn sam-
einingu en það verða að liggja á
borðinu nákvæmlega útlistaðir
kostir og gallar áður en í þá um-
ræðu er farið. Í þessari samþykkt

var einnig gert ráð fyrir framlagi
vegna kosninga um sameiningu,
sem kom okkur á óvart vegna
þess að það er ekkert á döfinni á
þessu stigi málsins.“

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
ræddi á fundi fyrir skömmu um
úthlutun Jöfnunarsjóðs vegna
könnunarinnar en ráðgjafanefnd
sjóðsins metur kostnað við hana
tæplega fimm og hálfa milljón
króna. Sveitarfélögin þrjú, Súða-
víkurhreppur, Ísafjarðarbær og

Bolungarvíkurkaupstaður, sam-
þykktu nýlega tillögu samgöngu-
ráðherra um að gera úttekt á kost-
um og göllum mögulegrar sam-
einingar sveitarfélagana með
þeim fyrirvara að eingöngu væri
um könnun að ræða.

Ómar segir að minni sveitar-
félög telji sig oft verða fyrir mikl-
um búsifjum eftir sameiningu.
„Þau missa stjórnsýsluna og oft
á tíðum telja íbúar að innri stoðir
samfélagsins njóti ekki eins mik-

illar athygli. Við þekkjum dæmi
um íbúa margra minni sveitar-
félaga sem sameinast hafa stærri
sveitarfélögum, sem telja stöðu
sína hafa versna eftir sameiningu,
þótt hægt sé að benda á vissar
úrbætur.“

Bættar samgöngur eru for-
senda þess að sveitarfélögin íhugi
að fara í viðræður um sameiningu
og að sögn Ómars sýnist honum
að á því sé skilningur hjá ráðu-
neytinu þrátt fyrir að upphaflega

hafi verið klausa um að hluti
fjármagnsins fari í kostnað vegna
kosninga. „Upphafið að þessu er
að nú hillir undir lok fram-
kvæmda við göngin milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar.“

Samkvæmt lögum greiðir
Jöfnunarsjóður sveitarfélaga all-
an kostnað við könnuna og því
er ekki gert ráð fyrir neinum bein-
um kostnaði fyrir sveitarfélögin
þrjú.

– atli@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt kauptilboð í
Ránargötu 10 á Flateyri en til-
boðið hljóðar upp á eitt þúsund
krónur. Á bæjarráðsfundi 20.
júlí var samþykkt að auglýsa
húsið til sölu en þá hafði kaup-
tilboð frá Guðmundu G. Björg-
vinsdóttur að upphæð kr. 1.000
borist.

Byggingafulltrúi hefur veitt
þá umsögn að ekkert sé því til
fyrirstöðu af skipulagsástæð-
um að selja Ránargötu 10. Í
framhaldi af sölu verði að
sækja um leyfi til að breyta

húsinu í bílskúr og athuga þurfi
breytingu á deiliskipulagi í
tengslum við það næst þegar
deiliskipulagi verður breytt.
Eftir auglýsingu bárust ekki
fleiri tilboð en Guðmundu og
stóð tilboð hennar að upp á
eitt þúsund krónur.

Bæjarráð samþykkti tilboð
Guðmundu og jafnframt að
falla frá eldri ákvörðun um
niðurrif hússins. Skilyrði fyrir
sölunni er að ytra byrði hússins
verði gert upp innan tveggja
ára frá sölu þess.

– birgir@bb.is

Ránargata tíu á
þúsund krónur

Ítrekað og langvarandi raf-
magnsleysi á Vestfjörðum í síð-
ustu viku var vegna viðhalds á
Vesturlínu. „Það sem gerðist á
miðvikudaginn er að Mjólkár-
lína, eða öll Vesturlína, var í
viðhaldi á þriðjudag, miðvikudag
og fimmtudag. Við vorum að
reyna að bæta hana og styrkja á
hinum ýmsu stöðum. Alla þessa
þrjá daga var kerfið á Vestfjörð-
um rekið sem eyja,“ segir Nils
Gústavsson deildarstjóri hjá
Landsneti.

Hann segir það hafa verið
Mjólkárvirkjun auk annarra
virkjana á Vestfjörðum og dísil-

stöðva sem hafi verið til taks á
meðan viðhaldinu stóð. „Þá er
kerfið veikara en ella,“ segir Nils.
Hann segir rafmagnsleysið á mið-
vikudag hafa verið vegna prófana
á búnaði sem verið er að bæta við
kerfið, sem olli því að Breiðadals-
línan leysti út.

Þessar prófanir voru partur af
viðhaldi á Vesturlínu þessa þrjá
daga. Viðhaldið var skipulagt í
samstarfi við Orkubú Vestfjarða,
að sögn Nils. Aðspurður hvort
ekki sé hægt að koma í veg fyrir
spennufallið sem varð þegar
rafmagnið sló út segir Nils ástæð-
una fyrir því að rafmagnið fari

svo hægt af sé að virkjanir í
Tungudal og Engidal í Skutuls-
firði haldi áfram að framleiða
inn á „netið“ þó að Vesturlínan
slái út og þær ráði einfaldlega
ekki við að framleiða rafmagn
fyrir svæðið. Því koðni rafmagn-
ið niður, eða það sem kallað er
spennufall.

Nils segir unnið að endurbót-
um á varnarbúnaði á Vestfjörð-
um. Vinnu við það á að vera
lokið í september og þá ætti raf-
magnskerfið á Vestfjörðum að
ráða betur við að standa eitt að
rafmagnsframleiðslunni.

– birgir@bb.is

Rafmagnsleysi vegna
prófana Landsnets

Sólarlagið á Vestfjörðum getur verið magnað, nú þegar sólin er loks farin að setjast á ný. Meðfylgjandi mynd náði ljósmyndarinn Páll Önundarson af sólarlaginu
í Önundarfirði en á henni má glögglega sjá samspil ljóss og lita sem sólin magnar upp á himninum. Á þessum árstíma sest sólin í sæ á ný í stað þess að fela sig bak
við fjall og gyllir um leið fjörðinn með bjarma sínum.
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Jafnlangt í báðar áttir milli
Suðureyrar og Ísafjarðar

– Jón Arnar Gestsson er á heimleið í Súgandafjörð og ásamt konu sinni tekinn– Jón Arnar Gestsson er á heimleið í Súgandafjörð og ásamt konu sinni tekinn– Jón Arnar Gestsson er á heimleið í Súgandafjörð og ásamt konu sinni tekinn– Jón Arnar Gestsson er á heimleið í Súgandafjörð og ásamt konu sinni tekinn– Jón Arnar Gestsson er á heimleið í Súgandafjörð og ásamt konu sinni tekinn
við rekstri Fisherman Hotel og veitingastaðarins Talisman á Suðureyrivið rekstri Fisherman Hotel og veitingastaðarins Talisman á Suðureyrivið rekstri Fisherman Hotel og veitingastaðarins Talisman á Suðureyrivið rekstri Fisherman Hotel og veitingastaðarins Talisman á Suðureyrivið rekstri Fisherman Hotel og veitingastaðarins Talisman á Suðureyri

Mjög margir þekkja eða kann-
ast við Jón Arnar Gestsson, eink-
um í tengslum við Tölvuþjón-
ustuna Snerpu á Ísafirði í mörg
ár eða veitingarekstur í Reykja-
nesi við Djúp og síðan á Snæfells-
nesi á síðustu árum. Hann er er
Súgfirðingur að uppruna, orðinn
liðlega fertugur að aldri, og núna
með haustinu er hann að flytjast
ásamt konu sinni frá Hellissandi
á æskuslóðirnar á Suðureyri við
Súgandafjörð. Þar eru þau þegar
formlega tekin við rekstri VEG-
gistingar og veitingastaðarins
Talisman sem er í sama húsi.
„Ástæðan er sameiginlegur áhugi
okkar Elíasar Guðmundssonar á
Suðureyri á því að breyta til. Ég
vildi fara vestur og hann vildi fá
frí frá þessu. Við reiknum með
því að flytja vestur núna í sept-
ember. Ég er bara að flytja heim
aftur. Römm er sú taug, eins og
þar stendur. Það hefur líka sitt að
segja“, segir Jón Arnar.

Reksturinn á Suðureyri felst í
gistiþjónustu og veitingarekstri
fyrir bæði ferðamenn og heima-
fólk. „Við erum að breyta nafninu
á gististaðnum úr VEG-gisting í
Fisherman Hotel. Við leigjum af
Elíasi húsnæðið og allt innan-
stokks. Elías setti VEG-gistingu
á Suðureyri á stofn fyrir hátt í
áratug og var fyrst með tvö eða
þrjú herbergi en þau eru núna
ellefu. Við ætlum okkur að byggja
upp frekara starf í kringum
hótelið. Framvegis verður það
rekið með föstum opnunartíma
allt árið en svo hefur ekki verið
fram að þessu og veitingastað-
urinn Talisman verður framvegis
líka opinn árið um kring.“

Jón Arnar seldi sinn hlut í
Snerpu árið 2005 og gerðist þá
staðarhaldari og hótelstjóri á
sumarhótelinu í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp og rak staðinn í
tvö sumur. „Síðan sá ég rekstur-
inn á Hótel Hellissandi auglýstan
til leigu og hér höfum við verið
núna í þrjú ár.“

Konan frá ÞýskalandiKonan frá ÞýskalandiKonan frá ÞýskalandiKonan frá ÞýskalandiKonan frá Þýskalandi
Kona Jóns Arnars heitir Katja

Gniesmer og er frá Bremen í
Norður-Þýskalandi. Núna í haust
eru fjögur ár frá því að þau tóku
saman. „Hún er næringarfræð-
ingur að mennt frá háskóla í Ham-
borg en kom til Vestfjarða til

þess að vinna í fiski eins og svo
margir útlendingar. Svo breyttist
það náttúrlega. Við höfum unnið
saman í þessum rekstri, bæði í
Reykjanesinu og hér á Snæfells-
nesi.“

Frá fyrra hjónabandi á Jón Arn-
ar þrjár dætur. Tvær þeirra eru
búsettar á Ísafirði en ein í Reykja-
vík.

Jón Arnar er fæddur og uppal-
inn á Suðureyri við Súganda-
fjörð. Móðir hans er Sólveig
Kristjánsdóttir sem núna er búsett
á Hlíf á Ísafirði en faðir hans var
Gestur Kristinsson, starfsmaður
Orkubús Vestfjarða á Suðureyri.
Hann er látinn fyrir nokkrum ár-
um. Gestur var skipstjóri til
margra ára og gjarnan kallaður
Brælu-Gestur.

„Ég hóf minn sjómannsferil
heima á Súganda sextán ára gam-
all. Eins og svo margir unglingar
í sjávarplássum fór ég fyrst í
frystihúsið og svo á sjóinn. Þegar
ég var nítján ára flutti ég til Kefla-
víkur og var þar til sjós á skut-
togurum og var þar í fjögur ár en
kom svo aftur vestur“, segir Jón
Arnar.

Tölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan SnerpaTölvuþjónustan Snerpa

Fáum árum seinna eða 1994
stofnuðu þeir Björn Davíðsson
og Jón Arnar Tölvuþjónustuna
Snerpu á Ísafirði. „Þetta var nú
rekið í mýflugumynd fyrsta árið
en við byrjuðum internetþjón-
ustuna árið eftir. Við stofnuðum
fyrirtækið ekki síst með slíka
þjónustu í huga þó svo að við
höfum ekki byrjað á henni alveg
strax og voru ýmsar ástæður fyrir
því. Í Snerpu var ég svo næsta
áratuginn.“

– Hvað kom til að þið félagarn-
ir fóruð út í tölvugeirann? Hafð-
irðu eitthvað komið nálægt þeim
hlutum áður?

„Á þessum tíma var þetta nú
mikið til áhugamennska hjá þeim
sem voru að gera eitthvað í þess-
um efnum. Ég hafði keypt mína
fyrstu tölvu rétt um 1990, bara
til að leika mér. Mig langaði til
að prófa þetta apparat og fékk
strax tölvuvírusinn. Ég var tekinn
fyrir á þorrablóti og kallaður Jón
vírus undir laginu Jón spæjó. Það
var saminn um mig heill bálkur.
Svona byrjaði þetta hjá mér.

Bjössi vann á þeim tíma í H-
prenti á Ísafirði og sá um tölvu-
kerfið þar. Ég var byrjaður að
fikra mig áfram og hjálpa til við
tölvumálin í fyrirtækjum á Ísa-
firði. Einhvern veginn lágu svo
leiðir okkar Bjössa saman og út-
koman varð stofnun Snerpu fyrir
fimmtán árum.“

– Varst þú eins og menn voru
gjarnan á þessum tíma sjálfmenn-
taður í tölvufræðum?

„Já, algerlega sjálfmenntaður.“

Hættur íHættur íHættur íHættur íHættur í
tölvupraxísnumtölvupraxísnumtölvupraxísnumtölvupraxísnumtölvupraxísnum

– Heldurðu kunnáttunni í
tölvufræðunum við eftir að þú
ventir þínu kvæði í kross og fórst
út í hótelrekstur?

„Ég held henni bara við með
því að hugsa um mín eigin tölvu-
kerfi. Ég hef af ráðnum hug kann-
ski sett upp stærri kerfi en ég
nauðsynlega þarf að hafa og
flækjustigið á kerfunum er
stundum á við meðalstórt fyrir-
tæki. Þetta hef ég gert til þess að
halda við því sem ég hef lært.
Líka er á veturna í þessum hótel-
bransa ekki allt of mikið að gera
þannig að þá föndrar maður
kannski eitthvað meira við þetta
en margur annar.

En ég er ekki í neinum praxís í
þessum efnum fyrir aðra eftir að
ég fór úr Snerpu. Þá klippti ég á
þetta. Ég kom bara upp netkerfi í
Reykjanesi í kringum vinnuna
mína þar og síðan hérna á Hótel
Hellissandi fyrir sjálfan mig.
Þegar ég kom hingað á Hellis-
sand elti mig samt orðsporið að
einhverju leyti og menn voru að
hringja í mig en ég vísaði því
öllu frá mér.“

Vestfirðir eigaVestfirðir eigaVestfirðir eigaVestfirðir eigaVestfirðir eiga
mikið eftir innimikið eftir innimikið eftir innimikið eftir innimikið eftir inni

– Nú hefur sitthvað breyst í
samfélaginu á þessum síðustu og
verstu tímum. Hvernig sérðu
fyrir þér framtíðina í ferðaþjón-
ustu á Vestfjörðum á næstu
árum?

„Mér virðist sem Vestfirðir
eigi mikið eftir inni. Ég hef séð
það vel eftir að ég kom hingað á
Snæfellsnesið. Það er svo mikið
af fólki sem fer bara hringveginn.
Ég er búinn að fara í heimsóknir

á nokkrar ferðaskrifstofur erlend-
is og líka hérna heima og sjá
þessa pakka sem verið er að selja.
Fólk kaupir í rauninni hringferð
sem það keyrir sjálft. Þá bóka
ferðaskrifstofurnar bílaleigubíl-
inn og hótelin allan hringinn og
negla niður fyrir túristana hvar
þeir eigi að vera þessa og þessa
nóttina og benda þeim jafnframt
á áhugaverða staði á leiðinni.

Þetta eru skemmtilega unnin
plögg og skemmtilega uppsett.
Þeir selja mest af því sem er bara
hringvegur eitt en töluvert af því
er samt með útúrdúr hér út á
Snæfellsnes. Þar munar mest um
að fólk er að koma og skoða
Þjóðgarðinn Snæfellsjökul. Oft
fær maður spurningu um það
hvar þjóðgarðurinn sé og þá
bendi ég á að viðkomandi hafi
nú verið að keyra í gegnum hann
til að koma til okkar.

Allra minnst er um útúrdúra á
Vestfirði. Flestir ferðamenn sem
koma á hótelið hérna hjá mér á
Hellissandi en fara líka á Vest-
firði eru á eigin vegum en ferðast
ekki samkvæmt skipulagi frá
ferðaskrifstofu. Oft er verið að
reyna að lækka verðin á ferðun-
um og þá er það náttúrulega gert
með því að stytta ferðirnar.
Þannig heyrði ég til dæmis af
hópferð umhverfis Ísland sem
farin var á þremur dögum.

Margir erlendir ferðamenn
sem hafa keypt sér svona hring-
ferð um landið eiga eftir að koma
aftur síðar og þá fara þeir um
Vestfirði, enda eru þeir taldir
ævintýraland. Útlendingar sem
koma í heimsókn til Íslands eru
ekkert of öruggir að keyra á ís-
lenskum vegum en þegar þeir
koma aftur og fara um Vestfirði
eru þeir komnir með reynsluna.

Ég held að það verði mikil
ásókn í Vestfirði á næstu árum.
Ég hef trú á því að þeir sem eru
búnir að skoða Gullfoss og Geysi
og Mývatn og koma aftur fari þá
um Vestfirði.“

Bjórsalan tvöfalt meiriBjórsalan tvöfalt meiriBjórsalan tvöfalt meiriBjórsalan tvöfalt meiriBjórsalan tvöfalt meiri
– Nú hefur það verið í fréttum

að í sumar hafi erlendum ferða-
mönnum ekki fjölgað hérlendis.
Hins vegar eyði þeir miklu meiri
peningum vegna þess hvað gengi
íslensku krónunnar er lágt.

„Ég verð vel var við það að ég

sel miklu meiri bjór í sumar en í
fyrra og hitteðfyrra. Ætli ég sé
ekki búinn að selja sama magn
af bjór í sumar og tvö síðustu
sumur samanlagt. Útlendingarnir
spá líka miklu minna í verðið og
spyrja núna yfirleitt aldrei um
það.

En það voru öðruvísi ferða-
menn að koma á þessu sumri en
áður. Það er minna af hópum að
koma til landsins en miklu meira
um að fólk komi og taki bíla-
leigubíl og núna í sumar hefur
líka verið meira um fólk sem
kemur með Norrænu með eigin
bíla. Ég man að eitt kvöldið þegar
öll tuttugu herbergin voru full-
bókuð að það voru ellefu útlendir
bílar fyrir utan hótelið af átján
bílum sem þar voru. Það eru út-
lendir bílar hér fyrir utan á hverju
einasta kvöldi og það er fólk sem
hefur komið algerlega á eigin
vegum með Norrænu eða hefur
keypt sér hringpakka án bíla-
leigubílsins en er bara með hótel-
gistingarnar. Ferðaskrifstofur er-
lendis eru eitthvað uggandi vegna
ástandsins í sínum löndum þann-
ig að það getur margt gerst og
samsetningin á fólkinu sem kem-
ur mun líklegast breytast.“

Útlendingarnir fyrr áÚtlendingarnir fyrr áÚtlendingarnir fyrr áÚtlendingarnir fyrr áÚtlendingarnir fyrr á
fætur en Íslendingarfætur en Íslendingarfætur en Íslendingarfætur en Íslendingarfætur en Íslendingar

„Núna í ágúst eru túristarnir
öðruvísi en var fyrr í sumar. Það
er eins og það sé meiri ró yfir
fólkinu. Yfir hásumarið þegar er
bjart allan sólarhringinn sefur
þetta fólk nánast ekki neitt og
vill helst vera farið í burtu klukk-
an hálfátta. Getur hreinlega ekki
sofið í birtunni og margir eru
komnir á stjá klukkan sex á
morgnana.

Stundum þegar maður er að
skrölta á hótelið til að undirbúa
morgunmatinn mætir maður
sumum gestunum úti á götu.
Núna þegar líður nær hausti er
fólkið rólegra og tekur daginn
ekki eins snemma og er ekki að
rjúka af stað fyrir allar aldir. Ís-
lendingarnir fara aldrei af stað
fyrr en undir hádegið, þannig að
þegar mikið er af þeim á hótelinu,
þá mætir þrifagengið ekki fyrr
en um ellefuleytið og oft þarf
það að bíða eftir því að geta
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byrjað vinnu.“

Fór í þurrkarannFór í þurrkarannFór í þurrkarannFór í þurrkarannFór í þurrkarann
– Mér skilst að núna í sumar

hafir þú verið brattari við að taka
til morgunmatinn en stundum
áður.

„Já, í vetur tók ég mig á og fór
í meðferð hjá SÁÁ og eyddi jan-
úar og febrúar í það að hætta
áfengisdrykkju. Mesta hættan
sem allir fræðingarnir sáu var
náttúrulega sú að ég rak veitinga-
stað með áfengi og gæti því átt
erfitt með að halda mér edrú.

Núna eru liðnir rúmir átta mán-
uðir frá því að ég „lagðist inn“
og líkar rosalega vel við það að
vakna á morgnana.“

Hákarl og brennivínHákarl og brennivínHákarl og brennivínHákarl og brennivínHákarl og brennivín
fyrir valda gestifyrir valda gestifyrir valda gestifyrir valda gestifyrir valda gesti

– Þið hafið verið með rammís-
lenskan mat á borðum á Hótel
Hellissandi. Taka ekki sumir út-
lendu gestanna einhverju af
honum misjafnlega?

„Stundum erum við með hangi-
kjöt á matseðlinum hjá okkur
með uppstúfi og kartöflum að
íslenskum hætti eins og við borð-
um um jólin. Í meira en helmingi

tilfella fáum við spurningu frá
útlendingunum: Á kjötið að vera
kalt?

Líka hef ég haft sérstaklega
gaman af því þegar Ameríkanar
hafa verið að koma til okkar að
vetri til að kynna þeim dásemdir
hins kynngimagnaða íslenska há-
karls og brennivíns. Oft er ég
spurður af hverju ég beri þetta
sérstaklega fyrir Ameríkana. Þá
er svarið bara að mér finnst ekki
gaman að sjá annarra þjóða fólk
gretta sig yfir þessum guðaréttum
okkar.“

Vonast eftir Ísfirð-Vonast eftir Ísfirð-Vonast eftir Ísfirð-Vonast eftir Ísfirð-Vonast eftir Ísfirð-
ingum á Talismaningum á Talismaningum á Talismaningum á Talismaningum á Talisman

– Snúum okkur aftur að rekstr-
inum á Suðureyri. Fyrir utan það
að hafa Hótel Fisherman og
Talisman opið allt árið, eru ein-
hverjar sérstakar breytingar eða
einhver nýmæli á döfinni?

„Við ætlum ekki að breyta
húsakostinum neitt. Veitinga-
staðurinn hefur hins vegar aðeins
verið opinn milli klukkan fjögur
og tíu. Þessu ætlum við að breyta
þegar við komum sjálf og þá
verður opið allan daginn, kannski
þó með einhverjum hléum þegar
maður röltir niður á bryggju eða

eitthvað eða skýst á Ísafjörð.
Stærsta breytingin verður þessi,
að það verður opið allan daginn.

Við munum setja upp fjöl-
breyttan matseðil þannig að fólk
í Ísafjarðarbæ fær þarna tækifæri
til að breyta til og bregða sér til
Suðureyrar ef það vill fara út að
borða. Einnig munum við verða
með heimabökuð brauð og kökur
á boðstólum og fá tónlistarmenn
til okkar.

Margir fyrir vestan kannast við
franska listmálarann Alain Garr-
abé í Bolungarvík. Katja konan
mín og Alain eru góðir vinir frá
því að hún vann í Bolungarvík
2004. Alain annast fyrir okkur
reksturinn á Fisherman og Talis-
man þangað til við komumst sjálf
vestur síðar í haust. Hann er meira
en listmálari því að hann er líka
meistarakokkur. Fjölskylda hans
átti veitingahús úti í Frakklandi
og hann starfaði þar sem kokkur.“

Margt á döfinni í veturMargt á döfinni í veturMargt á döfinni í veturMargt á döfinni í veturMargt á döfinni í vetur

„Hins vegar komum við vestur
með fullt af hugmyndum í far-
teskinu sem við höfum verið að
nota hér á Hellissandi og ætlum
að reyna að smella á fyrir vestan
og sjá hvort það virki ekki þar

líka. Ég á þar við ýmsa viðburði
sem við höfum verið með í gangi
yfir veturinn til að lyfta upp and-
anum, bæði hjá gestunum og
okkur sjálfum. Annars hefðum
við ekkert að gera yfir veturinn,
ég fer ekkert í felur með það. Þá
verður maður bara að búa sér
eitthvað til.

Við erum búin að fastsetja
nokkur atriði sem við ætlum að
skella á fram til áramóta og eitt-
hvað fram eftir vetri. Við ætlum
að sjá hvort þetta gengur ekki
vel í Vestfirðinginn alveg eins
og það hefur gengið mjög vel í
Snæfellinginn. Það er samt kann-
ski fullsnemmt að fara mikið út í
það í smáatriðum en við höfum
verið með tónleika og annað slíkt
hér á hótelinu. Þá er ég ekki að
tala um pöbbakvöld eða slíkt.
Við ætlum að reyna að vera með
tónleika á föstudags- og laugar-
dagskvöldum. Ísfirðingar geta
alveg komið. Það er jafnlangt í
báðar áttir milli Suðureyrar og
Ísafjarðar. Síðan ætlum við að
vera með enska boltann og meist-
aradeildina á Talisman. Eina
franska helgi erum við búin að
ákveða. Alain ætlar að vera hjá
okkur með franska helgi í matar-
gerð og ýmislegt fleira svona

verður í gangi.“

Varla verðurVarla verðurVarla verðurVarla verðurVarla verður
sofið allan veturinnsofið allan veturinnsofið allan veturinnsofið allan veturinnsofið allan veturinn

Það er í mörg horn að líta í
hótelrekstri eins og á stóru heim-
ili. Jón Arnar segir að sumum
erlendu gestunum þyki merkilegt
að sjá hann allt frá því að undir-
búa morgunverðinn og vera eitt-
hvað að stússast eða gera við
eitthvað sem til fellur á staðnum
allan daginn og fram á kvöld.
Konan hans eldar reyndar kvöld-
matinn en þegar gestirnir spyrja
kannski um tíuleytið á kvöldin
hvort hann sofi aldrei og geri allt
á staðnum, þá svarar hann gjarna:
Já, að vísu eldaði ég ekki akkúrat
núna í kvöld, en eftir tvær vikur
verður allt orðið rólegt hérna og
þá fer ég að sofa og sef fram á
vor.“

Raunveruleikinn er að vísu
eitthvað annar.

Ekki virðist mjög sennilegt að
Jón Arnar og Katja fari beint að
leggja sig þegar þau koma heim
á Súganda með haustinu og sofi
fram á vor. Það verður meira um
að vera á veitingastaðnum Talis-
man í vetur en svo að það væri
hægt.                  – hlynur@bb.is
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Mugison svitn-
aði eins og svín

Súðvíski tónlistarmaðurinn
Mugison segir tónleikana fimm
á einum degi í New York á
mánudag í síðustu viku hafa verið
músíkalskt maraþon. Hann segir
á heimasíðu sinni daginn hafa
verið þann heitasta í New York í
sumar. Að öllu jöfnu svitni hann
mikið við að spila á gítar og
öskra en þarna hafi hann slegið
einhvers konar met í þeim efnum.

Hann drakk um sex lítra af
vatni til að halda sér við og segir
sólina hafa haft áhrif á sálartetrið
og honum leið hálf undarlega,
en á góðan hátt. „Allt þetta tón-
leikahald breytti mér í tónlistar-
fíkil, eftir að ég var búinn að
spila á hverjum stað gat ég ekki
beðið eftir að komast á næsta
stað og byrja að spila,“ segir

Mugison á heimasíðu sinni.
Mugison hafði áhyggjur af því

að missa röddina þegar leið á
daginn því hann hafði öskrað eins
og svín á tónleikunum. En viti
menn, röddin hélt þó að hún hafi
verið eilítið hrjúf í endann.

„Það besta við að spila á
þessum tónleikum var að vinna
með Amnesty International. Við
hjálpuðum þeim við að minna á
herferð þeirra um að fá Aung
San Suu Kyi lausa,“ segir Mugi-
son. Lagið „The Animal“ kom
Mugison í samband við forsvars-
menn Amnesty International.
Lagið, sem er að finna á nýjustu
plötu Mugisons, Mugiboogie, er
samið upp úr ársskýrslu Amnesty
International.

– birgir@bb.is
Súðvíski tónlistarmaðurinn Mugison segir tónleikana fimm á einum degi
í New York á mánudag í síðustu viku hafa verið músíkalskt maraþon.

Útgerðarmenn á Flateyri mót-
mæla úthlutun bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar á byggðakvóta frá
20. júlí. Þeir mótmæla því að
ekkert af þeim 64 þorskígildis-
tonnum sem úthlutað var án stað-
setningar skuli hafa farið til Flat-
eyrar en áður hafði Flateyri feng-
ið 150 þorskígildistonn úr úthlut-
un byggðakvóta þar sem ráðu-
neytið festi úthlutun á byggðar-
lög. Leggja útgerðarmennirnir til
aðra úthlutunaraðferð þar sem

45 þorskígildistonn af fyrrgreind-
um 64 fari til Flateyrar en þau 19
þorskígildistonn sem þá eru eftir
deilist á Þingeyri, Suðureyri og
Hnífsdal en ekkert fari til Ísa-
fjarðar.

„Svo virðist sem úthlutunar-
aðferðafræði bæjarráðs hafi falist
í því að jafna út önnur byggðalög
eingöngu út frá því sjónarmiði
að 64 þorskígildistonnum yrði
jafnt skipt niður með því að halda
Flateyri fyrir utan úthlutunina.

Sökum þess, að því er virðist, að
Flateyri fékk úthlutað 150 þorsk-
ígildistonnum skv. annarri ótengdri
úthlutunarreglu, sem þrátt fyrir
allt byggir á hlutlægu kerfi til
þess að ná fram málefnalegri nið-
urstöðu,“ segir í bréfi sem út-
gerðarmennirnir sendu bæjarráði.

Útgerðarmennirnir á Flateyri
segja ríkið hafa úthlutað 129
þorskígildistonnum á fiskveiði-
árinu 2007-2008. Þá hafi bæjar-
ráð ákveðið að fenginni tillögu

þar á bakvið. Það er krafa okkar
að bæjarráð og bæjarstjórn út-
hluti þessum 64 þorskígildis-
tonnum með sama hætti og fyrir
fiskveiðiárið 2008-2009,“ segir
í bréfi útgerðamannanna.

Bæjarráð frestaði afgreiðslu á
erindinu og fól bæjarstjóra að
afla frekari upplýsinga um úthlut-
un byggðakvóta á fiskveiðiárinu
2008/2009, sérstaklega um úthlut-
unarbætur vegna rækju- og skel-
brests.                 – birgir@bb.is

bæjarritara að skipta þeim þorsk-
ígildum í hlutfalli við aðra út-
hlutun ráðuneytisins til byggð-
arlaga innan Ísafjarðarbæjar.

„Þannig var verið að úthluta
byggðakvóta til þeirra byggðar-
laga sem illa hafa orðið úti á
viðmiðunartímum, hlutlægt séð,
og það er einmitt tilgangur
byggðakvótans. Erfitt er að sjá
af hverju bæjarráð kaus að breyta
úthlutunaraðferð sinni frá því
árinu áður og hvaða rök liggja

Útgerðarmenn mótmæla úthlutun

2008 var metár í þak-
járnaskiptingum

Ísfirðingar og nærsveitungar
huga að húsum sínum í sumar
líkt og áður, að sögn Marinós
Hákonarsonar hjá ísfirska fyr-
irtækinu Ísblikk ehf., en mikið
hefur verið um að fólk skipti
um þakjárn á húsum sínum á
Ísafirði síðastliðin tvö ár.

„Verkefnastaðan hjá okkur
hefur verið frekar jöfn síðustu
tvö ár þó svo að fátt toppi árið
2008 í þessum efnum á Ísafirði.
Kreppan lætur örlítið finna fyrir

sér hérna en á móti kemur að
hægt er að taka þetta aðeins
með lánafyrirgreiðslum því
menn eru ekki búnir að toppa
hér,“ segir Marinó.

Ísblikk hefur verið með
nokkur verkefni í sumar en þó
ívið minna í fyrra sem var met-
ár. „Það er samt töluverður
hugur í Vestfirðingum,“ segir
Marinó. Sex manns starfa hjá
Ísblikki á Ísafirði.

– birgir@bb.is

Vill Saving Iceland
vestur í Önundarfjörð

Samningar um urðun við Klofn-
ing í Önundarfirði eru þverbrotn-
ir og enginn vilji til úrbóta, að
mati Sigurðar Hafberg á Flateyri.
Sigurður ákallar um hjálp til nátt-
úruunnenda og sagðist í samtali
við DV vilja fá Saving Iceland
vestur.

„Þeir koma með allt ruslið frá
Ísafirði og sturta því hérna út við
Klofning þar sem það hefur fokið
um víðan völl vegna slælegra
vinnubragða við urðun þess.
Flateyringar eru að missa þolin-
mæðina gagnvart þessum sóða-
skap við útivistarsvæði þorps-
búa,“ sagði Sigurður.

Fast við urðunarsvæði Ísa-
fjarðarbæjar utan við Flateyri er
skógræktarsvæði þar sem hafist
var handa við gróðursetningu

fyrir áratugum og hefur sorp-
gryfja nú verið grafin undir girð-
ingu skógræktarinnar. Berjalönd
eru í nágrenninu og vinsæl göngu-
leið um Klofningsheiði þar sem
urðu þjóðkunnir atburðir, þeir er
svonefnd Skúlamál snerust um.

„Ég er alveg tilbúinn í að taka

þátt í mótmælaaðgerðum gegn
þessari umgengni og ákalla alla
náttúruunnendur þessa lands og
bið þá leggja okkur lið, Saving
Iceland og hvað sem félögin öll
heita sem vilja vernda náttúru og
útivistarsvæði,“ segir Sigurður
Hafberg.

Flateyri við Önundarfjörð.
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LAUS STÖRF Í ÍÞRÓTTAMANN-
VIRKJUM ÍSAFJARÐARBÆJAR

Auglýst er eftir konu í vaktavinnu við
sundlaugar- og baðgæslu í Sundhöll Ísa-
fjarðar. Um er að ræða 100% stöðu.
Þá er auglýst laus 100% staða við íþrótta-
miðstöðina á Suðureyri. Um er að ræða
breytilegan vaktavinnutíma. Um framtíð-
arstarf er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Menntun sem nýtist í starfi.
· Starfsreynsla á sviðinu æskileg.
· Þarf að hafa staðist staðlað sundpróf.
· Haldgóð þekking í skyndihjálp.
· Framúrskarandi hæfni í mannlegum
  samskiptum.
· Þjónustulund.
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Bæring
Gunnarsson á netfangið verkefnastjori@
isafjordur.is. Umsóknir sendist Ísafjarð-
arbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði. Um-
sóknarfrestur er til 3. september.

Fjórði flokkur stúlkna BÍ/Bolungarvík fór suður í keppnisferð um helgina. Spilað var við ÍBV
í Vestmannaeyjum á föstudag og sigruðu vestfirsku stúlkurnar heimamenn 6-0. Helginni var
síðan varið í Eyjum í sprang og skemmtilegheit. Á sunnudag var flogið í land og spilað við Víking
í Reykjavík. BÍ/Bolungarvík vann 2-1. Stúlkurnar eru því komnar í úrslit á Íslandsmótinu og
munu leika næst eftir tvær vikur.

Komnar í úrslit
Fjórði flokkur kvenna hjá BÍ/Bolungarvík.

Tjaldsvæðið í Tungudal verður
stækkað fyrir næsta sumar og
þjónustuhúsnæði þess betrum-
bætt. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að fela tækni-
deild að hefja vinnu við endur-
bætur tjaldsvæðisins og hefur

mælt fyrir að tillögur og kostn-
aðaráætlun liggi fyrir í vinnu við
fjárhagsáætlun ársins 2010.

Eins og fram hefur komið hefur
ástand tjaldsvæðisins aldrei verið
eins bágt og í sumar. Uppbygging
svæðisins var á langtímaáætlun

sveitarfélagsins en það breyttist
vegna efnahagsástandsins. Fyrir
skömmu var haft eftir bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar á bb.is að tjald-
svæðið væri eitt af því sem yrði
að setja í forgang.

– thelma@bb.is

Tjaldsvæði Ísfirðinga stækkað

Niðurskurður hjá Tón-
listarskóla Ísafjarðar
Kennsla í Tónlistarskóla Ísa-

fjarðar hefst með skólasetningu
mánudaginn 31. ágúst. Fjárveit-
ing til skólans af hálfu Ísafjarð-
arbæjar er mun lægri en í fyrra
vegna niðurskurðar og því er gert
ráð fyrir fækkun nýnema. Skól-
inn mun leitast við að veita þeim
sem áður hafa stundað nám við
skólann áframhaldandi kennslu.
Reynt verður að bjóða upp á
gítarkennslu á Þingeyri til ára-
móta en óvíst er hvort unnt verður
að senda kennara þangað til að
kenna á önnur hljóðfæri. Nem-
endum frá Þingeyri býðst að
sækja tíma á Ísafirði hafi þeir tök
á því.

Stjórnendum skólans hefur
verið gert að minnka kostnað við
kennsluna en um leið má ljóst
vera að þjónustan við nemendur
og sveitarfélagið muni skerðast

að sama skapi, segir í tilkynningu
frá skólanum. Þá munu kennslu-
stundir verða styttar, samspils-,
samsöngs- og tónfræðitímum
fækkar, samvinnuverkefnin við
grunnskólann verða lögð niður
og svo mætti áfram telja. Búast

má við talsverðum biðlistum á
vinsælustu hljóðfærin svo sem
píanó og gítar. Auðveldara er að
bæta við nýjum nemendum á t.d.
harmóníku, fiðlu og blásturs-
hljóðfæri.

– atli@bb.is

Tónlistarskóli Ísafjarðar.

Sjóstangveiðimaður á vegum sjóstangveiðifyrirtækisins
Sumarbyggðar í Súðavík veiddi 28,5 kílóa skötusel á laugar-
dag. Skötuselurinn var einn metri og 29 sentímetrar á lengd
og þykir það frekar stórt í sjóstangveiðibransanum. Marco
Fleiser fangaði skötuselinn og var að vonum ánægður með
fenginn.                                                             – birgir@bb.is

Veiddi 28,5 kílóa skötusel
Marco með skötuselinn. Mynd: Þórður Sigurðsson.



1414141414 FIMMTUDAGUR     27. ÁGÚST 2009

Ég spyr...

Vertinn í viðtali

Bloggið Gróska í nýsköp-
un á Vestfjörðum

Í byrjun sumars lauk Ný-
sköpunarkeppni Vaxtar-

samnings Vestfjarða og At-
vinnuþróunarfélags Vest-

fjarða. Það er ljóst að mikil
gróska er í nýsköpun á Vest-

fjörðum. Þrátt fyrir erfiða
tíma er ekki skortur á hug-

myndum og vilja til að koma
þeim í framkvæmd, en 14

hugmyndir bárust í keppn-
ina, hver annarri áhuga-

verðari. Keppnin miðaði að
því að styðja við frambæri-

legar nýsköpunarhugmyndir
og styðja frumkvöðla til

framkvæmda með fjárfram-
lagi og faglegri ráðgjöf. Þess-

ar hugmyndir eiga svo að
styðja við uppbyggingu at-

vinnulífs á Vestfjörðum.
Reynslusögur frumkvöðla

eru oftast á þann veg, að það
sé erfitt að fá fjármögnun til

að hefja rekstur og koma
viðskiptahugmynd á það stig

að hún þyki aðlaðandi fyrir
fjárfesta. Hugmynd Vaxtar-
samnings Vestfjarða og At-

vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða var að Nýsköpunar-

keppni Vestfjarða myndi
taka á þessu með því að veita
vegleg verðlaun og ráð til að

koma nýstárlegum hugmynd-
um Vestfirðinga í framkvæmd.

Sigurvegari í fyrstu Nýsköp-
unarkeppni Vaxtarsamnings
Vestfjarða var fyrirtækið Kerecis
ehf. Verðlaunahugmyndin snýst
um þróun og markaðssetningu á
nýrri tegund af lækningavöru,
svokölluðu stoðefni, sem ætlað
er til meðhöndlunar á þrálátum
sárum og sköðuðum vef. Hlaut
fyrirtækið að launum þrjár millj-
ónir króna í vinningsfé ásamt 40
ráðgjafatímum hjá Atvinnuþró-
unarfélagi Vestfjarða.

Forsvarsmaður Kerecis er ís-
firski efnafræðingurinn og rekstr-
arverkfræðingurinn Guðmundur
F. Sigurjónsson. Hugmyndin að
vörunni kviknaði fyrir nokkrum
árum þegar Guðmundur var á
lækningavörusýningu í Banda-
ríkjunum með lækninum dr.
Baldri Tuma Baldurssyni. Á sýn-
ingunni var verið að kynna nýtt
stoðefni búið til úr svínainnyflum
og kviknaði þá hugmynd um að
þróa svipaða vöru úr fiskipró-
teinum. Hefur síðan komið í ljós
að fiskiprótein eru líkleg til að
henta mun betur í stoðefni en
prótein úr svínum.

HeimsmarkaðurinnHeimsmarkaðurinnHeimsmarkaðurinnHeimsmarkaðurinnHeimsmarkaðurinn
gríðarlega stórgríðarlega stórgríðarlega stórgríðarlega stórgríðarlega stór

„Þrálát sár eru mjög algeng á
Íslandi og í heiminum öllum“,
segir Guðmundur. „Margir Ís-
lendingar deyja á ári hverju vegna
þeirra, en til dæmis þjáist fólk
með sykursýki, eldra fólk og fólk
með blóðrásarvandamál oft af
þrálátum sárum.“

Markaðurinn fyrir vöruna er
því gríðarlega stór enda með-
ferðir við þessum vanda notaðar
um allan heim. Svo að dæmi sé
tekið lést leikarinn Christopher
Reeve, sá sem lék Ofurmennið í
samnefndum kvikmyndum á átt-
unda og níunda áratug síðustu
aldar, út frá þrálátum sárum, en
hann hafði verið í hjólastól um
árabil eftir að hafa lamast fyrir
neðan háls. Auk þeirra sem deyja
vegna sára sem þessara er einnig
algengt að fólk sé aflimað vegna
þrálátra sára, en að sögn Guð-

mundar hefur stærsti hluti við-
skiptavina stoðtækjaframleið-
andans Össurar misst útlimi
vegna þrálátra sára.

„Margir halda að slys eða
sprengjur séu algengasta orsök
aflimana. Sannleikurinn er sá að
algengasta orsök aflimunar eru
þrálát sár hjá öldruðu fólki, hjá
fólki með sykursýki og hjá fólki
sem þjáist af blóðrásarvandamál-
um. Það eru um ellefu manns á
hverju ári sem eru aflimaðir á
Íslandi á hverju ári vegna þrálátra
sára“, segir Guðmundur.

Það eru því mikil verðmæti
fólgin í stoðefnaþróun. Að sögn
Guðmundar er markaðurinn fyrir
þriðju kynslóðar stoðvefi, þann
markað sem Kerecis hyggst sækja
á, um 200-300 milljóna dollara
virði á ári hverju. Í Bandaríkjun-
um eru framkvæmdar 3,5 millj-
ónir aðgerða á ári þar sem stoð-
efni Kerecis hentar til meðhöndl-
unar. Það er því eftir miklu að
sækjast.

Nýtt hráefni viðNýtt hráefni viðNýtt hráefni viðNýtt hráefni viðNýtt hráefni við
viðurkennda tækniviðurkennda tækniviðurkennda tækniviðurkennda tækniviðurkennda tækni

Þrálát sár og meðferð þeirra
hafa alltaf verið mikið vandamál.
Áður fyrr voru þau einungis með-
höndluð með grisjum og var talið
að nauðsynlegt væri að halda
þeim þurrum. Frumur þurfa hins
vegar á vökva að halda til að
vaxa og skipta sér og síðan 1970
hefur ýmiskonar tækni verið not-
uð til að halda sárum sem þessum
rökum og stuðla að frumuskipt-
ingu.

Fyrir nokkrum árum síðan kom
svo þriðja kynslóð tækninnar,
stoðvefur unninn úr svínaþörm-
um. Við notkun er stoðefnið lagt
á sár og aðrar umbúðir ofan á.
Efnið líkist millifrumuefni lík-
amans og vaxa æðar og frumur
inn í efnið. Stoðefnið brotnar svo
niður og eftir stendur fullburða
vefur.

Fyrir tveim árum fékk Guð-
mundur þá hugmynd, ásamt
Baldri Tuma, að nýta fiskprótein
til framleiðslu á sams konar vef.

Guðmundur F. og Baldur Tumi
þekkjast frá gamalli tíð en þeir
störfuðu áður hjá Össuri hf. Síðar
fengu þeir til liðs við sig dr. Hilm-
ar Kjartansson lækni og Ernest
Kenney einkaleyfislögfræðing
og var fyrirtækið Kerecis ehf.
stofnað í fyrra.

Hugmyndin er að nýta tiltölu-
lega verðlitla fiskiafganga til
framleiðslunnar, en hér kemur
staðsetning Ísafjarðar sér vel.
„Mikilvægt er að hráefnið sé afar
ferskt, aðeins nokkurra klukku-
stunda gamalt. Það er því mjög
mikilvægt að vera í mikilli ná-
lægð við fiskimið og verkun þar
sem hráefnið er nýtt strax“, segir
Guðmundur, og bætir því við að
með því að nýta þessar afurðir
aukist verðmæti sjávarfangs
verulega.

Framleiðsla gætiFramleiðsla gætiFramleiðsla gætiFramleiðsla gætiFramleiðsla gæti
hafist á næsta árihafist á næsta árihafist á næsta árihafist á næsta árihafist á næsta ári

Undanfarna mánuði hafa Guð-
mundur og félagar unnið að því
að þróa frumgerð vörunnar ásamt
því að vinna að viðskiptaáætlun.
Markaðsaðgangur fyrir lækn-
ingavörur er talsvert einfaldari
en fyrir lyf og skráningarferli
mun einfaldara og kostnaðar-
minna, að sögn Guðmundar.

„Þetta lítur mjög vel út og
læknar hafa mikla trú á vörunni.
Nú erum við að vinna í því að fá
einkaleyfi, ásamt því að safna í
fjárhagsáætlunina, sem er upp á
50 milljónir. Nú er verið að vinna
í þróun vörunnar og ef allt gengur
eftir ættu gæðaprófanir að hefjast
í byrjun næsta árs og full fram-
leiðsla að vera komin í gang í lok
næsta árs“, segir Guðmundur.

Í fyrstu verða fimm starfsmenn
ráðnir í prófanir en þegar fram-
leiðsla verður komin á fullt ætti
það að skapa 15 til 20 störf á
Ísafirði, bæði verksmiðjustörf
sem og faglærð störf, sem ættu
að koma sér ákaflega vel fyrir
Ísafjörð.

Mikilvæg yfirlýsingMikilvæg yfirlýsingMikilvæg yfirlýsingMikilvæg yfirlýsingMikilvæg yfirlýsing

Guðmundur segir að það að

Enn eitt tímamótaviðtalið var
tekið við títtnefnda í gærdag
(föstudag) en sjónvarpsstöðin
INN var á ferðalagi hér vestra
væntanlega að gera þátt um veit-
ingamenn hér og þar og jafnvel
einhverja sem teljast jafnmerki-
legir ef ekki merkilegri. Vertinn
malaði viðstöðulaust og stjórn-
laust um allt það sem bráðnauðsynlegt þótti að koma á framfæri við
alþjóð um lífið í Víkinni og svitinn spratt af andliti þess er tók við-
talið er orðaflaumurinn vall út úr téðum Vert. Auðvitað réðst hann
ekki á garðinn þar sem hann er lægstur því títtnefnd er töluvert þjálf-
uð í að taka viðtöl og tala við mann og annan svo spyrjandinn fékk
því fyrirmæli um hvað ætti að spyrja títtnefnda um í viðtalinu svo
það kæmist á ljósvakann sem skipti máli. Segjast verður þó alveg
eins og er að ekki er vitað með vissu hvenær þátturinn verður sýndur
en það er eins og miðvikudagur sé eitthvað inn í myndinni en þá
verður trúlega varpað fram þætti um mannlífið hér vestra á þessari
norðlensku sjónvarpsstöð sem er án efa sú ágætasta.

Ragna J. Magnúsdóttir – http://vertinn.blog.is

Væri það til of mikils mælst
að eigendur bankanna útskýrðu
fyrir okkur af hverju það er úti-
lokað að afskrifa skuldir ís-
lenskra heimila á sama tíma og
skuldir stóreignamanna eru
afskrifaðar?

Ég spyr fyrir hönd íslensku
þjóðarinnar sem ætlar að borga
óreiðuskuldirnar sem fjárglæfra-
menn söfnuðu í skjóli yfirvalda.
Ég spyr því það virðist ekkert lát
vera á fréttum af undarlegum
gjörningum skilanefnda bank-
anna.

Ég spyr því minni réttlætiskennd er ofboðið.
Ég spyr því ég vil vita hvort stjórnvöld ætla að uppræta spillinguna

og stoppa sjálftökuliðið.
Ég spyr ekki síst því ég skammast mín fyrir þessa menn.

Matthildur Ágústa Helgadóttir Jónudóttir
– http://matthildurh.blog.is

Þursaflokk-
inn á þing

Við eltumst við sauðaþjófa en
látum bankaræningja eiga sig,
kvað snillingurinn Egill Ólafsson
áður en Þursarnir létu vaða á
sviðinu í Hljómskálagarðinum í
kvöld.  Matarbakki Þursanna er
einn sá kræsilegasti í íslenzkri
tónlistarsögu bæði hvað tóna og
texta varðar. Megi grúppan lifa
lengi enn. Frá Hljómskálagarðinum var haldið í humar, dásamlegt
gúmmelaði sem varla er hægt að skila. Yfir skeljunum var Ísbjörgin
rædd og kom til orðaskipta milli mín og sessunautanna á vinstri
kantinum, vík á milli vina sem seint verður brúuð. Flugeldasýningar
ásamt gleðigöngum eru orðnar helstu sameiningarstundir þjóðarinnar
og sprengjur kvöldsins sætti það sem enn stóð út af borði. Annars er
manni að verða ljóst að pólitískar umræður vekja æ minni hrifningu,
sem er slæmt á tímum sem þessum, en kannski ástæðan sé sú að
leitin að sannleikanum vegi minna en flokkshollusta. Spurði enda í
leigubílnum hvað væri hægri og hvað væri vinstri og ekki stóð á
svörum. Hinsvegar þegar spurt var hvað væri upp og hvað væri nið-
ur kom ekkert. Grímur var þá reyndar farinn. En nú vil ég Þursa-
flokkinn á þing.     Lýður Árnason – http://lydurarnason.blog.is
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Guðmundur og dr. Baldur Tumi, tveir af forsvarsmönnum Kerecis ehf.

sigra í Nýsköpunarkeppninni hafi
verið mjög dýrmætt fyrir verk-
efnið og Kerecis. „Fyrst og fremst
er það traustsyfirlýsingin sem

skiptir máli“, segir Guðmundur.
„Þá er verið að segja okkur að
viðskiptahugmyndin sé góð,
hugmyndin sé góð, og þetta gefur

okkur sem að þessu stöndum
mikið sjálfstraust. Í öðru lagi
skiptir miklu máli að fá þessa
yfirlýsingu frá Ísafirði og svæð-

inu í heild, að það sé tilbúið að
taka þátt í uppbyggingu á svona
starfsemi. Svo er auðvitað vinn-
ingsféð og hinn beini fjárhagslegi

ávinningur. Við erum með fjár-
hagsáætlun upp á 50 milljónir
króna og þessi peningur rennur
auðvitað beint inn í það.“

Súðavíkurhreppur auglýsir tvö sumarhús í ytri byggð Súðavíkur (gömlu
byggðinni) til sölu. Húsin eru á skilgreindu snjóflóðahættusvæði og er dvöl
í húsunum takmörkuð við tímabilið frá 1. maí til 31. október ár hvert.

Húsin hafa verið nýtt í ferðaþjónustu undanfarin ár og er vilji seljenda um að
það verði áfram. Því er óskað eftir því að tilboðsgjafar sendi inn stutta lýsingu
um áform sín með húsin og stefnir seljandi að því að samþykkja kauptilboð
þar sem saman fara áform um áframhaldandi útleigu ásamt hæstu tilboðum.

Túngötu 13 – Um er að ræða sumarhús 113m² að stærð, byggt árið 1973
ásamt 32,8m² bílskúr, merkt hjá FMR. nr. 212-7103.

Túngata 15 – Um er að ræða sumarhús, 134m² að stærð, byggt árið 1973,
merkt hjá FMR. nr. 212-7107.

Frekari upplýsingar um eignirnar og myndir er að finna á www.sudavik.is.
Húsin eru seld í sitt hvoru lagi og skal skila tilboðum í eignirnar í lokuðum

umslögum á skrifstofu Súðavíkurhrepps, merkt (Túngata 13) og/eða (Túngata
15) fyrir kl. 14:00 þann 21. september nk. og verða tilboðin opnuð þar að
viðstöddum þeim er þess óska.

Frekari upplýsingar um eignirnar veitir sveitarstjóri með tölvupósti,
omar@sudavik.is eða í síma 450 5900.

Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri

Sumarhús í
Súðavík til sölu

Fuglavernd skorar á umhverf-
isráðherra, Svandísi Svavars-
dóttur, að grípa nú þegar til ráð-
stafana til þess að vernda sjó-
fuglastofna, en nýlegar rann-
sóknir benda til þess að mikil
fækkun eigi sér nú stað meðal
íslenskra sjófugla.

„Í ljósi þess að niðurstöður ný-
legra rannsókna benda til þess
að mikil fækkun eigi sér nú stað
meðal íslenskra sjófuglastofna
skorar Fuglaverndarfélag Íslands
á umhverfisráðherra að grípa nú
þegar til ráðstafana til þess að
vernda þessa stofna. Á Íslandi

eru margir stærstu sjófuglastofn-
ar Evrópu og bera Íslendingar
því ábyrgð á velferð þeirra og
umgengni við þá, m.a. skv. Bern-
ar-samningnum og Ríó-sáttmál-
anum“, segir í áskoruninni. Þar
er lagt til að komið verði á lág-
marksgrunnrannsóknum á stofn-
breytingum sjófugla, tegundir
sem fara á válista vegna fækkun-
ar verði friðaðar fyrir veiðum og
eggjatöku, varpstöðvar þessara
tegunda, þ.e. fuglabjörg og aðrar
byggðir, verði friðaðar og vor-
veiðum á svartfugli verði alfarið
hætt.                  – thelma@bb.is

Vilja friða fuglabjörg
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„Hér með afleggjum vér fyrir oss...

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.

smáar

Stakkur skrifar ....og erfingja vora og eftir-
komendur allt það, sem í fyrri vor-

um fríheitum, landslögum, Recess og Ordinazíu kann finnast
stríða mót Majestatis rétti ellegar maklega má þýðast að vera í mót
Majestatis réttri einvaldsstjórn og fullkomnum ríkissráðum.”

Svo hljóðaði afsal réttinda Íslands þegar Íslendingar gengust
undir einveldi Danakonungs árið 1662 samkvæmt því er segir í rit-
inu ,,Ríkisréttindi Íslands” árið 1908. Þessi texti er rifjaður hér upp
til þess að þú lesandi góður leiðir hugann að því í moldviðri um-
ræðu um Icesave samninga og aðildarumsókn að Evrópusamband-
inu hvað Ísland og Íslendingar hafa og hverju við kynnum að glata
á næstu árum, áratugum og öldum. Það var nefnilega svo að Hen-
rik Bjelke höfuðsmaður mun hafa talið embættismönnum, sem
gengu undir einvaldið, trú um að Íslendingar héldu sérstöðu sinni
þótt þeir undirskrifuðu skuldbindinguna. Hljómar kunnuglega. Að
vísu urðu engar breytingar meðan Bjelke lifði næstu 17 árin. En
svo breyttist allt.

Íslendingar hafa reynslu af því að vera í ,,Evrópusambandi”. Ís-
land fylgdi Noregi inn í Kalmarsambandið árið 1387. Því var slitið
126 árum síðar og fylgdi Ísland nýju ríki, Danmörku árið 1523. Er
fjórar aldir voru liðnar frá því Íslendingar gengu undir Gamla Sátt-
mála heyrði landið og þegnar þess beint undir einvaldinn og Dana-
konunginn Friðrik III. Danakonungar voru þjóðhöfðingjar Íslands

til 17. júní 1944. Ekki eru nema 65 ár í nútímasögunni sem Íslend-
ingar hafa búið við eigin þjóðhöfðingja. Meirihluti kjörinna þing-
manna vill ganga í Evrópusambandið. Hollt er að rifja upp að
reynsla Íslands af Kalmarsambandinu sýndi að landið var skipti-
mynt stærri ríkja sem vildu fyrst og fremst arð af því og íbúum
þess.

Hefur sú afstaða stærri og voldugri ríkja Evrópu breyst? Evrópu-
ríkin sem nú hafa mest völd í Evrópusambandinu, þau sem stjórna
Evrópu frá Brussel, eru öll fyrrverandi nýlenduríki. Þau vita hvað
þau vilja. Það er arður og hlýðni smáríkjanna sem minna mega sín.
Þau kunna aðferðirnar. Það hefur gleggst komið í ljós í Icesave
deilunni hvað gömlu nýlenduríkin Bretland og Holland varðar.
Þau telja sig hafa í fullu tré við smælingjana líkt og fyrr á öldum.

Undir þetta ok vilja íslenskir stjórnmálamenn ganga og blekkja
sjálfa sig með því að þeir geti sett fyrirvara um Icesave samninginn.
Sá samningur, hvort sem hann telst góður eða slæmur, er staðreynd,
sem ekki verður breytt með málþófi um nætur í Alþingi. Aðeins
eru tveir kostir í stöðunni, að samþykkja eða hafna. Báðir eru
slæmir. Að þæfa málið færir okkur Íslendingum enga niðurstöðu.
Við byrjum ekki að feta okkur fram á við nema niðurstaða fáist.
Svo geta menn valið hvort þeir vilja selja sig þessum ríkjum á vald
á öðrum vettvangi. Reynslan fælir. ,,Majestatinn” ræður.

Til sölu eru íslenskar hænur
og fjögurra mánaða ungar.
Uppl. í síma 856 5804 eða 456
4804.

Til leigu er stór 2ja herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði næsta vetur.
Reglusemi áskilin. Upplýsing-
ar í síma 867 6657.

Til sölu er eitt viðlegupláss við
Sundahöfnina á Ísafirði. Uppl.
í síma 862 1876 (Jón Ólafur).

Til leigu er 135m² íbúð með bíl-
skúr í Súðavík. Leigist til 1. júlí
2010. Uppl. í síma 456 2172 síð-
degis og á kvöldin.

Til sölu er svefnsófi með rúm-
fataskúffu. Lítur mjög vel út.
Verð kr. 12.000. Upplýsingar í
síma 862 3590.

Einar Hálfdáns ÍS í Bolungar-
vík var með 103 milljónir króna
í aflaverðmæti árið 2008. Bátur-
inn veiddi 466 tonn og var með
221 krónur í meðalverð fyrir
hvert kíló. Snjólfur ÍS í Bolungar-
vík var með 96 milljónir króna í
aflaverðmæti með 456 tonn
veidd og 211 króna meðaverð á
hvert kíló.

Ásdís ÍS var með 60 milljónir
króna í aflaverðmæti á síðasta
ári með 546 tonn veidd og 111
króna meðaverð fyrir hvert kíló.
Berti G ÍS á Suðureyri var með
54 milljónir króna í aflaverðmæti
á síðasta ári með 324 tonn veidd
og 168 króna meðalverð fyrir
hvert kíló.

Einar Hálfdáns
með 103 millj-
ónir árið 2008

Ísfirska fyrirtækið 3X
Technology er meðal þátt-
takenda á elleftu Conxemar
sjávarútvegssýningunni sem
haldin verður 6.-8. október í
Vigo á Spáni. Meginþema
sýningarinnar eru frosnar
sjávarafurðir og vinnslubún-
aður tengdur vinnslu frosins
sjávarfangs.

3X Technology mun kynna
nýja aðferð við uppþíðingu
frosins hráefnis sem notið
hefur sívaxandi vinsælda.
Einnig mun verða kynnt það
nýjasta frá þróunardeild fyr-
irtækisins, sem eru bylting-
arkenndir blæðingar- og kæli-
tankar fyrir fiskveiðiskip.

3X Techno-
logy til Vigo

á Spáni

Íslandsmeistararnir í Taflfélagi
Bolungarvíkur standa fyrir skák-
hátíð í Bolungarvík 1.-13. sept-
ember. Hátíðin hefst á því að tólf
bestu skákmenn landsins keppa
um Íslandsmeistaratitilinn. Allir
tefla við alla og verður ein skák
tefld daglega frá fyrsta til ellefta
september.

Opna Bolungarvíkurmótið
hefst svo níunda september og
stendur yfir í tvo daga. Mótið er
opið öllum og verða tefldar sjö

umferðir, þrjár atskákir á mið-
vikudagskvöldinu, tvær lengri
skákir daginn eftir og að lokum
aðrar tvær á föstudeginum. Verð-
laun verða veitt í mismunandi
flokkum og Skákmeistari Bol-
ungarvíkur útnefndur.

Úrslitaviðureign í Hraðskák-
keppni taflfélaga fer fram strax
að loknu Skákþingi Íslands og
Opna Bolungarvíkurmótinu.
Mótið hófst í byrjun ágúst og er
teflt með útsláttarfyrirkomulagi.

Dregið er fyrir hverja umferð
hvaða sveitir tefla saman. Sex
keppendur eru í hverri sveit og
mun úrslitaviðureignin fara fram
föstudagskvöldið 11. september.

Skákhátíð Taflfélags Bolung-
arvíkur endar á Hraðskákmóti
Íslands. Þetta er þriðja árið í röð
sem mótið fer fram í Bolungar-
vík. Mótið er jafnan mjög fjöl-
mennt enda mikið lagt upp úr
léttri og skemmtilegri stemmn-
ingu. Margs konar verðlaun

verða í boði. Keppendur verða
því án efa á öllum aldri, af mis-
munandi styrkleika og frá ýms-
um stöðum landsins eins og
venjulega. Sunnudaginn 13. sept-
ember gefst skákmönnum svo
kostur á að taka þátt í golfmóti á
vegum Golfklúbbs Bolungarvík-
ur áður en þeir halda heim á leið.

Nánari upplýsingar veitir Guð-
mundur Daðason í síma 844-
4481.

– birgir@bb.is

Skákhátíð í Bolungarvík
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LífsLífs Ungt fólk á
faraldsfæti

Það að útskrifast úr menntaskóla eru merkileg
tímamót að mörgu leyti. Áratugir tveir eru að baki
og léttleiki menntaskólans víkur fyrir ábyrgð og
alvarleika fullorðinsáranna og háskóla, ef leiðin
liggur þangað. Þetta er í raun vígsla í heim hinna
fullorðnu. Hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir
hvern og einn er óvíst en ljóst er að margra bíða
mikilvægar ákvarðanir. Hafnaboltakappinn Yogi
Berra sagði eitt sinn: „Ef þú veist ekki hvert þú ert
að fara er óvíst að þú komist þangað.“ Það má
segja að áskorun hans hræði ekki þá fjóra nýút-
skrifuðu nemendur Menntaskólans á Ísafirði sem
Bæjarins besta ræddi við, en þeir setja markið hátt
og stefna á stóra hluti í framtíðinni.

Brynjólfur útskrifaðist sem
stúdent frá Menntaskólanum á
Ísafirði í vor þar sem hann lauk
námi á félagsfræðibraut. Hann
var einnig ötull í félagsstarfinu
en hann var forseti Nemendafé-
lags Menntaskólans á Ísafirði
(NMÍ) á sínu síðasta ári. Í sumar
hefur hann unnið hjá timbursölu
Húsasmiðjunnar við Ísafjarðar-
höfn en hyggur á að vinna við
tréafurðir á annan hátt en í dag.
Brynjólfur hyggur strax á frekari
nám og er stefnan sett á Háskól-
ann á Akureyri þar sem hann
hefur skráð sig í fjölmiðlafræði-
nám. Þetta er þriggja ára nám í
hug- og félagsvísindadeild Há-
skólans á Akureyri, en að þeim
loknum mun hann standa uppi
með bachelor-gráðu.

Ástæða Brynjólfs fyrir náms-

valinu er nokkuð forvitnileg, en
hana bar snöggt að. „Ég lenti í
smá útistöðum við ritstjóra blaðs
eins í Reykjavík. Þegar ég lenti í
þessu sá maður hvernig blaða-
mennska á ekki að vera unnin og
má því segja að skítablaðamenn-
ska hafi vakið áhuga minn á
fjölmiðlum í fyrstu. Ég heillaðist
að því hvernig á að gera þetta rétt
og þess vegna ákvað ég að fara í
þetta nám“, segir Brynjólfur.

Hann segir að áhugi sinn hafi
alltaf legið í hugvísindunum frek-
ar en í greinum eins og lögfræði
eða verkfræði. Hann viðurkennir
samt ekki að staða sín sem forseta
NMÍ hafi ýtt sér út í námið og
hann eigi sér enga drauma um
frægð og frama á hinum pólitíska
vettvangi. „Þetta nám hljómaði
hvað mest spennandi og skólinn

heillar mig líka, ég vildi miklu
frekar fara til Akureyrar heldur
en Reykjavíkur. Hugmyndin
kom bara upp í sumar og ég
ákvað að kýla á þetta, ekki eftir
neinu að bíða“, segir Brynjólfur.
Hann viðurkennir að timbursalan
í dag sé víðsfjarri fjölmiðlum og
blaðamennsku, en þó sé hann að
fara úr því að selja timbur í að
selja pappír.

Brynjólfur segir það vel koma
til greina að flytja aftur vestur í
framtíðinni. „Þetta er allt óskrif-
að blað í augnablikinu. Ég veit
ekkert hvort ég finn mig almenni-
lega í þessu námi á Akureyri. Þó
ég afskrifi ekki neitt um hvar ég
verði í framtíðinni, þá veit ég að
mig langar að fara sem víðast og
prófa sem flest, það kemur því
bara í ljós“, segir Brynjólfur.

Í fjölmiðlafræði eftir
útistöður við ritstjóra

Brynjólfur Óli Árnason frá Vöðlum í Önundarfirði

Foreldrar: Árni Brynjólfsson og Erna Rún Thorlacius

Þóra útskrifaðist á félags-
fræðibraut Menntaskólans á
Ísafirði í vor. Hún segir að
áhuginn hafi alltaf legið í fé-
lagsvísindunum frekar en öðr-
um bóklegum greinum, en hún
starfar einmitt við liðveislu á
Ísafirði. Þóra hyggur strax á
frekara nám enda lengi vitað
hvað hana langar til að gera
með líf sitt.

„Ég er að fara suður til
Reykjavíkur að læra þroska-
þjálfun hjá Háskóla Íslands.
Þetta er þriggja ára nám en þar
er kennt ýmislegt sem varðar
aðstoð við fatlaða, eins og sál-
fræði “, segir Þóra. Hún segir
að hana hafi alltaf langað til að
verða leikskólakennari en
þegar hún hóf að vinna við

liðveislu fyrir nokkrum árum
hafi hún heillast af starfinu og
því strax stefnt að því að læra
þroskaþjálfun. „Þetta er skemmti-
leg vinna, heilbrigt og gefandi
starf sem kennir manni mjög
mikið. Ég var því alltaf harð-
viss á því hvað ég vildi læra“,
segir Þóra. Hún segist ætla að
vinna við liðveislu á sumrin á
milli ára í háskólanum.

Hún segir að hún stefni á
það að búa á Ísafirði að námi
loknu og sjái framtíðina fyrir
sér hér. „Það er gott að búa
hérna á Ísafirði. Þetta er lítill
staður og hérna eru vinir mínir
og fjölskylda. Mig langar því
að vera hérna í framtíðinni“,
segir Þóra Arnórsdótir tilvon-
andi þroskaþjálfari..

Hyggur á nám
í þroskaþjálfun

Þóra Arnórsdóttir á Ísafirði
Foreldrar: Arnór Jónatansson og Ósk Hauksdóttir

ssssstíll
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Margrét útskrifaðist sem stúd-
ent frá Menntaskólanum á Ísa-
firði í vor þar sem hún lauk námi
á náttúrufræðibraut. Margrét
starfar í verslun Lyfju á Ísafirði í
sumar en að því loknu er stefnan
ekki sett á háskólanám, ekki í
bili. Það er ævintýraþráin sem á
hug hennar allan að sumri loknu.

„Ég er að fara til Spánar í þrjá
og hálfan mánuð með vinkonu
minni. Við ætlum að búa hjá
tengdamóður Theódórs bróður
míns sem býr í Valencia“, segir
Margrét. „Ég hef aldrei komið
þangað en planið er að reyna að
ferðast sem mest um Spán, fara
til Barcelona og Ibiza og bara út
um allt eins og peningurinn leyf-

ir. Við ætlum einnig að reyna að
læra spænsku á meðan dvöl okkar
stendur. Við erum búin að fá
nokkra einkatíma hjá konu bróð-
ur míns en ég get nú samt ekki
sagt að maður tali tungumálið
enn.“

Hún hyggur þó á frekari nám
að ári liðnu, en hana langar suður
til Reykjavíkur í lífeindafræði-
nám í Háskóla Íslands. „Mig
langaði bara að taka eitt ár í að
gera eitthvað annað en svo ætla
ég aftur í skólann. Ég hef áhuga
á náttúrufræðigreinum og mig
langar að gera eitthvað því tengt.
Ég ætlaði lengi að fara í læknis-
fræði og það er ennþá möguleiki,
ég ætla bara að skoða það betur

þegar nær dregur. Ég veit að mig
langar að læra eitthvað tengt líf-
fræðinni. Lífeindafræðin er samt
erfitt nám, það er erfitt að komast
inn og mikið brottfall.“

Margrét segir framtíðina óá-
kveðna hvað varðar að snúa aftur
til Ísafjarðar. Hún ætlar að vinna
á Ísafirði í nokkra mánuði eftir
að hún snýr heim frá Spáni en
segist ekki ætla að búa hér fyrst
um sinn eftir að hún lýkur námi.
„Ég ætla sennilega að búa ein-
hvers staðar annars staðar þegar
ég lýk náminu. Ég á samt eftir að
snúa aftur hingað einn daginn og
búa hérna. Kannski þegar ég verð
eldri“, segir Margrét Theodórs-
dóttir.

Framtíðin óráðin

Margrét Theodórsdóttir á Ísafirði
Foreldrar: Theodór Theodórsson og Hermanía Halldórsdóttir

Emil lauk námi á náttúrufræði-
braut í Menntaskólanum á Ísa-
firði í vor. Þrátt fyrir að stærð-
fræði og eðlisfræði eigi hug hans
allan er sumarstarfið langt frá
því að vera skrifstofustarf, en
hann hefur starfað hjá Orkubúi
Vestfjarða í sumar. Þegar blaða-
maður nær af honum tali er hann
ofan í skurði með skófluna að
verki. Hann er viss um hvar fram-
tíð sín liggur og ætlar strax suður
til Reykjavíkur í nám.

„Ég er að fara suður í Háskóla
Íslands, í iðnverkfræði. Ég klár-

aði marga stærðfræði- og eðlis-
fræðiáfanga í menntaskóla. Það
má segja að ég hafi haft mjög
gaman af stærðfræði og mig lang-
ar að vinna við það í framtíðinni.
Verkfræðin er svo heillandi að
því leyti til að hún spinnur einmitt
saman stærðfræði og eðlisfræði,
þau fög sem ég hef haft hvað
mestan áhuga á“, segir Emil.
Hann segir samt að ákvörðunin
hafi komið fljótt til. Hann hafi
ákveðið sig í sumar, hann hafi
sótt um og komist inn.

Þrátt fyrir að það virðist í fyrstu

ekki vera margt sameiginlegt með
núverandi vinnu og væntanlegu
námi, þá tengist það auðvitað.
Verkfræði tengist auðvitað öllum
framkvæmdum, þó í framtíðinni
muni hann ekki notast við skóflu
í vinnunni.

Hann segist vel sjá fyrir sér að
snúa aftur vestur á firði að námi
loknu. „Það er aldrei að vita nema
ég fari í mastersnám. Ég get samt
alveg séð fyrir mér að búa og
vinna hérna, enda er hér mjög gott
að vera og hérna eru auðvitað vin-
ir mínir og fjölskylda“, segir Emil.

Emil Ragnarsson á Ísafirði

Foreldrar: Ragnar Emilsson og Sóley Ceris

Verkfræðin heillar

Sælkeri vikunnar og sá síðasti
í röðinni í alþjóðlegu þema Bæj-
arins besta í bili, er Evelyn Cald-
eron en hún kemur frá Filipps-
eyjum. Hún býður upp á ljúffeng-
ar kjötbollur með sósu að hætti
Filippseyinga.

Kjötbollur
300 g Svínahakk
200 g fínskornar rækjur
2 fínskornar gulrætur
2 fínskornir laukar
2 fínskornir hvítlaukar
1 msk hveiti
1 tsk salt
1/2 tsk pipar
3-4 harðsoðin egg
1/2 bolli brauðrasp

Sjóðið eggin og skerið í tvennt
og takið eggjarauðuna frá (geym-
ið eggjahvítuna) Blandið eggja-
rauðunni við hakkið, rækjurnar,
grænmetið, kryddið og hveitið.
Mótið síðan kúlur utan um eggja-

hvítuna (þannig að eggjahvítan
verði í miðjunni á kjötbollunni).
Veltið síðan upp úr brauðraspi
og steikið á pönnu í ca. 4-5 mín-
útur eða þar til þær brúnast.

Sósa fyrir kjötbollur
1/4 bolli delmonte tomato
sauce
3 msk banana catsup (bananat
tómatsósa, fæst í „Asia“ eða
„Philippino Store“ í Reykja-
vík) (Má nota aðra sæta tómat-
sósu)

2 msk borðedik
6 msk sykur
1 msk vatn
1 fínskorinn laukur
1/2 bolli ananas bitar
1/2 bolli ananas safi
1 tsk salt
1 tsk Soy Sauce
2 msk Maísmjöl í 3 msk af
köldu vatni (blandað saman)

1/4 fínskornar gulrætur
1 stk rauð paprika fínskorin

Blandið öllu saman (maís-
mjölið með vatninu látið seinast)
og látið sjóða í smá stund. Má
ekki sjóða lengi! Gott að bera
fram með hrísgrjónum og salati. Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Evelyn Calderon frá Filippseyjum.

Áskriftarsíminn er 456 4560
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