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Samningurinn
endurskoðaður

Sparisjóðurinn í Bolungarvík.

Sparisjóðnum
breytt í hlutafélag?
Stjórn Sparisjóðs Bolungarvíkur hefur ákveðið að kanna
kosti þess að breyta sjóðnum
í hlutafélag. Segir Finnbogi
Jakobsson, formaður stjórnar
sparisjóðsins, að verið sé að
skoða málið og ákvörðun
verði tekin í haust. „Það er
rétt að við höfum ákveðið að
fara í þessa vinnu, en það kemur svo bara í ljós með haustinu
hvað verður.“ Aðspurður um
hvers vegna farið sé í þessa
vinnu nú segir hann þetta tímanna tákn. „Við erum bara að
fylgja straumnum. Einhverjir
sparisjóðanna eru búnir að
hlutafélagsvæða og fleiri eru
í ferlinu“, segir Finnbogi.
„Mönnum sýnist sem þeir
verði í betri stöðu með hlutafélag ef að til sameiningar,
eða sameiningarviðræðna
kemur. Sameining er reyndar
ekkert í bígerð hjá okkur.“
Aðspurður hvort þessar
breytingar séu gerðar vegna
slæmrar stöðu, segir Finnbogi
það af og frá. „Okkur gengur
vel, við erum ekki í slæmri
stöðu, þannig lagað.“ Samkvæmt ársreikningi fyrir árið
2007 nam stofnfé sparisjóðs-

ins 769 milljónum króna í árslok og jókst um 251% á árinu.
Varasjóður nam 1.237 milljónum króna í árslok og jókst
því um 18,2% á árinu. Þetta
kemur fram á heimasíðu
Sparisjóðsins.
Þann 15. apríl í ár voru 100
ár liðin síðan Sparisjóður Bolungarvíkur var stofnaður. Árið
1994 sameinaðist Sparisjóður
Súgfirðinga sjóðnum og síðan
hefur hann starfað bæði á
Suðureyri og í Bolungarvík.
Sparisjóðurinn var stofnaður
á miklum uppgangstíma í Bolungarvík í kjölfar vélbátabyltingarinnar. Aðalhvatamaður
sparisjóðsins og stjórnandi
hans fyrstu áratugina var Pétur
Oddsson, kaupmaður og útgerðarmaður í Bolungarvík.
Á heimasíðu sparisjóðsins
segir m.a.: „Sparisjóðurinn hefur fylgt Bolvíkingum gegnum
þykkt og þunnt í heila öld.
Miklar framfarir hafa séð
dagsins ljós á þessum hundrað
árum, en einnig tímabil erfiðleika og stöðnunar. Sparisjóðurinn er traustur bakhjarl íbúanna og fyrirtækja á starfssvæði hans“. – eirikur@bb.is

Mikið líf var á pollinum í Skutulsfirði um helgina er þar fór fram
Íslandsmótið í kænusiglingum.
Nokkrir tugir keppenda tóku þátt í
mótinu og léku þeir listir sínar á
þremur tegundum báta. Nánar er sagt
frá mótinu inni í blaðinu.

Samningur sem gerður
var milli Ísafjarðarbæjar
og ráðgjafafyrirtækisins
Alsýnar á Ísafirði þess
efnis að fyrirtækið skapaði 50 ný störf í sveitarfélaginu á tveimur árum,
verður endurskoðaður á
næstunni. Þetta samþykkti
atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar á fundi fyrr
í vikunni. Samningurinn
var undirritaður í nóvember á síðasta ári og felur í
sér að bærinn greiðir fyrirtækinu rúmar 800 þúsund krónur á mánuði
miðað við 30 klukkustunda vinnuframlag. Við
undirritun samningsins
taldi Steinþór Bragason,
framkvæmdastjóri Alsýnar, að 100 störf væru
algjört lágmark til að
halda sjó og byggja upp á
svæðinu.
Áfangaskýrsla Alsýnar
sem var kynnt á fundi atvinnumálanefndar er flokkuð sem trúnaðarmál og
því ekki aðgengileg fjölmiðlum. Ljóst er þó að
að lokinni kynningu óskaði nefndin eftir endurskoðun samningsins þann
17. ágúst líkt og kveður á
um samkvæmt 2. grein
samningsins. Lítið hefur
farið fyrir árangri Alsýnar
og hafa margir þeir sem
blaðið ræddi við lýst yfir
áhyggjum sínum þess
vegna, enda leggur bærinn töluvert fé til verkefnisins. Þá 10 mánuði
sem liðnir eru frá því
samningurinn var undirritaður hefur því sveitarfélagið greitt fyrirtækinu
átta milljónir króna.
– nonni@bb.is
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Toyotaskógur vígður að Söndum
Á föstudag var vígt nýtt
Toyota-skilti í skógræktinni
á Söndum á Dýrafirði. Skógræktarfélag Dýrafjarðar hefur
haft umsjón með ræktun að
Söndum en Toyota á Íslandi
hefur styrkt skógrækt þar frá
árinu 1991. Í tilefni dagsins
færði Magnús Kristinsson,
stjórnarformaður Toyota, Skógræktarfélagi Dýrafjarðar að
gjöf nestisborð fyrir skóginn
og keðjusög, sem nýtast mun
við grisjun skógarins er fram
líður, og tók Sigrún Guðmundsdóttir, stjórnarmaður í
Skógræktarfélagi Dýrafjarðar,
við gjöfinni. Því næst tóku
fundargestir þátt í hátíðargróðursetningu og settu niður
um hundrað tré, af ýmsum
tegundum berjatrjáa og runna.
Munu því Sandar verða gott
berjaland, er frá líður, en þar

er nú þegar gott krækiberjaog bláberjaland, eins og fundargestir munu hafa sannreynt.
73. aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var settur Edinborgarhúsinu á Ísafirði þá um
morguninn. Magnús Gunnarsson, formaður félagsins, setti
fundinn, sem hófst á ávörpum.
Fyrst tók til máls Anna Kristín
Ólafsdóttir, aðstoðarkona umhverfisráðherra, sem flutti
fundinum kveðju Þórunnar
Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra. Næst ávarpaði
fundinn Magdalena Sigurðardóttir, formaður Skógræktarfélags Ísafjarðar, sem er
gestgjafi fundarins að þessu
sinni, og bauð fundargesti velkomna. Seinastur tók til máls
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
– eirikur@bb.is

Atvinna
Lyfja Ísafirði leitar að sjálfstæðum og
metnaðarfullum starfsmanni. Starfið felst
í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina við val á
vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja
gegn lyfseðli, frágangi á uppgjörum, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um
val og notkun þeirra, auk annarra tilfallandi
verkefna. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf sem fyrst.
Um er að ræða starf alla virka daga kl.
10-18 og þriðja hvern laugardag frá kl. 1113.
Hæfniskröfur: Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er
kostur.
Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyfsali Lyfju, Ísafirði í síma 456 3009 eða á
netfanginu jonas@lyfja.is.
Umsóknir sendist í gegnum heimasíðu
Lyfju hf., www.lyfja.is eða í Lyfju Ísafirði.

Sigrún Guðmundsdóttir, stjórnarmaður Skógræktarfélagi Dýrafjarðar, Magnús Kristinsson,
stjórnarformaður Toyota á Íslandi og Magnús Gunnarsson, formaður Skógræktarfélags Íslands,
í hátíðargróðursetningu í Toyotaskóginum á Söndum í Dýrafirði.

Engar athugasemdir vegna breytts
deiliskipulags ofan Holtahverfis
Engar athugasemdir bárust
frá íbúum Ísafjarðarbæjar
vegna breytts deiliskipulags í
hlíðum Kubbans, fyrir ofan
Holtahverfi á Ísafirði, þar sem
fyrirhugað er að byggja 260
metra langan og 18 metra háan
snjóflóðavarnargarð. Að sögn
Jóhanns Birkis Helgasonar,
bæjartæknifræðings Ísafjarðarbæjar, fór deiliskipulagið
einnig til umsagnar hjá hinum
ýmsu stofnunum og er verið

að vinna úr því. „Næstu skref
eru að auglýsa umhverfismat
framkvæmda og samhliða því
verður unnið að hönnun og
útboðsgögnum“, segir Jóhann
Birkir. Framkvæmdirnar munu
hafa töluvert rask í för með
sér og mun ásýnd svæðisins
taka nokkrum breytingum á
meðan og eftir að framkvæmdum líkur. Deiliskipulagstillagan sýnir umfang
framkvæmda, staðsetningu

mannvirkja og frágang svæðis
að framkvæmdum loknum.
Svæðið verður grætt upp eins
og kostur er ásamt snjóflóðavarnargarðinum í heild sinni.
Trjám verður plantað, stígar
lagðir, aðkoma bætt sem og
bílastæði lögð en markmiðið
er að svæðið í heild sinni verði
nýtt í framtíðinni sem útivistarsvæði Ísfirðinga.
Í Bröttuhlíð ofarlega í hlíðum Kubba er afmarkað svæði

undir stoðvirki. Stærð svæðisins er um 4,5 hektarar og
mun vegslóði tengjast því tímabundið meðan á framkvæmdum stendur. Deiliskipu-lagstillagan tekur til 14 hektara
svæðis sem liggur norðan
byggðarinnar í Holtahverfi og
er í eigu Ísafjarðarbæjar. Töluverður bratti er á svæðinu sem
afmarkast af Hafrafellshálsi til
austurs, hlíðum Kubba í suður
og Úlfsár í vestri.

Minnsta atvinnuleysi í rúm 17 ár
Atvinnuleysi á Vestfjörðum
í júlí mældist 0,1% sem er
lægsta hlutfall af áætluðum
mannafla á Vestfjörðum síðan
í maí 1991 samkvæmt tölum
frá Vinnumálastofnun. Meðalfjöldi atvinnulausra í mánuðinum voru þrír, tveir karlar
og ein kona. Atvinnuleysi

minnkar því milli mánaða
þrátt fyrir að það hafi verið
lítið fyrir, en 11 manns voru
að meðaltali skráðir atvinnulausir í júní eða 0,3% af áætluðum mannafla. Atvinnuleysi
á landinu í heild var 1,1%,
minnst á Vestfjörðum en mest
á Suðurnesjum þar sem at-

vinnuleysi var 2,5%.
Fjöldi lausra starfa á Vestfjörðum minnkaði þó milli
mánaða. Í lok júlí voru 30
laus störf á skrá hjá Vinnumálastofnun en þau voru 49 í
lok júní. Þetta er einnig minna
en í lok júlí í fyrra þegar laus
störf á Vestfjörðum voru 41.

Samkvæmt skýrslu Vinnumálastofnunar er búist við því
að atvinnuleysi aukist lítillega
í ágúst. Oft minnkar atvinnuleysi á landinu milli þessara
mánaða en ekki er talið að svo
verði í ár vegna samdráttar
hjá mörgum fyrirtækjum og
aukinna hópuppsagna.

Minni þorskur, meiri rækja
Töluverður samdráttur er í
þorskveiðum á Vestfjörðum
á milli ára, ef horft er til fyrstu
sjö mánuða ársins í fyrra og
sama tímabils í ár. 12.514 tonn
komu á land á þessu tímabili í
fyrra á miðað við 8.491 tonn í
ár, og gerir það alls 32% samdrátt. Af ýsu veiddust 5.823

tonn á tímabilinu í fyrra, en
það sem af er ári hefur 5.478
tonnum verið landað af ýsu á
Vestfjörðum. Þá er sömuleiðis
dálítill samdráttur í steinbítsveiðum. 4.187 tonnum var
landað á tímabilinu í fyrra á
miðað við 4.025 tonn í ár.
Örlítil aukning er í karfa-

veiðum, en 798 tonnum var
landað á tímabilinu í fyrra á
miðað við 883 tonn í ár. Þá er
gríðarlegur samdráttur í ufsaveiðum á milli ára. Fyrstu sjö
mánuði ársins 2007 veiddust
869 tonn af ufsa, en ekki nema
317 tonn í ár. 823 tonnum af
grálúðu var landað á tímabil-

inu í ár, en 982 tonnum í fyrra.
Mikil aukning er hins vegar
í rækjuveiðum á milli ára. Frá
janúar fram í júlí 2007 var
326 tonnum landað á Vestfjörðum, en í ár er veiðin upp
á 758 tonn. Frá þessu er greint
á vef Fiskistofu.
– eirikur@bb.is
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Bandarískur fjárfestir áhugasamur um vatnsverksmiðju á Ísafirði
Bandarískur fjárfestir mun
vera áhugasamur um að setja
verulega fjármuni í vatnsverksmiðju á Ísafirði, að því að
fram kemur á fréttavef RÚV.
Í mars síðastliðnum skrifaði
forsvarsmaður Brúarfoss ehf.
undir vatnssölusamning við
Ísafjarðarbæ sem felur í sér
að fyrirtækið fær allt umfram-

vatn sem til fellur á Ísafirði
eftir að þörfum heimila og fyrirtækja á svæðinu hefur verið
annað. Vatninu verður dælt í
þar til gerðar blöðrur og sent
til Þýskalands til fyrirtækja
sem þurfa ferskt vatn í framleiðslu sína. Einnig er kveðið
á um 15.000 fermetra lóð á
hafnarsvæðinu á Ísafirði undir

átöppunarverksmiðju. Segir
Halldór Guðbjarnason hjá
Brúarfossi, í samtali við fréttastofu RÚV, að umræddur
fjárfestir hafi skoðað aðstæður
á Ísafirði og litist mjög vel á.
Lykilatriði mun vera að tryggja
markaðsmál, en línur munu
hafa skýrst verulega eftir þessa
heimsókn.

Unnið hefur verið að undirbúningi fyrir fyrirhugaða vatnsverksmiðju á Ísafirði síðustu
misseri og hefur staðið til að
tilraunarátappanir hefjist í
haust. Að sögn Halldórs munu
tugir manna vinna í átöppunarverksmiðjunni, og þar mun
vatni tappað á neytendaumbúðir. Reisa á hús undir starf-

semina við Ísafjarðarhöfn, og
skal það vera 1.600 metrar að
grunnfleti og sex og hálfs
metra hátt. Í samningi milli
Brúarfoss og Ísafjarðarbæjar
er gert ráð fyrir allt að 15
þúsund fermetra verksmiðjuog geymsluhúsi fyrir vatnssöluna. Ekki er gert ráð fyrir
að byggingarframkvæmdir

hefjist fyrr en haustið 2010.
Hins vegar verður hægt að
hefja vatnssölu áður en verksmiðjan er risin, Vatnssalan
getur hins vegar hafist áður
en verksmiðjan er fullreist, og
starfar fyrirtækið nú við
Sindragötu þar sem aðstaða
er til að setja í gáma.
– eirikur@bb.is

Pollurinn var undirlagður af smáskútum á laugardag og vakti keppnin mikla athygli.

Íslandsmótið í kænusiglingum haldið á Ísafirði
Íslandsmótið í kænusiglingum fór fram við kjöraðstæður
á Pollinum á Ísafirði á laugardag. Um 30 manna hópur siglingakappa á aldrinum 10-18
ára kom til Ísafjarðar til að
taka þátt í keppninni ásamt
fimm heimamönnum en keppt
var í þremur flokkum. Keppt
var á Optimist-bátum sem eru
fyrir byrjendur, Laser-bátum
sem eru fyrir þá sem eru aðeins
eldri og lengra komnir og loks
var keppt á Topper Topaz-

bátum sem eru tveggja manna.
Að sögn Torfa Einarssonar hjá
siglingaklúbbnum Sæfara
sem sá um mótið, heppnaðist
það vel í alla staði.
„Veðrið var mjög gott til
siglinga á laugardeginum og
mótsstjórar voru allir mjög
ánægðir. Það blés nóg á laugardeginum þó þeir sem eldri
eru vilja auðvitað alltaf meiri
vind. Við vorum með sunnudag til vara ef veðrið á laugardeginum hefði ekki verið gott,

við náðum þó að klára þetta á
einum degi enda eins gott því
það var rjómablíða hérna á
sunnudeginum“, segir Torfi.
Hann segist ekki hafa heyrt
annað en að keppendur hafi
skemmt sér vel á Ísafirði. Fólk
hafi þó ekki verið mikið vart
við það í bænum enda keppendur örmagna eftir langan
dag. Kænusiglingar eru krefjandi líkamlega og að loknum
sex siglingum hafi flestir einfaldlega farið heim að sofa.

Aðspurður segi Torfi vel
koma til greina að halda mót
að þessu tagi aftur. „Það eru
nokkur svæði sem eru með
kænusiglingar og mótið mun
væntanlega ganga á milli
þeirra. Ég held að næst verði
það í Stykkishólmi og síðast
hafi það veri á Akureyri, það
kemur því að því að við fáum
þetta aftur vestur. Mönnum leist
mjög vel á aðstæður hérna í
Pollinum og þykir hann kjörinn til að halda svona mót“.

25 þíg.tonnum úthlutað til sjóstangveiðibáta
Súðavíkurhreppur samþykkti á dögunum sérreglur
sem gilda eiga um úthlutun
byggðakvóta, og hefur sveitarstjóra verið farið að óska
eftir samþykki sjávarútvegsráðherra á þeim sérstöku skilyrðum sem þar
gilda. Meðal þeirra skilyrða
er að fiskiskip verði að hafa
verið skráð í Súðavíkurhreppi 1. maí síðastliðinn,
og felld er út grein um að

ekkert fiskiskip skuli hljóta
meira en 15 þorskígildislestir.
Þá eru viðbætur þess efnis að
heimilt verði að flytja byggðakvóta milli fiskiskipa í eigu
sömu útgerðar að öðrum skilyrðum uppfylltum. Þá verði
150 þorskígildistonnum úthlutað til fiskiskipa í hlutfalli
við landaðan afla frá 1. maí
2007 til 30 apríl 2008 og 25
þorskígildistonnum úthlutað
jafnt til sjóstangveiðibáta sem

eingöngu eru nýttir til ferðaþjónustu.
25 þorskígildistonnum verður úthlutað til áframeldis í
sveitarfélaginu og nýtt til að
efla lifrarvinnslu og/eða bolfiskvinnslu í Súðavík. Er umsækjanda heimilt að færa úthlutaðan byggðakvóta á skip
í sinni eigu og fari eldið fram
innan marka sveitarfélagsins
og hann unnin í Súðavík. 10
þorskígildistonn skiptast hlut-

fallslega jafnt milli skipa
sem fá úthlutað minna en 1
þorskígildistonn samkvæmt
öðrum úthlutunarreglum og
uppfylla önnur skilyrði samkvæmt reglugerðar 605/
2008.
Þá er sú breyting gerð á
reglugerð 605/2008, að með
vinnslu, samkvæmt 1. málsgrein 6. greinar, sé átt við
flökun eða flatningu, hreinsun og niðursuða á þorsklifur.

30 krakkar á aldrinum 10-18 ára
komu vestur til að taka þátt.
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Vill rækta samskipti
Íslands og Grænlands
Utanríkisráðuneytið og Ísafjarðarbær hafa undirritað viljayfirlýsingu þess efnis að unnið verði saman að úttekt á möguleikum þess að koma á auknum samskiptum og viðskiptum
milli Grænlands og Ísafjarðarbæjar, með sérstakri áherslu á
Austur-Grænland. Í viljayfirlýsingunni segir að Grænlendingar
horfi til Íslands sem góðs nágranna sem tekist hafi að byggja
„velferðarríki á norðurslóðum“ og að aukin samvinna muni án
efa efla atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum sem og á Grænlandi.
Áætlað er að úttektin kosti eina milljón króna og leggur Ísafjarðarbær fram 500 þúsund á móti jafn stóru framlagi utanríkisráðuneytisins. Frumúttekt verður framkvæmd af Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða undir yfirstjórn Þorgeirs Pálssonar og
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, hafa umsjón með þátttöku
bæjarins auk þess sem samráð verður haft við Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar. Þegar frumúttektin liggur fyrir stendur
til að halda stöðufund milli Ísafjarðarbæjar og utanríkisráðuneytisins þar sem næstu skref verða athuguð og ákvarðanir
teknar um hvaða skref verði næst og hvernig megi flýta verkunum svo þau verði sem fyrst að veruleika.
Meðal þess sem hafa á í huga við úttektina er nálægð við
Austur-Grænland, samstarf í ferðaþjónustu, umhverfismál og
öryggisviðbúnaður, notkun nútímaveftækni í kynningar- og
fræðslustarfi, samstarf á sviði menntamála og fjarkennslu og
vinabæjartengsl Ísafjarðarbæjar og Nanortalik.
Utanríkisráðherra var stödd á Ísafirði þann 11. ágúst síðastliðinn og náði blaðamaður Bæjarins besta að króa hana af á
milli funda fyrir utan verslunarmiðstöðina Neista.

„Utanríkisráðuneytið á auðvitað
að þjónusta sveitarfélögin“
- Hvað dregur þig vestur á firði?
„Hvað ertu að vilja upp á dekk, meinarðu?“
- Tja, þegar utanríkisráðherra mætir á svæðið líður manni
eins og maður hljóti að búa á erlendri grundu ...
„Ég er meðal annars að koma hingað til að tala við sveitarstjórnarmenn, því mér finnst mjög mikilvægt að vekja athygli
sveitarstjórnarmanna á því að utanríkisráðuneytið á ekki bara
að þjónusta ríkisvaldið og ríkisstjórnina, utanríkisráðuneytið
á auðvitað líka að þjónusta sveitarfélögin í landinu og landsbyggðina ekkert síður en höfuðborgina. Og við höfum þar
heilmargt að bjóða, og nú erum við meðal annars að vinna að
því í samstarfi við Ísafjarðarbæ að kortleggja þá möguleika
sem liggja í samstarfinu við Austur-Grænland. Ég fór til Austur-Grænlands að heimsækja kollega minn þar og Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, var í fylgdarliðinu
með mér þar. Þar áttuðum við okkur á þeim möguleikum sem
í þessu samstarfi liggja – og þeir eru okkur mjög nálægir í
tíma, þannig að við verðum að hafa svolítið hraðar hendur til
þess að átta okkur á þessu samstarfi sem við getum átt við
Grænlendinga út af námagreftri sem er um það bil að fara af
stað á Austur-Grænlandi fyrir norðan Scoresby-sund.“

Hlutverk Vestfjarða
- Hvert yrði þá hlutverk Vestfjarða í því samstarfi?
„Það gæti verið að vera baklandið fyrir þessa námavinnslu.
Austur-Grænlandi er engin byggð sem getur verið bakland
fyrir námu þar sem gert er ráð fyrir að muni vinna um 500
manns. Náman verður rekin þannig að þangað verður selflutt
fólk fram og til baka til vinnu. Það býr ekki á staðnum nema
rétt á meðan það er á vakt að vinna. Og það verður kannski
skipt um áhöfn á 3-4 vikna fresti. Þá er eiginlega styst að fljúga
hingað til Íslands, það er miklu styttra heldur en til Nuuk eða
til Danmerkur. Þannig að við getum verið bakland: Það þarf að
koma vistum þangað út, það þarf að koma tækjum og tólum á
meðan verið er að vinna, það er gert ráð fyrir að þarna verði
nokkuð stór flugvöllur – og svæðið er hægt að þjónusta héðan.
Það er gert ráð fyrir að höfnin þarna verði lokuð í tíu mánuði
á ári, það eru bara tveir mánuðir sem hún er opin. Þá er nærtækt að einhver höfn hér á Vestfjörðum geti verið bakland
fyrir það. Síðan þarf fólk á heilbrigðisþjónustu að halda, fólk
veikist, slys gerast. Það er svo margt sem við getum þjónustað
þau með.
- Þegar þú talar um snör handtök hvað erum við að tala um
mikinn tíma – verður þetta tilbúið bara í næstu viku ...
„Stefnan hjá þeim var að gefa út vinnsluleyfi fyrir þessa

námu núna í haust. Fljótlega upp úr því verður farið í að undirbúa framkvæmdir og vinna að þeim. Það tekur kannski þrjú ár.
Síðan er gert ráð fyrir að náman fari af stað, eftir það. Á næstu
mánuðum þarf að vinna úttekt á því með hvaða hætti við
getum þjónustað þá. “
- Eru einhver skref sem við þurfum að taka áður en námaleyfið
verður gefið út í haust, eða bíðum við bara eftir að það gerist?
„Nei, við erum að kortleggja okkar hluta, í samstarfi utanríkisráðuneytisins og Ísafjarðarbæjar, til að finna þá möguleika
sem hér eru og hvernig megi nýta þá sem best. Síðan erum við
komin með samstarfsnefnd við utanríkisviðskiptadeild grænlensku landstjórnarinnar þar sem við skoðum samstarf Grænlands og Íslands á þessu sviði, og það koma tveir frá hvorum.
Þessa hluti erum við að kortleggja núna.“
- Eruð þið að hugsa fyrst og síðast um Ísafjörð?
„Nei, við erum að horfa til Vestfjarðanna sem slíkra.“
- Hvert farið þið þá – þú talar um flugið og heilsugæsluna,
sem er væntanlega hér á Ísafirði – eruð þið að horfa til einhverra sérstakra hafna?
„Það gæti verið hvar sem er annars staðar á norðanverðum
Vestfjörðum.“

„Þurfum að rækta betur
tengslin við Grænlendinga“
- Hvað um önnur samskipti Íslands og Grænlands – á dögunum ætlaði ráðgjafarfyrirtækið Alsýn að fljúga til Grænlands,
en varð frá að hverfa vegna þess að ekki fékkst leyfi fyrir
vopnaleit á Ísafjarðarflugvelli.
„Þetta er eitt af því sem hlýtur að koma til skoðunar í þessu
sambandi, það er að segja ef þessi flugvöllur á að geta þjónustað
Austur-Grænland þá þarf hann náttúrulega að hafa heimildir
til þess að sinna alþjóðaflugi.
Svo er auðvitað líka margvíslegt samstarf sem við getum átt
við Grænlendinga á sviði ferðaþjónustu. Skemmtiferðaskip
eru farin að sækja í auknum mæli bæði hingað og til Grænlands.
Ég held það hafi verið um 53 skemmtiferðaskip sem sigldu
upp með Austur-Grænlandi árið 2004 en þau voru 250 í sumar. Þannig að aukningin er auðséð. Það hefur ekki verið hugað
nóg að öryggisatriðum í tengslum við þetta. Það er eitt af því
sem við hljótum að geta átt samstarf um.“

- Nú er það alþekkt að þó löndin séu svona nálægt hvort
öðru eru í raun ótrúlega fáir hérna sem hafa farið þangað og
öfugt. Er hægt að liðka eitthvað fyrir því að meiri samgangur
sé á milli þjóðanna tveggja?
„Já. Ég held að við þurfum að rækta betur tengslin við
Grænlendinga. Liður í því er að nú höfum við ákveðið að
reyna að hittast árlega, við sem förum með utanríkismál á Íslandi, í Færeyjum og á Grænlandi. Og það er auðvitað alveg
nýtt. Þetta getur verið vísir að einhverju samstarfi.“
- Hafa samskipti okkar við þessar nágrannaþjóðir okkar farið í gegnum Danmörku hingað til, eða hvernig hefur því verið
háttað?
„Nei, en þetta hefur verið að þvælast fyrir mönnum með
hvaða hætti við ættum að haga þessum samskiptum. Nú eru
bæði Færeyingar og Grænlendingar komnir með fulltrúa í
landsstjórnum sínum sem fer með utanríkismál, og það er
alveg nýtt. Vestnorræna samstarfið er síðan eitthvað sem er að
þróast og styrkjast talsvert. Menn eru að átta sig á mikilvægi
þessa, sem var ekki áður, ekki hér á Íslandi.“
- En menningarsamstarf á milli þessara þjóða, hafið þið eitthvað rætt það?
„Ekki að svo stöddu, en ég held þetta hangi allt saman.
Þannig að því meiri samskipti sem við eigum því öflugri verða
menningartengslin líka.“

Þýðingarmiðstöð á Ísafirði á næsta ári
- Hefur komið eitthvað nýtt fram á fundunum hér í dag?
„Nei, ekki annað en það að það er kannski áhugavert fyrir
ykkur að vita það að ég geri ráð fyrir því í fjárhagsramma utanríkisráðuneytisins á næsta ári að opnuð verði þýðingarmiðstöð
hér á Ísafirði. Þar verða vonandi þrjú stöðugildi. Það er þegar
útibú af þessari tegund á Akureyri. Það eru ekki allir sem vita
það en utanríkisráðuneytið rekur umfangsmikla þýðingaþjónustu. Við þurfum að þýða alla erlenda samninga, allar gerðir
og samþykktir og fyrirmæli Evrópusambandsins – þetta allt
þurfum við að þýða til þess að það rati inn í okkar lögbækur og
allir geti haft aðgang að þessu á íslensku. Við erum með þýðingarmiðstöð í utanríkisráðuneytinu, og útibú á Akureyri, og
nú stefnum við að því að opna útibú hér á Ísafirði á næsta ári“,
segir utanríkisráðherra, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, og er
þotin á braut eins og vindurinn.
– eirikur@bb.is
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Ljósmæður boða verkfallsaðgerðir
Ljósmæður hafa boðað til
verkfallsaðgerða en tillaga
þess efnis var samþykkt með
yfirgnæfandi meirihluta félagsmanna Ljósmæðrafélags
Íslands. Sjúkrahúsið á Ísafirði
er engin undantekning en þar
starfa nú þrjár ljósmæður. Ef
samningar nást ekki milli ríkis
og ljósmæðra hefjast aðgerðir
þann 4. september en þá er
boðað til sólarhringsverkfalls.
Einnig er boðað til sólarhringsverkfalls þann 11. september og því næst tveggja
daga verkfalls 17. september
og þriggja daga verkfalls 23.
september. Loks er svo boðað
til verkfalls 29. september en
þar er ótímabundið.
Ljóst er að þjónusta við
mæður í Ísafirði og nágrenni
skerðist mikið ef af aðgerðum

verður. „Við vonum bara að
þetta leysist sem allra fyrst“,
segir Brynja Pála Helgadóttir,
ljósmóðir á Ísafirði, „Við vonum auðvitað til þessara aðgerða komi auðvitað ekki en
hljóðið er afar þungt í ljósmæðrum á Íslandi í dag. Það
er samningafundur við ríkið
þann 26. ágúst og við vonumst
til að það muni skila einhverjum árangri“. Hún segir að
neyðarþjónustu verður sinnt
þannig að boðið verður upp á
fæðingarþjónustu á meðan á
verkföllum stendur, verði af
þeim.
Vegna kjaradeilunnar við
ríkið hefur helmingur ljósmæðra á Íslandi sagt upp störfum, þar á meðal allar þrjár á
Ísafirði, og rennur uppsagnarfrestur út þann 1. október. Það

er því ljóst að náist ekki samningar skapast mikil vandræði
fyrir sjúkrahúsið á Ísafirði, en
margar konur verða komnar á
tíma um þetta leiti. „Við getum varla hugsað til þess að
leggja alveg niður störf þann
1. október. Við ljósmæður getum samt ekki annað en verið
bjartsýnar enda sé ég ekki
hvernig það á að geta gengið
upp að helmingur ljósmæðra
á Íslandi hætta“, segir Brynja.
Kjaradeila ljósmæðra snýst
ekki um eiginlega launahækkun. Ljósmæður hafa barist
síðustu ár fyrir leiðréttingu á
grunnlaunum ljósmæðra, vilja
þær fá samtals sex ára háskólanám metið og krefjast
launa sem eru sambærileg við
aðrar stéttir ríkisstarfsmanna
með sambærilega menntun.

Ljósmæður boða verkfall á sjúkrahúsum um allt land, þar á meðal Ísafirði.

Hafa áhyggjur af stöðu öryggismála á Hlíf 1 á Ísafirði
Þjónustuhópur aldraðrahefur lýst yfir áhyggjum vegna
stöðu öryggismála á Hlíf I,
þjónustuíbúðum aldraðra á

Ísafirði og hvatt til þess að
vinnsla málsins verði sett í
forgang. Líkt og sagt hefur
verið frá hefur bæjartækni-

Níu börn á biðlista hjá
einu dagmóðurinni
Ófremdarástand er í dagmæðrabransanum á Ísafirði,
en þar starfar einungis ein
dagmóðir, Halldóra Björk
Norðdahl, og er hún með
níu börn á biðlista og man
ekki eftir öðru eins frá því
hún fluttist vestur fyrir
þremur og hálfu ári síðan.
Segist Halldóra vona að
fleiri dagmæður komi til
starfa á næstunni, enda
hyggst hún láta af starfinu á
næsta ári og einbeita sér að
öðru, en hún hefur verið
dagmóðir í níu ár.
„Þetta er lifandi, gefandi
og dásamlega skemmtilegt

starf“, segir Halldóra. „Og
alls ekki eins einangrandi
og bindandi og margir halda.
Það er til dæmis lítið mál að
fá gesti í kaffi, eða sinna
erindum þegar maður fer
með börnin í göngutúr. Þá
kynnist maður líka fullt af
fólki í gegnum starfið.“
Óreynd dagmóðir má
hafa fjögur börn fyrsta árið
að meðtöldum öðrum börnum undir sex ára á heimilinu, sem ekki eru á leikskóla.
Nánari upplýsingar um dagmæðrastarfið í Ísafjarðarbæ
má nálgast á vef bæjarins.
– nonni@bb.is

fræðingur óskað eftir aukafjárveitingu úr bæjarsjóði til
kaupa á nýju öryggiskerfi,
enda hefur gamla kerfið verið
úrskurðað ónýtt. Fól þjónustuhópur aldraðra starfsmönnum
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
að leita leiða til að koma til
móts við íbúa á Hlíf 1 varðandi
öryggismál uns nýtt öryggiskerfi hefur verið sett upp.

Núverandi kerfi var úrskurðað
ónýtt um miðjan síðasta mánuð, eftir að það hafði bilað í
júní. Þegar það var sett aftur í
gang þann 11. júlí var það
úrskurðað ónýtt, meðal annars
vegna þess að varahlutir í kerfið eru ófáanlegir.
Íbúar á Hlíf greiða þjónustugjöld vegna kerfisins, en
Ísafjarðarbær hefur séð um

rekstur og viðhald. Samkvæmt lögum um málefni
aldraðra er skylda að í þjónustuíbúðum aldraðra sé öryggiskerfi. Bæjarráð frestaði
ákvörðunartöku um aukafjárveitingu þar til endanlegur
kostnaður liggur fyrir. Samþykkti ráðið að fjárhæðir í
bréfi bæjartæknifræðings verði
trúnaðarmál þar til verðkönn-

un hefur farið fram í samræmi
við innkaupareglur. Í bréfi
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
til bæjarráðs í síðasta mánuði,
þar sem farið var fram á að
nýtt kerfi yrði keypt, sagði
hins vegar að samkvæmt lauslegri könnun myndi endurnýjun öryggiskerfisins kosta ríflega fimm milljónir króna.
– eirikur@bb.is

Hlíf, þjónustuíbúðir aldraðra á Ísafirði.

Atvinna
Starfskraftur óskast til afgreiðslu- og
pökkunarstarfa. Vinnutími fyrir hádegi, eftir
hádegi eða allan daginn. Möguleiki á
sveigjanlegum vinnutíma.
Upplýsingar gefur María í Gamla bakaríinu.

Nýjar vélar prufukeyrðar í Bakkavík
Undir lok síðustu viku voru
prufukeyrðar nýjar vélar í
rækjuvinnslunni í Bakkavík í
Bolungarvík, en þeim er ætlað
að auka hagkvæmni í vinnslunni. Þá stendur til að hefja
vinnslu á vöktum, sem, ásamt
breytingum á verksmiðjunni,

ætti að skila um 140% meiri
afköstum í vinnslu. Áætlað er
að breytingarnar muni kosta
um 208 milljónir. Áætluð
framleiðslugeta rækjuverksmiðjunnar eftir breytingar
verður 12.000 tonn á ári miðað
við framleiðslu á tveimur vökt-

um. Fjármagn til framkvæmdanna fékkst tryggt frá Byggðastofnun, með því skilyrði að
nýtt hlutafé að upphæð 40
milljónir komi inn í félagið.
Bakkavík hf. var stofnað í
maí 2001 og hóf rekstur
rækjuvinnslu í Bolungarvík

mánuði síðar. Í október 2002
var staðfestur samruni Fiskverkunarinnar Víkur ehf.,
Kálfavíkur ehf. og Útgerðarfélagsins Vonarinnar ehf. við
Bakkavík hf. Sameinað félag
starfar áfram undir nafni Bakkavíkur.
– eirikur@bb.is
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Ekið á átta ára dreng í Túngötu

Landaður afli dregst saman á Ísafirði
Afla landað í Ísafjarðarhöfn dróst verulega saman í júlí sé miðað við júlí árið áður. Alls
var 803 tonnum landað á Ísafjarðarhöfn í júlí í fyrra en í síðasta mánuði var aðeins
441 tonni landað, nemur því samdrátturinn 45%. Mestu munar þar um þorskafla en
aðeins 72 tonnum af þorsk var landað á Ísafjarðarhöfn í júlí samanborið við 321 tonni
í júlí í fyrra. Heildarafli Ísafjarðarhafnar fyrstu sjö mánuði ársins dregst lítillega saman
milli ára. Á tímabilinu janúar til júlí í fyrra var 6.607 tonnum landað á Ísafirði en í ár
var 6.395 tonnum landað á sama tímabili, nemur því samdrátturinn 3%.

Ekið var á átta ára dreng í Túngötu á Ísafirði á fimmtudagskvöld í síðustu viku. Að
sögn lögreglunnar á Vestfjörðum hafði drengurinn hjólað niður Hallabrekku af Hlíðarvegi og farið þvert fyrir bifreið sem var að aka Túngötu til norðurs, bifreiðin náði
ekki að stöðva í tæka tíð og ók á drenginn. Drengurinn lærbrotnaði við höggið sem
var töluvert en drengurinn kastaðist nokkra vegalengt við ákeyrsluna. Hann var fluttur
með sjúkraflugi til Reykjavíkur að aðhlynningar og frekari skoðunar. Að sögn lögreglunnar á Vestfjörðum var drengurinn með hjálm og má hann því þakka að ekki fór verr.

Ritstjórnargrein

„Á næstu
fjórum árum“
,,Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að hraða
skuli uppbyggingu 400 nýrra hjúkrunarrýma og fjölga einbýlum
á hjúkrunarheimilum. Með nýrri ríkisstjórn hafa ákvarðanir í
málefnum aldraðra færst af yfirlýsingastigi yfir á framkvæmdastig.“ Tilvitnunin er í grein Jóhönnu Sigurðardóttur, félags- og
tryggingamálaráðherra, í Morgunblaðinu. Og í Fréttablaðinu segir
hún aldraða ,,verðskulda virðingu samfélagsins og stjórnvöldum
(sé) skylt að vinna að málefnum (þeirra) af metnaði.“ Tilefni
skrifa ráðherrans er að ríkisstjórnin hefur kynnt áætlun um byggingu 400 nýrra hjúkrunarrýma ,,á næstu fjórum árum.“
Í nóvember verða tvö ár liðin síðan þáverandi heilbrigðisráðherra, Sif Friðleifsdóttir, kynnti áætlun um byggingu 174 hjúkrunarrýma ,,á næstu fjórum árum“ og þar af yrðu 10 á Ísafirði. Boðskap ráðherrans var að tekið með fögnuði og hlaut stuðnings bæjarráðs Bolungarvíkur.
Margrét Geirsdóttur, forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, sagði í viðtali við BB 23. ágúst 2007, að svo
virtist sem heilbrigðisráðuneytið hafi dregið aðeins í land með
fyrri yfirlýsingar um að hér yrði byggt hjúkrunarheimili á næstu
árum, sem Margrét kvað mjög alvarlegt. Um það hafði BB þetta
að segja: „Við getum ekki með neinu móti sætt okkur við að ráðherraskipti komi í veg fyrir, eða dragi á langinn, að þau 10 hjúkrunarrými sem búið var að ákveða að yrðu byggð, verði ekki reist
á áður tilteknum tíma. Það dugir ekki að áhyggjulaust ævikvöld
hinna öldruðu sé aðeins að finna í orði kveðnu.“
En nú hefur það skeð. Fjórir ráðherrar, forsætis- utanríkis- heilbrigðis- og félags- og tryggingamálaráðherra, kunngerðu metnað
stjórnvalda í málefnum aldraðra, ,,á næstu fjórum árum“, um
byggingu hjúkrunarrýma, þar sem loforðum fyrri stjórnvalda,
gagnvart Vestfirðingum, var hent út af borðinu! Af þessu tilefni
þykir BB rétt að minna á yfirlýsingar stjórnarliða í Samfylkingunni,
sem fallið hafa af öðru tilefni, að það gangi bara ekki upp að við
stjórnarskipti sé samþykktum fyrri stjórnvalda kastað út í hafsauga!
Bæjarins besta hefur ekki haft spurnir af viðhorfsbreytingu
bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ til málsins. Eftir yfirlýsingu Sifjar
Friðleifsdóttur 2006 sáu menn fyrir sér nýtt hjúkrunarheimili á
Ísafirði 2010. Ráðherrarnir fjórir, með félags- og tryggingarmálaráðherra í stafni, hafa nú með ákvörðun sinni umbúðalaust sagt
aldraða fólkinu á Ísfirði, sem þarf á þeirri þjónustu að halda sem
hægt er að veita á hjúkrunarheimilum, að það geti áfram húkt inni
á sjúkrastofum.
Sætta bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar sig við þessi vinnubrögð?
Eigum við að bíða eftir enn einum sendiboðanum með tíðindin ,,á
næstu fjórum árum?“ Við krefjumst skýringa af hálfu stjórnvalda!
Þetta er óásættanlegt með öllu!
s.h.

Á þessum degi fyrir 10 árum

Skapar ungu fólki aðstöðu til listsköpunar
Andrúm er nafn á listafélagi ungs fólks á Ísafirði. Félagsskapur
þessi var stofnaður á síðasta vetri og er hugsaður sem samnefnari eða
regnhlíf fyrir hvers konar listiðkun og ekki síst svokallaða grasrótarstarfsemi meðal ungs fólks. Reyndar er skilgreiningin „ungt fólk“
nokkuð teygjanleg í félagi þessu. Alls hafa 30-40 manns komið við
sögu hjá félagsskapnum með einum eða öðrum hætti að sögn Kristjáns
Freys Halldórssonar, eins af frumkvöðlunum. Fyrst og fremst var
hugmyndin með stofnun þessara regnhlífasamtaka sú, að skapa ungu
fólki aðstöðu til listiðkunar. Og húsnæðið er fengið – gamli leikskólinn
Hlíðarskjól fyrir ofan Hjallaveginn. Ísafjarðarbæ á húsið og hefur látið samtökunum það í té til afnota o gauk þess veitt styrk til standsetningar. Undanfarið hafa Andrúmsfélagar unnið að því verki og hafa
nokkur herbergi þegar verið tekin í notkun. Ætlunin er að samtökin
reki húsið án styrkja, en þeir sem fá þar aðstöðu munu greiða eitthvert
lítilræði til að standa undir kostnaði við rafmagn og hita og annað sem
til fellur. […] Húsakynni Andrúms hafa ekki einungis að geyma
vinnustofur og tónlistarherbergi, heldur einnig aðstöðu fyrir myndlistarsýningar og setustofur þar sem mannskapurinn hittist yfir
kaffibolla, þannig að hér er einnig um eins konar félagsheimili að
ræða.

Rólegt er yfir fasteignamarkaðinum um þessar mundir.

Rólegt yfir fasteignamarkaðinum
Heldur rólegt er yfir fasteignamarkaðinum á Vestfjörðum um þessar mundir en
erfiðlega gengur fyrir væntanlega kaupendur að útvega sér
lánsfé fyrir fasteignakaupum
að sögn Guðmundar Óla
Tryggvasonar, löggilts fasteignasala hjá Fasteignasölu
Vestfjarða. „Það er mjög rólegt yfir markaðinum um þessar mundir enda eru bankarnir
alveg hættir að lána fólki. Árið

2004 voru bankarnir ólmir í
að lána, sprengdu þetta alveg
upp og nóg var til af peningum. Núna eiga þeir enga peninga og lána ekkert. Það er
slæmt þegar fólk fær ekki lánaðar eina eða tvær milljónir
til að kaupa sér þak yfir höfuðið nema á okurvöxtum.
Bankarnir eru einfaldlega ekki
að standa sig“, segir Guðmundur Óli. Hann segir þó að
Íbúðalánasjóður hafi reynst

fólki vel upp á síðkastið. „Ég
veit ekki hvar við á landsbyggðinni værum stödd ef það
væri ekki fyrir Íbúðalánasjóð“.
Í frétt blaðsins í síðustu viku
kom fram að töluverður samdráttur hefur verið á sölu fasteigna á Ísafirði, en frá júlí
2007 til júlí 2008 seldust 17
fasteignir í sérbýli miðað við
65 samskonar eignir mánuðina tólf á undan. Guðmundur
Óli segir þó að ástandið hljóti

að batna. „Markaðurinn getur
ekki verið rólegri en um þessar
mundir. Nýlega lækkaði Íbúðalánasjóður vexti þannig að það
er alveg ástæða til að vera
bjartsýnn. Þess ber þó alltaf
að geta að markaðurinn á Ísafirði er mjög lítill og tölfræði
um fasteignasölu getur breyst
mikið, það þarf ekki nema tíu
samningar til að breyta þessu
öllu“, segir Guðmundur Óli.
– nonni@bb.is

Framkvæmt án leyfis í Reykjanesi?
Margrét Karlsdóttir, sumarbústaðaeigandi í Hveravík á
Reykjanesi, hefur sent bæjaryfirvöldum í Súðavíkurhrepp
fyrirspurn vegna framkvæmda
við tjaldstæði í Reykjanesi.
Hefur hún farið fram á að fá
svör við þremur spurningum,
þ.e. hvort gert hafi verið ráð
fyrir framkvæmdunum í deiliskipulagi eða aðalskipulagi
fyrir Reykjanes, hvort að
framkvæmdirnar séu unnar
með leyfi landeiganda, þ.e.

Ísafjarðarbæjar, eða samþykktar af umhverfisnefnd Súðavíkurhrepps eða Ísafjarðarbæjar eða sveitarstjórn Súðavíkurhrepps og í þriðja lagi
vill Margrét vita hvort framkvæmdirnar séu ekki háðar
ýmsum leyfum þar sem Reykjanes er allt á náttúruminjaskrá.
Bentir Margrét einnig á í
bréfi sínu að á framkvæmdasvæðinu hafi í fjölda ára verið
töluvert kríuvarp, þó mismikið eftir árum, en nú sé vart

hægt að ganga um svæðið
fyrir ágangi kríunnar. Samkvæmt upplýsingum blaðsins
voru framkvæmdirnar, sem
áttu sér stað undir lok síðasta
mánaðar, til þess að útbúa
tjaldstæði fyrir Ferðaþjónustuna í Reykjanesi. Þar vísa
menn á eiganda ferðaþjónustunnar, Jón Heiðar Guðjónsson, en hann mun staddur erlendis og ekki náðist í hann
við vinnslu þessarar fréttar af
þeim sökum. Gröfur sem

stóðu enn á svæðinu á síðustu
helgi munu nú farnar, að sögn
starfsmanns í Reykjanesi.
Bréf Margrétar var tekið
fyrir á sveitarstjórnarfundi á
dögunum og erindinu vísað
til byggingarfulltrúa bæjarins,
Árna Traustasonar. Árni segist ekki tilbúinn til að ræða
bréfið að svo stöddu, enda hafi
ekki verið um það fjallað enn.
Til standi að halda fund í
næstu viku þar sem bréfinu
verði formlega svarað.
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Harður árekstur í Mjóafirði

Ólína sækir um tvær stöður við HÍ
Ólína Þorvarðardóttir, þjóðfræðingur á Ísafirði, hefur sótt um tvær stöður við
Háskóla Íslands. Annars vegar er um að ræða stöðu forseta félagsvísindasviðs og hins
vegar stöðu forseta hugvísindasviðs. Háskóli Íslands auglýsti á dögunum stöður forseta hinna fimm nýju sviða skólans, félagsvísindasviðs, heilbrigðisvísindasviðs, hugvísindasviðs, menntavísindasviðs og verkfræði- og náttúruvísindasviðs. 25 umsóknir
bárust um stöðurnar, en Ólína var sú eina til að sækja um tvær stöður. Umsóknarfrestur rann út á mánudag. Til stendur að ráða í störfin þann 1. september.

Árekstur varð á brúnni yfir Botnsá í Mjóafirði á fimmtudag í síðustu viku. Að sögn lögreglunnar á Vestfjörðum skullu tvær bifreiðar saman sem voru að koma úr gagnstæðri
átt. Brúin, sem er einbreið, er við blindhæð og eru því bifreiðar sem koma á móti oft
torséðar. Ökumaður annarrar bifreiðarinnar kvartaði undan eymslum í baki og hálsi og
var því fluttur á sjúkrahúsið á Ísafirði til skoðunar. Hann fékk að fara heim að henni lokinni. Báðir bílarnir eru mikið skemmdir eftir áreksturinn og þurfti kranabíl til að fjarlægja
þær af vettvangi. Báðir ökumennirnir og farþegi bifreiðarinnar voru í öryggisbelti.

Undirrita viljayfirlýsingu um möguleika
aukins samstarfs við Austur Grænland

Utanríkisráðuneytið og Ísafjarðarbær hafa undirritað
viljayfirlýsingu þess efnis að
unnið verði saman að úttekt á
möguleikum þess að koma á
auknum samskiptum og viðskiptum milli Grænlands og
Ísafjarðarbæjar, með sérstakri
áherslu á Austur-Grænland.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
utanríkisráðherra, segir mikla
möguleika felast í samstarfi
við Grænland og að þeir felist
í margvíslegum atriðum, m.a.

þjónustu við námuvinnslu
sem til stendur að reisa á Austur-Grænlandi. Þá segir hún
að mikilvægt sé að hafa skjótar hendur í þessu máli. „Ég
fór til Austur-Grænlands að
heimsækja kollega minn þar
og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, var í
fylgdarliðinu með mér þar.
Þar áttuðum við okkur á þeim
möguleikum sem í þessu samstarfi liggja – og þeir eru okkur
mjög nálægir í tíma“, segir

Ingibjörg.
„Náman verður rekin þannig að þangað verður selflutt
fólk fram og til baka til vinnu.
Það býr ekki á staðnum nema
rétt á meðan það er á vakt að
vinna. Og það verður kannski
skipt um áhöfn á 3-4 vikna
fresti. Þá er eiginlega styst að
fljúga hingað til Íslands, það
er miklu styttra heldur en til
Nuuk eða til Danmerkur.
Þannig að við getum verið
bakland: Það þarf að koma

vistum þangað út, það þarf að
koma tækjum og tólum á
meðan verið er að vinna, það
er gert ráð fyrir að þarna verði
nokkuð stór flugvöllur – og
svæðið er hægt að þjónusta
héðan“
Í viljayfirlýsingunni segir
svo að Grænlendingar horfi
til Íslands sem góðs nágranna
sem tekist hafi að byggja „velferðarríki á norðurslóðum“ og
að aukin samvinna muni án
efa efla atvinnuuppbyggingu

á Vestfjörðum sem og á Grænlandi.
Áætlað er að úttektin kosti
eina milljón króna og leggur
Ísafjarðarbær fram 500 þúsund á móti jafn stóru framlagi
utanríkisráðuneytisins. Frumúttekt verður framkvæmd af
Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða undir yfirstjórn Þorgeirs
Pálssonar og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, hafa umsjón með þátttöku bæjarins
auk þess sem samráð verður

Kurteisi rokkkórinn frá Flateyri
Vestfirski kórinn Fjallabræður tekur þátt í dagskrá Menningarnætur í
Reykjavík sem fer fram
23. ágúst. Frá því er greint
í 24 stundum að frá því að
tilkynnt var um dagskrána
á tónleikum Rásar 2 á
Menningarnótt hafi nafnið
Fjallabræður verið á allra
vörum, en almenningur
hefur þó fyrst og fremst
velt fyrir sér hverjir þeir
séu. „Ég og Ásgeir félagi
minn vorum að dunda
okkur við að semja músík
en svo þegar við vorum
búnir að semja heila plötu
þá fórum við að hugsa að
okkur vantaði kór fyrir
plötuna. Þá hringdi ég í
alla strákana mína, þennan her af vinum frá Flateyri,“ segir Halldór Gunnar Pálsson, annar tveggja
stofnenda Fjallabræðra, í
samtali við 24 stundir.
Kórinn fékk nafnið Fjallabræður, þeir sungu inn á
plötuna á mettíma og síðan
hefur kórinn farið víða.
„Við sungum á Aldrei fór
ég suður, Airwaves,

Karlakórinn Fjallabræður á Aldrei fór ég suður á síðasta ári.
hverjir syngja með kórnárshátíð Landsbankans og samanborið við hinn hefðum hverju sinni. Halldór
bundna kórsöng. Halldór
svo núna erum við að fara
segir að nýir meðlimir
heitir góðum tónleikum á
að spila með Magnúsi og
Jóhanni á Klambratúni. Menningarnótt og segir að þurfi ekki að sýna sérstaka
sönghæfileika heldur er
Þannig að góðir hlutir ger- Fjallabræður muni syngja
lífsgleðin í fyrirrúmi og
eins og þeir séu að syngja
ast hjá góðu fólki.“ Þrátt
æskilegt að gömul gildi á
sitt síðasta. „Þótt ég voni
fyrir það að vera titlaður
borð við kurteisi og háttnú að þetta sé ekki síðasta
kór eru Fjallabræður
vísi séu í hávegum höfð.
fjarri því að vera venju- giggið okkar þá spilum við
„Við erum nú kannski
legur karlakór. Kórmeðl- alltaf eins og það sé síðasta
ekki annálaðir fyrir að
giggið okkar.“ Kórmeðimir notast við ýmis hljóðvera söngmenn en þegar
limir eru fjölmargir og á
færi, svo sem gítar, bassa,
öllum aldri. Sá yngsti 11 við hittumst og menn gera
tvö trommusett og Hammára og sá elsti, afi Hall- þetta með hjartanu þá bara
ond-orgel á tónleikum
dórs, er kominn yfir sjösínum og er tónlistin mjög
gengur þetta upp,“ segir
tugt en mismunandi er
rokkuð, að minnsta kosti
Halldór í 24 stundum.

Fyrrverandi starfsmenn
Ágústs og Flosa tvískattaðir
Fyrrverandi starfsmenn verktakafyrirtækisins Ágúst og
Flosi hafa verið tvískattaðir
vegna launagreiðslna úr Ábyrgðarsjóði launa, að því að fram
kemur í DV. Vegna mistaka í
kerfinu þarf Þorsteinn J. Tómasson, einn fyrrverandi starfsmanna, að greiða 20 þúsund
krónur til skattsins í fimm

mánuði.
„Þorsteinn átti inni orlof hjá
fyrirtækinu þegar það fór á
hausinn árið 2006 og fékk það
greitt í júní 2007 frá Ábyrgðarsjóði launa. Þegar árið 2007
var gert upp hjá skattinum
kom í ljós að Þorsteinn hafði
ofnýtt persónuafslátt sinn á
árinu vegna þessara orlofs-

greiðslna“, segir m.a. í DV. Haft
er eftir Þorsteini að þar fjúki
mjólkurpeningarnir, en ábyrgðarsjóðurinn og skattayfirvöld
munu segja ábyrgðina liggja
hjá hinum almenna borgara, á
meðan Helgi Ólafsson, starfsmaður Verkalýðsfélags Vestfjarða, segir svifaseint kerfið
bitna á fólkinu.

Byggingafyrirtækið Ágúst
og Flosi var úrskurðað gjaldþrota í byrjun árs 2007 að
beiðni Lífeyrissjóðs Vestfirðinga. Kröfur í þrotabúið námu
270 milljónum króna. Hjá fyrirtækinu störfuðu 20 manns
og var það í meirihlutaeigu
Björgmundar Guðmundssonar.
– eirikur@bb.is

haft við Atvinnumálanefnd
Ísafjarðarbæjar. Þegar frumúttektin liggur fyrir stendur
til að halda stöðufund milli
Ísafjarðarbæjar og utanríkisráðuneytisins þar sem næstu
skref verða athuguð og ákvarðanir teknar um hvaða skref
verði næst og hvernig megi
flýta verkunum svo þau verði
sem fyrst að veruleika.
– eirikur@bb.is

31% aflasamdráttur
Heildar fiskafli á Vestfjörðum dróst saman um
31% í júlí í samanburði
við sama mánuð í fyrra. Í
síðasta mánuði var 1.585
tonnum af sjávarfangi
landað á vestfirskar hafnir
en á sama tíma í fyrra var
landað 2.295 tonnum.
Mestu munar þar um
samdrátt í þorski en aðeins 480 tonnum af þorski
var landað í júlí í ár miðað
við 949 tonn í fyrra.
Nemur samdrátturinn tæpum 50%. Samdráttur er á
veiði á næstum öllum tegundum, þó er aukning í
rækju, 213 tonn miðað við
155 tonn í fyrra.

Starf við
Mjólkárvirkjun
Orkubú Vestfjarða auglýsir hér með starf
við Mjólkárvirkjun í Arnarfirði laust til umsóknar. Um er að ræða fullt stöðugildi, eitt
af fjórum, með vaktarfyrirkomulagi allt árið.
Vinnulota er sex dagar og fjögurra daga frí.
Föst búseta á staðnum eða í nærliggjandi byggðarlögum er kostur. Einnig að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst, þó
ekki seinna en 1. október. Gerðar eru kröfur um vélstjóra- eða rafvirkjamenntun.
Umsóknarfrestur er til 25. ágúst nk. Frekari upplýsingar veitir undirritaður í síma
450 3230 eða stöðvarstjóri í síma 450 3290.
Sölvi R. Sólbergsson,
framkvæmdastjóri orkusviðs.
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Nýtur ástarandans í Bolungarvík
Ástarvikan sem nú stendur
yfir af fullum krafti í Bolungarvík hefur vakið athygli
spænskra fjölmiðla þökk sé
spænsku fjölmiðlakonunni
Teresu Juan sem tekur þátt í
hátíðinni ásamt fjölþjóðlegum
hópi frá Veraldarvinum. Blaðamaður Bæjarins besta hitti
Teresu í byrjun hátíðarinnar
þar sem hún var á fullu við að
búa til skreytingar ásamt félögum sínum.
„Ég verð á Íslandi í einn
mánuð og markmið ferðar
minnar er að greina frá hátíðinni þar sem okkur Spánverjum finnst hún mjög áhugaverð. Við eigum við sama
vandamál að stríða að fólk er
að yfirgefa litlu einangruðu
bæina og flytja í stórborgirnar.
Mér fannst það því góð hugmynd að flytja fréttir af þessum viðburði sem hvetur til
ástar, jákvæðra tilfinninga og
vonandi eykur íbúafjöldann í
smábæjunum, og kannski
mun það hvetja fólk heima til
að gera eitthvað svipað. Tveir
útvarpsþættir fylgja mér eftir.
Í einum þeirra er fjallað um
Ástarvikuna og viðburði hennar en í hinum er mér fylgt eftir
alla ferð mína, en héðan mun
ég fara með ljósmyndara frá
Akureyri og ferðast um norður-, austur- og suðurhluta
landsins. Síðan verður birt
viðtal við mig um ferð mína
og hátíðina í dótturblaði El
Mundo, sem er eitt stærsta

blað Spánar, ásamt myndum
frá ferðinni. Blaðið er sérstaklega ætlað konum og hægt er
að nálgast það á vefnum yodona.com.“
Einnig munu birtast viðtöl
við Teresu í fleiri blöðum við
heimkomuna. „T.d hefur blað
sem fjallar um sálfræðileg efni
óskað eftir viðtali við mig um
reynslu mína af því að koma

til Íslands sem einsömul kona,
því að á Spáni er Ísland ekki
mjög vinsæll áfangastaður
ferðalanga. Þeir hafa einnig
áhuga á að fjalla um hátíðina.“
– Þannig að það er óhætt að
segja að Ástarvikan og ferð
þín til Íslands hafi vakið mikla
athygli.
„Já þetta hefur vakið mikla
athygli því við höfum enga

hátíð af þessu tagi heima. Við
glímum við sama vandann en
reynum ekki að leysa hann
því okkur skortir úrræði til
þess. Ástarvikan er stórgóð
hugmynd að mínu mati og ég
er mjög hrifin af framkvæmd
hennar, hvernig allir bæjarbúar taka þátt á sinn hátt.“
– Hvernig kom það til að
þú fréttir af hátíð kærleika

lengst á norðurhjara veraldar?
„Það var fyrir tilviljun. Ég
var að leita að sjálfboðastarfi
á netinu í ýmsum löndum,
ekki bara á Íslandi, og sá stutta
tilkynningu um hátíðina á
ensku. Allar upplýsingarnar
um hátíðina eru á íslensku sem
er synd og skömm því útlendingar sem ekki tala tungumálið vita þá ekki af henni. En ég

Teresa tók þátt í byggingu Hjartaskógarins sem skapaður var við setningu hátíðarinnar.

var sem sagt að leita að einhverju óvenjulegu og nýju og
rakst á Ástarvikuna og hér er
ég komin.“

Stórhrifin af
Bolungarvík
– Teresu finnst mikið til
Bolungarvíkur og Ástarvik-
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unnar koma.
„Bærinn er magnaður. Hann
er á hjara veraldar og fyrir
mig er þetta eins og að vera
stödd í póstkorti. Ég hef mjög
gaman af því að taka myndir
og sólsetrin hérna eru stórkostleg. Fyrir mig sem kem
frá suðurhluta Evrópu er mjög
skrítið að vera svona ofarlega
í norðri. En líka mjög skemmtilegt.
Fólkið er svo vinalegt og
allt er svo öruggt hérna. Maður
getur skilið eftir veski eða
myndavél á borðinu og því er
ekki stolið. Mér finnst það
mjög merkilegt.
Ég er stórhrifin af Bolungarvík. Þótt bærinn sé lítill held
ég að hann eigi mikla möguleika til að fjölga íbúum sínum
og hátíðin er stórgóð hugmynd til að kynda undir það.“
– Er einhver dagskráarliður
hátíðarinnar sem þú hlakkar
meira til en annarra?

„Já rómantíska gríska kvöldsins. Það verður í fyrsta sinn
sem ég sé bæ af öðru þjóðerni
en grísku fagna að grískum
sið. Ég held að það verði mjög
áhugavert að sjá það út frá
sjónarhorni Íslendinga. Útvarpað verður frá hátíðinni allan daginn á fimmtudag og ég
hef mikinn áhuga að sjá
hvernig það fer fram þar sem
ég vinn sjálf við fjölmiðla.
Svo ætlum við að mála andlit
barna á laugardag og ég
hlakka mikið til þess því mér
finnst börnin vera svo sæt.“

Sambland af menningu margra þjóða
– Ástarvikan er nú haldin
með fjölþjóðlegu ívafi en Veraldarvinir taka fullan þátt í
skipulagningu og framkvæmd
hennar. Til að mynda hjálpuðu
þau til við skreytingar bæjarins, byggingu Hjartaskógarins
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og fluttu skemmtiatriði við
setningu hátíðarinnar. „Við
sungum lag á japönsku sem
einn í hópnum hafði samið,
ein söng þýsk ástarlög og ein
okkar sýndi magadans. Þarna
blandaðist saman menning
ólíkra landa. Menning Íslendinga og menning okkar sem
komum svo langa leið til að
taka þátt í hátíðinni. Síðan
plöntuðum við hjartatránum
og mér fannst frábært að fá að
taka þátt í þessu og eiga samskipti við bæjarbúa. Það var
svo gaman að sjá börnin leika
sér og gamlar konur sitjandi á
grasinu að fylgjast með hátíðarhöldunum, allir samankomnir til að taka þátt í Ástarvikunni.
Það er búið að vera frábært
að taka þátt í hátíðinni. Einn
daginn komum við saman og
lásum upp kærleiksorð, mynduðum hring og hrópuðum
orðið Ást, stoppuðum umferð-

ina til að fá fólk með og þetta
var alveg frábært. Síðan heimsóttum við par sem hefur verið
saman í 40 ár en þau urðu
ástfangin 15 ára og það var
svo gaman að fá að taka þátt í
hátíð sem er svo samfélagsvæn og staðbundin.
Í byrjun hátíðarinnar gengum við í hús og kynntum okkur sem fjölþjóðlegan hóp sem
hingað væri kominn til að taka
þátt í hátíðinni og við hófum
kærleikskeðju. Við gáfum
þeim sem við bönkuðum upp
á fyrst hjarta og báðum um
einhverja gjöf í staðinn. Hjá
honum fenguð við tattú, sem
við skiptum út fyrir sælgæti
hjá þeim næsta, úr sælgætinu
fengum við kerti og úr því
köku og úr henni servíettur
og þannig koll af kolli. Allir
opnuðu dyr sínar fyrir okkur
og sumir buðu okkur inn fyrir.
Sumir þeirra töluðu enga
ensku svo við þurftum að tjá

okkur með látbragði en allir
voru svo vingjarnlegir og jákvæðir.
Við erum frá Japan, Bandaríkjunum, Rússlandi, Spáni
Frakklandi og Þýskalandi.
Þetta er mjög góður hópur af
orkumiklum einstaklingum.
Við komum hingað til að taka
þátt af lífi og sál í hátíðinni og
ég held að það gangi ágætlega
hjá okkur. Það er líka mjög
skemmtilegt að hitta ekki bara
Íslendinga og kynnast menningu þeirra heldur einnig fólk
frá ýmsum öðrum þjóðum.
T.d. vorum við með japanskan
kvöldverð um daginn og fengum að smakka rússneska rétti.
Við hittum kennara í byrjun
ferðarinnar og lærðum nokkur
íslensk orð en við höfum einnig verið að kenna hvort öðru
smá í spænsku, rússnesku og
japönsku o.s.frv. Svo við erum
einnig að læra hvert af öðru.
Við setningu hátíðarinnar

sungum við lag á japönsku og
það var erfitt að læra það. Við
þurftum að æfa stíft. En það
var frábært að fá að gera það
og örugglega skemmtilegt fyrir bæjarbúa að fá að fylgjast
með því.
Það er búið að vera svo frábært að vera hér í Bolungarvík. Ég veit nú ekki hvort ég
væri til í að búa hér yfir veturinn samt“, segir Teresa hlæjandi. „Mesta breytingin er sólarljósið. Það er bjart svo lengi
að ég þarf að nota svefngrímu
til að geta sofið. Það er mikil
breyting. Og sömuleiðis er
veðrið allt öðruvísi en ég á að
venjast. Ég kem frá mjög heitu
landi og þegar ég hringi í fjölskyldu mína þá eru þau í sundlauginni að kæla sig í 40 stiga
hita. Og hér er ég í úlpu og
með trefil og að frjósa úr
kulda“, segir spænska fjölmiðlakonan hlæjandi.
– thelma@bb.is

Teresa ásamt frumkvöðli hátíðarinnar Soffíu Vagnsdóttur.

Áttatíu íslenskunemar í heimsókn á Ísafirði

Áttatíu íslenskunemar sem
eru á Vestfjörðum á vegum
Háskólaseturs Vestfjarða hafa
ekki setið auðum höndum síðan þeir komu fyrir rúmri viku.
Nemendunum hefur verið
boðið upp á ýmsar áhugverðar
ferðir með það í huga að tvinna
tungumálakennslu við daglegt
líf, menningu og sögu Vestfirðinga. Hópurinn saman
stendur aðallega af fólki sem
hyggur á skiptinám á Íslandi
og er þriggja vikna námskeiðið hugsað sem undirbúningur
fyrir þá dvöl. Nemendunum
er boðið upp á íslensku kenn-

slu auk þess að þau eru kynnt
fyrir íslenskri menningu og
sögu. Að sögn Peters líkar
nemendunum dvölin á Vestfjörðum vel.
„Þetta hefur gengið ágætlega hingað til. Flestir nemendur gista að Núpi í Dýrafirði
og líkar sveitasælan ákaflega
vel. Nýlega komst á gott netsamband á Núpi og hefur hópurinn nýtt sér það til fullnustu“, segir Peter. Hann segir
nemendunum hafa verið vel
tekið af heimamönnum sem
hafa verið duglegir að tala íslensku við þá líkt og óskað

var eftir, en nauðsynlegt er
fyrir nemendur að fá að æfa
tungumálið og fikra sig áfram.
„Hópurinn skiptist dálítið
hvað varðar framfarir í íslensku. Helmingi nemenda
gengur mjög vel en erfiðara
virðist ganga hjá hinum. Það
er margt sem spilar þar inn í,
auðvitað fer það mikið eftir
því hvað fólk er tilbúið til að
leggja á sig við lærdóminn en
svo eru auðvitað Þjóðverjar
og Skandínavar með betri
grunn til að læra íslensku heldur en Spánverjar svo dæmi
séu tekin“, segir Peter.

Nemendunum var boðið í heimsókn til 3X-Technology. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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GÍ hafnaði í 4. sæti í sveitakeppninni

30 ný hjúkrunarrými á Vestfjörðum
Stefnt er að því að taka í notkun 30 ný hjúkrunarrými á Vestfjörðum á næstu árum
samkvæmt yfirlýsingu frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu. Ráðuneytið hefur frá
upphafi ársins 2008 unnið að ítarlegri þarfagreiningu í samráði við sveitarfélög með
það að markmiði að forgangsraða uppbyggingu hjúkrunarrýma og fækka fjölbýlum um
land allt, en félags- og tryggingamálaráðuneytið tók við yfirstjórn öldrunarmála, og þar
með uppbyggingu hjúkrunarrýma, af heilbrigðismálaráðuneytinu um síðustu áramót.
Hjúkrunarrýmin verða í einbýli og er áætlað að frumathugun hefjist í byrjun árs 2010.

Golfklúbbur Ísafjarðar (GÍ) hafnaði í fjórða sæti 3. deildar í sveitakeppni Golfsambands Íslands sem haldin var á Hamarsvelli í Borgarnesi fyrir stuttu. GÍ tapaði
fyrir Húsavík í viðureign um þriðja sætið en tryggði sér annað sætið í sínum riðli
og þar af leiðandi gat sveitin ekki fallið um deild. Kristinn Kristjánsson liðstjóri
sveitarinnar segir Ísfirðingana vera mjög lukkulega með árangurinn. Sveitina
skipuðu þeir Þorsteinn Örn Gestsson, Magnús Gautur Gíslason, Sigurður Fannar
Grétarsson, Haukur Eiríksson, Gunnsteinn Jónsson auk Kristins Kristjánssonar.

Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga.

Vill flatan skatt og fella niður persónuafslátt
Finnbogi Sveinbjörnsson,
formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga vill gjörbreyta íslenska skattkerfinu og taka
upp flatan skatt, fella niður
persónuafslátt og hækka skattleysismörk. „Það kveikti í mér
að ég sá Boga Ágústsson taka
viðtal við breskan hagfræðing
sem talaði nokkuð opinskátt
um þessar breytingar“, segir
Finnbogi. „Hann talaði þar um
hagkerfi sem átt hafa í svipaðri
krísu, þar ríkti lánsfjárnauð
og efnahagslífið allt að kólna

á meðan vextir risu. Þá var
tekið upp á því að leggja flatan
skatt á einstaklinga og fyrirtæki og það virtist gefa innspýtingu í hagkerfið.“ Segir
Finnbogi að þetta sé þó ekki
patentlausn og hagstjórnin
verði eftir sem áður að halda
rétt á spöðunum. Þá segist
Finnbogi ekki geta séð að ríkið
muni tapa tekjum á þessum
breytingum, enda muni atvinnulífsinnspýtingin koma
til móts við lægri skattprósentu.

Aðspurður hvort hér sé ekki
um klassísk hægrimanna-trix
í hagfræði að ræða sem valda
muni því að bilið milli ríkra
og fátækra aukist verulega,
segist Finnbogi enga trú hafa
á því. „Það er láglaunastefna
á landinu og verkalýðsfélögunum hefur að mörgu leyti
verið kennt um hana. Mín afstaða hefur verið sú að lágmarkstaxtar séu fyrst og síðast
til að koma í veg fyrir að svínað sé á fólki, enda öllum heimilt að greiða hærri laun en lág-

markstaxta. Mín skoðun er
síðan sú að lægstu laun ættu
ekki að bera skatta. Ef þú
skoðar þá sem lægstu launin
hafa, þá eru þeir varla með
nóg í umslaginu til að teljast
yfir fátæktarmörkum. Bilið
milli ríkra og fátækra stækkar
mjög hratt í dag og ég get ekki
séð annað en að ef við færum
þá leið sem margir tala um,
Evrópuleiðina, þá myndi þetta
bil stækka ennþá meira. Þá
yrðu tvær þjóðir í landinu:
mjög fátækir og ógeðslega

ríkir. Við erum að miklu leyti
þegar komin í þann pakka,
töluverður hluti fjármagnseigenda greiðir t.d. eingöngu fjármagnstekjuskatt.“
Þá segir Finnbogi að mikilvægast sé að vera opin fyrir
öllum hugmyndum „hversu
geggjaðar sem þær eru“. „Menn
verða að skapa sér samræðugrundvöll í stað þess að vera í
eilífum skotgrafarhernaði, við
verðum að setja allar hugmyndirnar í bunka og sjá
hverjar virka og hverjar ekki.

Ég er ekki frá því að þessi
gæti skilað okkur einhverjum
árangri. Einhverjir segja að
vísu að þetta muni skapa ennþá meiri þenslu, ennþá meira
óöryggi, en þá gleyma menn
að þetta mun jafnvel stuðla að
því að létta ákveðnum þrýstingi af fyrirtækjunum. Þetta
er langhlaup og menn verða
að tileinka sér þann hugsunarhátt,“ segir Finnbogi Sveinbjörnsson, formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga.
– eirikur@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Kjaftshögg á landsbyggðina
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.

Umhverfisráðherra hefur tekið ákvörðun um að fara skuli fram svonefnt
heildstætt umhverfismat vegna álvers að Bakka í Þingeyjarsýslu. Það kann
að vera vel hugsað en er ekki skynsamlegt að sé litið til jafnræðis og möguleika íbúa hinna ýmsu landshluta til að nýta sér tækifæri og skapa atvinnu
úr ónýttum auðlindum jarðar Íslands. Fagra Ísland er að verða sem myllusteinn um háls ríkisstjórnarinnar og því miður íbúa landsbyggðar án þess að
þeir hafi til þess unnið. Þórunn Sveinbjarnardóttir lét sig ekki muna um það
að koma heim úr leyfi til að skoða rammsýktan ísbjörn og leigja flugvél svo
af engu yrði nú misst. Hún fékk af sér mynd í fjölmiðlum.
Nú hefur hún aftur fengið af sér mynd í fjölmiðlum, en er það góð mynd?
Telji hún sig vera að fylgja eftir afar illa skilgreindri stefnu Samfylkingarinnar
um Fagra Ísland sem bjarga átti fylgi frá Vinstri grænum í síðustu kosningum
hljótum við að staldra við. Af hverju mismunar hún landshlutum? Reykjanes
fær, en ekki Norðausturland. Það hefur ekki tekist að skýra fyrir almenningi
þar nyrðra hvað ræður. Og eftir stendur að það ágæta fólk njóti ekki sama
skilnings og þeir sem standa henni nær í rúmi í nágrenni Helguvíkur.
Í hjarta sínu eru flestir ef ekki allir Íslendingar sammála um það að náttúran skipti máli og hana bera að vernda, eftir fremsta megni. En flestir Íslendingar vilja eiga kost á því að lifa í landinu, ekki bara í Reykjavík, þótt þar sé

margt gott. Stundum mætti halda að Reykjavík væri Ísland, þótt allt sé þar
í endalausu rugli í stjórnmálaheiminum og hnúturnar gangi á víxl. Landsbyggðin virðist stundum eiga að vera tómstundagæði þess fólks sem býr
á höfuðborgarsvæðinu, eitthvað sem njóta má um helgar og kannski í
sumarleyfinu, ef ekki er farið til útlanda.
Umhverfisráðherra virðist ekki í mikilli snertingu við fólk á landsbyggðinni og vandamál þess. Til þess að byggð haldist þarf fólk lífsviðurværi,
atvinnu, ella flytur það á mölina og í hinn pólitíska glundroða sem þar ríkir
í stærsta sveitarfélaginu. Af hverju eigum við sem búum á landsbyggðinni
að lifa? Eigum við að horfa á auðlindir náttúru landsins streyma um ónýttar meðan byggðin veslast upp með tiheyrandi óhamingju fyrir þá sem
neyðast til að flýja heimskynni sín?
Umhverfisráðherra er efalaust margt til lista lagt, en ekki að sýna íbúum
byggða utan höfðuborgarsvæðisins tilhlýðilega virðingu. Hann skuldar
okkur enn skýringu á því af hverju skil í aðferðafræði umhverfismats urðu
á þessum punkti í tíma og rúmi. Sú skýring er enn ekki komin fram. Á
meðan það gerist ekki verður ekki litið á ákvörðun ráðherrans öðru vísi en
sem kjaftshögg í andlit landsbyggðar.
Svo einfalt er það, því miður.
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Búið að manna allar stöður í GÍ

KNH bauð lægst í Suðurstrandaveg
Ísfirska verktakafyrirtækið KNH bauð lægst í svonefndan Suðurstrandaveg, sem liggja mun
frá Krýsuvíkurvegi að Þorlákshafnarvegi. Felst verkið í nýbyggingu vegarins á 33,6 km löngum kafla ásamt 2,3 km löngum tengingum við hann, smíði 12 m steyptrar bitabrúar á Vogsós neðan Hlíðarvatns í Selvogi, auk ræsa, grjótvarnargarða, reiðstígs og girðinga. KNH bauð
ríflega 697 milljónir í verkið, og mun það 73,5% af áætluðum verktakakostnaði. Hæsta
boð átti Loftorka í Reykjavík, eða 985 milljónir króna, sem mun 103,8% af áætluðum
kostnaði, og var það eina fyrirtækið sem bauð hærra en áætlaður verktakakostnaður.

Búið er að manna allar kennarastöður í Grunnskólanum á Ísafirði og horfir
vel fyrir veturinn, að sögn Sveinfríðar Olgu Veturliðadóttur, skólastjóra. Alls
munu 46 börn setjast á skólabekk í fyrsta skipti í skólanum í haust, en skólasetning verður mánudaginn 25. ágúst næstkomandi. Alls eru 494 nemendur
skráðir í nám, og segir Sveinfríður Olga að sú tala geti allt eins farið yfir 500
áður en skóli hefst. Yrði það þá í fyrsta sinn um nokkurt skeið sem fjöldi nemenda fer yfir 500. 485 nemendur voru við skólann við upphaf síðasta skólaárs.

Silver Cloud á Ísafirði

Skemmtiferðaskipið Silver
Cloud lagðist að bryggju í síðustu viku en það er án efa
meðal þeirra íburðarmeiri sem
sótt hafa Ísafjörð heim. Skipið
er sex stjörnu og þrátt fyrir að
vera tæplega 17 þúsund brúttótonn voru aðeins 296 farþegar
um borð og hafa því nægt
rými. Til samanburðar voru
500 farþegar um borð í skemmtiferðaskipinu Funchal sem
heimsótti Ísafjörð fyrir stuttu,
en það er aðeins 9.563 brúttó-

tonn. Um borð eru aðeins rúmgóðar svítur og engin þeirra
er gluggalaus. Ferðir í skipið
eru auglýstar sem íburðarmiklar ferðir á framandi slóðir
þar sem ætlunin er að heimsækja minni hafnir og er ætlunin að höfða til vel menntaðra ferðalanga.
Mælt er með ferðunum fyrir
veraldarvana, vel stæða ferðalanga sem kjósa minni skip
og kjósa að hafa allt innifalið
í ferðinni, en matur um borð

er af hæsta gæðaflokki. Hinsvegar er ekki mælt með þeim
fyrir þá sem eru að leita að
„Las Vegas“ ferðalagi með
tilheyrandi skemmtun, einstæðum ferðalöngum eða fjölskyldum með ung börn.
Farþegum Silver Cloud var
boðið upp á ýmislegt til að
stytta sér stundir á meðan á
dvöl þeirra á Ísafirði stóð.
Skipulagðar voru ferðir í Vigur og nágrenni Ísafjarðar.
– nonni@bb.is

Það er ekki á hvers manns
færi að sigla með lúxusfleyinu Silver Cloud.

Utanríkisráðherra heimsótti Ísafjörð í síðustu viku.

Þýðingarmiðstöð á Ísafirði
Til stendur að opna þýðingarmiðstöð á Ísafirði á næsta
ári og mun henni að líkindum
fylgja þrjú stöðugildi. Þetta er
meðal þess sem kom fram í
heimsókn Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, utanríkisráðherra, til Ísafjarðar í síðustu
viku.
„Ég geri ráð fyrir því í fjárhagsramma utanríkisráðuneytisins á næsta ári að opnuð
verði þýðingarmiðstöð hér á
Ísafirði. Þar verða vonandi
þrjú stöðugildi. Það er þegar
útibú af þessari tegund á Akureyri. Það eru ekki allir sem

vita það en utanríkisráðuneytið rekur umfangsmikla þýðingaþjónustu. Við þurfum að
þýða alla erlenda samninga,
allar gerðir og samþykktir og
fyrirmæli Evrópusambandsins – þetta allt þurfum við að
þýða til þess að það rati inn í
okkar lögbækur og allir geti
haft aðgang að þessu á íslensku. Við erum með þýðingarmiðstöð í utanríkisráðuneytinu, og útibú á Akureyri, og
nú stefnum við að því að opna
útibú hér á Ísafirði á næsta
ári,“ sagði Ingibjörg Sólrún.
Meginhlutverk þýðinga-

miðstöðvar utanríkisráðuneytisins er að þýða gerðir,
sem heyra undir EES-samninginn samkvæmt ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, og aðra texta sem
tengjast evrópska efnahagssvæðinu. Einnig hafa starfsmenn hennar sérhæft sig í að
þýða alþjóðlega samninga,
lagatexta, gerninga og aðra
texta þar sem nota þarf staðlaðan hugtakaforða. Þar má
nefna Schengen-texta, fríverslunarsamninga, Evrópuráðssamninga og aðra milliríkjasamninga.

„Sú stefna að þýða alla
lagatexta á íslensku er í fullu
samræmi við íslenska málstefnu sem hefur að geyma
tvo meginþætti: annars vegar
áframhaldandi varðveislu málsins (málkerfisins og grunnorðaforðans) og hins vegar
þróun málsins, ekki síst að
stuðla að því að orðaforðinn
sé ávallt nægur til að mæta
nýjum aðstæðum og að íslenska verði notuð á sem flestum sviðum“, segir meðal annars á vef miðstöðvarinnar um
starfsemi hennar.
– eirikur@bb.is

Hornsteinninn þarfnast viðhalds
Mikil aðsókn hefur verið
að Sóltúnum, húsi Ísfirðingafélagsins á Ísafirði í sumar.
Þrátt fyrir það hefur heyrst
orðrómur um að Ísfirðingafélagið ætli að selja húsið.
„Það hefur ekkert verið
ákveðið með Sóltún. Málið er
að á aðalfundi í vor var samþykkt að selja íbúð félagsins

á Spáni og miklar umræður
urðu um hvað eigi að gera við
Sóltún en húsið þarf heilmikið
viðhald. Annað hvort þurfum
við að ráðast í miklar viðhaldsframkvæmdir eða þá að
selja. Við erum því bara að
velta því fyrir okkur hvað við
eigum að gera og við útilokum
enga mögulega, en það er

alveg á hreinu að við viljum
eiga eitthvað afdrep á Ísafirði.
Húsið er okkur mjög kært og
helst vildum við gera það upp,
en það kostar mikla peninga“,
segir Jakob Falur Garðarsson,
formaður félagsins.
Um árabil hefur húsið smágerða sem Guðmundur frá
Mosdal byggði á sínum tíma

við Bæjarbrekkuna, verið vinsælt aðsetur brottfluttra Ísfirðinga þegar þeir heimsækja
heimahagana. „Mjög mikil
aðsókn hefur verið í húsið og
það er hornsteinninn að mörgu
leiti í félagsstarfi okkar að geta
boðið upp á þetta hús heima“,
segir Jakob Falur.
– thelma@bb.is
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Hending býr sig undir málaferli
SKÓLASETNING
Skólasetning Grunnskólans á Ísafirði
verður 25. ágúst.
8., 9., og 10. bekkur kl. 09:00.
4., 5., og 6. bekkur kl. 10:00.
2. og 3. bekkur kl. 11:00.
Nemendur 1. bekkjar verða boðaðir í
viðtal ásamt foreldrum.
Skólastjóri.

Hestamannafélagið Hending undirbýr nú málaferli á
hendur Ísafjarðarbæ vegna
þess taps sem þeir verða fyrir
vegna jarðgangnagerðar á
Búðartúni í Hnífsdal. Skeiðvöllur félagsins þarf að víkja
vegna framkvæmdanna og
staðið hafa deilur á milli
Hendingar og Ísafjarðarbæjar
um bætur en hestamenn hafa

hug á því að reisa nýja aðstöðu
í stað þeirrar gömlu í Engidal.
Í júní lagði Ísafjarðarbær fram
tvær bótatillögur en þær voru
felldar með öllu greiddum atkvæðum félagsmanna Hendingar á fundi félagsins. Nú
hyggur Hending á málaferli
að sögn Marinó Hákonarsonar, formanns félagsins.
„Við eigum engra kosta völ

en að lögsækja bæinn enda
hafa þeir hvorki viljað ræða
almennilega við okkur né
bæta okkur tjónið. Þarna er
verið að eyðileggja allt sem
við eigum og það hefur í rauninni bara verið haldinn einn
formlegur fundur við Ísafjarðarbæ um málið og það er enginn vilji hjá bænum til að
koma til móts við okkur. Við

sendum fyrirspurn í endaðan
júní og höfum enn ekki fengið
svör við öllum spurningum
okkar, það sýnir viljann hjá
Ísafjarðarbæ“, segir Marínó.
Hann segir hestamenn í bænum vera afar ósátta við málið
og vilji fá lausn sem allra fyrst.
Hann segir að Hending hafi
þegar rætt við lögfræðing um
málið.
– nonni@bb.is

Tónlistarnám
Fjölbreytt og skapandi nám á Ísafirði,
Suðureyri, Flateyri og Þingeyri.

Innritun nemenda
Innritun nemenda fer fram á skrifstofu
skólans að Austurvegi 11, Ísafirði;
fimmtudaginn 21. ágúst kl. 12-17,
föstudaginn 22. ágúst kl. 12-17,
laugardaginn 23. ágúst kl. 11-14,
mánudaginn 25. ágúst kl. 12-17.
Innritun á Flateyri og Suðureyri fer fram
í kennsluhúsnæðinu þarmánudaginn 25.
ágúst kl. 16-18.
Innritun á Þingeyri verður sérstaklega
auglýst eftir miðan september.
Nánari upplýsingar eru veittar í síma 456
3925 og hægt er að senda fyrirspurnir á
netfangið ritari@tonis.is. Einnig má finna
ýmsar upplýsingar um námsframboð,
skólagjöld og umsóknareyðublöð á heimasíðu skólans, www.toni.is.
Skólastjóri.

Innilegar þakkir færum við öllum þeim sem
auðsýndu okkur samúð og hluttekningu við fráfall
elskulegrar móður okkar, ömmu og langömmu

Ingibjargar Guðmundsdóttur
í Eyrardal, Súðavík

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á öldrunardeild
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði sem með frábærri umönnun
og umhyggju gagnvart mömmu og pabba, Kjartani Jónssyni,
létti þeim ævikvöldið síðustu árin þeirra þar.
Guðlaug Ingvarsdóttir
Jóna Kjartansdóttir McCarthy Josep McCarthy
Bjarni Kjartansson Guðmundína Sturludóttir
Steinn Ingi Kjartansson Rósa Ólafsdóttir
Guðmundur S. Kjartansson
Guðjón M. Kjartansson Dagbjört S. Hjaltadóttir
Kristín Lilja Kjartansdóttir Þorsteinn H. Þorsteinsson
Bjarney Stella Kjartansdóttir Einar V. Hálfdánarson
Daði Kjartansson
Stefán H. Kjartansson
og fjölskyldur.

Mikið er af auðu atvinnuhúsnæði í miðbæ Ísafjarðar.

Auðu atvinnu- Góði hirðirhúsnæði fjölgar inn að hætta
Mikið er af auðu atvinnuhúsnæði í miðbæ Ísafjarðar
þessa dagana. Fyrir stuttu lokaði kaffihúsið Langi Mangi
við Aðalstræti, skrifstofuvöruverslunin A4 við Aðalstræti lokaði einnig fyrir
skömmu og postulínsbúðin
Bergkristall lokar nú í lok vikunnar. Í byrjun sumars lokaði
verslun Símans í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og tækjavöruverslunin BT við Pollgötu.
Að sögn Svanbjörns Tryggvasonar, eins af eigendum
húsnæðis Bergkristals, er það
húsnæði laust og ekki vitað
hvað þar verður í framtíðinni.

Skrifstofuvörukeðjan A4 er
með fimm ára leigusamning
og segir Benedikt Rafnsson
hjá A4 að tvennt komi til
greina. „Við erum annað hvort
að leita að einhverjum til að
framleigja húsnæðið, eða þá
einhverjum sem myndi vilja
gera við okkur samning um
að selja okkar vörur, meðfram
fjölbreyttara vöruúrvali, og
framleigja þá húsnæðið á þeim
forsendum.“
Engin rekstur er í neinu
ofangreindra húsnæða og eftir
því sem blaðið kemst næst er
ekki von á neinum rekstri þar
alveg á næstunni.

Enn kvarnast úr múrnum.
Andlitum fækkar. Frítt fés
Gríms Atlasonar er horfið í
Dalanna skaut og yfirvofandi brotthvarf sparisjóðsstjórans á Flateyri hlýtur að
túlkast almennt sem trosnun
á mannlegum streng peningahyggjunnar. Þessu gulli
af manni, starfandi í banka,
hefur tekist að sneiða framhjá mannskaðaskerjum kerfis- og græðgisvæðingar, æ
afturkeikur með eða án glass
og elskar alla menn. Og dýr.
Hann veit að blindgata
hins andlega seims á sér
oftar en ekki veraldlegar

rætur og þegar speki okkar
heilbrigðisstarfsmanna þraut
tók hans við. Hláturinn einn
stytti skuldahalann jafnvel
þó hvorugur væri við. Um
elju hans utan vallar þarf
ekki að fjölyrða og veit ég
Vestfirðinga alla þar í þakkarskuld.
Um leið og ég þakka
Eiríki Finni frábært framlag
til samfélagsins hér á hjara
óska ég honum og hans viðhengjum öllum hins besta í
framtíðinni og auðvitað
helst innanhéraðs. Eiríkur,
þú ert góði hirðirinn, bæði
á fé og fólk. Lýður Árnason.

Kaþólskur siður á
Vestfjörðum – fyrr og nú
Þann 22. ágúst verður staðið
fyrir dagskrá um sögu miðaldakristni á Vestfjörðum og
þær breytingar sem nú eru að
verða með fjölda nýrra íbúa,
sem margir hverjir aðhyllast
kaþólskan sið. Fjölmargir aðilar hafa lagt saman krafta sína
til þess að búa til dagskrána,
en aðstandendur eru Safn Jóns
Sigurðssonar á Hrafnseyri,
Vestfirðir á miðöldum, Háskólasetur Vestfjarða, Fjölmenningarsetur, Héraðsskjala-

safnið á Ísafirði og prófastur
Vestfjarðaprófastsdæmis. Vegleg dagskrá verður allan daginn og hefst hún með rútuferð
á Ísafirði yfir á Hrafnseyri þar
sem boðið verður upp á súpu
og brauð áður en herlegheitin
hefjast.
Þá mun Torfi H. Tulinius
fjalla um kaþólskan sið á Vestfjörðum frá landnámi til Spánverjavíga, Einar Sigurbjörnsson mun fjalla um bæn Kolbeins Tumasonar, Gunnvör

Karlsdóttir um viðureign
Guðmundar Arasonar við
óvættina Selkollu, í Steingrímsfirði, Margaret Jean
Cormack tekur fyrir kirkjur
og dýrlinga á Vestfjörðum á
miðöldum, Helga Kress fer
yfir skriftamál Ólafar ríku,
Micaela Kristin-Kali fjallar
um kaþólikka á Íslandi þegar
siðbótin átti sér stað og Anna
Wojtinskaja fjallar um pólska
kaþólikka á Vestfjörðum.
Áður en haldið er aftur til

Ísafjarðar fer fram athöfn í
Hrafnseyrarkirkju í samstarfi
við séra Agnesi M. Sigurðardóttur. Loks er sameiginlegur
kvöldverður á Ísafirði. Alls
stendur dagskráin yfir frá
klukkan hálfellefu um morgun
og langt fram á kvöld.
Frekar má kynna sér dagskrána á heimasíðu Háskólasetursins. Rútuferðir og kaffi
verða í boði aðstandenda, en
súpa og brauð á Hrafnseyri
kostar 500 krónur.
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Grænlenskur ráðherra heimsótti Vestfirðinga
Finn Karlsen, sjávarútvegs,
landbúnaðar- og veiðimálaráðherra Grænlands sótti
Vestfirði heim í síðustu viku í
boði Einars Kristinns Guðfinnssonar, sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra. Ráðherrann grænlenski var hér
ásamt aðstoðarmanni sínum,
Hans Möller, og var honum
kynnt ýmislegt sem Vestfirðir
hafa upp á að bjóða.
„Þetta var hluti af opinberri
heimsókn en það hefur lengi
staðið til að grænlenski sjárútvegs-, landbúnaðar- og veiðimálaráðherrann kæmi hingað
til lands. Grænlendingar og
Íslendingar hafa marga sameiginlega hagsmuni, ekki síst
á sjávarútvegssviðinu. Við erum með ýmsa stofna sem við
erum að nýta sameiginlega,
meðal annars grálúðustofninn
sem við höfum ekki náð samkomulagi um. Við töldum því
mikilvægt að geta hist og mér
fannst viðeigandi að upphafið
að því yrði opinber heimsókn.
Mér fannst það tilhlýðilegt og

eðlilegt að byrja á Vestfjörðum, ekki síst vegna þess að
það hafa verið upp áform um
að auka samstarf Grænlendinga og Íslendinga, og þá sérstaklega Vestfirðinga og Grænlendinga. Þess vegna fannst
mé kjörið að byrja hérna, ekki
síst vegna þess hvað við höfum upp á mikið að bjóða hérna
á svæðinu“, segir Einar Kristinn.
Ráðherrarnir og föruneyti
fóru víða um svæðið á meðan
á dvölinni stóð. M.a. skoðuðu
þeir þorskeldi Hraðfrystihússins-Gunnvarar í Álftafirði og
einnig var farið til Bolungarvíkur þar sem skoðuð var fiskverkun Jakobs Valgeirs. Þá
var farið upp á Bolafjall til að
skoða útsýnið yfir Ísafjarðardjúp. Að loknum hádegisverði
í Tjöruhúsinu var farið í skoðunarferð um Vigur ásamt því
að ráðherrarnir funduðu með
bæjarstjórum Bolungarvíkur
og Ísafjarðarbæjar. „Heimsóknin er sambland af kynnisferðum um fyrirtæki og kynn-

Níels Árni Lund skrifstofustjóri sjávarútvegsráðuneytisins, Sigurgeir Þorgeirsson ráðuneytisstjóri
sjávarútvegsráðuneytisins, Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Finn Karlsen
sjávarútvegs-, landbúnaðar og veiðimálaráðherra Grænlands og Hans Möller aðstoðarmaður hans.
isferðum um svæðið. Einnig fjarðarbæjar til að ræða mál- að þetta geti orðið liður í því sérstaklega Vestfjarða og Grænfunduðum við með bæjarstjór- efni sem eru sameiginleg með að opna frekar á samstarf lands“, segir Einar Kristinn.
um Bolungarvíkur og Ísa- Íslandi og Grænlandi. Ég held Grænlands og Íslands og þá
– nonni@bb.is

Leiðinleg sjón blasti við Ísfirðingum í síðustu viku er mengunarslæða frá sorpbrennslunni Funa lá yfir Skutulsfirði.
Ferðamönnum af skemmtiferðaskipinu Silver Cloud sem lá við bryggju í Sundahöfn, var mörgum hverjum brugðið við
þessa sjón, en er mengunarslæða sem þessi eitthvað sem fólk tengir frekar við Kína en Ísland. Að sögn Vernharðs Jósepssonar, stöðvarstjóra Funa, komu upp ákveðið vandamál við notkun svonefndra pokasía og þurfti því að taka þær
úr notkun. „Það er ákveðin áætlun í gangi um að koma þessu í gang að nýju. Það er ýmislegt sem þarf að gera til að koma
þessu í lag, til dæmis að kaupa nýjar síur og gera við rör“, segir Vernharð. Hann bendir einnig á að veðrið hafi ekki verið
ákjósanlegt þennan morgun, lognmolla lá yfir firðinum og rakastigið hátt sem þýðir að útblásturinn leysist ekki eins vel
upp og annars hefði verið.

Snjólaug Ásta og Eva Björg stunda
verslunarrekstur við Tangagötu á Ísafirði.

Koma ísfirskum verslunarrekstri til bjargar
Hin unga athafnakona, Snjólaug Ásta, opnaði í síðustu
viku sjoppu í Tangagötu á Ísafirði. Þar selur Snjólaug
límonaði, heimabakstur, sætindi og annað tilfallandi, og
mun verði mjög stillt í hóf. Er það mál manna að verðlagning Tangasjoppunnar sé jafnvel sú hagstæðasta á Ísafirði og gott ef ekki landinu öllu. Umsvif ku hafa verið
mikil frá því verslunin opnaði og sá Snjólaug Ásta sig
knúna til að bæta við mannskap, og var það Eva nokkur
Björg sem hneppti þetta hnoss. Opnunartími sjoppunnar
er sveigjanlegur en þó er yfirleitt opið frá 11 til 19.
Eins og sagt hefur verið frá opnaði annar ungur athafnamaður, Patrekur Hermannsson, verslun við æfingavöllinn
í Tungudal á dögunum, þar sem seldar eru golfkúlur og –
tí ásamt léttum veitingum. Verslunarrekstur virðist höfða
sérlega vel til ísfirskra barna nú um stundir – á meðan
fullorðna fólkið leggur árar í bát og lokar sínum búðum,
en eins og sagt hefur verið frá hefur fjöldanum öllum af
búðum verið lokað á Ísafirði á síðustu vikum og mánuðum.
– eirikur@bb.is

Til sölu
Fasteignin Hafraholt 20, Ísafirði er til sölu.
Um er að ræða 144m² enda raðhús með
innbyggðri 22m² bílageymslu. Fasteignin
sem er á góðum stað í Holtahverfi, er í góðu
ástandi, jafnt að utan sem innan. Verð kr.
19,6 milljónir.
Allar nánari upplýsingar um eigina gefur
Björn Jóhannesson, hrl. í síma 456 4577
eða 456 4669.
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Flytur til Akureyrar - en leggur ekki árar í bát

Mannlífið
Smáauglýsingar
Er einhver sem á Vestfirzkar
þjóðsögur Arngríms Fr. Bjarnasonar, 1909-1959, og vill selja?
Ef svo er, þá hef ég áhuga á að
kaupa. Sigurður Ægisson, sími
467 1263 og 899 0278, netfang:
sae@sae.is.
Vínrauður MountBlanc skrúfbýantur tapaðist á Ísafirði í lok
júní. Hann er merktur mér Lydía
Ósk. Viltu hringja í Lydíu Rósu
í síma 456 3467, ef þú hefur
fundið hann. Takk. Lydía Ósk.
Óska eftir 3ja-4ra herb. íbúð til
leigu á eyrinni á Ísafirði. Uppl.
í síma 456 4802 (Salvar).
Til sölu er Mini Cooper árg. 02,
ekinn 75 þús. km. Nánari upplýsingar í síma 847 3856.
Eldri borgarar! Munið sumarhátíðina að Núpi 23. ágúst kl.
19. Uppl. í símum 848 2388, 456
6184 og 456 3467.
Til leigu er 153m² einbýlishús
með bílskúr í Hnífsdal. Leiguverð er kr. 70-75 þúsund á mánuði. Uppl. í síma 863 3591.

Skipum fækkar – og fjölgar!
Fiskiskipum á Vestfjörðum
fækkaði um 20% á níu árum,
úr 393 árið 2000 í 314 árið
2007. Fækkun hefur verið á
milli allra ára á tímabilinu,
nema því síðasta, en frá 2006
til 2007 fjölgaði fiskiskipum
um 12, eða um 4% á einu ári.
Ekki má þó staðnæmast hér,
því árið 2000 voru fiskiskip
Vestfjarða ríflega 11 þúsund
brúttótonn, en árið 2007 tæplega 13 þúsund. Sú aukning
er upp á 13%. Brúttótonnum
fjölgaði þó allmikið árið þar á
undan, frá 1999 til 2000, úr
tæplega 17 þúsund brúttótonnum.
Opnum fiskibátum fækkaði
á tímabilinu úr 940 í 709. Þeim
fjölgar hins vegar frá árinu
2005, þegar þeir voru 624 talsins. Vélskipum fjölgaði til ársins 2002 en hefur fækkað stöðugt síðan. Árið 2000 voru þeir
181 en í fyrra 150 talsins. Þeim
fækkaði því um 17% á tímabilinu. En aftur er ekki öll
sagan sögð, því árið 2000 voru
vélskip Vestfjarða samtals um
5.800 brúttótonn, en árið 2007
voru þau ríflega 6.800. Þannig
að á meðan vélskipunum
fækkaði um 17%, jókst þyngd
þeirra um 17% sömuleiðis.
Togarar voru árið 2000 sex
talsins á Vestfjörðum. Árið
2005 voru þeir átta, en 2007
sjö.

Spurning vikunnar
Fylgist þú með ólympíuleikunum í Peking?
Alls svöruðu 503.
Já sögðu 218 eða 43%
Nei sögðu 285 eða 57%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri ferðaþjónustufyrirtækisins Hvíldarkletts á Suðureyri
flyst senn til Akureyrar. Segir Elías að flutningurinn komi til af persónulegum ástæðum og hann
sé alls ekki að yfirgefa fyrirtækið. Munu þau hjónin nú halda tvö heimili, eitt á Akureyri og
annað á Suðureyri, en Elías er giftur Jóhönnu Þorvarðardóttur, sem á fyrirtækið með Elíasi.
„Ég verð með aðra löppina hér fyrir vestan“, segir Elías, sem kveður sumarið hafa gengið vel
hjá fyrirtækinu og útlit sé fyrir áframhaldandi gott gengi. „Það er mikið að gerast hjá okkur.“
Þá segist Elías væntanlega munu verða meira hér vestra á sumrin, yfir hávertíðina.

Áttatíu íslenskunemar og sendiherrar
Síðastliðnar vikur hefur hópur áttatíu nemenda dvalið á
Vestfjörðum og lært íslensku
á námskeiði sem Háskólasetur
Vestfjarða stendur fyrir. Flestir eiga það sameiginlegt að
vera staddir á landinu vegna
skiptináms á háskólastigi og
horfa fram á að vera hér á
landi næsta árið. Ekki er ætlast
til að nemendur fullkomni íslenska tungu á vikunum þrem,
námskeiðið er frekar hugsað
sem grunnur fyrir dvölina hér
á landi, bæði hvað varðar
íslensku og menningu hér á
landi og til aðstoða þau við að
aðlagast. Nemendur eru fjölbreyttir og koma víðsvegar að,
flestir eru þó á aldrinum 2025 og koma frá Evrópu enda
skiptinámið á vegum Erasmus
og Nordplus.
Nemendur hafa sett mikinn
svip á bæjarlífið og hafa margir orðið varir við hóp af ungu
fólki, klórandi sér í hausnum
og talandi bjagaða íslensku.
Camille Vourc’h frá Frakklandi, Sabine Behr frá Þýskalandi og Viktor Idman frá
Finnlanda eiga það sameiginlegt að vera á Íslandi í fyrsta
sinn. Öll eru þau að hefja
skiptinám á Íslandi og hafa
aldrei lært íslensku áður. Þótt
námið sé á ensku ákváðu þau
að taka þátt í námskeiðinu til
að undirbúa sig fyrir dvölina
á Íslandi með því að skrá sig á
námskeiðið. En hvað er það
sem dregur fólk norður í Atlantshaf til að eyða þar svartasta vetri? Þótt íslenskan sé
öll að koma til þá eru krakkarnir ekki alveg tilbúnir til að
ræða við mig á íslensku, viðtalið fer því fram á ensku.
Viktor: „Ég er að læra leiklist í Finnlandi og skólinn býður ekki upp á tíma á þessu ári
þar sem ætlast er til að við
notum þetta í verklega þjálfun.
Ég ákvað hinsvegar að prófa
eitthvað nýtt og vildi komast
sem lengst í burtu. Ég fór að
skoða möguleikana og fann
þá út að Íslandi var í boði, ég
ákvað því að slá til“.
Sabine: „Ég er að læra landafræði og það má kannski segja
að íslenskt landslag hafi heillað mig og vakið áhuga minn á
að koma. Mig langaði einnig
að kynnast nýrri menningu og
grunaði að Ísland myndi vera
gott land (Iceland would be a
nice land)“. Hlæja þá við-

Camille, Sabine og Viktor eru öll að koma til Íslands í fyrsta skiptið.
mælendur mínir og hefja að
syngja lag Spilverk þjóðanna
í einum kór: „Come to Iceland,
‘cause it’s a nice land, and
you can shake the shephards
hand. And if you come to Iceland you can join the local
band“.
Camille: „Þótt íslensku kúrekarnir hafi vissulega haft sitt
að segja“, segir hún og brosir,
„Er það frekar framandi menning Íslands sem heillaði. Ég
er að læra ensku og frönsku
og ég ákvað að læra ensku
frekar á Íslandi heldur en í
London.“
Fámenn eyja í Atlantshafi
er kannski ekki mikið milli
tannanna á fólki og því þekkir
fólk oft ekki mikið til okkar.
Hvaða hugmyndir höfðu nemendurnir um Ísland áður en
þau komu?
Viktor: „Ég hafði hitt Íslendinga áður í Finnlandi. Þeir
voru að borða hákarl sem var,
já, sterkur á bragðið skulum
við segja þar sem ég er í viðtali. Annars var fólk búið að
vara mig við því að fara til
Íslands. Mér var sagt að Íslendingar drykkju mikið og
væru geðveikir. Þeir eru því
kannski svipaðir Finnum og
það dró mig því bara enn
meira hingað“.
Sabine: „Já, ég hafði auðvitað hugmyndir um hesta og

kúreka á Íslandi“, segir hún
og hlær, „En svo var ég líka
búinn að heyra að Íslendingar
tryðu mikið á álfa. Ég heyrði
einnig að í ríkisstjórninni væri
kona sem sæi um málefni álfa
á Íslandi, einhverskonar álfamálaráðherra“. Ég útskýri fyrir henni hlæjandi að því miður
sé enginn svoleiðis ráðherra,
og greinilegt er að hún verður
fyrir vonbrigðum. „Ég heyrði
líka að þegar hús og vegir eru
byggðir er tekið tillit til einhverskonar álfasteina og passað að raska ekki við þeim.“
Ég hætti að hlæja, hún hefur
rétt fyrir sér þar.
Að loknu nokkurra vikna
námi hafa þau séð ýmislegt á
svæðinu enda þétt dagskrá.
Þau eru sammála um það að
dvölin hefur verið ánægjuleg.
„Gaman“, segir Viktor á bjagaðri íslensku, „Frrrrabært“.
Tungumálið reynist miserfitt
fyrir nemendurna og þrátt fyrir
að vera með latneskt tungumál
sem móðurmál hefur íslenskan ekki vafist eins mikið fyrir
Camille og öðrum. „Ég tala
smá þýsku og smá norsku og
því hafði ég kannski ágætis
grunn fyrir námið. Þetta er
mikill lærdómur hjá okkur og
þetta er allt að koma, maður
finnur hvernig hlustunin verður betri og betri þó maður sé
kannski ekki eins góður í að

tjá sig. Það kemur þó auðvitað
með æfingunni“, segir Camille. „Málfræðin og framburðurinn eru erfið“, kvartar Sabine, „Sérhljóðarnir eru svo
margir, ég finn engan mun á
sumum þeirra“.
Á meðan á námi þeirra hefur
staðið hafa nemendur verið
hvattir til að vera duglegir að
ræða við fólk á förnum vegi
og oft miðast verkefni þeirra
einnig að þeim. Þau eru sammála því að það að vera í bæ
sem Ísafirði hjálpi þeim mikið.
Camille: „Það er á hreinu
að það er gott að læra hérna. Í
svona litlum bæ er maður nær
fólki og auðveldara að ná tengingu. Við eigum öll eftir að
eyða heilu ári í Reykjavík og
því er gott að geta byrjað hér
áður en Reykjavík tekur við“.
Viktor og Sabine eru sammála
þessari fullyrðingu Camille og
telja að þetta sé góður undirbúningur fyrir „stórborgarlífið“ í Reykjavík.
Í opnu bréfi frá Peter Weiss
til bæjarbúa var fólk beðið
um að tala ekki ensku við
nemendurna, sama hve freistandi það væri. Þeir væru hér
til að læra íslensku og þeim
væri lítill greiði gerður með
því að leyfa þeim ekki að fikra
sig áfram. Hvernig hafa bæjarbúar staðið sig? Hafa þeir orðið við bón Peters?

„Ég var að velta því fyrir
mér í byrjun af hverju enginn
talaði ensku við okkur“, segir
Sabine brosandi, „Svo komst
ég að því að íbúar voru beðnir
um að tala bara við okkur á
íslensku“. Þau eru sammála
að bæjarbúar hafa tekið þeim
opnun örmum og aðstoðað
mikið við námið. „Fólk hérna
er mjög vingjarnlegt og alltaf
tilbúið til að hjálpa. Það freistast eiginlega aldrei til að tala
við okkur ensku sem gerir
þetta jú erfitt, en til þess er
þetta gert“, segir Viktor.
Nora Kauffeldt og Maximilian Moléére eru tveir
þýskir nemar sem lærðu íslensku áður en þau komu.
Nora er að læra norður-Evrópufræði (Northern European
studies) í Berlin en Maximilian hefur síðustu ár lært norræn fræði í Munchen með íslensku sem aðaltungumál. Þau
eru furðufær á íslensku og
þrátt fyrir efa blaðamanns í
fyrstu líður ekki á löngu áður
en Nora og Maximilian komast á flug, en viðtalið fór einungis fram á ylhýrri íslensku.
Hvernig kviknaði hugmyndin
um Ísland og íslensku?
Nora: „Ég á ættingja í Noregi og þekki marga þar í landi.
Ísland er auðvitað tengt því á
margan hátt og því ákvað ég
að koma til Íslands og núna
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Hvetur ökumenn til að sýna aðgætni
Sýslumaðurinn á Ísafirði vill brýna fyrir ökumönnum að þeir sýni aðgætni í umferðinni,
samkvæmt tilkynningu frá embættinu. „Nú er sá tími ársins að hefjast að mikið er af ungum
vegfarendum í umferðinni og getur slysahætta aukist því samfara. Því miður hafa þegar orðið
nokkur slys þar sem börn og ökutæki koma við sögu og bendir lögreglan á Vestfjörðum bæði
foreldrum og ökumönnum að sýna sérstaka aðgát. Ökumenn, vinsamlegast sýnið aðgát í
umferðinni og gætið sérstaklega að ungum vegfarendum. Foreldrar, gætið að börnum ykkar
og útbúið þau vel, hvort sem þau eru gangandi eða hjólandi“, segir í tilkynningu.

vinn ég að bachelor ritgerð
minni um stöðu norrænna
fornbókmennta í nútíma íslensku samfélagi“.
Maximilian: „Ég var í menntaskóla þegar ég heyrði íslensku
í fyrsta skiptið. Ég heyrði lag
með Sigurrós og var dolfallinn. Ég skildi auðvitað ekki
eitt orð en það hljómaði svo
fallega. Þegar ég kláraði skólann ávað ég bara að slá til og
læra þetta. Því valdi ég norræn
fræði með íslensku sem aðaltungumál.
Námsins vegna þekkja þau
mikið til Íslands og því var
Ísland ekki eins mikið áfall
fyrir þau og marga samnemendur á námskeiðinu. Það var
þó ýmislegt sem kom þeim á
óvart á Íslandi og á Vestfjörðum.
Max: „Það sem kom á óvart
var fyrst og fremst munurinn
á íslenskunni sem ég lærði í
Munchen og íslenskunni sem
er töluð hér dags daglega, hún
var frábrugðin á margan hátt.
Það kom á óvart að hér eru
notuð orð eins og „okey“,
„luxus“ og „kúltúr“. Ég veit
að það eru margir sem eru
stoltir af íslenskri tungu og
vilja halda í hana. Mér finnst
svona tökuorð samt leiðinleg.
Sígild íslenska er fyrir mér
meira heillandi, enda erfiðari
og meira krefjandi.
Nora: „Það var ekki mikið
sem kom á óvart. Ég þekkti
mikið til enda búinn að læra
mikið um svæðið og kennar-

inn minn úti var búinn að segja
mér frá ýmsu. Hann sagði mér
til dæmis að ég yrði að fara í
Vigur. Það sem kom mér
kannski helst á óvart við Vestfirði er hvað það búa í raun
fáir á svæðinu, aðeins um
7.000 manns“.
Þrátt fyrir að íslenskunámskeið Háskólasetursins sé
fyrst og fremst hugsað sem
byrjendanámskeið ákváðu
þau samt að slá til. Þau fá
námsefni sem er hannað meira
að þeirra þörfum og æfingin
sem þau fá í að tala við fólk er
auðvitað ómetanleg þegar
kemur að lærdómnum. Nora
og Maximilian eru sammála
því að Vestfirðir séu betri staður til að læra íslensku en höfuðborgin, hér talar fólk hægar
og betur. Einnig segja þau fólk
tilbúið til að stoppa og aðstoða
þau dags daglega. Það virðist
einnig hafa farið eftir óskum
Peters Weiss um að tala ekki
á ensku. „Fólk er ekki að
freistast til að tala ensku sem
er mjög gott“, segir Maximilian, „Þetta hefur gengið mjög
vel hingað til. Eina skiptið
sem ég lenti í vandræðum var
þegar við fórum í bakarí í bænum. Konan talaði einhverskonar blöndu af íslensku og
dönsku, framburðurinn var
einnig frábrugðinn því sem
ég er vanur þannig að ég átti
erfitt með að skilja. En hún
var mjög vingjarnleg og skrifaði bara niður á blað fyrir okkur, þá tókst þetta“.

Haugarfi
Haugarfi (Stellaria media) er algengur um allt land og
fylgir mjög búsetu manna. Hann kann best við sig í áburðarríkri jörð, t.d. í garðmold. Einnig fylgir hann mjög oft búfjáráburði og berst með sauðfé langt inn á öræfin. Þar er
hann mest áberandi í kindagötum og í skútum þar sem sauðfé safnast saman. En hann nýtir sér einnig áburð sjófugla og
berst um fuglabjörg með þeim, og varpstöðvar máfa lengra
inni í landi. Án efa hefur haugarfinn borizt með manninum
og búfé hans til landsins við landnám, en alls ekki er útilokað að hann hafi áður verið kominn í fuglabjörgin. (http:/
/www.floraislands.is/stellmed.htm).
Ung lauf plöntunnar eru ætileg, hrá eða elduð. Laufblöðin
geta verið fáanleg allan ársins hring ef veturinn er ekki of
harður. Þau eru afar næringarrík og henta til að mynda vel í
salat og elduð eru þau mjög áþekk vorspínati. Blöðin innihalda sapónín svo mælt er með því að það sé haft í huga við
neyslu. Ef fræin eru möluð í duft er hægt að nota það í brauðgerð og til þess að þykkja súpur. Það væri mjög óhagnýtt að
reyna að safna fræjunum þar sem þau er framleidd í mjög
smáum skömmtum og eru mjög smá. Fræin innihalda 17.8%

Horfur á föstudag: Suðvestlæg átt með vætu víða um
land, en lengst af léttskýjað NA-til. Hiti breytist lítið.
Horfur á laugardag: Suðvestanátt með skúrum eða
rigningu, en þurrt að kalla um landið austanvert. Horfur
á sunnudag: Útlit fyrir austanátt með rigningu sunnanog vestantil á landinu og hlýnandi veðri.

Sælkeri vikunnar er Guðný Ósk Þórsdóttir á Ísafirði

Barbecue kjúklingabringur og kartöflubátar
Maximilian og Nora hafa lært íslensku síðustu ár.
Í bréfi Peters Weiss líkti
hann nemendum við sendiherra fyrir Vestfirði sem gætu
farið út í hinn stóra heim með
reynslu sína og sagt frá svæðinu. Þannig gæti hróður Vestfjarða aukist og gott umtal
skapast um svæðið. Þau eru

sammála um að þetta muni
vera raunin. „Svæðið er ákaflega fallegt. Hérna fær maður
tækifæri til að vera einn og í
næði. Ég held því tvímælalaust að ég muni tala vel um
Vestfirði í framtíðinni“, segir
Nora.
– nonni@bb.is

Seiðskrattahorn Ralfs
Ralf trylla býr yfir ýmsum fróðleik um notagildi hversdagslegra planta. Í reglulegu innleggi Ralfs ætlar hann að deila
þessum fróðleik með lesenum BB. Að þessu sinni fjallar
Ralf um haugarfa. Ralf biður fólk sem hefur áhugaverðar
uppskriftir eða fróðleik að senda sér póst á seidskrattahorn@isafjordur.is.

Helgarveðrið

prótín og 5.9%
fitu.
Haugarfinn hefur verið notaður
sem jurtalyf lengur en elstu menn
muna. Hann er sérstaklega hjálplegur við útvortis meðferð við alls kyns
húðkláða vandamálum. Arfinn sefar mikinn klára
jafnvel þar sem
önnur ráð duga ekki. Ef arfans er neytt í óhóflegu magni
getur hann valdið niðurgangi og uppköstum. Vanfærar
konur ættu ekki að neyta hans. Hinsvegar getur plantan
komið að góðum notum sem meðferð við brjóstverkjum og
ef hennar er neytt í smáskömmtum getur hún bætt meltinguna. Nota má arfann sem heitan bakstur við útbrotum.
Gott er að setja blöndu af þurrkaðri og ferskri plöntunni út
í baðvatn þar sem mýkjandi eiginleikar hennar hjálpa til
við að draga úr bólgu – til að mynda í liðamótum, og flýta
fyrir bata í vöðvum. Hægt er að nota haugarfann bæði
ferskan eða þurrka hann til seinni nota. Talið er að arfinn sé
gagnlegur við hægðatregðu og við meðferð við nýrnakvillum. Pressaður safi plöntunnar má einnig nota sem augnvökva. Vestfirska jurtafyrirtækið Villimey notar haugarfa í
Bumbugaldur og Bossagaldur.

Að þessu sinni býður sælkerinn upp á gómsætar barbecue kjúklingabringur ásamt
kartöflubátum. Í eftirrétt er
Guðný með ljúffenga skúffuköku sem er kjörin fyrir þá
sem þola illa egg og mjólk.
Barbecue kjúklingabringur (fyrir fjóra)
Barbecue lögur
2 dl Barbecue sósa
½ dl Matarolía
½ dl tómatssósa
4 hvítlauksrif
Allt sett í skál og blandað vel
saman. Fjórar kjúklingabringur lagðar í leginn og látið
standa í ískáp í að minnsta
kosti klukkutíma (helst lengur). Bringurnar létt steiktar á
hvorri hlið og settar í eldfast
mót og afganginum af leginum helt yfir. Sett í ofn við
180°C í um 30 mín.
Kartöflubátar
Kartöflur með híði skornar
í báta og settar í skál. Smá
matarolíu hellt yfir og kryddað
að vild. til dæmis með salti,

pipar og sítrónupipar eða bara
með Season all. Settar á plötu
og steiktar við 180°C í 20-30
mín.
Einnig langar mig að gefa
hér uppskriftina af kökunni
sem hefur verið gerð við öll
tækifæri frá því ég fæddist.
Hún er eggjalaus og ekki mikið mál á hafa hana án mjólkur
líka, þá mjólkinni skipt út fyrir
vatn og þykir hún ekki síðri
þannig.
Skúffukaka eggja
og mjólkurlaus
3dl hveiti
2dl sykur
2 msk kakó
3 tsk lyftidufl
1tsk Vanilludropar
100gr brætt smjörlíki
Mjólk/vatn
Þurrefnum blandað saman
og mjólk/vatni hrært útí og
síðast smjörlíkinu. Deigið á
að vera fremur þunnt svo að
kakan verði mjúk og góð.
Ég skora svo á Málfríði Sigrúnardóttur og Agnar Ebenezer Agnarsson að vera
næstu sælkerar BB.

Háls-, nef- og eyrnalæknir á Ísafirði
Sigurður Júlíusson, háls-, nef- og eyrnalæknir verður með móttöku á Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ, Torfnesi, 27.-29.
ágúst nk.
Tímapantanir eru í síma 450 4500.

Torfhildur orðin elsti Íslendingurinn

Torfhildur Torfadóttir á Ísafirði er orðin elst Íslendinga, 104
ára, en enginn íbúi Vestfjarða hefur náð svo háum aldri. Elsti
Íslendingurinn var Þuríður Samúelsdóttir en hún lést 2. ágúst
síðastliðinn og var þá 105 ára og 42 daga gömul. Þuríður
fæddist í Miðdalsgröf í Kirkjubólshreppi í Strandasýslu hinn 19.
júní árið 1903, en var búsett í Reykjavík. Upplýsingar og
fróðleik um langlífi og langlífa Íslendinga, skoðað frá ýmsum
hliðum, svo sem stétt, hjúskaparstöðu og búsetu má finna á
sérstökum vef um langlífi sem Jónas Ragnarsson heldur úti.
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Teresa Juan á hafnarkantinum í Bolungarvík.

Ástarvikan vekur athygli erlendra fjölmiðla
Ástarvikan sem nú stendur
yfir í Bolungarvík hefur vakið
athygli utan landsteinanna.
Fjallað hefur verið um ástarvikuna í spænskum fjölmiðlum og spænski blaðamaðurinn Teresa Juan tekur þátt í
hátíðinni ásamt fjölþjóðlegum
hópi frá Veraldarvinum.
„Markmið ferðar minnar er
að greina frá ástarvikunni þar
sem okkur Spánverjum finnst
hún mjög áhugaverð. Við eigum við sama vandamál að
stríða þ.e. að fólk er að yfirgefa
litlu einangruðu bæina og
flytja í stórborgirnar. Mér
fannst það því góð hugmynd

að flytja fréttir af þessum viðburði sem hvetur til ástar, jákvæðra tilfinninga og vonandi
eykur íbúafjöldann í smábæjunum, og kannski mun það
hvetja fólk heima til að gera
eitthvað svipað“, segir Teresa.
Fjöldi fjölmiðla hefur sýnt
ferð Teresu áhuga. „Tveir útvarpsþættir fylgja mér eftir. Í
einum þeirra er fjallað um Ástarvikuna og viðburði hennar
en í hinum er mér fylgt eftir
alla ferð mína, en héðan mun
ég fara með ljósmyndara frá
Akureyri og ferðast um landið. Síðan verður birt viðtal
við mig um ferð mína og há-

tíðina í dótturblaði El Mundo,
sem er eitt stærsta blað Spánar,
ásamt myndum frá ferðinni.
Hægt verður að nálgast það á
vefnum yodona.com.“ Einnig
munu birtast viðtöl við Teresu
í fleiri blöðum við heimkomuna.
Teresu finnst mikið til Bolungarvíkur og Ástarvikunnar
koma. „Bærinn er magnaður.
Hann er í miðjunni á hvergi
og fyrir mig er þetta eins og
að vera stödd í póstkorti. Ég
hef mjög gaman af því að taka
myndir og sólsetrin hérna eru
stórkostleg. Fólkið er svo
vinalegt og allt er svo öruggt

hérna. Ég er stórhrifin af Bolungarvík. Þótt bærinn sé lítill
held ég að hann eigi mikla
möguleika til að fjölga íbúum
sínum og hátíðin er stórgóð
hugmynd til að kynda undir
það.“
Ástarvikan er nú haldin með
fjölþjóðlegu ívafi en Veraldarvinir taka fullan þátt í skipulagningu og framkvæmd hennar. Til að mynda hjálpuðu þau
til við skreytingar bæjarins,
byggingu hjartaskógarins og
fluttu skemmtiatriði við setningu hátíðarinnar. Sjá viðtal
við Teresu í miðopnu.
– thelma@bb.is

