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Gunnlaugur Jónasson hefur látið af störfum sem bók-
sali, en hann hefur starfað við Bókhlöðuna á Ísafirði nær
alla ævi sína. Hann hefur afgreitt ótölulegan fjölda fólks
með skólavörur af öllu tagi og telur upp á að hann hafi
fylgt eftir þremur kynslóðum í upphafi námsferils þeirra.
Gunnlaugur segir frá lífi og starfi í opnuviðtali.

Farinn frá
búðarborðinu
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Mikil umræða hefur skapast
um SyncronEyes hugbúnaðinn
sem notaður er við kennslu í
Menntaskólanum á Ísafirði. Sitt
sýnist hverjum um ágæti hug-
búnaðarins og telja margir að
með hugbúnaðinum sé hægt að
fylgjast með nemendum og
upplýsingum í tölvum þeirra.
Hefur því jafnframt verið hald-
ið fram að kennarar geti náð
valdi yfir tölvum nemenda og
þar með komist inn í önnur
forrit í tölvunni. Ragnar Aron
Árnason, sölu- og þjónustu-
stjóri hjá ísfirska tölvu- og net-
þjónustufyrirtækinu Snerpu
ehf., segir SyncronEyes vera
kennslustýringar hugbúnað en

ekki eftirlitshugbúnað.  Hann
segir kennara ekki komast inn á
tölvur nemenda, nema þeir sam-
þykki að veita kennurum aðgang
að tölvunni sinni og þá helst í
þeim tilgangi að fá aðstoð kenn-
ara.

„Kennari eða annar sem stýrir
kennslustund hefur ekki nokkurn
einasta aðgang að tölvum nem-
enda nema þeir samþykki það
sjálfir og einungis í þann tíma
sem nemandinn er tengdur kenn-
ara í kennslustund, nemandi getur
aftengst hvenær sem hann óskar.
Nemandi sér alltaf hvað kennar-
inn er að gera í tölvu hans,“ segir
Ragnar.

Ragnar segir kennara geta t.d.

birt glærur hjá nemendum og
samræmt þar með kennslu og
getur það gert nemendum sem
ekki komast í skólann vegna
veðurs eða veikinda, kleift að
tengjast inn og vera með í
kennslu.  Ef nemandi gerir
SyncronEyes óvirkt, sér kenn-
arinn að ekki eru allir tengdir
sem mættir eru í tíma. Ótengdi
nemandinn fær þá ekki þær
upplýsingar sem aðrir nemend-
ur fá sem eru tengdir forritinu.
„SycronEyes er t.d. notað í
Borgarholtsskóla og víðar og
einnig eru aðrar gerðir af
sambærilegum hugbúnaði not-
aðar í skólum víða um landið“
segir Ragnar.   – birgir@bb.is

„Ekki njósnaforrit“

Kennarar í MÍ fylgjast
með tölvum nemenda

Menntaskólinn á Ísafirði hefur
tekið í notkun hugbúnaðinn Syn-
chronEyes sem notaður verður
við kennslu í vetur. Búnaðurinn
leyfir kennara að fylgjast með
skjám nemenda og tryggja þann-
ig að nemendur vinni að þeim
verkefnum sem þeim hefur verið
úthlutað. Meðal kosta forritsins
að mati framleiðanda, er mögu-
leikinn á að vista skjámynd nem-
enda til geymslu auk þess sem
hægt er að loka fyrir forrit í tölv-
um nemenda og kanna hvort þeir
einbeiti sér að náminu. Hugbún-
að sem vinnur með persónuupp-
lýsingar, ber að tilkynna til Per-
sónuverndar. Þegar haft var sam-
band við Persónuvernd hafði
engin slík tilkynning borist frá
Menntaskólanum á Ísafirði. Hjá
Persónuvernd fengust þær upp-
lýsingar að stofnun gæti ekki
gefið afdráttalaus vör um lög-
mæti hugbúnaðarins en „verði
málið hins vegar tekið fyrir hjá
stofnuninni, s.s. vegna kvörtunar
frá nemenda, verður hugbúnað-
urinn og notkun hans skoðuð
nánar og afstaða tekin til lögmæt-
isins. Líklegt er að lögmætið ráð-
ist einkum af því hvernig fræðslu
nemendur hafi fengið og hvort
líta megi á notkun hugbúnaðarins
sem eðlilegan þátt í starfsemi
skólans.“

Jón Reynir Sigurvinsson skóla-
meistari Menntaskólans á Ísafirði
sagði að SynchronEyes hefði að
sjálfsögðu ekki verið tilkynnt til
Persónuverndar. Hann sagði að
þetta vera víða notað og ef enginn
hefði tilkynnt þetta væri það bara
álit Persónuverndar að slíkt
þyrfti. „Það er enginn munur á
þessu og að líta í bók hjá nem-
anda. Það skiptir engu máli hvort
upplýsingar nemenda birtast á
skjá eða blaði,“ segir Jón Reynir.
Ekki hafa verið samdar sérreglur
um rafrænt eftirlit í skólum. Því
starfar Persónuvernd eftir reglum
um rafrænt eftirlit á vinnustöðum
í tilvikum líkt og þessu. Þar segir:
„Rafræn vöktun til að mæla vinnu
og afköst starfsmanna er háð því
að hennar sé sérstök þörf því að
ekki sé unnt að koma við verk-
stjórn á hinu vaktaða svæði með
öðrum hætti; eða án vöktunar-
innar sé ekki unnt að tryggja ör-
yggi á viðkomandi vinnusvæði;
eða hún sé nauðsynleg vegna sér-
staks samkomulags um launakjör
í viðkomandi fyrirtæki, s.s. þegar
laun eru byggð á afkastatengdu,
tímamældu launakerfi.“ Þó kem-

ur fram að þegar rafræn vöktun
er viðhöfð í þessum tilgangi skal,
eins og ávallt, ganga úr skugga
um hvort markmiðinu með vökt-
uninni verði ekki náð með öðrum
og vægari raunhæfum úrræðum.

Jón Reynir sagði kennara
bundna trúnaði og hann treysti
þeim til að meðhöndla upplýs-
ingar um nemendur rétt og í sam-
ræmi við skyldur. Hann sagðist
ekki hafa rætt málið við Persónu-
vernd. „Nei, auðvitað ekki, hvers-
lags vitleysa er þetta. Forritið er
keypt í gegnum Opin kerfi og
notkun þess er ekkert öðruvísi
en annað sem notað er við kenn-
slu.“ Syncron Eyes er hugbúnað-
ur sem nota má við kennslu í
gegnum tölvu. Hugbúnaðurinn
auðveldar nemendum og kennur-
um að hafa samskipti sín á milli
m.a. með því að leyfa bein sam-
skipti milli nemenda og kennara.
Hægt er að senda verkefni milli
tölva auk þess sem kennari getur
séð hvort nemandi sinnir þeim
verkefnum sem fyrir hann hefur
verið sett.

Á vef bresks söluaðila Syn-
chronEyes kemur fram að kenn-
ari geti tekið á „vald“ tölvu nem-
anda. Hugbúnaðurinn bjóði upp
á möguleika að slökkva á og end-
urræsa vél nemenda. Þar að auki
geti kennari sent skrá yfir til
einstaka tölva sem opnist sjálf-
krafa. Meðal þeirra spurninga
sem finna má frá kaupendum á
vef sölu aðila hugbúnaðarins í
Þýskalandi er „hvernig get ég
leynt SynchronEyes á tölvum
nemenda?“ spurningunni er svo
svarað „Þegar SynchronEyes er
sett upp á tölvu nemenda má
bæði velja sýnilega og ósýnilega
útgáfu. Nemandi verður því ekki
var við ósýnilega útgáfu að því
undanskyldu að kennari sendi
ekki skilaboð, próf eða sendi út
skjá nemandans á aðrar tölvur.“

Blaðamaður leitaði álits fyrir-
tækis sem fer með öryggismál
tölvukerfa. Þar sagði tæknimaður
að forrit sem þessi gætu verið
varasöm út frá öryggisjónarmið-
um. En öllu skipti þó hver hefði
aðgang að kennararéttindum.
„Þetta eru frekar mikil völd og
það er rosalega auðvelt að mis-
nota þetta. Aðalmálið er hver er
með þessi réttindin (kennaraað-
gang) og hvernig hann notar
þau.“ Sérstaklega þótti það vara-
samt að kennarar hefðu þann
möguleika að senda skrár yfir á
tölvur nemenda og opna sjálf-

krafa. „Það opnar stóra glufu fyrir
vírussmit.“ Vegna viðskiptahags-
muna vildu þeir sem við töluðum
við um öryggismál tölvukerfa
ekki koma undir nafni né að fyrir-
tæki þeirra væru nefnt.

SyncronEyes er notað víða um
heim, en á netinu má finna mynd-
band þar sem ungur drengur sýnir
öðrum nemendum hvernig má
slökkva á hugbúnaðinum jafnvel
þótt hugbúnaðurinn eigi að koma
í veg fyrir að nemendur geti það.
Aðferðin er vægast sagt einföld.
Aðeins þarf að opna textaskrá og
skrifa nokkra stafi í hana. Nem-
andi endurræsir því næst tölvuna
en hættir svo við þegar spurt er

hvort vista eigi textaskjalið. Þá
hefur SyncronEyes núþegar verið
keyrt niður og nemandi getur
notað eigin tölvu að vild. Mynd-
bandið var lagt fram fyrir sér-
fræðing í öryggismálum sem
sagði þetta vekja upp spurningar
um gæði hugbúnaðarins. Þarna
væri um búnað að ræða þar sem
lykilmál væri að öll öryggisatriði
væru pottþétt.

Einnig var leitað til lögfróða
aðila sem allir sögðu þennan hug-
búnað vera á gráu svæði. Einn
sagði þetta vera öfgafulla aðgerð
til að sjá til þess að nemendur
væru ekki á Facebook í tímum.
„Ég átta mig ekki á hvaða tilgang

þetta þjónar. Þetta er mjög öfga-
fullt. Ég get ekki ímyndað mér
að þetta sé löglegt,“ sagði lög-
fræðingur við blaðamann.

Beðið var um öll göng Mennta-
skólans á Ísafirði vegna Syncron-
Eyes á grundvelli upplýsingalaga
frá 1996 en þeirri beiðni var hafn-
að af skólanum. Í svari við beiðn-
inni segir: „Kaup á hugbúnaði eða
leiga er ekkert leyndarmál í sjálfu
sé en upplýsingarnar varða við-
skiptahagsmuni og eru  innifaldar
í heildarsamningi við Opin Kerfi
og verður sá samningur ekki birt-
ur hvorki þér (blaðamanni) né
öðrum hvað svo sem upplýsinga-
lögin segja.“             – atli@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði.
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Níu sagt upp hjá 3X Technology
Níu starfsmenn ísfirska fyrir-

tækisins 3X Technology fengu
uppsagnarbréf á föstudag. Alls
hefur fyrirtækið því sagt upp ell-
efu starfsmönnum á árinu en 45
manns störfuðu hjá því í vor.
Jóhann Jónasson, framkvæmda-
stjóri 3X Technology, segir upp-
sagnirnar tilkomnar vegna sam-
dráttar í sölu á vörum fyrirtækis-
ins. Starfsmennirnir sem fengu
uppsagnarbréf eru á eins til þriggja
mánaða uppsagnarfresti. Jóhann
segir að verði einhverjar breyt-
ingar til bóta á uppsagnartíman-
um, verði uppsagnirnar endur-
skoðaðar. „Það hefur sýnt sig í

gegnum tíðina að aðstæður geta
breyst á mjög skömmum tíma en
sem stendur er ekkert útlit fyrir
það,“ segir Jóhann. Helmingur
af veltufé fyrirtækisins hefur ver-
ið á innanlandsmarkaði en á með-
an ástandið er með þeim hætti í
íslenskum sjávarútvegi, eru marg-
ir þættir óuppgerðir og óljósir í
rekstri 3X Technology.

„Það er lítið vit í að fjárfesta í
slíkri framtíð. Það er mikil óvissa
um fyrirkomulag kvótamála og
mjög hátt vaxtastig. Það eru
margir hlutir óuppgerðir á milli
sjávarútvegsins og bankanna.
Fyrr en það kemst á hreint, þá

held ég að sjávarútvegurinn á
Íslandi sé ekki að hugsa um ný-
sköpun í vöruþróun en það er
það sem við treystum á,“ segir
Jóhann.

Hann segir samdrátt vera á
flestum þeim mörkuðum sem
fyrirtækið starfar á erlendis t.d. í
Bretlandi, á Spáni og í Kanada.
„En auðvitað sjáum við teikn á
lofti þessi misserin um að þeir
markaðir séu á uppleið en við
höfum ekkert fast í hendi enn
sem komið er. Það verður því
ennþá aðhald á meðal félaga sem
eru að vinna á tækjamarkaði,“
segir Jóhann.        – birgir@bb.is 3X Technology.

Gunnlaugur kvaddur
með kaffi og meðlæti

Fjöldi fólks lagði leið sína í verslun Pennans Eymundsson á
Ísafirði á föstudag til að kveðja starfsmann verslunarinnar
Gunnlaug Jónasson sem hefur  ákveðið að setjast í helgan stein.
Af því tilefni var viðskiptavinum boðið upp á kaffi og meðlæti.
Gunnlaugur hefur í rúma hálfa öld starfað við bóksölu, fyrst í
Bókhlöðunni á Ísafirði og síðar Eymundsson. Hann var annar
ættliður sömu fjölskyldu sem rekur Bókhlöðuna á Ísafirði en
hann tók við af föður sínum í ársbyrjun 1953 og rak hana til árs-
loka 1993, en þá tók Jónas, sonur Gunnlaugs, og kona hans
Kristín Ólafsdóttir við rekstrinum. Penninn-Eymundsson tók
síðan við rekstrinum árið 2006.

Feðgarnir Jónas Gunnlaugsson og Gunnlaugur Jónasson
ásamt Guðnýju Mögnu Einarsdóttur sem unnið hefur með

þremur ættliðum í Bókhlöðunni, en auk félaga hennar á
myndinni vann hún með Jónasi Tómassyni á sínum tíma.

Ekki vilji til að breyta svæðis-
skipulagi landshlutasamtaka

Talsverðar breytingar hafa átt
sér stað frá því að stofnað var til
landshlutasamtakanna á sínum
tíma. Sveitarfélögum hefur fækk-
að umtalsvert, verkefni þeirra eru
fleiri og umfangsmeiri, auk þess
sem íbúum hefur almennt fækkað
á landsbyggðinni en fjölgað á
höfuðborgarsvæðinu. „Þessar
breytingar hafa haft ýmis konar
áhrif á svæðisbundið samstarfs
sveitarfélaganna. Kjördæma-
breytingin árið 2003 virðist hins
vegar ekki hafa haft nein teljandi
áhrif á svæðisbundna samvinnu
en sveitarfélög geta eftir sem áður
haft samstarf yfir svæðamörk
landshlutasamtakanna kjósi þau
svo. Sveitarstjórnarmenn hafa
ekki séð ástæðu til að fylgja kjör-
dæmaskipan eftir, bæði vegna
meiri fjarlægða og þar með meiri
ferðakostnaðar og vegna þess að

sátt virðist ríkja meðal sveitar-
stjórnarmanna með núverandi
fyrirkomulag“, segir í skýrslu
starfshóps á vegum samgöngu-
ráðuneytisins um endurskoðun á
starfsemi landshlutasamtaka
sveitarfélaga.

Þar kemur einnig fram að í
svörum samtakanna kom fram
að ekki er vilji til að breyta
svæðisskiptingu þeirra, en tekið
var fram að mörg þeirra hafa
tekið upp aukið samstarf á ákveð-
num sviðum og eftir aðstæðum.
Flest landshlutasamtökin endur-
skoða starfsemi sína nokkuð
reglulega og þykir það gefa vís-
bendingu um að sátt ríki um fyrir-
komulagið.

Fjórðungssambandið var stofn-
að árið 1949 með aðild sýslu- og
sveitarfélaga. Árið 1970 var sam-
bandinu breytt í samtök sveitar-

félaga. Íbúar á Vestfjörðum eru
7.374 og aðildarsveitarfélögin
eru tíu. Á tímabilinu 2003-2008
annaðist Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða hf rekstur FV. Tvær
sjálfstæðar stjórnir voru en einn
og sami framkvæmdastjórinn.
Horfið var til fyrra fyrirkomulags
í upphafi árs 2008 með það að
leiðarljósi að skerpa á áherslum
hvors um sig. FV einbeitir sér að
samfélagslegum málum og upp-
byggingu innviða en Atvinnu-
þróunarfélagið einblínir á at-
vinnulífið. Lögð er áhersla á að
halda nánu samstarfi þarna á
milli. Eitt stöðugildi er hjá FV.
FV leigir húsnæði af Háskólasetri
Vestfjarða og á aðild að sameig-
inlegum rekstri húsnæðis og af-
greiðslu ásamt fjölda stofnana,
auk þess er bókhaldsþjónusta að-
keypt.

Markmið FV er m.a. að vinna
að hagsmunum sveitarfélaganna
og kjördæmisins alls, efla sam-
vinnu sveitarfélaga og kynningu
sveitarstjórnarmanna og vinna að
verkefnum sem aðildarsveitar-
félög eða löggjafinn kunna að
fela því, til styrkingar byggðar
og mannlífs í kjördæminu, at-
vinnu-, félags- og menningar-

lega.
Helstu verkefni FV eru m.a.

endurskoðun á samgönguáætlun
Vestfjarða. Vegamál, fjarskipta-
mál, flugmál og hafnir, staðarval
á Vestfjörðum fyrir hafnsækinn
stóriðnað og undirbúningur að
gerð svæðisskipulags fyrir Vest-
firði með áherslu á haf og Strand-
svæðaskipulag.

Fjórðungssamband Vestfirðinga er til húsa í Vestrahúsinu.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Kristín Völundardóttir,
lögreglustjóri á Vestfjörðum

Kristín Völundardóttir tók við sýslumannsembættinu á Ísafirði árið 2006 en það nokkru frá starfinu sem hún
ætlaði sér að gegna þegar hún yrði stór þegar hún var á barnsaldri en þá var ætlunin að vinna í sælgætisverslun.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að læra lögfræði en ekki innanhúsarkitektúr.

Hvar langar þig helst að búa?
Á Íslandi.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Fæðing dóttur minnar.

Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að ég er ekki rauðhærð.

Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Að ég get ekki sungið vel.

Uppáhaldslagið?
Pie Jesu.

Uppáhaldskvikmyndin?
Hringadróttinssaga (allar myndirnar).

Uppáhaldsbókin?
Hamskiptin eftir Kafka.

Ógleymanlegasta ferðalagið?
Fræðaferð lögfræðingafélagsins til Kúbu.

Uppáhaldsborgin?
Kaupmannahöfn.

Besta gjöfin?
Singstar.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Ég vona það.

Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
GSM síma.

Fyrsta starfið?
Barnapía og síðar útburður Morgunblaðsins í 13 ár!

Draumastarfið?
Umm, farsæll rithöfundur.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Lucy Lu og Kate Moss-lygilegt!
Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Aðalvík á Hornströndum.
Skondnasta upplifun þín?

Þegar þjóðverji bankaði upp hjá mér hér á Ísafirði
og kvaðst heita Völundur en væri þó ekki faðir minn!

Aðaláhugamálið
Dóttir mín?

Besta vefsíðan að þínu mati?
BB að sjálfsögðu!

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Vinna í sælgætisverslun.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ákveðni.

En helsti löstur?
Hvatvísi.

Besta farartækið?
Tveir jafnfljótir, nota þá reyndar ekki nóg!

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Aðfangadagur.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Móður minnar, Hildar Högnadóttur.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Íunn Högna.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á kvöldin.

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Vatnsbera.

Lífsmottóið þitt?
Að vera heiðarleg og ærleg.

Landsfund-
ur á Ísafirði

Landsfundur jafnréttis-
nefnda sveitarfélaga verður
haldinn í Edinborgarhúsinu
á Ísafirði dagana 10. og 11.
september nk. Yfirskrift fund-
arins er sveitarstjórnarkosn-
ingarnar 2010. Landsfundur-
inn er opinn fulltrúum í jafn-
réttisnefndum sveitarfélaga,
en einnig eru velkomnir á
fundinn fulltrúar þeirra sveit-
arstjórna sem ekki hafa skip-
að jafnréttisnefndir.

Félagsmálanefnd Ísafjarð-
arbæjar stendur fyrir lands-
fundinum að þessu sinni og
hefur sett saman glæsilega
dagskrá þar sem fjallað verð-
ur um komandi sveitarstjórn-
arkosningar og jafnréttisstarf
í sveitarfélögum.

Dró að sér
fé í Bónus

Kona hefur verið sakfelld
í Héraðsdómi Vestfjarða fyrir
fjárdrátt. Var konunni gert
að sök að hafa dregið að sér
36.998.- krónur á rúmlega
mánaðar tímabili í verslun
Bónuss á Ísafirði þar sem hún
starfaði.

Konan játaði brot sitt ský-
laust fyrir dómi. Þótti hæfileg
refsing hennar 30 daga skil-
orðsbundið fangelsi.

Hörður Högnason, hjúkr-
unarfræðingur hefur verið
ráðinn sem framkvæmda-
stjóri hjúkrunar hjá Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða.
Hörður er fæddur á Ísafirði
árið 1952 og lauk námi frá
Hjúkrunarskóla Íslands árið
1978.

Hann lagði stund á fram-
haldsnám í svæfingahjúkrun
við Nýja hjúkrunarskólann
árin 1978-1981. Hörður hef-
ur starfað hjá Heilbrigðis-
stofnun Vestfjarða og forver-
um hennar síðan 1981.

Hörður Högna-
son ráðinn
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Viðskiptavinir athugið!
Frá og með 7. september nk. verður nýtt heim-

ilisfang lögfræðiskrifstofu minnar að Skipholti
50d, 105 Reykjavík.

Símanúmer skrifstofunnar verða óbreytt, þ.e.
456 4577 og faxnúmer 456 3147.

Björn Jóhannesson. hrl.

Samgönguráðuneytið hefur
kveðið upp úrskurð í máli Leiðar
ehf. gegn Vegagerðinni sem
snýst um heimild til að miðla
upplýsingum um vef, Farþega-
vefinn, www.farthegi.is, um laust
far með bílum og um farþega
sem óska fars með bílum. Í úr-
skurðinum var fallist á að heimilt
væri að miðla þessum upplýs-
ingum og ef til kæmi af hálfu
Farþegavefsins að hafa milli-
göngu um greiðslu farþega til
ökumanns fyrir þátttöku í kostn-
aði við aksturinn. Var í erindi
Leiðar ehf. í Bolungarvík miðað
við að greitt yrði samkvæmt sér-
stakri gjaldskrá sem birt er á vefn-
um www.farthegi.is og gert ráð
fyrir tiltölulega lágu gjaldi, sem
einkum miðaðist við þátttöku í
kostnaði ökumanns við akstur-
inn.

Áður hafði Leið ehf. beint
þeirri fyrirspurn til Vegagerðar-
innar hvort starfsemin teldist
heimil, en Vegagerðin fer skv.
lögum með stjórnsýslu mála er
lúta að leigubifreiðum og lögum
um fólksflutninga á landi. Var
niðurstaða Vegagerðarinnar sú
að líkur væru á að um leyfis-
skylda starfsemi væri að ræða og
því ekki heimilt að reka vefinn
með umrædda gjaldtöku í huga,
nema að uppfylltum skilyrðum
þeirra laga auk fleiri atriða sem

gerðar voru athugasemdir við.
Í ítarlegum úrskurði ráðuneyt-

isins, sem kveðinn var upp 27.
júlí sl., var niðurstaðan sú að
starfsemi Farþegavefsins teldist
ekki fara í bága við lög nr. 134/
2001 um leigubifreiðar enda ekki
um sömu starfsemi að ræða þar
sem farþegi ræður för þegar hann
er í leigubíl en ökumaður þegar
farþegi þyggur far fyrir tilstilli
Farþegavefsins þótt farþegi taki
e.t.v. einhvern þátt í kostnaði við
aksturinn. Því teldist ekki um
leigukstur í skilningi laga um
leigubifreiðir að ræða.

Að því er varðar lög um fólks-
flutninga á landi nr. 73/2001,
kom fram í úrskurðinum að þau
lög giltu m.a. um fólksflutninga
á landi í atvinnuskyni með bif-
reiðum sem skráðar eru fyrir níu
farþega eða fleiri. Kom fram að
þar sem upplýst væri af hálfu
Leiðar ehf. að miðað væri við að
far sé boðið með ökutækjum sem
taka færri farþega en níu telji
ráðuneytið ekki ástæðu til að
fjalla frekar um þetta álitaefni en
vakti athygli Leiðar ehf. á því að
hugsanlega kunni flutningarnir
að eiga undir lögin ef far er boðið
með bifreiðum sem skráðar eru
fyrir fleiri farþega en níu.

Úrskurðarorðin voru svohljóð-
andi: ,,Fallist er á kröfu Leiðar
ehf. um að fyrirhuguð starfsemi

félagsins falli ekki undir lög um
leigubifreiðar nr. 134/2001 þegar
ekið er með bifreiðum sem eru
fyrir átta farþega eða færri. Kröfu
Leiðar ehf. um að fyrirhugðu
starfsemi félagsin falli ekki undir
lög nr. 73/2001 um fólksflutn-
inga og farmflutninga á landi þeg-
ar ekið er með bifreiðum sem
eru fyrir níu farþega eða fleiri, er
hafnað.“

Það er mat Leiðar ehf. að með
þessum úrskurði og þeim forsend-
um sem þar greinir sé félaginu
heimilt að veita upplýsingar og
annast greiðslur eins og lýst er ef
um ræðir ökutæki fyrir færri en
níu farþega þótt gert sé ráð fyrir
að farþegi taki þátt í kostnaði
ökumanns við aksturinn. Er nú
til skoðunar af hálfu Leiðar ehf.

hver næstu skref verða, en
hugmyndir eru um að þeir sem
það kjósa og ferðast vilja fyrir
tilstilli vefsins skrái sig og geti
greitt fyrir far með því að senda
SMS þar sem fram kæmi nr.
ökutækis og eknir km. Er ekki
kunnug að slíkt hafi verið reynt
áður hvorki hérlendis né erlendis
og gæti verið áhugavert að vita
hvernig til tekst með þetta fyrir-
komulag. Einnig er til skoðunar
að miðla upplýsingum um síma,
þ.e. að fólk geti hringt og skráð
far eða óskað eftir upplýsingum
um far símleiðis.

Einhver bið kann að verða á
því að greiða megi fargjald fyrir
tilstilli vefsins og enn um sinn
þurfi farþegi að greiða bílstjóra
beint. Þá er ætlunin að kynna

vefinn og notkunarmöguleika
hans fyrir þeim sem helst teljast
hafa hagsmuni af góðum sam-
göngur á landi eins og sveitarfé-
lögum og framhaldsskólum með
það í huga að íbúar þessa lands
fari að nýta þennan hagkvæma
ferðamáta í ríkari mæli en nú er.
Í lok úrskurðarins tók ráðuneytið
það sérstaklega fram að það tæki
undir með Leið ehf. að æskilegt
væri að um starfsemina og þá
þjónustu sem mál þetta fjallaði
gildi ákveðnar reglur og að það
mundi beita sér fyrir að mögu-
leiki á setningu slíkra reglna verði
kannaður. Jafnframt kom fram
að ráðuneytið tæki á engan hátt
afstöðu til þeirra reglna sem Leið
ehf. hefur sett um starfsemi sína
á vefinn www.farthegi.is.

Heimilt að hafa milligöngu um
greiðslu gjalds til ökumanna

Samgönguráðuneytið hefur kveðið upp úrskurð í máli Leiðar ehf. gegn Vegagerðinni sem snýst um heimild til að
miðla upplýsingum um vef, Farþegavefinn, www.farthegi.is, um laust far með bíl og um farþega sem óska fars með bíl.
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Ritstjórnargrein

Fjórðungssambandið

Útgefandi:
H-prent ehf.,

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

sími 456 4560, fax 456 4564

Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,

sími 892 5362, bb@bb.is

Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,

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

Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,

birgir@bb.is

Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson

Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími

894 6125, halldor@bb.is.

Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson

og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400

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

lífeyrisþega.  Einnig sé greitt
með greiðslukorti.

Önnur útgáfa:
Ferðablaðið

Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X

Spurningin
Á að breyta erlendum

lánum fólks í lán í
íslenskum krónum?

Alls svöruðu 290.
Já sögðu 145 eða 50%
Nei sögðu 146 eða 50%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Sunnan- og suðaustan-
átt og rigning sunnan- og
vestanlands en annars
skýjað með köflum eða
bjartviðri. Hiti 8-14 stig.
Horfur á laugardag:

Sunnanátt með vætu, en
þurrt og víða bjart á

Norður- og Austurlandi.
Milt í veðri, einkum

norðaustanlands. Horfur
á sunnudag: Sunnanátt
með vætu, en þurrt og
víða bjart á Norður- og
Austurlandi. Milt í veðri,

einkum norðaustanlands.

Umskipti hafa hafa orðið í rekstri vestfirskra sveitarfélaga frá því
í nóvember 1949 er ákveðið var að stofna samtök til að vinna að
sameiginlegum hagmunamálum þeira í stað þess að paufast hvert í
sínu horni. Þótt stundum hafi blásið um innviði Fjórðungssambands-
ins á þeim sex áratugum sem liðnir eru frá stofnun þess, er næsta víst
að þegar lagt var upp var betur af stað farið en heima setið.

BB hefur iðulega vitnað til samþykkta sambandsins, greint frá
kröfum þess á hendur ríkisvaldinu og ábendingum um neikvæðar
afleiðingar ýmissa lagasetninga Alþingis á þróun vestfirskra byggða.
Verður að segjast eins og er að í þeim efnum hafa stjórnvöld iðulega
daufheyrst. Nærtækt dæmi: Á þinginu 2002 var krafist ,,tafarlausrar
rannsóknar á því hvað hafi farið úrskeiðis í fiskveiðistjórnuninni
eða hvort niðurstöður fiskifræðinga um ástand helstu fiskistofna
hafi verið rangar,“ enda taldi þingið að ,,verndun fiskistofna hefði
algerlega mistekist.“ Þá taldi þingið að árangursleysið (í fiskveiði-
stjórnuninni) hefði dregið mátt úr sjávarbyggðum, fólk hafi flosnað
upp og eignir þess orðið verðlausar. Bent var á að íbúaþróun á Vest-
fjörðum hafi verið í beinu samhengi við þróunina í sjávarútvegi. BB
er ekki kunnugt um að stjórnvöld (eða sjávarútvegsráðherra-r) hafi
í neinu svarað þessari skorinyrtu samþykkt sveitarfélaga á Vestfjörð-
um.

Fimmtugasta og fjórða þing sambandsins er framundan; afmælis-
þing þar sem tímamótanna verður minnst, væntanlega litið yfir far-
inn veg og horft fram á við. Eitt stærsta umfjöllunarefni þingsins
verður að líkindum ,,sóknaráætlun ríkisstjórnarinnar fyrir alla lands-
hluta til eflingar atvinnulífs og lífsgæða til framtíðar,“ sem boðuð
hefur verið. (Vonandi eitthvað bitastæðara er á reynir en vaxtarsamn-
ingar liðinna ára.)

Tímarnir breytast og mennirnir með, fjarlægðin gerir fjöllin blá.
Sama gildir um félög og félagasamtök. Í kjölfar þings 2005 var sú
skoðun uppi að Fjórðungssambandið væri barn sín tíma, tími þess
liðinn, leggja ætti það niður og spara með því fátækum sveitarfélögum
umtalsverðar fjárhæðir. Að því best er vitað hefur ekki verið haft
hátt um þetta síðan. Hvað sem því líður hljóta sveitarfélögin að
þurfa að meta hvort tilgangurinn helgi enn meðalið; hvort uppskeran
svari tilkostnaði.

Hver sem framtíð Fjórðungssambands Vestfjarða verður má eitt
ljóst vera: Vestfirðingum mun ekki veita af samstöðu um tafarlausar
úrbætur í brýnustu hagsmunamálum þeirra, sem stendur: samgöngu-
og orkumálum.

Í þeim efnum má hvergi gefa eftir.
 s.h.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Síminn er 456 4560

Það er mun ódýrara
að vera áskrifandi!

Fjöldi innlendra sérfræðinga
munu leggja orð í belg á málþingi
um skipulag og stjórnun strand-
svæða, sem hófst á Ísafirði í dag
og stendur fram á morgundaginn.
Jafnframt verður gefin innsýn í
leiðir sem önnur strandríki hafa
farið í þessum málaflokki. Í því
sambandi munu sérfræðingar frá
Kanada, Hjaltlandseyjum og Ítal-
íu halda erindi um mismunandi
leiðir við stjórnun og skipulag

strandsvæða. Háskólasetur Vest-
fjarða stendur að þinginu en það
ber yfirskriftina „Coastal Zone
Management and Spatial Marine
Planning“.

Málþingið er haldið í tengslum
við upphaf skólaárs í meistara-
námi í haf- og strandsvæðastjórn-
un við Háskólasetrið. Einnig er
það liður í hugmyndum sem
Fjórðungssamband Vestfirðinga,
Teiknistofan Eik og Háskólasetr-

ið hafa sett fram um gerð nýting-
aráætlunar fyrir strandsvæði
Vestfjarða.

Víða í nágrannaríkjum Íslands,
og öðrum strandríkjum, hafa slík-
ar áætlanir verið settar fram með
það að markmiði að samþætta
stjórnun og koma í veg fyrir
mengun, ofnýtingu og hags-
munaárekstra. Áhersla er lögð á
að strandsamfélögin sjálf komi
að ákvörðunartöku og áætlana-

gerð um nýtingu svæðanna.
Málþingið hófst í morgun í

Háskólasetri Vestfjarða en verð-
ur framhaldið á morgun. Loka-
atriði málþingsins verður jafn-
framt hluti af hátíðardagskrá
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga sem fram ferð í Edinborgar-
húsinu. Málþinginu verður slitið
kl. 16:30 á morgun. Málþingið
fer fram á ensku.

– thelma@bb.is

Málþing um skipulag strandsvæða

Enginn biðlisti á Dægradvöl
Engin mannekla er hjá Dægra-

dvöl Grunnskólans á Ísafirði líkt
og hjá mörgum frístundaheimil-
um á landinu. Að Sögn Margrétar
Halldórsdóttur, íþrótta- og tóm-
stundafulltrúa Ísafjarðarbæjar,
gekk vel að manna stöðurnar fyrir
veturinn. „Að stórum hluta er
um að ræða sama starfsfólk og í
fyrra. Það er minni árgangur að
koma upp í grunnskóla í ár og
því eru allir sem sóttu um, búnir
að fá pláss. Við getum tekið við
fleirum ef þarf,“ segir Margrét.
Frístundarheimili er aðstoð við
foreldra með börn á grunnskóla-
aldri, þar sem börn geta verið frá
lokum skóladags þar til foreldrar
klára vinnu. Margrét segir að frí-
stundaheimili líkt og Dægradvöl
séu partur af frítíma barna. „Við
erum ekki með skipulagða starf-
semi sem börnin verða að taka
þátt í en bjóðum upp á ýmislegt
t.d. ferð á bókasafn, íþróttir og
annað. En við neyðum enga til
að taka þátt,“ segir Margrét.

Hún segir að lögð sé áhersla á
að fara alltaf út ef mögulegt er.
Annars sé dagskrá ákveðin af

barni og foreldrum. Dægradvöl
er ekki ónæm fyrir kreppunni og
segir Margrét ekki hafa verið fjár-
fest í leikföngum í ár. Þótt nóg sé

af leikföngum er alltaf gagnlegt
að fá það sem ekki er nýtt annars
staðar. „Ef fólk á eitthvað í
geymslum hjá sér sem það vill

losna við, má endilega fara með
það í kjallara Sundhallar Ísafjarð-
ar þar sem dægradvölin er til
húsa.“

 Frá fyrsta skóladegi haustannar Grunnskóla Ísafjarðar.



FIMMTUDAGUR     3. SEPTEMBER 2009 77777

Ökunám
Öku- og bifhjólaskóli

H.J. verður starfræktur
á Ísafirði.

Kennslutilhögun sem
býður upp á mun ódýr-
ara ökunám.

Uppl. í símum 693
2923, 892 3356 og 557
7160.

Dregist hefur úr hófi að ganga
frá skiptum þrotabús Einars Guð-
finnssonar hf. í Bolungarvík, að
sögn skiptastjóra búsins, Páls
Arnórs Pálssonar. „Síðustu árin
hefur framtaksleysi okkar því
miður valdið töfum á frágangi
búsins,“ segir hann.

Fyrstu árin hafi málarekstur,
þ. á m. vegna riftunarkrafna, ver-
ið nokkur. Þá hafi þetta bú verið
eitt það fyrsta sem tekið var til
skipta eftir breytingar á gjald-
þrotalögum, sem hafi flækt úr-
lausnina. Segir hann að sýslu-
maður og héraðsdómur hafi nú
rekið á eftir því að skiptum ljúki
og búast megi við að það gerist á
næstu mánuðum. Segir hann að
útlit sé fyrir að forgangskröfur
fáist allar greiddar og veðkröfur
að mestu, en almennar kröfur
fáist hins vegar ekki greiddar
nema að litlu leyti.

Óhófleg-
ur dráttur

„Heilbrigðiseftirlitið sinni sínum skyldum“
Súðavíkurhreppur hefur gefið

frá sér hreinsun brotajárns á
Garðstöðum í Ögurhreppi í Ísa-
fjarðardjúpi. „Við höfum frá
árinu 2005 verið að leita eftir
samvinnu um að fækka úrgangi
á jörðinni. Við teljum að tilætl-
uðum árangri hafi ekki verið náð
og þar að leiðandi höfum við
látið verkefnið í hendur Heil-
brigðiseftirlits Vestfjarða. Við
höfum óskað eftir því að Heil-
brigðiseftirlitið sinni sínum
skyldum og Súðavíkurhreppur
mun styðja við bakið á aðgerðum
þess,“ segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps. Í
stöðumati Heilbrigðiseftirlitsins
kemur fram að bifreiðaflökum
hafi fjölgað á Garðstöðum síðast-
liðin þrjú ár. 503 bifreiðaflök
auk nokkurs magns af dekkjum
og öðrum bifreiðaúrgangi eru á
landareigninni að því er segir í
matinu.

Árið 2006 var gert samkomu-
lag um að fjölda bíla á svæðinu
skyldi fækkað niður í 60 bíla.
Landeigandi fékk seinna frest út

árið 2008 til að uppfylla sam-
komulagið. Sveitarstjórn Súða-
víkurhrepps segir að starfsemin
sem brjóti í bága við gildandi skipu-
lag sveitarfélagsins, uppfylli ekki
kröfur um starfsleyfi fyrir þann
atvinnurekstur sem fer fram á
jörðinni.

Þorbjörn sagði í samtali við
blaðamann fyrr í sumar að hann
hefði ekki miklar áhyggjur af
áformum Súðavíkurhrepps um
að hreinsa svæðið á eigin for-

sendum og rukka hann. „Ég hef
ekki einar einustu áhyggjur af
þessu“, sagði Þorbjörn. „Þeir
hafa ekkert leyfi til að fara á
þetta land fyrir það fyrsta, þetta
er í einkaeigu. Þeir hafa fengið
lögfræðiálit en ég hef líka leitað
mér upplýsinga um hvaða rétt ég
hef og þeir hafa engan rétt á að
taka eitt eða eitt. Þetta er allt í
minni eigu og þeir geta ekki mætt
bara einn daginn án þess að hafa
nokkuð. Þeir vita betur en þetta.“ Frá Garðsstöðum. Ljósm: Anton Helgason.
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Gulli Jónasar
kveður eftir langan feril

Gunnlaugur Jónasson hefur látið af störfum sem bóksali en
hann starfaði við Bókhlöðuna á Ísafirði nær alla ævi. Hann hefur
afgreitt ótölulegan fjölda fólks með skólavörur af öllu tagi og telur
upp á að hafa fylgt eftir þremur kynslóðum í upphafi námsferils
þeirra. Jónas Tómasson faðir hans hóf rekstur Bókhlöðunnar í
ágúst árið 1920 en 20. ágúst var ávallt talinn af eigendum sem
stofndagur hennar.

Gunnlaugur starfaði í Bókhlöðunni á uppvaxtarárum sínum og
fór til náms við Menntaskólann í Reykjavík og síðar í Háskóla
Íslands í viðskiptafræði vegna fenginnar reynslu af verslunar-
rekstri. Hann kom aftur heim haustið 1952 og var þá í fullu starfi
sem launþegi fyrstu mánuðina hjá Bókhlöðunni.

Í janúar 1953 gerðist hann
kaupmaður í Bókhlöðunni, þá
tuttugu og þriggja ára, og rak
hana til ársloka 1993. Þá tóku
Jónas sonur Gunnlaugs og Krist-
ín Ólafsdóttir kona Jónasar við
rekstrinum. Penninn-Eymunds-
son tók síðan við rekstrinum árið
2006.

Var alltaf viðVar alltaf viðVar alltaf viðVar alltaf viðVar alltaf við
búðarborðiðbúðarborðiðbúðarborðiðbúðarborðiðbúðarborðið

Gunnlaugur hefur því starfað
sem bóksali nær allt sitt líf. Hann
vann einnig í Englandi í stuttan
tíma þegar hann dvaldi þar í hálft
ár árið 1952 og var þar í ensku-
námi og stundaði vinnu með. Öll
sumur þegar hann var við nám
starfaði hann í Bókhlöðunni og
segist þess vegna hafa orðið af
þeirri tilbreytingu og víðsýni sem
margir jafnaldrar hans fengu sem
stunduðu margs konar vinnu
bæði til sjós og lands. „Ég var
alltaf við búðarborðið,“ segir
Gunnlaugur.

Hann segist alltaf hafa haft
gaman af starfinu og sérstaklega
öllum þeim samskiptum sem
hann hafði við fjölda fólks.
„Maður hitti svo marga og fylgd-
ist vel með bæjarlífinu og kynnt-
ist krökkunum sem voru að fara
í nám. Þau vaxa síðan úr grasi og
verða foreldrar og koma með sín
börn til að kaupa skólavörurnar.
Ætli ég hafi ekki fylgst með
þremur kynslóðum við innkaup
á skólavörunum.“

Gunnlaugur segir það fylgja
starfi afgreiðslumannsins að
kynnast fjölda fólks. „Þó ég hafi

verið kaupmaðurinn þá var ég
ekki mikið sitjandi inni á skrif-
stofu nema þá á kvöldin. Ég var
meira eða minna við afgreiðslu
og í lagerstörfum. Ég var alltaf á
ferðinni og svoleiðis hefur það
nú gengið.“

Fann að faðirFann að faðirFann að faðirFann að faðirFann að faðir
hans þurfti fríhans þurfti fríhans þurfti fríhans þurfti fríhans þurfti frí

Ekki stefndi hann að því að
taka við versluninni þegar hann
var í námi. Hann fór sem fyrr
segir í viðskiptafræði vegna reyn-
slu sinnar af verslun. En þegar
hann var búinn að vera í einn og
hálfan vetur í viðskiptafræðinni
fann hann að faðir hans, sem var
kominn nokkuð til aldurs, vildi
draga sig í hlé frá verslunarrekstr-
inum, en fimmtíu ára aldursmun-
ur var á þeim feðgum.

 „Ég hugsaði að annað hvort
væri tækifærið núna og taka við
rekstrinum eða fara að velta fyrir
sér einhverju frekara námi. Ég
ákvað bara að skella mér heim
og taka við versluninni.“

Ekki stórEkki stórEkki stórEkki stórEkki stór
ákvörðun að taka viðákvörðun að taka viðákvörðun að taka viðákvörðun að taka viðákvörðun að taka við

Hann var 23 ára gamall þegar
hann tók við Bókhlöðunni og
var það býsna erfitt á tímum hafta
og vöruskorts. Reksturinn út-
heimti langan vinnudag hjá
Gunnlaugi í þá daga til að láta
þetta ganga. „Það má þó geta
þess að ég var að taka við fjöl-
skyldubúi. Það var auðveldara
fyrir vikið því ég þekkti vel inn á

reksturinn og fékk búðina á ágæt-
is kjörum.“

Það var ekki stór ákvörðun
fyrir Gunnlaug á þeim tíma að
taka við versluninni. „Ekki man
ég allavega eftir að hafa kviðið
því. Þessi ákvörðun kom af sjálfu
sér. Upp úr því eignaðist ég svo
eigið heimili og börn og hellti
mér út í starfið.“

Bjó nær alla tíð íBjó nær alla tíð íBjó nær alla tíð íBjó nær alla tíð íBjó nær alla tíð í
Hafnarstræti 2Hafnarstræti 2Hafnarstræti 2Hafnarstræti 2Hafnarstræti 2

Gunnlaugur bjó lengst af í hús-
inu þar sem hann fæddist að
Hafnarstræti 2 á Ísafirði. Hann
hljóp í skólann yfir götuna og
niður á neðstu hæð ef hann þurfti
að aðstoða við verslunina. Hann
bjó þar ásamt fjölskyldu sinni í
fimmtíu ár og segist ekki hafa
gert víðreist í atvinnu eða heim-
ilishaldi fyrr en hann tók upp á
því að flytja í þægilegri íbúð fyrir
sig og konu sína í Norðurtanga-
húsinu á Ísafirði fyrir tveimur
árum.

Hann bjó í því fjölskyldumyn-
stri að kona hans réð á heimilinu,
stjórnaði þar öllu og sá um börnin
fimm, ekkert þeirra fór á dag-
heimili, en Gunnlaugur réð í versl-
uninni. Verkaskiptingin var hrein
og klár. „Núna er maður að hætta
og þarf að leita sér að öðrum
störfum að sinna. Ég hef gaman
af gönguferðum og útiveru.
Kannski sé ég fram á að ég fari
að stunda það sem ég hef vanrækt
síðastliðin fimmtíu og fimm ár,
að taka meira þátt í heimilishaldi,
án þess að ég vilji lofa miklu.“

versluninni gangandi í þeim mæli
sem hún var á þeim tíma. Hina
mánuði ársins var ekkert alltof
mikið að gera.“

Hann neitar því ekki að það
hafi verið meira um bókaorma
og lestrarhesta í þá daga og sér-
staklega voru unglingarnir dug-
legir að lesa.

„Ég held ég verði að segja að
það sé minna um bókaorma á
unglingsaldri í dag. Það er senni-
lega fátæklegra bókaúrvalið fyrir
unglingana í dag en þeim mun
meira framboð af ýmiskonar ann-
arri afþreyingu. Á síðustu árum
hefur aukist til muna útgáfa á
ódýrum bókum í kiljuformi, bæði
nýjar bækur og eldri útgáfur eru
nú fáanlegar á hálfu verði miðað
við innbundnar og hefur það mik-
ið aukið sölu. Að sjálfsögðu
kaupa menn eftir sem áður inn-
bundnar fallegar bækur til gjafa
en mun meira en áður af ódýrum
kiljum til eigin nota, eftir eigin
smekk og áhuga. Það er hið besta
mál.“

Hundruð starfsmannaHundruð starfsmannaHundruð starfsmannaHundruð starfsmannaHundruð starfsmanna

Í fyrstu voru yfirleitt þrír starfs-
menn við Bókhlöðuna. Á meðan
Gunnlaugur var með bóka- og
ritfangaverslunina og jafnframt
sportvöruverslun auk mynda-
framköllunar störfuðu þar hátt í
tíu manns.

„Þau eru sennilega einhver
hundruð sem hafa starfað með
mér í versluninni öll þessi ár. Að
meginhluta búðarstúlkur og kon-
ur, sumar árum saman en aðrar
rétt yfir sumarið. Síðustu starfs-
árin hefur hins vegar verið miklu
minni starfsmannvelta og fólkið
sem vinnur núna við Eymunds-
son á Ísafirði er með tuttugu,
þrjátíu og upp í fimmtíu ára
starfsaldur. Ég vil nota tækifærið
og senda öllu mínu gamla starfs-
fólki bestu kveðjur og þakkir fyrir
gott samstarf og tryggð alla tíð.“

Alltaf verið í góðu formiAlltaf verið í góðu formiAlltaf verið í góðu formiAlltaf verið í góðu formiAlltaf verið í góðu formi
Gunnlaugur segist hafa notið

góðrar heilsu alla tíð, sem hafi
reyndar verið forsenda þess að
geta sinnt þessu starfi svo lengi.
Vinnan bauð upp á mikla hreyf-
ingu. Lager í kjallara, afgreiðsla

Kúnninn fari ánægð-Kúnninn fari ánægð-Kúnninn fari ánægð-Kúnninn fari ánægð-Kúnninn fari ánægð-
ari en hann komari en hann komari en hann komari en hann komari en hann kom

Afgreiðslustarfið var alltaf
mjög gefandi fyrir Gunnlaug.
Það byggist að hans mati á að
hafa gott samband við viðskipta-
vinina og reyna að fullnægja
þeirra þörfum og óskum þannig
að þeir fari ánægðari af fundi
heldur en þeir komu, hvort sem
þeir kaupa eitthvað eða ekki.

„Þetta er atriði sem nútíma-
verslunarhættir bjóða ekki upp á
þar sem obbi verslunarfólks er
við eins konar færibandavinnu
og þarf ekki eða á ekki að hafa
samband við viðskiptavininn. Í
sérverslun á afgreiðslumaðurinn
hins vegar að gefa sig á tal við
viðskiptavininn og átta sig á því
að hverju hann leitar, gefa upp-
lýsingar og ráð og spjalla. Starfs-
aðferð sem er ekki mikið notuð í
dag þar sem aðrar þykja hag-
kvæmari.“

Gunnlaugur segir að bóksalan
hafi breyst mikið frá því hann
hóf kaupmennsku. Þegar hann
lítur til baka var mikið um inn-
flutningshöft og skömmtun á
vörum. „Þetta er ástand sem
menn hafa gleymt. Við erum aft-
ur að fá nasasjón af því núna en
það er ekki nándar nærri eins
slæmt og það var á þeim tíma
sem ég tók við Bókhlöðunni.
Búðirnar voru oft hálftómar af
því að það vantaði vörur.“

Jólavertíðin héltJólavertíðin héltJólavertíðin héltJólavertíðin héltJólavertíðin hélt
versluninni á flotiversluninni á flotiversluninni á flotiversluninni á flotiversluninni á floti

Gunnlaugur segir lítið úrval
af vörum hafa einkennt verslun-
arrekstur almennt þegar hann var
að byrja sinn kaupmannsferil en
mikið og gott úrval af bókum
hafi orsakað það að þær voru
ávallt vinsælar afmælis- og jóla-
gjafir.

„Það var nú oftast nær þannig,
sem betur fer, að menn enduðu á
því að gefa bækur í þá daga. Ég
reyndi að hafa mikinn lager af
bókum, sem kostaði talsvert mik-
ið. Ég gerði það vegna þess að
ég vissi að í desember kom væn-
leg jólavertíð og það er ekkert
leyndarmál að það hélt bóka-
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á 1. hæð, skrifstofa á 2. hæð og
íbúðin þar fyrir ofan. Stutt að
fara í vinnuna en býsna mikil
stigahlaup alla daga. Það hafi
með öðru alltaf haldið skrokkn-
um í góðu formi.

Hann nýtir hraustleikann vel
og hjólar mikið og fer á göngu-

skíði á veturna. Hann segir að
samt sé kominn tími á draga sig
í hlé frá verslunarstarfinu, enda
að nálgast áttrætt og ekki laust
við að tölvutæknin vilji stundum
vefjast fyrir gömlum heila. Líka
sé heyrnin farin að bila og oft
erfitt að skilja hvað kúnninn er

að segja, einkum þeir yngri hrað-
mæltu. „Það er eilítið pínlegt við
afgreiðslu að þurfa að marghvá
eftir orðum viðskiptavinarins og
biðja hann um að endurtaka.“

MiðbærinnMiðbærinnMiðbærinnMiðbærinnMiðbærinn
svipminni eftirsvipminni eftirsvipminni eftirsvipminni eftirsvipminni eftir

Það er mikil eftirsjá að sóma-
manni eins og Gunnlaugi Jónas-
syni bóksala þegar farið er í kaup-
staðarferð í miðbæ Ísafjarðar.
Annan eins viskubrunn um bók-
menntir er erfitt að finna í dag.
Það ætlunarverk hans að við-
skiptavinirnir færu ánægðari út

úr Bókhlöðunni heldur en þegar
þeir komu inn tókst þessum ljúfa
manni fullkomlega á langri starfs-
ævi. Það er óskandi að verslunar-
geirinn haldi sem lengst í per-
sónulegt og skemmtilegt viðmót
á borð við það sem Gunnlaugur að-
hyllist og stundaði sjálfur alla tíð.
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Haustteikn

Bloggið

Bolvíkingurinn Arna Þorleifs-
dóttir útskrifaðist í sumar sem
innanhúshönnuður frá KLC
School of Design í Lundúnum.
Skólinn er sá virtasti á sínu sviði
og hefur alið af sér marga hönn-
uði sem vinna að ýmsum verk-
efnum um allan heim. Margir
þeirra enda jafnvel með því að

vinna fyrir konungsfjölskyldur
og arabíska olíufursta.

Arna útskrifaðist með láði og
hlaut tvenn verðlaun. Annars
vegar fyrir textílhönnun sem var
á vegum stórfyrirtækis sem vinn-
ur náið með skólanum ár hvert
og hins vegar hlaut hún viður-
kenningu ásamt tíu öðrum nem-

endum í skólanum fyrir hönnun
á stærstu konunglegu hótelsvít-
unni í London, Churchill Hyatt
hótelinu við Portman torg Lund-
únum. Hafa stjórnendur hótelsins
valið þeirra hönnun til að taka
áfram í hönnunarferlinu og hefj-
ast framkvæmdir í haust.

– thelma@bb.is

Fékk viðurkenningu fyrir
hönnun á konunglegri svítu

Finnbogi Jónasson, landeig-
andi í Bolungarvík á Ströndum
var nýlega borinn þungum sök-
um á vefsíðunni freydis.is, ásamt
Þráni Arthúrssyni. Þar eru þeir
sakaðir um að hafa farið í leyfis-
leysi inn í hús og veitst að manni
með hótunum og skemmdarverk-
um. Í færslu á vefsíðunni frá 14.
ágúst segir meðal annars: „Fóru
þeir inn í hús í leyfisleysi og
rótuðu þar í eigum manna og
skemmdu veiðibúnað sem menn
voru með, m.a hvolfdu þeir úr
maðkadósum og einnig hvolfdu
þeir úr fiski og ískössum sem
menn höfðu með sér. Meðan á
þessu stóð voru Reimar og fé-
lagar úti í Furufirði við stangveiði
og þótti aðkoman og brjálsemin
í þeim Finnboga og Þráni ansi
mikil þegar komið var til baka
því þeir voru ekki farnir af svæð-
inu og veittust þeir að Reimari
með hótunum um skemmdarverk
og önnur fúkyrði og gekk það
svo langt að þeir sem með Reim-
ari voru urðu flemtri slegnir.“

Finnbogi segir það sem komi
fram á vefsíðunni sé langt því frá
að vera satt. Hann þverneitar fyrir
að hafa farið inn í nokkurt hús en
segir að þeir hafi farið upp á pall
á húsi til að mynda afla hjá hópi
veiðimanna. „Þegar við komum

til Bolungarvíkur sáum við að
þar var hópur af mönnum við
gistihúsið í Bolungarvík. Þá leist
okkur ekki beint á blikuna því
við vorum búnir að hafa grun um
að þarna væru veiðimenn á ferð.
Og staðreyndin er sú að þarna
voru þeir sautján. Þegar ég sjá
hve margir veiðimenn voru á
svæðinu vildi ég ekki fara í land
að Naustum og fór þess í stað í
land yfir á Seli, því ég vissi að ég
myndi fara að atast í þeim, svo
reiður var ég.“ Finnbogi segir að
um nokkurt skeið hafi landeig-
endur staðið í stappi vegna veiði-
manna sem veiði ábyrgðarlaust
úr Bolungarvíkurósi og hreinlega
moki allan fisk upp úr ánni.
„Þarna eru menn gjörsamlega að
rústa ánni. Þetta er lítil bergvatnsá
og hún þolir ekki svona álag.
Það er ekki skilinn eftir einn ein-
asti fiskur,“ segir Finnbogi. Hann
segir að þetta sé ekki í fyrsta
skipti sem slíkt eigi sér stað, en
þetta sé það versta fram til þessa.

Reimar Vilmundarson segir
þetta af og frá. „Það er enginn að
veiða þarna á mínum vegum. Ef
þú skoðar vefsíðuna freydis.is,
þá er ekkert um stangveiði þar.
Ég rek gistiheimili og áætlunar-
siglingar.“ Hann segir ekki nokkra
stoð fyrir ásökunum Finnboga.

Aðspurður um færsluna á vefsíðu
sinni, segist Reimar hafa sett
hana inn í reiðiskasti vegna fram-
komu Finnboga degi fyrr. „Ég
var þarna með hóp á gistiheimil-
inu og hann (Finnbogi) fer inn í
húsið og rótar þar hjá gestum.
Hann fór líka í geymsluhús hjá
mér og fann þar gamalt net.“
Þegar Reimar er spurður hvort
ekki sé mikið álag á ánni þegar
svo margir veiði í einu og hvort
áin þoli svo margar stangir, telur
hann svo vera. Reimar ítrekaði
að hann væri ekki að selja veiði-
leyfi og þennan ákveðna dag
hefðu verið 15 manns verið hjá
honum en ekki sautján. „Ég er að
reyna að byggja upp ferðaþjón-
ustu þarna og hef verið að í nokk-
ur ár. Skýtur það ekki skökku
við ef ég er svo að eyðileggja
náttúruna þarna“ sagði Reimar.

Haft var samband við fróða
menn um stangveiði sem ekki
tengdust málinu og þeir spurðir
hvað meðal á þyldi margar stang-
ir. Flestir voru á því að yfirleitt
væri ekki leyfðar fleiri en 3-7
stangir í einu. Langvarandi of-
veiði gæti skaðað ár svo að hún
næði sér aldrei. Taka skal fram
að engum þessa aðila var sagt frá
hvaða á eða svæði deilan stæði
um.                         – atli@bb.is

Landeigendur deila
Hluti af hópi veiðimanna sem Finnbogi Jónasson segir vera á vegum Reimars

Vilmundarsonar og stundi ábyrgðarlausa veiði. Mynd: Finnbogi Jónasson.

Í vestri er farið að hausta.
Fjöllin farin að bíða eftir kollhúf-
um vetrar. Flugur afvelta í glugg-
um og mýs á útkikki eftir opnum
hurðum. Lýðsson er að fara í
aðlögun á dagheimilinu og
kemur í minn hlut.

Tónlistarskólinn settur á morg-
un og fréttatímarnir brátt bland-
aðir fúgum og sónötum. Og hundurinn kominn með gigt.

Allt fastir liðir sem einkenna þennan djúpa en tregafulla árstíma.
Limirnir fá nú loksins hvíld að einum undanskildum sem eltir
viðleitni hjartans. Hinir láta líða úr sér. Með kerti í glugga geng ég
til hvílu og heyri ekki lengur í farfuglunum. Konan er hinsvegar
byrjuð að hrjóta sem er nýnæmi.

Lýður Árnason – http://lydurarnason.blog.is

Ömurlegur dag-
ur í lífi þjóðar
Ekki ætla ég að hafa mörg orð

um þennan óskapnað sem þetta
Icesave mál er. En mikil skömm
er að því að ekki skuli vera búið
að gera í því að ganga að þeim
aðilum sem stofnuðu til þessa!

Og á ekkert að gera það?
Búið að neyða þessu upp á Ís-
lenskan almenning - við látin
borga. En Samsonarnir sjást
hvergi og eru bara með talsmann
eins og fínir menn....

Ömurlegur dagur í sögu lítillar þjóðar með ofvaxið sjálfsálit.
Nú vil ég fá að vita - hvað kostaði að senda þessa Icesave nefnd

út...hvað fékk hún greitt....og hvað stendur eftir af þessum samning
sem sú nefnd átti að gera - en sem reyndist fáránlegur þegar til kom.

Hvað fékk Svavar Gestson greitt...og hinir...ég bara spyr...af for-
vitni!!?

Þorleifur Ágústsson – http://tolliagustar.blog.is

Sómatilfinning
Ég spyr ykkur ágæta þjóð,

viljum við ekki almennt að fólk
sé alsgáð í vinnunni? Er það eitt-
hvað sem þingmennirnir okkar
eiga að þurfa að velkjast í vafa
um? Ef við vitum hvað við viljum
í þessu efni, látum það þá í ljós
með ótvíræðum hætti.Ég geri þá
kröfu til allra þeirra sem hafa boð-
ist til að taka á sig þá ábyrgð að
stýra þessu landi að þeir taki
ábyrgð á eigin hegðun. Í mínum
huga er það ekki ábyrg hegðun að
fá sér áfengan drykk og mæta svo í vinnuna, sama hvaða starfi mað-
ur sinnir. Það ganga ýmsar sögur um þingmenn sem hafa mætt í
þingsal undir áhrifum. Þetta á við bæði um núverandi þingmenn og
þá sem hafa látið af þingmennsku, en við eigum ekki að leyfa nein-
um að nota slíkt sem afsökun fyrir sinni eigin hegðun.  Því sem liðið
er breytum við ekki, en framtíðinni getum við breytt. Ég vil að þing-
menn, eins og allir aðrir, séu alsgáðir í vinnunni.

Jóna Benediktsdóttir – http://jonaben.blog.is

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
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Sjóstangveiði-
vertíðinni að ljúka

Julius Drewes leiðsögumað-
ur hjá Hvíldarkletti á Flateyri
og Suðureyri segir sumarið
hafa gengið ótrúlega vel. „Við
höfum fengið í kringum 1000
manns í sumar og veiðin hefur
verið mun betri en áður.“ Julius
segir veðrið hafa verið með
svipuðu móti og í fyrra en ágúst
hafi verið betri en síðasta sum-
ar.

„Veðrið skiptir öllu í svona
ferðum. Ef veður er gott þá er
veiðin góð og viðskiptavinir
ánægðir. Þeir sem koma hingað
hafa beðið í heilt ár eftir ferð-
inni hingað því þær eru bókað-

ar allavega ár fram í tíman.
Veðrið getur því skipt sköpum
fyrir ferðafólk.“ Hann segir
lúðu sérstaklega vinsæla hjá
sjóstangveiðimönnum. Stærsta
lúða ársins var 77 kg. og 1,8
metrar á lengd. Það var Julius
sjálfur sem veiddi hana.

Julius fer óvenju snemma
heim í ár og segir að brúðkaup
í fjölskyldunni sé ástæða þess.
„Ég er venjulega á landinu al-
veg til loka sumars en núna
verð ég að fara fyrr. Í nóvember
fer ég svo til Suður-Afríku þar
sem ég vinn á veturna.“

– atli@bb.is

Fleiri leita á náð-
ir Rauða krossins

Aukin ásókn er eftir aðstoð
Rauða krossins á Vestfjörðum
að sögn Bryndísar Friðgeirs-
dóttur, svæðisstjóra RKÍ á
Vestfjörðum. Hún segir ásókn-
ina þó ekki vera eins mikla og
á höfuðborgarsvæðinu.

„Vissulega finnum við fyrir
þrengingum hér og vissulega
er fólk svolítið leitandi. Það er
ekki beint fólk sem er yfirsett
af skuldum og á stórar eignir,
frekar fólk sem hefur misst
vinnuna. Það hefur verið hag-
ræðing á svæðinu og þá sér-
staklega hjá því opinbera, líkt
og annars staðar á landinu. Það
er heldur ekki mikill kostur á
aukavinnu svo fólk geti náð

endum saman,“ segir Bryndís.
Fólk sækist aðallega í fataað-

stoð og sálræna skyndihjálp og
er Rauði krossinn á Vestfjörð-
um með sérfræðinga á sínum
snærum sem sinna þeim mál-
um. „Við erum einnig með ein-
staklingsaðstoð. Líka ef um er
að ræða tímabundið áfall, þá
veitum við einnig aðstoð vegna,“
segir Bryndís.

Á Ísafirði er Rauði krossinn
staðsettur í Vestrahúsinu á
Ísafirði að Suðurgötu 12. Einn-
ig er að finna deildir Rauða
Krossins í hverjum þéttbýlis-
kjarna á norðanverðum Vest-
fjörðum.

– birgir@bb.is

Þrír skólar sam-
einaðir í einn

Skólarnir þrír í Súðavík,
grunnskólinn, leikskólinn og
tónlistarskólinn hafa verið
sameinaðir undir nafni Súða-
víkurskóla. Fjörutíu og fimm
börn stunda nám við skólann í
vetur. „Þetta leggst ágætlega í
okkur en við erum rétt að átta
okkur á þessu þar sem skólaár-
ið var að hefjast. Við erum
sem sagt að nýta okkur ný lög
sem leyfa að leik-, tón- og
grunnskóli séu reknir af einum
skólastjóra. Við höfum verið
með samkennslu og alltaf verið
í sama húsnæði svo það hefur
verið mikið samneyti á milli
skólanna en það verður engu
að síður spennandi að sjá
hvernig þetta gengur“, segir
Anna Lind Ragnarsdóttir skóla-

stjóri.
Enginn biðlisti er í leikskól-

ann en hann er gjaldfrjáls. Þá
hefur útibú Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar verið vel sótt í Súðavík
undanfarin ár og er engin und-
antekning þar á en 11 börn eru
nú skráð í tónlistarnám, eða
24% nemenda, og eru þau öll í
píanónámi.       – thelma@bb.is

Súðavík.

Náttúruverndaráætl-
un frestað til haustsins

jafngildir ekki fyrirfram ákvörð-
un um friðlýsingu svæðanna
heldur er hún í reynd viljayfir-
lýsing frá Alþingi um að unnið
verði að friðlýsingu þeirra. Um
er að ræða áætlun og því felur
samþykkt hennar hvorki í sér
friðun né endanlega ákvörðun
um mörk friðlanda. Markalínur
hins friðlýsta svæðis og reglur
um landnotkun, framkvæmdir og
aðrar athafnir á svæðinu eru því
ekki skýrar fyrr en friðlýsingar-
skilmálar þess liggja fyrir sem
unnir eru í samvinnu við hlutað-
eigandi aðila“, segir í nefndaráliti
frá meirihluta.

Minnihluti umhverfisnefndar
mótmælti hins vegar harðlega
„þeim fáheyrðu vinnubrögðum
sem meiri hluti nefndarinnar við-
hefur í sambandi við afgreiðslu
náttúruverndaráætlunar.“ Minni-
hluti bendir á að náttúruverndar-
áætlun er umfangsmikil áætlun
sem fela á í sér stefnumörkun
Alþingis í mikilvægum mála-
flokki. „Meiri hluti umhverfis-
nefndar rökstyður ákvörðun sína
um að taka málið út úr nefnd svo
til umræðulaust með því að það
hafi fengið ítarlega umfjöllun

síðasta vor. Nauðsynlegt er að
benda á að þar var um að ræða
aðra umhverfisnefnd og annað
kjörtímabil. Hátt í helmingur al-
þingismanna er nýr og aðeins
einn nefndarmaður í núverandi
umhverfisnefnd átti sæti í nefnd-
inni á þeim tíma. Það liggur því
augum uppi að umfjöllun gömlu
nefndarinnar kemur á engan hátt
í stað umfjöllunar þeirrar nefndar
sem nú situr. Umsagnir frá fyrri
umfjöllun liggja að vísu fyrir i
gögnum málsins, en eins og áður
er bent á var ekki á neinn hátt
farið yfir þær á vettvangi nefndar-
innar“, segir í nefndaráliti minni-
hluta.

Minnihluti umhverfisnefndar
bókar að hann telji ekki forsendur
til að fjalla efnislega um innihald
áætlunarinnar í ljósi þessara vinnu-
bragða. „Minnihlutinn gagnrýnir
hins vegar þessa ómálefnalegu
afgreiðslu af hálfu meiri hluta
nefndarinnar og telur hana ganga
þvert gegn öllum sjónarmiðum
um vönduð, fagleg og lýðræðis-
leg vinnubrögð. Með þessum
hætti er bæði málefninu sjálfu
og þinginu sem slíku sýnd fá-
dæma vanvirðing.“

Náttúruverndaráætlun um-
hverfisráðherra til ársins 2013
bíður afgreiðslu á Alþingi og
verður ekki tekin fyrir fyrr en í
haust. Í henni er felst friðlýsing
þrettán svæða á næstu fimm
árum, þar á meðal svæðin Snæ-
fjallaströnd-Kaldalón og Látra-
bjarg-Rauðasand. Tilgangur
heildstæðrar náttúruverndaráætl-
unar er að koma upp neti friðlýstra
svæða og skal áætlunin taka til
helstu tegunda vistgerða og vist-
kerfa, svo og jarðmyndana hér á
landi, m.a. með tilliti til menn-
ingarlegrar og sögulegrar arf-
leifðar, nauðsynjar á endurheimt
vistgerða, nýtingar mannsins á
náttúrunni og ósnortinna víðerna.
Auk þeirra þrettán svæða sem og
plantna og dýra sem stefnt er að
vinna að friðlýsingu á kveður
tillagan á um að áfram verði unn-
ið að friðlýsingu svæða sem eru
á fyrri náttúruverndaráætlun.
Nýlega tók umhverfisnefnd Al-
þingis fyrir tillögu að náttúru-
verndaráætluninni og lagði meiri-
hluti til að hún yrði samþykkt
óbreytt.

„Meirihlutinn telur þó rétt að
benda á að samþykkt tillögunnar

Innritun í framhaldsskóla
landsins á haustönn er lokið, að
því er fram kemur á vef mennta-
málaráðuneytisins. Þar segir að
innritunin hafi verið óvenjuleg
af ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi
hafi  óvenju margir nemendur
verið í framhaldsskólum í vor
vegna mikillar innritunar á vor-
önn 2009. Í öðru lagi hafi meira
en 96% nemenda úr 10. bekk
sótt um skólavist og í þriðja lagi

hafi reynt á lagaákvæði um fræð-
sluskyldu allra barna innan átján
ára aldurs. Aðsókn í einstaka
skóla var misjöfn og fengu marg-
ir nemendur því inni í öðrum
skólum en þeir vildu. Öllum
ólögráða nemendum hefur þó
verið boðin skólavist og hafa
langflestir þeirra þegið skólavist
þar sem þeim var boðið að stunda
nám.

Allir skólar á höfuðborgar-

svæðinu eru fullsetnir en örfá
sæti eru laus í framhaldsskólum
á landsbyggðinni. 332 nemendur
eru skráðir í Menntaskólann á
Ísafirði í ár, í dagskóla eru 324
sem er fækkun um einn síðan í
fyrra. Nýnemum hefur fjölgað
nokkuð og eru nú 87 en voru 77
í fyrra. Því eru um 49 á biðlista
vegna þess að allir hópar nýnema
eru fullir í skólanum.

– birgir@bb.is

Framhaldsskólar þéttsetnir

Gert er ráð fyrir því í tillögu að náttúruverndaráætlun að friðlýsa Kaldalón og Snæfjallaströnd.
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Borga ferðamenn Icesave?

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

smáar
Til sölu er LazyBoy stóll. Á
sama stað er til sölu Toyota
RAV4 árg. 2002, ekinn 103 þús.
km. Verð 1,3 millj. króna. Skipti
koma til greina. Uppl. í síma
456 4028 (Sveinbjörn).

Til sölu er tromusett á 20.000
krónur. Hávaðademparar fylgja
með. Uppl. í síma 456 4174.

Til leigu er falleg 2ja herb. íbúð
í Naustabryggju í Reykjavík.
Íbúðin er laus. Upplýsingar í
síma 866 9456.

Vel með farið rautt pluss sófa-
sett (sixties) 3+2+1 fæst gefins.
Uppl. í síma 860 2122.

Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
vantar sjónvarp, DVD spilara
og húsgögn gefins eða fyrir lít-
inn pening. Uppl. gefur Guðjón
í síma 896 5111.

Til sölu er Toyota Touring 4x4,
árg. 1884. Fjögur nagladekk
fylgja. Uppl. í síma 895 4115.

Til sölu er Toyota Yaris árg. 05,
ekinn 58 þús. km. Uppl. í síma
893 7280 og 456 7280.

Til sölu er 13 vetra taminn klár-
hestur. Gæti hentað 12-16 ára
unglingum. Hesturinn er í Bol-
ungarvík. Uppl. í síma 899 7640.

Óska eftir frystikistu. Upplýs-
ingar í síma 898 7640.

Til sölu er Micro 18 seglskúta
með öllum seglum, utanborðs-
mótor og fleiru. Uppl. í síma
849 5572 (Óskar).

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

Tveir meistaranemar í Haf- og
strandveiðastjórnun við Háskóla-
setur Vestfjarða óska eftir not-
uðum húsgögnum s.s. rúmum,
skrifborðum, sófa, sófaborði,
ísskáp og þvottavél o.fl. Nánari
upplýsingar gefur Sigurður í
símum 450 3043 og 864 9737.

Þá hefur loks komið botn í
eitt erfiðasta og jafnframt dýrasta

mál sem Alþingi hefur afgreitt eftir endureisn þess árið 1845. Ef
Þjóðviljinn hefði verið á lífi í dag hefði hann venju samkvæmt
verið með stríðsletursfyrirsögnum um landsölu. En nú er öðru nær.
Ekkert slíkt er að heyra á talsmönnum ,,fyrstu vinstri” ríkisstjórnar-
innar á Íslandi. Og fjármálaráðherra er sannfærður um að Hollend-
ingar og Bretar fagni niðurstöðunni, sem sýni einlægan greiðsluvilja.
Einhverjar efasemdir eru þó uppi í hollenska þinginu. Varla er það
furða.

Nú skora að minnsta kosti sex þúsund manns á forseta lýðveldisins
að synja lögum um Icesave samþykkis. Feta þeir þar í spor þeirra
sem illu heilli vildu ekki lög um eignarhald á fjölmiðlum. Hvað
verður veit nú enginn. Þó er fremur ólíklegt að forsetinn gangi nú
gegn vilja Alþingis. Til hvers? mætti spyrja. Ætli við værum ekki
í öðrum sporum ef þeir sem sigldu íslensku þjóðina í kaf, hefðu
ekki sjálfir átt fjölmiðla og stýrt umfjöllun þeirra og þar með átt
sinn þátt í að blekkja þjóðina.

Gerum ráð fyrir að forsetinn undirriti lögin. Þá gerist annað
tveggja að ,,vinir” okkar, Bretar og Hollendingar fallast á fyrirvarana
eða ekki. Það er mikill undandráttur sé mið tekið af upphaflegu
samningunum. Samþykki þeir, þarf að safna fyrir afborgunum. Þá
eru Íslendingar í stöðu manns sem keypt hefur íbúð fyrir 100% lán.
Það hefur tvöfaldast vegna stöðugra gengisfellinga, sem ríkisstjórn-

in hefur engin tök á. Íbúðin hefur lækkað í verði en skuldin er
komin langt upp fyrir þak. Við verðum að treysta á ,,hjálparstofnan-
ir” eins og þeir sem eiga ekki aðra björg. Þær eru ekki á hverju
strái. En nokkur ríki segjast ætla að lána okkur ef við lofum að
vera stillt og gegna þeim.

Hitt gæti gerst að ,,vinir” okkar Breta og Hollendingar reiðist og
fái vini sína til að neita að lána okkur. Hvort heldur sem gerist
verðum við að skapa gjaldeyri. Besta leiðin væri sú að ná til ferða-
manna frá Hollandi og Bretlandi og fá þá til að koma til Íslands. Ef
þeir eyða dýrmætum evrum og pundum á Íslandi getum við safn-
að fyrir afborgunum. En þá þurfa Íslendingar að skapa nýja hugs-
un. Til að byrja með þurfum við að finna hvað myndi draga ferða-
menn frá þessum þjóðum til Íslands.

Við Vestfirðingar skulum ekki láta hlut okkar eftir liggja.
Menningarferðir eru vænlegur kostur. Við skulum sýna þeim
hvernig við skrimtum á Hornströndum og hvað í okkur býr. Rifja
upp fyrir þeim að við þorðum að eiga viðskipti við bæði Hollend-
inga og Breta meðan danski kóngurinn bannaði það. Sýnum þeim
hver lífsskilyrðin voru. Rifjum upp þátt íslenskra sjómanna við
fæðuöflun fyrir Breta í síðustu heimsstyrjöld. Fullvissum þá um
að flest fólk á Íslandi er heiðarlegt, en ekki þrjótar sem koma óorði
á víkinga. Þeir voru manndráparar, ræningjar, nauðgarar og rændu
konum og börnum. En þeir voru þó bæði heiðarlegir og spennandi
viðfangsefni nútímans, ólíkt þrjótunum.

Stjórn Þjóðbúningafélags Vest-
fjarða hefur ákveðið að gefa út
dagatal fyrir árið 2010 með mynd-
um af fólki í þjóðbúningum. Fé-
lagið fékk styrk til verkefnisins
frá Menningarráði Vestfjarða. Ís-
firski áhugaljósmyndarinn Ágúst
Atlason mun sjá um myndatök-
una en ætlunin er að taka myndir
af fullorðnum og börnum í þjóð-
búningum við hversdagslegar að-
stæður, nútímalegar athafnir og í
vinnu.

Er það nýjung í framsetningu
þjóðbúningsins því hann hefur
ávallt verið settur á stall með
torfbæjum eða gömlum hlutum.
Ef vel tekst til vonast stjórn Þjóð-
búningafélagsins að dagatalið
verði skemmtilegt og örlítið ögr-
andi. Dagatalið verður selt á
Vestfjörðum og víðar. Þjóðbún-
ingafélagið leitar að fyrirsætum
fyrir dagatalið og er hægt að
bjóða fram krafta sína hjá Matt-
hildi í síma 840 4001 eða Mar-
gréti 899 3628.

Gefa út þjóð-
búningadagatal

Aðilar innan ferðaþjónustunn-
ar hafa mikið rætt um að lengja
þurfi ferðamannatímabilið á Ís-
landi og eru Vestfirðir ekki und-
anskildir þeirri umræðu. Hafa
margir ferðaþjónustuaðilar á
Vestfjörðum rætt um að ferða-
mannastraumurinn sé ekki nægj-
anlegur í síðari hluta ágúst mán-
aðar til að reksturinn borgi sig.
Hafa þeir því lokað fyrr en seinna.

Það bitnar hins vegar illa á þeim
ferðamönnum sem enn eru stadd-
ir í fjórðungnum. Heimir Hans-
son, forstöðumaður Upplýsinga-
miðstöðvar ferðamála á Ísafirði,
segir þjónustu á svæðinu minnka
til muna í ágúst og nefnir í því
sambandi að allar skipulagðar
ferðir á Hornstrandir séu hættar,
þótt enn sé hægt að panta ferðir
fyrir hópa. Söfnum hefur einnig

verið lokað víðsvegar í fjórð-
ungnum. Heimir segir að rætt
hafi verið um að hafa opið
lengra fram í ágúst til að koma
Vestfjörðum enn frekar á kortið
hjá ferðafólki.

„Þetta er spurning um það
hver tekur að sér að stíga skrefið
og hvernig það er framkvæmt.
Því miður hefur þetta skref ekki
verið tekið ennþá,“ segir Heim-

ir. Vandamálið einskorðast ekki
við Vestfirði að sögn Heimis,
heldur er það á landinu öllu, en
verulega dregur úr ferðaþjónustu
á Íslandi þegar liðið er á ágúst.
„Ein af ástæðunum er að mörg af
þessum fyrirtækjum eru með
skólafólk í sumarvinnu sem fer í
burtu á þessum tíma og því er
erfiðara að manna störfin í kring-
um ferðaþjónustuna,“ segir Heim-
ir Hansson, forstöðumaður Upp-
lýsingamiðstöðvarinnar.

– birgir@bb.is

Lítið úrval fyrir ferðamenn
Allar áætlunarferðir yfir í Hornstrandafriðlandið eru hættar, þó að það sé enn hægt að panta ferðir fyrir hópa.
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Magnús Hauksson, vert í hinu
vinsæla veitingahúsi, Tjöruhús-
inu í Neðstakaupstað, segir mjög
mikið hafa verið að gera í sumar
og enn sé töluvert um erlenda
ferðamenn. Hann opnaði staðinn
um sjómannadagshelgina, ásamt
konu sinni Ragnheiði Halldórs-
dóttur, eftir að hafa verið búinn
að vera með hann opinn af og til
í maí fyrir hópa og ekki er búist
við neinum breytingum fyrir

næsta ár hvað varðar opnunar-
tímann. Einnig kemur til greina
að hafa opið um helgar í vetur,
þ.e. föstudaga og laugardaga. Það
verður þá auglýst sérstaklega.
Húsið er þó ekki gert fyrir vetrar-
kuldann og þarf því að finna ráð
til að kynda það upp.

Magnús segir að þar sem að
ferðamannatímabilið á Íslandi
hefjist frekar seint eða um miðjan
júní, væri gott ráð að byrja

skólana aðeins seinna og hafa þá
lengur á vorin til að lengja ferða-
tímabilið hjá Íslendingum. Þá
gætu Eddu hótelin verið opin að-
eins inn á haustið þegar fólk er
að fara í réttir og berjatínslu. Að
sögn Magnúsar var fólk á húsbíl-
um sérstaklega áberandi í sumar
og minna af skipulögðum hóp-
um. Meira var af Íslendingum
sem heimsóttu Tjöruhúsið í sum-
ar en oft áður.      – heida@bb.is

Vetraropnun kemur til greina

Anna Ragnheiður Grétarsdótt-
ir (GP), Rögnvaldur Magnússon
(GB) og Páll Guðmundsson (GB)
sigruðu sjávarútvegsmótaröðina
í golfi sem lauk fyrir stuttu með
HG-mótinu á Tungudalsvelli. Í
karlaflokki án forgjafar sigraði
Rögnvaldur Magnússon með
6842 stig. Annar varð Chatchai
Phothiya (GB) með 5755 stig og
þriðji varð Sigurður Fannar Grét-
arsson (GÍ) með 4990 stig. Í
karlaflokki með forgjöf varð
Rögnvaldur einnig efstur með
4965 stig. Þar sem ekki var hægt
að sigra í tveimur flokkum, þ.e.
með og án forgjafar, kom fyrsta
sætið í þeim flokki í hlut Þor-

steins Arnar Gestssonar (GÍ) sem
fékk 4932 stig. Annar varð Anton
Helgi Guðjónsson (GÍ) með 4102
stig og þriðji varð Óli Rafn Krist-
insson (GÍ) með 3380 stig.

Í kvennaflokki án forgjafar
sigraði Anna Ragnheiður Grét-
arsdóttir (GP) með 7565 stig.
Önnur varð Björg Sæmunds-
dóttir (GP) með 6782 stig og
þriðja varð Bára Margrét Páls-
dóttir (GP) með 5747 stig. Í
kvennaflokki með forgjöf sigraði
Anna Guðrún Sigurðardóttir (GÍ)
með 6440 stig. Önnur varð Bjarn-
ey Guðmunsdóttir (GÍ) með 5702
stig og þriðja varð Freyja Sig-
mundsdóttir (GBB) með 4580

stig.
Páll Guðmundsson (GBO)

sigraði án forgjafar í öldunga-
flokki með 6970 stig. Annar varð
Tryggvi Sigtryggsson (GÍ) með
5668 stig og þriðji varð Karl Þór
Þórisson (GBB) með 3765 stig.
Með forgjöf í öldungaflokki sigr-
aði Óli Reynir Ingimarsson (GÍ)
með 6047 stig, annar varð Sig-
urður Ólafsson (GÍ) með 5992,5
stig og þriðji varð Finnur Magn-
ússon (GÍ) með 3690 stig.

Í unglingaflokki sigraði Niku-
lás Jónsson (GBO)  með 5000
stig og Daði Arnarsson (GBO)
varð annar með 3900 stig.

– birgir@bb.is

Rögnvaldur, Anna Ragn-
heiður og Páll sigruðu

Krafa um gjaldþrotaskipti á
steypufyrirtækið Ásel ehf., á Ísa-
firði hefur verið lögð fram fyrir
Héraðsdómi Vestfjarða. Það er
Lífeyrissjóður Vestfirðinga sem
fer fram á gjaldþrotabeiðnina
sem taka átti fyrir í gær. Grétar

Helgason, sem tók við starfi
framkvæmdastjóra fyrirtækisins
í mars á síðasta ári, hefur látið af
störfum. Hann tók við starfinu af
Skafta Elíassyni, sem sinnti því
frá árinu 2004, þegar hellusteypu-
stöð fyrirtækisins var byggð.

Mikill vöxtur var hjá fyrirtækinu
á árunum 2004 til 2008 og byggði
það meðal annars 400m² hellu-
steypustöð á Suðurtanga á Ísaf-
irði sem tekin var í notkun árið
2006. Síðastliðinn vetur störfuðu
sjö manns hjá fyrirtækinu.

Síðasta stóra verkefni Ásels
ehf., var frágangur á lóð Grunn-
skólans á Patreksfirði og íþrótta-
miðstöðvarinnar við Bröttuhlíð.
Verkkostnaður hækkaði mikið á
framkvæmdatímanum og vildi
Ásel að samningurinn við Vest-
urbyggð yrði verðbættur með
byggingarvísitölu en því var hafn-
að af sveitarfélaginu.  Í bókun
bæjarstjórnar Vesturbyggðar
segir að verkið hafi verið boðið

út og við útboð lá fyrir að verk-
tími væri áætlaður rúm tvö ár. Í
útboðsgögnum kom fram að
verkið yrði ekki verðbætt á fram-
kvæmdatímanum. „Við þær að-
stæður má ætla að í tilboði sínu
geri verktaki samt ráð fyrir eðli-
legum verðbreytingum eins og
þær lágu fyrir á tilboðstíma 3 til
5% verðbreyting miðað við eðli-
legan verktíma,“ segir í bókun
bæjarstjórnar.     – birgir@bb.is

Ásel verði tekið til gjaldþrotaskipta
Athafnasvæði Ásels á Suðurtanga á Ísafirði.
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Hjónin Roger og Mary Nisbet
frá Kaliforníu í Bandaríkjunum
hafa verið á ferðalagi um landið
að undanförnu. Í síðustu viku
komu þau til Ísafjarðar til að leita
að húsi sem afi Rogers byggði.
Höfðu þau meðferðis mynd af
húsinu sem frændi Rogers tók
árið 2001 er hann heimsótti Ísa-
fjörð. Þetta reyndist vera Sólgata
9, aðsetur H-prents ehf. og Bæj-
arins besta. Húsið byggði afinn
árið 1912 og hlaut það nafnið
Hebron. Umræddur afi, James
Love Nisbet, var skoskur trúboði
sem kom til Ísafjarðar í kjölfar
þess að Skotar stunduðu hval-
veiðar á miðunum við Ísland.

Seinna flutti hann til Reykja-
víkur og var fyrsti erlendi stúd-
entinn sem fékk skólavist við
læknadeild Háskóla Íslands árið
1914, með sérstakri heimild
háskólaráðs. Ein af ástæðum þess
að James innritaði sig í læknis-
fræði var að hann lagði þegar
stund á lækningar á Ísafirði þar
sem hann bjó á árunum 1909-14.

Í blaðinu Vestra árið 1910 þakka
tugir Ísfirðinga og Bolvíkinga
James Love fyrir „alla þá miklu
læknishjálp, sem hann hefir oss í
té látið án nokkurs endurgjalds,
af einskærum mannkærleika og
göfuglyndi“. James Love hefur
ekki viljað starfa við lækningar
án tilskilinnar menntunar og dreif
sig því í Háskólann þar sem hann
lauk námi árið 1917 með góðum
vitnisburði. Frá James Love Nis-
bet, störfum hans og sögu, er
nánar greint í II. bindi Sögu Ísa-
fjarðar og Eyrarhrepps hins forna
eftir Jón Þ. Þór.

„Faðir minn, Stanley Nisbet,
fæddist á Ísafirði en flutti til Skot-
lands ásamt fjölskyldu sinni sem
ungur drengur, 9-10 ára gamall.
Föðurbróðir minn sem fæddist
eftir að fjölskyldan var aftur kom-
in til Skotlands kom til Íslands
2001 og fann þetta hús. Hann
sendi okkur mynd af því og þess
vegna þekkti konan mín það. Ég
sá það ekki þar sem ég var að
keyra og hefði því getað misst af

því hefði hún ekki tekið eftir
því“, sagði Roger til skýringar á
því hvernig þau fundu húsið.

Hjónin fengu skoðunarferð um
húsið og fannst mikið til um þau
fjölmörgu hlutverk sem það hefur
gegnt gegnum tíðina, en auk þess
að vera prentsmiðja hefur m.a.
verið þar danssalur, kvikmynda-
hús, saumastofa og æskulýðs-
miðstöð, auk þess sem þar var til
húsa fyrsta útibú Landsbanka
Íslands á Ísafirði og fyrsti leik-
skóli sem rekinn var á Ísafirði.
Að lokinni skoðunarferð settist
blaðamaður niður með hjónunum
og fékk að vita nánari deili á
þeim merka manni James Love
Nisbet.

„Hann var mikill ævintýra-
maður. Hann var sá fyrsti í ætt-
inni mörg hundruð ár aftur í tím-
ann sem skírði frumburð sinn af
karlkyni eitthvað annað en Jam-
es. Nafnið sem varð fyrir valinu
var Stanley í höfuðið á mannin-
um sem fann dr. Livingstone á
sínum tíma“, segir Mary.

James Love flutti til Ísafjarðar
ásamt ungri brúði sinni, Isabellu,
en saman áttu þau fjóra drengi
og tveir þeirra fæddust á Íslandi.

„Það hlýtur að hafa verið skrít-
ið fyrir Isabellu að flytja á Ísa-
fjörð sem hefur virst mjög frum-
stæður bær miðað við það sem
hún átti að venjast í Skotlandi.
En hún var afar sterkur karakter
og sérstök kona“, segir Mary.

James Love fór aftur til heima-
landsins í kringum 1921 og bjó í
Skotlandi alla tíð upp frá því og
starfaði sem læknir. Hins vegar
sneri faðir Rogers, Stanley, aftur
til Íslands á sjöunda áratugnum.

„Föður mínum var boðið að
halda á Íslandi fyrirlestur um
menntamál, sem hann þáði“,
segir Roger.

„Það er mjög gaman að segja
frá því að vegna þess að íslenska
var hans fyrsta tungumál fékk
hann vin sinn til að þýða fyrir-
lesturinn og flutti hann á íslensku.
Hann gat reyndar ekki svarað
spurningum á íslensku á eftir og

þurftu umræður þess vegna að
fara fram á ensku, en það hlýtur
að þykja afrek að geta rifjað upp
tungumálið eftir svo langan tíma
í burtu“, bætir Mary við.

„Hann hafði gleymt orðaforð-
anum en gat myndað það sem
Skotum finnst vera skrítin hljóð,
sem sagt framburðinn“, segir
Roger.

Hjónin voru hæstánægð með
að hafa fundið þennan hlekk í
sögu fjölskyldunnar. Þótt þó séu
skosk að uppruna hafa þau búið í
Kaliforníu í nítján ár og starfa
við háskóla í Santa Barbara. Þau
eiga þrjár dætur.

„Þær eru allar miklir ferðalang-
ar að eðlisfari og hafa því erft
genin frá langafa sínum“, segir
Mary og bæði hjónin hlæja.

„Þær hafa enn ekki heimsótt
Ísland en ég held að þær verði
mjög spenntar fyrir því þegar
þær fá að heyra ferðasögu okkar“,
sagði Roger Nisbet í samtali við
blaðið.

– thelma@bb.is

Fundu hlekk í sögu fjölskyldunnar
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Lasagna og heit bláberjakakaLasagna og heit bláberjakakaLasagna og heit bláberjakakaLasagna og heit bláberjakakaLasagna og heit bláberjakaka
Sælkeri vikunnar býður upp á

uppskrift af ljúffengu lagsanga.
„Þessa uppskrift er hægt að leika
sé dálítið með. Hafa t.d. bara
grænmeti og/eða bæta í hana
hakki“, segir Alda Björg. Hún
segir að gott sé að hafa ferst
grænmeti með, hvítlauksbrauð
og jafnvel hrísgrjón. Í eftirrétt er
heit bláberjakaka. „Fékk þessa
uppskrift hjá systur minni alveg
æðislegur.“

Lasagna
500 g hakk
1 stk Mexíkó ostur
2 dl mjólk ca.
Tacosósu (nota oftast party
taco sósu má nota hvaða sósu
sem er)
Tómartpúrra

Lagsagna plötur
Rifinn ostur
Grænmeti að vild, nota oftast
þetta eða það sem er til hverju
sinni:
Brokkolí
Rauðlauk
Sveppi
kúrbítur
Paprika

hakkið (ef það er notað). Þegar
osturinn er tilbúinn setjið þá taco
sósuna út í og smakkið til með
tómatpúrrunni. Setjið grænmetið
og hakkið út í. Hrærið vel í og
bragðbætið með tómatpúrru ef
þarf. Setjið í eldfast mót, setjið
lagsagna plötur á milli, 2-3 lög.
Svo ost yfir og inn í ofn 20 mín
200°c.

Heit bláberjakaka
100 g smjör
100 g hveiti
100 g. sykur

Saxið niður grænmetið, gróf-
saxið og steikið. Leggið lagsagna
plöturnar í bleyti, bræða ostinn í
mjólkinni á vægum hita. Steikið

100 g. bláber
Hnoðið saman hveiti, smjör

og sykur. Setjið hluta af því í
eldfast mót blabber yfir og restina
af deiginu yfir bláberin. Inn í ofn

200°C í 10-15 mín. Berið fram
með ís eða þeyttum rjóma.

Næsti sælkeri vikunnar verður
hún Guðrún Oddný Schmidt
Suðureyri.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Alda Björg Karlsdóttir á Suðureyri
sem hér er ásamt eiginmanni sínum, Magnúsi Erlingssyni.

Fögnuðu 50 ára
fermingarafmæli

Fermingarbörn sem gengu til
altaris í fyrsta skipti þann 15.
maí 1959 í Ísafjarðarkirkju hittust
á Ísafirði um helgina og rifjuðu
upp gamla tíma. ,,Það voru 60
börn sem fermdust þennan dag,
bæði var fermt fyrir og eftir há-
degi af Séra Sigurði Kristjáns-
syni, og voru um 40 manns sem
mættu, nokkrir með maka sína
með sér. Við hittumst fyrst í
skíðaskálanum á föstudagskvöld,
svona til að hrista hópinn saman,“
segir Anna Lóa Guðmundsdóttir.

,,Á laugardeginum var bærinn
skoðaður, safnahúsið og gamli
barnaskólinn þar sem að við tók-
um morgunsöng. Svo fengum við
okkur hádegismat í Tjöruhúsinu
og tókum svo þrjú bíó og sáum
gamla mynd frá Ísafirði. Hópur-
inn lauk endurfundunum á kvöld-
verði á veitingastaðnum Við Poll-
inn á Hótel Ísafirði. Þessir endur-
fundir heppnuðust mjög vel og
við vorum mjög ánægð“, segir Anna
Lóa.                     – heida@bb.is

Fermingarbörnin ásamt mök-
um fyrir framan Ísafjarðarbíó.

Skemmtu sér kon-
unglega í drullunni

Boltafélag Ísafjarðar stóð
fyrir mýrarboltamóti auk hefð-
bundins knattspyrnumóts um
helgina. „Mótið gekk mjög vel
þó veðrið hefði nú getað verið
betra. Við höfðum mótið í styð-
sta lagi, tvo leiki á lið á Torfnesi
og grilluðum svo ofan í liðið og
gáfum krökkunum smágjöf.
Að því loknu var rokið inn í
Tungudal þar sem allir sem

treystu sér fengu að spreyta
sig. Það dembdu sér nú flestir í
drulluna“, segir Svavar Þór
Guðmundsson, formaður BÍ.
Krakkarnir skemmtu sér kon-
unglega í drullunni að sögn
Svavars en reynt var að hafa
íþróttina örlítið í léttari kantin-
um. „Drullan var ekki eins
blaut og þegar fullorðnir eru
að keppa og því dálítið þykkri

og kannski auðveldari yfirferð-
ar.“

Til stendur að gera mýrar-
bolta barna að árlegum viðburði
hjá BÍ. „Þetta er komið til að
vera. Við vonumst til að geta
dregið aðkomulið vestur til að
keppa við okkur með því að
bjóða upp á þessari nýjung. Þá
verður keppt um heimsmeist-
aratitil barna og unglinga. Börnin skemmtu sér konunglega í drullunni.
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