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„Fólk er að deyja þarna úti í dag og 
það mun deyja á morgun. Ef leitað 
er lausna sem tæki nokkrar vikur er 
ég ansi hræddur um að ansi margir 
deyi sem ekki myndu þurfa þess ef 
gripið væri fyrr inn í.“

Hótelstjórar á  Núpi í 
flóttamannahjálp?
– sjá bls. 6 – 8.

Víkingahátíð í Haukadal
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Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

Aukin framleiðsla Arnarlax á laxi í Arnarfirði 
um 7.000 tonn  

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum nr. 106/2000.  Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Laugavegi 166, Reykjavík. Álit Skipulagsstofnunar og matsskýrslu 
Arnarlax ehf. er einnig að finna á heimasíðu stofnunarinnar:  
www.skipulagsstofnun.is.  

Þeir létu heldur ófriðlega 
víkingarnir á Vésteinsvöllum í 
Haukadal laugardaginn 5. sept
ember, börðust illúðlega með 
allskyns atgeira og sverð, bitið 
var í skjaldarrendur og menn 
nánast höggnir í herðar niður.  
Ekki fóru þó allir með ófriði, 
einn bruggaði kjetsúpu af bestu 
gerð og annar hamraði járnið við 

Víkingahátíð á slóðum 
Gísla Súrssonar

eldinn. Innandyra stóðu konur 
við handverkið og börnin rísluðu 
sér á gólfum. Nokkrir gengu 
um söguslóðir Gísla Súrsonar 
undir góðri leiðsögn Þóris Arnar 
Guðmundssonar enda er það 
nauðsynlegt að vita hvar haugar 
Vésteins og Þorgríms eru, hvar 
Sæból stóð til forna og hvernig 
þessu háttaði öllu til.  Og á meðan 

sumir sátu við borð spákonunnar 
fóru aðrir á hestbak eða nutu 
náttúrufegurðarinnar í Haukadal. 
Að lokum var stiginn hringdans 
að víkingasið.

Viðburðurinn er skipulagður 
af Elfari Loga og hans fólki 
en að baki stóð Menningarráð 
Vestfjarða.

BS

– Ert þú utan höfuðborgarsvæðisins?

– Langar þig að ná fastari tökum á heilsunni með hjálp fagfólks?

– Getur þú æft sjálfstætt en vantar stuðning til að komast af stað?

– Viltu laga til í mataræðinu?

- Þín brú til betri heilsu

www.heilsuborg.is Heilsuborg ehf.  •  Faxafeni 14  •  108 Reykjavík  •  Sími 560 1010

Nánari upplýsingar í síma 5601010

Fjarnám
með stuðningi fagaðila - þrír mánuðir

Hátt í 100 krakkar komu við 
í íþróttahúsinu á Torfnesi  á 
laugardag þegar KFÍ hélt körfu
boltadaginn og sjaldan hafa 
jafn margir krakkar komið á 
körfuboltadag. Rífandi stemmn
ing var í salnum en það voru 
leikmenn meistaraflokks karla 
ásamt þjálfurum yngri flokka 
sem héldu utan um leiki og ýmsar 
boltastöðvar. Sumir iðkendur 
hrepptu veglega vinninga í sting
er og 3. stiga keppnum og allir 
fóru heim með plakat af íslenska 
landsliðinu í körfubolta sem hóf 
einmitt leik gegn Þýskalandi rétt 
í þann mund sem körfuboltadeg
inum lauk.

Foreldrar og forráðamenn 
fjölmenntu með krökkunum og 
mörg ný andlit í þeim hópi. Það 
er von barna og unglingaráðs 

að sem flest áhugasöm börn láti 
verða af því að kíkja á æfingar 
hjá viðeigandi aldurshópum. 
Það kostar foreldra ekkert að 
leyfa yngstu krökkunum að æfa 
körfubolta og nýir iðkendur í 
minnibolta eldri og uppúr æfa 
gjaldfrjálst fyrstu tvo mánuðina. 
Farið verður á minniboltamót við 
hæfi hvers aldursflokks í vetur en 
krakkar í 7. flokki og eldri taka 
þátt í Íslandsmótum KKÍ.

 Barna og unglingaráð KFÍ 
vill koma á framfæri þakklæti 
til meistaraflokks fyrir aðstoðina 
á laugardaginn og sömuleið
is þakkar ráið að þessu sinni 
sérstaklega tveimur dyggum 
styrktaraðilum yngri flokkanna 
en það eru Samkaup og H.V. 
umboðsverslun á Ísafirði.

100 krakkar á 
körfuboltadegi KFÍ
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ÚTSALA
HÚSASMIÐJUNNAR

ÞVOTTAVÉL
Electrolux, FW30L7120 
1200 snúninga, 7 kg.      
1805690

64.900kr
76.900kr

HÁÞRÝSTIDÆLA
C130.2-8 PCD, 130 bör - 
520 ltr/klst, 8 m slanga + 
pallabursti ofl.
5254221

27.995kr
36.995kr

HLEÐSLUBORVÉL
EPC12CAB, 12V, 2 rafhlöður
5245999

3.411 kr

FULLT VERÐ 5.249 9.995 kr

FULLT VERÐ 14.519

GREEN-IT
HEKKKLIPPUR
“TELESCOPIC”
5084774

INNIMÁLNING 10 LTR
Polytex 7 veggmálning
Litir: Hvítt, beinhvítt, ljós antik.
7119970-7119977

7.796 kr

FULLT VERÐ 10.395

12.895 kr

FULLT VERÐ 17.795

STURTUTÆKI
TMC
8000861

6.374 kr

FULLT VERÐ 8.499

POTTUR
Chef, 16 cm, 1.7 ltr.
2006490

999 kr

FULLT VERÐ 1.579

CALIBER
VERKFÆRATASKA
N15S 15”
5024497

990 kr/m2

FULLT VERÐ 1.390

HARÐPARKET
Eik, 3ja stafa
6 mm þykkt, 7 ára ábyrgð
146937

1.499kr/3 stk
ERIKA OG CALLUNA

6.490 kr

FULLT VERÐ 9.990

HNÍFAR
Taylors Eye
2000874
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Ritstjórnargrein

Þing og þjóð

Spurning vikunnar

Viltu taka á móti flóttamönnum frá Sýrlandi?

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

Alls svöruðu 485.  
Já, sögðu 210 eða 43%  
Nei, sögðu 275 eða 57%

Í þessari viku hefst haustþing Alþingis og vonandi tekst öllum 
sem þar sitja að vinna með hag almennings að leiðarljósi. Okkar 
ágæti þingmaður í Norðvesturkjördæmi Guðbjartur Hannesson 
tekst nú á við krabbamein og við keflinu tekur Ísfirðingurinn Ólína 
Þorvarðardóttir. Bæjarins besta sendir Guðbjarti batakveðjur og 
óskar þeim báðum góðs gengis í sínum stóru verkefnum. Ásmund-
ur Einar Daðason þingflokksformaður Framsóknarflokksins og al-
þingismaður Norðvesturkjördæmis hefur látið í ljós einbeittan vilja 
til að vinna að byggðamálum á komandi þingi. Það þykir okkur á 
Bæjarins besta ákaflega góð tíðindi og höfum sent honum erindi 
þar sem honum er boðið að útlista fyrir okkur hvaða áherslumál 
hann hefur í huga fyrir okkur hér á hjaranum. Hlutfall kvenna á 
alþingi verður um 44% á komandi þingi og hefur kynjabilið aldrei 
verið minna á þeim góða stað. 

Umræðan um flóttamenn er, merkilegt nokk, enn á dagskrá og af 
nágrönnum okkar í Svíþjóð er það helst í fréttum að flóttmenn þar 
hafa tekið upp á að „hverfa“ og er talið að almennir borgarar hafi í 
stórum stíl tekið heilu fjölskyldurnar upp á sína arma. Þetta er auð-
vitað alls ekki samkvæmt lögum og reglum og örugglega ekki besta 
leiðin, en hugsanlega eina leiðin. Almenningur vill ekki sjá fleiri 
dáin börn á sólaströndum og tekur nú fram fyrir hendur á stjórn-
völdum, hugsanlega erum við að sjá þessa margumtöluðu „gjá milli 
þings og þjóðar“. Í blaði vikunnar er viðtal við þá bræður Sigurð og 
Guðmund á Núpi, en þeir hafa boðið húsakynnin þar til móttöku 
flóttamanna og Ásta hótelstýra er tilbúin að hafa þar vetursetu með 
fjölskyldu sinni fari svo að þar fái nokkrar hraktar fjölskyldur skjól.
Bæjarstjórnir Súðavíkurhrepps og Ísafjarðarbæjar hafa samhljóða 
ályktað um að hér sé vilji til að taka við hrjáðu fólki og nú er beðið 
eftir útspili ríkisstjórnarinnar. Um heiminn fer bylgja mannúðar 
og allt í einu er eins og almenningur segi „hingað og ekki lengra“, 
blinda augað hefur fengið sýn, við sjáum neyð flóttamanna.

Vanir menn í túlkun á orðum Ólafs Ragnars Grímssonar hafa 
túlkað setningarræðu hans á Alþingi 8. september á þann veg að 
hann muni ekki bjóða sig aftur fram til forseta. Hvort túlkunin sé 
rétt eða Ólafur skipti um skoðun á svo eftir að koma í ljós.

Annars var það helst í fréttum í vikunni að strákarnir okkar feta 
í fótspor stelpnana okkar og fara á stórmót í tuðrusparki, virkilega 
skemmtilegt að eiga svona hæfileikaríka einstaklinga. Gerum ekki 
lítið úr gildi fyrirmynda því auðvitað voru stelpurnar bæði fyrir-
mynd og hvetjandi fyrir þá, það er alltaf auðveldara að fara kjölfarið 
en vera brautryðjandinn.                                                                            BS

HÚSASMIÐJAN Á ÍSAFIRÐI
LEITAR AÐ ÖFLUGUM 
LIÐSMANNI

Húsasmiðjan leggur metnað sinn 
í að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

Viljum ráða metnaðarfullan og 
þjónustulundaðan starfsmann til sölu- og 
afgreiðslustarfa í verslun okkar Ísafirði.

Ábyrgðarsvið

•  Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 

• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur

• Reynsla af verslunarstörfun æskileg  

• Þekking á byggingavörum kostur

• Samskiptahæfni, sjálfstæð og vönduð vinnubrögð

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Umsóknir berist fyrir 20. september n.k.
til Elmars Guðmundssonar, rekstrarstjóra 
verslunarinnar elmogud@husa.is   
S: 693-3120
Öllum umsóknum verður svarað.

 

 

Sími 590 6400   www.idan.is

Námskeið fyrir byggingamenn á Ísafirði 24. september.

Raki og mygla í húsum

Að læra að þekkja og fyrirbyggja rakavandamál í húsnæði
Á þessu námskeiði verður fjallað um raka í húsnæði og myglusveppi sem iðulega fylgja viðvarandi raka 

í byggingarefnum. Markmið þess að að kenna þátttakendum að þekkja myglu og kynna þeim 

ráðstafanir gegn henni. Farið verður yfir helstu galla á byggingafræðilegum lausnum og helstu mistök 

við byggingu húsa sem orsaka leka- og rakavandamál í húsum og hvernig megi koma í veg fyrir þau. 

Farið verður lauslega í loftun og útreikninga á rakastreymi gegnum byggingahluta. Fjallað verður um 

byggingaraka og greiningu rakaskemmda. Fjallað verður um lífsskilyrði myglusveppa, hvar þeir þrífast, 

hvernig má finna þá og uppræta.

Námsmat:  100% mæting.

Kennarar: Sylgja Sigurjónsdóttir, líffræðingur CMI og CMRC vottun  
 og Kristinn Alexandersson, byggingatæknifræðingur hjá VSÓ ráðgjöf.

Tími: Fimmtudagur 24. september, kl. 10.00 - 16.00.  
 Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Ísafirði.

Lengd: 10 kennslustundir.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.
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Eigendur Hótels Núps í Dýra
firði hafa boðið Eygló Harðar
dóttur velferðarráðherra að nýta 
húsnæðið til að taka á móti flótta
mönnum frá Sýrlandi. Hugmynd 
þeirra hefur vakið töluverða 
athygli enda er neyð flóttamanna 
og hælisleitenda ofarlega á baugi 
meðal heimsbúa í dag.

Án efa snerta fréttir af stríðs
hrjáðu fólki sem knýr dyra á 
landamærum Evrópu við öllum 
sem þær lesa. Skiptar skoðanir 
eru þó á því hvernig best sé að 
hjálpa þeim. Sumir vilja opna 
hliðin fyrir sem allra flestum og 
segja engan tíma mega missa þar 
sem fjöldi fólks deyr á hverjum 
degi við að reyna að flýja stríðið 
í Sýrlandi. Aðrir segja þó að 
vanda verði til verks og óttast að 
of mikið álag verði lagt á þjóðar
skútuna ef við fáum til okkar of 
marga flóttamenn sem við getum 
svo ekki séð fyrir án kostnaðar 
fyrir þá sem minna mega sín í 
þjóðfélaginu. Ríkisstjórnin áætl
aði í upphafi að taka á móti 50 
flóttamönnum. Eftir að háværar 
raddir kröfðust þess að stjórnvöld 
myndu beita sér fyrir því að fleiri 
flóttamönnum og hælisleitendum 
verði hleypt inn í landið er nú 
verið að skoða hversu mörgum 
hægt verði að hjálpa. Ljóst er að 
vandasamt verk er fyrir höndum 
hver svo sem niðurstaðan verður.

Blaðamaður Bæjarins besta 

heyrði því í eigendum Hótel 
Núps, þeim Sigurði Arnfjörð og 
Guðmundi Helgasyni og hug
myndasmiðnum Ástu Hafberg, 
aðstoðarhótelstýru á Núpi, og 
forvitnaðist um það hvernig þau 
sjá fyrir sér að flóttamannabúðir 
á Núpi gætu orðið að veruleika.

–Hvað varð til þess að hug
myndin kviknaði?

„Fréttir og myndir af þessum 
hörmungum vöktu upp einhverja 
löngun hjá okkur Núpsfólki að 
gera það sem við gætum til þess 
að hjálpa. Enda hefur maður ver
ið harmi sleginn að verða vitni að 
þessari neyð sem sístærri hópur 
fólks býr við. Ásta Hafberg kom 
þá með þessa hugmynd að byrja 
á því að bjóða aðstöðuna að Núpi 
fyrir flóttafólk,“ segir Sigurður 
og Ásta tekur undir með honum.

„Hugmyndin kviknaði eigin
lega út frá því að hjartað í manni 
er við það að bresta á hverjum 
degi, eins og hjá líklega öllum 
öðrum sem fylgjast með frétt
um af gangi mála. Á veturna er 
starfsemin á Núpi ekki að neinu 
marki og því fannst okkur kjörið 
að hægt væri að nýta húsið í þetta, 
bara til að byrja einhvers staðar. 
Ég bar þetta undir bræðurna og 
þeir tóku strax vel í þetta.“

Fólk er að deyja í dag
Þau sjá fyrir sér að Núpur 

gæti verið fyrsta stopp þar sem 
flóttafólk fær nokkurs konar 
neyðaraðstoð og fyrstu kennslu 
í málinu.

„Núpur var hugsaður til mjög 
skamms tíma – bara tvær til þrjár 
vikur eða þar til búið væri að 
finna einhverja varanlega lausn 
fyrir fólkið innan fjórðungsins. 
Hvort sem það væri inn á heim
ilum velviljaðs fólks eða úrræði 
á vegum stjórnvalda,“ segir 
Guðmundur. Núpstríóið segir 
ljóst að ráðamenn þurfi að hafa 
hraðar hendur þar sem málið sé 
afar aðkallandi.

 „Mjög mikilvægt er að mál 
sem þetta lendi ekki í nefndum 

um ómunatíð. Þetta þarf að 
vinnast hratt og örugglega. Þetta 
er bara þannig málefni, það er 
ekki hægt að leggja þetta fyrir 
nefndir þar sem það getur velkst 
um nánast að eilífu. Meðan við 
hugsum okkur um er fólk að 
deyja. Hvernig væri því að sýna 
mannkærleika og opna okkar 
landamæri fyrir fólki í neyð?,“ 
spyr Ásta.

Þremenningarnir sjá fyrir sér 
að vel væri hægt að taka á móti 
hátt í hundrað manns.

„Hægt væri að fá stóran hóp 
hingað vestur, við sjáum fyrir 
okkur 50–80 manns sem kæmust 
öll fyrir á Núpi þar til hægt væri 
að finna varanlegri lausn,“ segir 
Sigurður.

„Jafnvel fleiri ef mörg börn 
væru í hópnum,“ bætir Guð
mundur við. „Ég ímynda mér 
að neyðin sé mest hjá einstæðum 
konum með börn og það er kjörið 
að vera með stóran barnahóp hér 

í gamla skólanum á Núpi.“
„Hér erum við með uppábúið 

fyrir 90 manns, mötuneyti og 
skólastofur þar sem hægt væri að 
byrja að kenna þeim undirstöðu
atriðin í íslensku. Við sjáum fyrir 
okkur að hjúkrunarfræðingur 
gæti komið frá Fjórðungssjúkra
húsinu á Ísafirði og áfallateymi í 
gegnum Rauða krossinn en eins 
og flestir vita erum við með öfl
uga deild hér fyrir vestan,“ segir 
Sigurður.

Sameiginlegt átak 
nauðsynlegt

Strax og hugmyndinni var 
varpað fram setti Ásta sig í 
samband við formann bæjarráðs 
Ísafjarðarbæjar og sendi Eygló 
Harðardóttur velferðarráðherra 
póst með tilboðinu.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar 
lýsti sig á síðasta fundi reiðubúna 
að taka á móti flóttamönnum 

og sýna þannig samfélagslega 
ábyrgð í verki eins og það er 
orðað í ályktun þar að lútandi. 
Jafnframt samþykkti bæjarstjórn 
að óska eftir viðræðum við ríkis
valdið um hlutverk og aðkomu 
bæjarins að móttöku flóttafólks 
og lýsti yfir vilja til samstarfs 
við nágrannasveitafélög. Súða
víkurhreppur hefur lýst yfir vilja 
til þess sama.

Er viðtalið var skrifað höfðu 
Núpsbúar ekki heyrt frá velferð
arráðuneytinu. Ásta hefur þó í 
hyggju að ganga á eftir því að fá 
svör frá ráðuneytinu hvort vilji 
sé til að þekkjast boðið.

„Ég kom á dögunum til Reykja
víkur og setti mig strax í samband 
við ráðuneytið en hef enn ekki 
fengið nein svör. Ég vona að 
það fari þó að gerast hvað úr 
hverju, en ef ekki þá hef ég í 
hyggju í að panta viðtalstíma hjá 
ráðherra og tala við hana prívat 
og persónulega.“

Verða flóttamannabúðir 
að veruleika í Dýrafirði?
Hótelstjórar á  Núpi í viðtali
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Öll þrjú eru sammála um 
nauðsyn þess að um sameigin
legt verkefni stjórnvalda, rauða 
krossins og sjálfboðaliða verði 
að ræða.

„Menntamálaráðuneytið á 
byggingarnar sem við leigjum af 
þeim fyrir hótelreksturinn. Sem 
leigjendur ættum við þó að hafa 
ákveðinn ráðstöfunarrétt – en 
auðvitað myndum við vilja gera 
eitthvað í sátt og samlyndi við 
menntamálaráðuneytið,“ segir 
Sigurður og Guðmundur bætir 
við: „Hér erum við með stórar 
og rúmgóðar byggingar, manni 
finnst það nú ekki vera í anda 
miskunnsama samverjans að 
láta þær standa að mestu auðar 
yfir vetrartímann þegar þörfin er 
svona mikil.“

Verðum að bregðast 
við vandanum

Núpsfólkið hefur mestmegnis 
fengið jákvæð viðbrögð en líka 
heyrt einhverjar gagnrýnisraddir.

„Þar sem skólinn er ríkiseign 
hefur fólk látið í ljós áhyggjur af 
kostnaðinum fyrir ríkiskassann. 
Ég sé fyrir mér að ríkið myndi 
koma að þessu með einhverjum 
hætti sem þarf alls ekki að felast 
í beinhörðum peningum. Til að 
mynda í formi leigu, rafmagns 
og hita og annað slíkt. Það þarf 
ekkert endilega að vera bein fjár
framlög. Eins og ég hafði hugsað 
mér þetta þá myndi ég, ef af þessu 
yrði, fara af stað með söfnun því 
það þarf föt, dót, hreinlætisvörur 
og aðra praktíska hluti sem þurfa 
að vera til staðar. Svo myndi ég 
líka vilja fara af stað með ein
hvers konar fjársöfnun, því það 
mun alltaf einhvers staðar vanta 
eitthvað upp á. Svo til þess að vel 
megi fara þá yrði þetta að vera 
sameiginlegt átak allra, allir yrðu 
svolítið að vilja vera „memm“. 
Auðvitað verða svona hlutir að 
vera samstarfsverkefni á milli 
ríkis, sveitarfélaga og almenn
ings því við megum ekki gleyma 
hinum almenna borgara í þessu. 
Margir eru tilbúnir að gera allt 
sem í þeirra valdi stendur til að 
aðstoða og það skiptir allt máli.“

Sigurður segist vongóður um 
að stór hópur fólks sé reiðubúinn 
að leggja sitt á vogarskálarnar til 
að styðja við flóttamennina.

„Mín tilfinning er sú að flestir 
vilji hjálpa og það sem flestum. 
Manni sýnist það svona miðað 
við það sem fram kemur á samfé
lagsmiðlunum og í athugasemd
um við fréttum. Það er bara einn 
og einn neikvæður og auðvitað 
mega allir hafa sínar skoðanir.“

Hann segist þó hafa fullan 
skilning á því að fólk hræðist 
að takast á við þennan erfiða og 
krefjandi vanda.

„Auðvitað myndi allur heimur
inn vilja vera laus við flótta
mannavandann. En þetta er 
staðan í dag og við verðum að 
bregðast við og reyna hjálpa úr 
því sem komið er. Vil nú minna 
á að okkur Íslendingum hefur 
nú verið hjálpað af erlendum 
aðilum þó við höfum ekki þurft 
að flýja land. Nú síðast í hruninu 
er erlent fjármagn hjálpaði okkur 
við að kljást við vandann. Svo 
er alltaf verið að tala um Katla 
muni gjósa í náinni framtíð og ef 
til þess kæmi er ég ansi hræddur 
um að við myndum jafnvel þurfa 
hjálp frá alþjóðasamfélaginu. 
Auðvitað vonum við þó að Ís
lendingar þurfi aldrei að lenda í 
hörmungum sem neyða þá til að 
flýja úr landi. En við ættum þó 
að geta sett okkur í spor annarra 
og hjálpað þeim sem minna mega 
sín burtséð frá trú eða kynþætti.“

Baráttukona fyrir betri 
lífs kjörum almennings

Ásta er, auk þess að vera fimm 

barna móðir og aðstoðarhótel
stýra á sumrin, viðskiptafræðing
ur að mennt og mikil baráttukona 
fyrir betri lífskjörum almennings 
í heild sinni. Til að mynda situr 
hún í stjórn leigjendasamtaka 
Íslands og hefur unnið hjá Hags
munasamtökum heimilanna um 
árabil.

„Mitt helsta baráttumál undan
farin ár hefur verið að lögfesta 
lágmarksframfærsluviðmið, ég 
er enn að berjast fyrir því. Ég 
hætti ekkert heldur held áfram í 
bakgrunninum og reyni að leggja 
mitt af mörkum til samfélagsins. 
Það eru mörg mál sem enn þarf að 
berjast fyrir í okkar samfélagi.“

Ef flóttamannabúðir að Núpi 
yrðu að veruleika segist Ásta 
tilbúin til þess að flytja með 
fjölskyldunni á Núp yfir veturinn 
til að halda um taumana og fylgja 
málinu úr hlaði.

„Ef af þessu verður, förum við 
fjölskyldan á Núp yfir vetrartím
ann. Við erum nú þegar á Núpi 
yfir allt sumarið og finnst það 
öllum yndislegt. Einhver yrði 
að sjá um daglega umsjón með 
þessu og ég er tilbúin til þess að 
bjóða mig fram í það. Börnin 
mín fimm sömuleiðis, sá eini sem 
myndi mótmæla væri kötturinn,“ 
segir Ásta hlæjandi og slær á létta 
strengi en segir svo í alvarlegum 
tón. „Það var alveg ljóst frá 
upphafi að við værum tilbúin í 
að fylgja þessu eftir. Enda ekki 
annað hægt þegar maður er búinn 

að varpa hugmyndinni fram á 
annað borð. Ég er með börn á 
öllum aldri og þau hafa öll lýst 
því yfir að þau séu tilbúin fyrir 
vetursetu að Núpi.“

Mikilvægt að leyfa ekki umræð
unni að verða miskunnarlaus
Þremenningarnir benda jafn

framt á að Vestfirðir henti vel 
fyrir verkefni af þessu tagi þar 
sem þekking og kunnátta sé enn 
til staðar í fjórðungnum eftir að 
tekið var á móti hópi flóttamanna 
frá AusturEvrópu um miðbik 
tíunda áratugsins.

„Það liggur mikil kunnátta í 
sveitarfélaginu í meðferð svona 
mála sem er mjög gott að geta 
nýtt,“ segir Ásta.

„Okkur finnst kjörið að endur
virkja þessar stöðvar sem settar 
voru upp er tekið var á móti álit
legum hópi frá fyrrum Júgóslavíu 
á sínum tíma. Það gekk mjög vel 
og Vestfirðingar tóku vel á móti 
þeim. Í því samhengi má benda 
á að að öldruðum, öryrkjum og 
atvinnulausum var ekkert minna 
hjálpað þó þessum hópi væri 
boðið hingað. Enda hefur það 
fólk sem kom um miðjan tíunda 
áratuginn leitað á önnur mið 
eftir að það hafði komið undir 
sig fótunum hér vestra, eftir því 
sem ég best veit. Og ekki eru þeir 
á atvinnuleysiskrá á Vestfjörðum 
eins og sumir vilja meina að 
verði raunin ef flóttamönnum 
verði hleypt í stórum hópum inn 

ER NÆSTA STÓRSTJARNA
ÍSLANDS AÐ VESTAN?
Við leitum að hæfileikaríku fólki á öllum aldri til að taka þátt í Ísland Got Talent. 
Áheyrnarprufur fyrir Vestfirði fara fram þann 17. september nk. kl. 14 í Edinborgarhúsinu.
Erum við að leita að þér?

Skráning í áheyrnarprufur er hafin. Smelltu þér inn á www.stod2.is/talent



8 Fimmtudagur 10. SEPTEMBER 2015

Nánari upplýsingar og rafræn umsóknareyðublöð eru á www.nmi.is 
Beiðni um upplýsingar og aðstoð má senda á netfangið hildur@nmi.is.

Styrkir geta að hámarki numið 50% af heildarkostnaði verkefnisins.  
Ekki eru veittir styrkir til árfestinga s.s. í tækjum og tækjabúnaði.

Umsóknarfrestur til kl. 12:00 á hádegi þann 28. september 

Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem 
hlotið  gætu frekari ármögnun sjóða og árfesta   

Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða  
frumkvöðla og fyrirtækja

Markmið verkefnis:

Verkefni sem skapa ný störf
Nýsköpun og/eða samstarfsverkefni sem byggir á hönnun 
Nýsköpun sem á sér stað í klasasamstarr 
Verkefni sem eru að stíga fyrstu skref á alþjóðamarkaði

Sérstök áhersla er lögð á 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir eftir 
umsóknum um styrki úr verkefninu Átaki til  atvinnu- 
sköpunar. Veittir eru styrkir  til nýsköpunarverkefna og 
markaðsaðgerða starfandi frumkvöðla og nýsköpunar- 
fyrirtækja. 

Á markað með 
snjallt nýsköpunarverkefni?

Átak til atvinnusköpunar

V20102 – Miðstræti 1, Bolungarvík, eigandi Ríkissjóður 
Íslands. 

Um er að ræða steinsteypt einbýlishús að hluta og úr 
timbri að hluta á tveimur hæðum sem stendur á fallegri 
gróinni 838 m² lóð, vel staðsettri í kaupstaðnum. Húsið 
er samtals 205 m², upphaflega byggt árið 1930 með 
viðbyggingu frá 1959 og bílskúr er 24,6 m². Húsið er 
einangrað og klætt að utan með álklæðningu sem farin 
er að láta á sjá.

Brunabótamat eignarinnar er kr. 51.000.000,- og 
fasteignamat er kr. 13.250.000,- 

Húseignin verður til sýnis í samráði við Jónas Guð-
mundsson á skrifstofutíma í síma 898 6794.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum 
aðila og hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa 
www.rikiskaup.is

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, 
Reykjavík  fyrir kl. 10.00 þann 6. október 2015 þar sem 
þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska.

Tilboð óskast í fasteignina 
Miðstræti 1, Bolungarvík

Skógarganga í Tungudal 
Skógræktarfélag Ísafjarðar   
býður fólki  í stutta skógargöngu laugardaginn 
12. september kl. 14. Komið verður saman 
í Simsonsgarði og gengið þaðan um Tunguskóg, 
Skoðaðar lagfæringar á stígum í sumar o.fl.   
Jafnframt verður rætt hvað sé æskilegt  að gera 
meira í skóginum.   

Skógræktarfélag Ísafjarðar 

í landið nú. Ég verð nú að segja 
fyrir mitt leyti að mér finnst það 
nú hálffurðulegar samlíkingar,“ 
segir Sigurður. Ásta er sammála 
og segir mikilvægt að gleyma sér 
ekki í karpi milli þeirra sem hafa 
ólíkar skoðanir.

„Umræðan hefur verið svo 
mikið á þá leið að við megum 
ekki gleyma þeim sem eiga um 
sárt að binda á Íslandi. Ég hef ver
ið að berjast fyrir þessum hópum 
sem um er rætt, til dæmis með 
lágmarksframfærslunni. Því með 
því að lögfesta einhver viðmið 
batna kjörin, bæturnar og elli
lífeyrir hækka og lífsgæðin um 
leið. En það má alls ekki blanda 
þessu saman við þær aðstæður 
sem flóttamenn búa við í dag. 
Þar sem fólk berst fyir lífi sínu 
hvern klukkutíma sólarhringsins. 
Flóttafólkið er ef til vill hungrað, 
sært og væntanlega skelfingu 
lostið – þetta eru ekki sömu 
hlutirnir og þeir sem minna mega 
sín í íslensku þjóðfélagi kljást 
við – þó vissulega megi ekki 
sofna á verðinum að berjast fyrir 
betri kjörum fyrir þá. Við megum 

ekki vera svona gjörn á að vera 
alltaf í þessum samanburði því 
við getum illa borið þetta saman. 
Mér finnst svo sárt að sjá hvað 
við leyfum umræðunni að verða 
svo miskunnarlaus. Ég tel nú að 
enginn vilji að við fáum þann 
stimpil á okkur að við sem þjóð 
séum miskunnarlaus, því það er 
langt í frá að vera rétt.“

Öll segjast þau vongóð um að 
vel verði tekið í tilboð þeirra.

„Ég vona að þetta verði að 
veruleika og flóttamenn geti 
komið og verið á Núpi á með
an þeir reyna að ná áttum. Ég 
vona þó að það verði í sem allra 
skemmstan tíma þeirra sjálfra 
vegna og fljótt verði fundið úr
ræði svo þeir geti komið undir 
sig fótunum og unnið sig út úr 
þeim hörmungunum sem þeir 
hafa upplifað. En sem skamm
tímalausn eru flóttamannabúðir 
á Núpi mjög hentug lausn, sér 
í lagi meðan verið er að vinna 
að varanlegri lausnum,“ segir 
Sigurður að lokum.

– Thelma Hjaltadóttir
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landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Samkvæmt ákvörðun Fjár mála
eftir lits ins voru Lands bankinn  
og Spari sjóður Norðurlands sam
einaðir þann 4. september sl.  
og eru nú öll útibú spari sjóðsins 
orðin útibú Lands bankans. Lands
bank inn er stærsta fjár mála
fyrir tæki lands ins og leggur ríka 
áherslu á trausta og persónu lega 
þjón ustu við við skipta vini sína. 

Bankinn hefur lengi rekið víð
feðm asta útibúanet landsins 
og það er okkur ánægju efni að 
bjóða viðskiptavini Sparisjóðs 
Norðurlands velkomna í hópinn. 

Sparisjóður Norðurlands hefur 
gegnt mikil vægu hlut verki fyrir 
við skipta vini á starfssvæðum 
sínum. Lands bank inn tekur nú 
við þessu hlut verki og mun leggja 
allt kapp á að sam run inn gangi 
vel fyrir sig. 

Reikningar og kort virka líkt 
og áður sem og net banki en 
þegar fram líða stundir verður 
viðskiptavinum boðið að nýta sér 
samsvarandi þjónustuleiðir hjá 
Landsbankanum. Við hvetjum 
nýja viðskiptavini til að kynna  
sér vel góð kjör og persónu lega 
þjón ustu okkar. Velkomin  
í Landsbankann. 

Frekari upplýsingar og svör við 
spurningum má fá í viðskipta
úti búum og á vef Lands bankans, 
landsbankinn.is.

Sýn Landsbankans er að vera  
til fyrirmyndar og hlutverk hans 
er skilgreint sem traustur sam- 
 herji í fjármálum. Markmiðið er 
að ávinna bankanum traust og 
ánægju viðskiptavina og stunda 
hagkvæman en arðsaman rekstur.

Við stefnum að 
farsælum samruna
fyrir samfélagið

Landsbankinn rekur víðfeðmasta útibúanet landsins.

Samruni Landsbankans og Spari sjóðs Norðurlands tryggir hag  
viðskipta vina sparisjóðsins. Við bjóðum nýja viðskiptavini velkomna  
og leggjum allt kapp á að samruninn gangi sem best fyrir sig.
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UNDIR-
EINS

HALDA 
BROTT SKRÁ FÍFLAST BOX

KLAPP

ÞJÓTA
SÓÐA

SPOTTI

GEYMSLA

VÖRU-
MERKI

FITA

SAMTÍMIS FISK
ÁTT

FLJÓT-
FÆRNI

SKYLDI

KVK NAFN

SLÆGÐ

RÍKI Í 
ARABÍU

SKAR

ÞESSI

STJÖRNU-
ÁR ÓSKIPTPLANTA

ÁVARPA

RYK
KNÚSAST

MISMUNUR

ÞÖKK

VÆL

ÚTMÁ
HREYFING

NÝJA

NOKKRIR

TVEIR EINS

NÁM
FÁLM

HLÉ

HEILA

FÚSKA

ÁVARPAR

SLITRÓTT 
TAL

Í RÖÐ

STÚLKA

SLÉTTA

ÓLÆTI

KLIÐUR

AFSPURN

SÆ-
LINDÝR

SLÁTTAR-
TÆKI

MERGÐ

ÞVINGA

LOKKAAKNEYTI

BRAGAR-
HÁTTUR

LEIKTÆKI

ANGRA

AF-
HENDING

ANGAN

GRAS

ÍÞRÓTTA-
FÉLAG

RUSL

SKOT

Krossgátan

Sportið í beinni...
föstudagur 11. september

18:00 Demantamótið
18:55 Reading - Ipswich Town
laugardagur 12. september

11:35 Everton - Chelsea
13:50 Arsenal - Stoke City

13:50 Crystal Pal. - Man. City
13:50 Watford - Swansea City
13:50 Norw. C. - AFC Brnm.
13:50 WBA - Southampton

13:55 Espanyol - Real Madrid
16:20 Man. United - Liverpool
18:25 Atl. Madrid - Barcelona
18:40 Juventus - Ch. Verona
sunnudagur 13. september
10:25 Hellas Verona - Torino
12:00 MGP: San Mar. Rimini
12:20 Sunderl. - Tott. Hotspur
14:50 Leicester C. - Aston Villa

15:55 Lazio - Udinese
16:30 FH – ÍBV

18:40 Intern. - AC Milan
20:00 Denv. Br. - Balt. Ravens

21:00 Pepsímörkin
mánudagur 14. september
18:50 West Ham - Newc. Utd

21:00 Messan
þriðjudagur 15. september
18:15 Meistaradeildarkvöld

18:30 Paris St. Germ - Malmö 
(OPIN DAGSKRÁ)

18:30 Real Madrid - Sh. Don.
18:30 PSV Eindh. - Man Utd
18:30 Man. City - Juventus

miðvikudagur 16. september
18:15 Meistaradeildarkvöld

18:30 GNK Dinamo - Arsenal
18:30 Chelsea - Mac. Tel-Aviv
18:30 Olympiakos - B. Munch.

18:30 Roma - Barcelona

 
Á föstudag

Suðlæg átt og rigning A-lands, 
en annars skýjað og úrkomu-
lítið. Hiti víða 10 til 15 stig.

Á laugardag:
Hæg suðlæg átt og dálítil 

væta með köflum. Milt veður.
Á sunnudag:

Útlit fyrir vaxandi austanátt 
með rigningu, einkum S- og 
A-lands. Áfram milt veður.

Helgarveðrið

Dagar Íslands
11. september 1976

Farþegaþota frá TWA, sem 
rænt var í innanlandsflugi í 

Bandaríkjunum, hafði tveggja 
stunda viðdvöl á Keflavíkur-
flugvelli á leið til Parísar, þar 
sem ræningjarnir gáfust upp. 

Þeir voru króatískir.
13. september 1981

Borgarfjarðarbrúin var vígð, 
en umferð um hana hófst árið 
áður. Með brúnni styttist leiðin 
milli Akraness og Borgarness 

úr 69 í 38 kílómetra.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Ein á báti og ekkert á, 
vantar vinnu góða.  
Gjarnan vildi starfa fá, 
hafir þú eitthvað að bjóða.
Upplýsingar í símum 661-6535 
og 571-5657.

RÍKI ILMUR ÞÚSUND LÍÐA VEL HROKI

SSTUTTUR K A M M U R
TNÓTA Ó N N SKST.

HRAPA N O
EGRÖM R G F A S

E I M A Í RÖÐ T
FJÖL-

BREYTNI

SIGTI

BARDAGI S Í A
TRJÁ-

TEGUND

FLATBAKA E L R I

Í RÖÐVÍÐÓMUR
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ÞVENG

SKJÓTUR

VIÐMÓT
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G Ú A N Ó FLÍK

HÖFUNDUR P I L S SNERILÁBURÐUR

E R T A HLIÐ

GÁSKI S Í Ð A AÐALS-
TITILL HBAUN

N V YRKJA
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Útileikur við Hauka á laugardaginn

BÍ/Bolungarvík náði í stig á 
heimavelli þegar Fjarðabyggð kom 
í heimsókn á Torfnesið á laugar
daginn. Stigið kemur ekki að neinu 
gagni þar sem liðið er fallið í aðra 
deild. Heimamenn komust í 20 
með mörkum frá Pétri Bjarnasyni 
(34. mín) og Nigel Quashie (45. 
mín). Í seinni hálfleik missti BÍ/
Bolungarvík tökin á leiknum og 
Emil Stefánsson minnkaði muninn 
á 73. mínútur og 12 mínútum síðar 
jafnaði Víkungur Pálmason fyrir 
Fjarðabyggð.

Næsti leikur liðsins er útileikur við 
Hauka laugardaginn 12. september í 
Kórnum í Kópavogi, það væri ekki 
úr vegi að átthagafélög Vestfirðinga 
fjölmenntu og styddu sína menn.

sn paer
rétta leiðin

Átt þú kost á
fyrsta flokks
nettengingu?

Mánagötu 6 - Ísafirði - sími 520-4000

Er Smartnetið á leiðinni heim til þín - eða jafnvel komið?
- Frekari upplýsingar á vefslóðinni smartnet.is

Snerpa er að leggja nýja 
ljósleiðara um Ísafjörð og víðar. 
Mun þá gefast kostur á 
nettengingum sem eru með 
hámarksgæði og án þeirra 
takmarkana sem felast yfirleitt  
í núverandi samböndum yfir 
langa koparstrengi.

Með þessum framkvæmdum 
stendur Snerpa mun framar 
samkeppnisaðilum. Sem dæmi 
eiga notendur í efri bænum á 
Ísafirði nú þess kost að tengjast 
Smartnetinu þar sem 
heimtaugar Snerpu eru um 800 
metrum styttri en hjá öðrum 
fjarskiptafyrirtækjum.

Ákveðið hefur verið að bjóða  ljósleiðara-
tengingar beint í hús á völdum stöðum,
með 100/100 Mbit hraða auk þess sem 
útbreiðslusvæði Smartnetsins verður 
stækkað með því að leggja ljósleiðara inn í 
hverfi og fjölbýlishús og tengjast með 
koparheimtaug síðustu metrana.

Nigel Quashie skoraði fyrir 
BÍ/Bol.



FÓLK MEÐ 
SIRRÝ

kl. 20.45
og  kl. 22.45

23. S
EPT

28. O
KT

ATVINNULÍFIÐ 

kl. 21.00
og kl. 23.00

AFSAL

kl. 21.00
og kl. 23.00

ÞJÓÐBRAUT  

kl. 21.00
og kl. 23.00

kl. 20.00
og  kl. 22.00

HEILSU- 
TÍMINN

LÍFSSTÍLL 

kl. 20.00
og  kl. 22.00

HEIMILD 

kl. 20.00
og kl. 22.00

VITI  
MENN

kl. 20.00
og  kl. 22.00

KRYDDJURTIR

kl. 20.45
og  kl. 22.45

4·3·3

kl. 21.30
og  kl. 23.30

HOLLUSTA & 
HAMINGJA

kl. 20.45
og  kl. 22.45

FÓLK MEÐ 
SIRRÝ

kl. 20.00
og  kl. 22.00

OKKAR
FÓLK

kl. 20.00
og  kl. 22.00

kl. 20.00
og  kl. 22.00

HERRA- 
HORNIÐ

kl. 20.00
og  kl. 22.00

HELGIN

kl. 19.30

SJÓNAR-
HORN 

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

með Karli Th. Birgis

með Auði Rafns

með Sigmundi Ernimeð Sigmundi Erni

með Gígju Þórðar

með Sirrý 

með Sirrý 

DÖMU -
HORNIÐ

kl. 20.15
og  kl. 22.15

með Sirrý með Helga Pé

með Karli Ágúst með Lóu Þórhalls

5. O
KT

kl. 20.45
og  kl. 22.45

ALLT ER  
NÚ TIL 

kl. 20.30
og  kl. 22.30

KÍKT Í 
SKÚRINN 

kl. 21.30
og  kl. 23.30

LÍFSINS  
LIST

með Jóa Bachman

 með Sirrý

kl. 21.00
og  kl. 23.00

ÚR SMIÐJU 
PÁLS 

kl. 21.00
og  kl. 23.00

GOLF  
MEÐ EYFA

kl. 20.30
og  kl. 22.30

ÉG BARA 
SPYR 

með Páli Steingríms með Eyfa Kristjáns 

kl. 20.30
og  kl. 22.30

GRILL-
SPAÐINN

með Sigurði K. 
Kolbeins

með Sigurði K. 
Kolbeinsmeð Rakel Sveins 

með Páli 
Magnússyni

með Herði Jóns

með Rakel Sveins  
og Rakel Garðars

29. S
EPT

kl. 21.30
og  kl. 23.30

RIT-
STJÓRARNIR

www.hringbraut.is

Hringbraut er á rás  
7 hjá Símanum og 
25 hjá Vodafone 
og 35 á örbylgjunni. 
Dagskráin er öllum opin.

Upplýsandi, fróðlegir og stundum 
ögrandi sjónvarpsþættir. Innlend 
dagskrá eins og hún gerist best. 
Fylgstu með!
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