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Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt á Ísafirði hefur
búið erlendis samtals hátt í tvo áratugi við
nám og síðar við fjölbreytt störf í fagi sínu í
ólíkum löndum, en tengslin við heimaslóð-
irnar eru sterk. „Hér vildi ég alltaf og ætlaði
alltaf að búa og hér ætla ég að eiga mína
aðalbækistöð þar sem eftir er.“ – Elísabet er
í viðtali vikunnar.

Heimsborgari á heimaslóð

Varnargarður
rís í Skutulsfirði



22222 FIMMTUDAGUR     18. SEPTEMBER 2014

Tónlistarskólinn í Bolungarvík
fagnar hálfrar aldar afmæli á þessu
ári. Af því tilefni hefur verið
ákveðið að halda tónleika og
dansleik á laugardag. Skemmt-
unin er einnig hugsuð sem fjár-
öflun fyrir skólann sem hefur fest
kaup á Kawai flygli.  Skólastjóri
skólans er Selvadore Rähni en
stofnandi hans er Ólafur Krist-
jánsson, málarameistari, tón-
menntakennari og fyrrum bæjar-
stjóri í Bolungarvík. Ólafur var
jafnframt skólastjóri fram til árs-

ins 1988. Fyrstu áratugina var skól-
inn starfræktur í heimahúsum en
fékk sitt eigið húsnæði árið 1989.
Árið 1993 fluttist starfssemin svo
í núverandi húsnæði. Í skólanum
eru fimm kennslustofur og er
hann vel sóttur af Bolvíkingum.
Viðgerðir hafa farið fram á hús-
næði skólans undanfarin tvö ár
en er að mestu lokið svo það er
mikið tilefni til að fagna.

Ýmislegt hefur verið gert til
að fagna afmælinu. Meðal annars
voru haldnir klassískir tónleika í

Félagsheimili Bolungarvíkur
undir lok síðasta mánaðar og til
stendur að fagna tímamótunum
með jólatónleikum. Mikil hátíð
verður einnig í Félagsheimilinu
á laugardag. Þar munu fjölmargir
tónlistarmenn stíga á stokk og
skemmta sér og öðrum í tilefni
afmælisins. Herlegheitin hefjast
kl. 20 með klassískri tónlist, ræð-
um og formlegum afhendingum
styrkja til kaupa á flyglinum.
Bolungarvíkurkaupstaður styrkir
kaupin á flyglinum um 1,5 millj-

ónir króna og Sparisjóður Bol-
ungarvíkur leggur verkefninu til
eina milljón. Sparisjóðurinn lánar
jafnframt skólanum fjárhæðina
sem upp á vantar þar til safnast
hefur nóg. Meðal annarra styrkj-
enda má nefna Jakob Valgeir ehf.,
og Endurskoðun Vestfjarða.

„Við höfðum hugsað þetta
þannig að fólk gæti komið kl. 20
með alla fjölskylduna og notið
góðrar tónlistar. Í hléinu eru síðan
veitingar og barinn opnar. Eftir
það léttist tónlistin og fer meira

yfir í jazz og rokk,“ segir Tuuli
Rähni kennari við skólann. „Þeir
sem koma fram eru bæði héðan
úr Bolungarvík og aðkomnir s.s.
Björn Thoroddsen gítarleikari, ég
og Selvadore Rähni, Sigrúnu
Pálmadóttir, Ólafur Kristjánsson,
Villi Valli, Magnús Reynir og
Janusz og Iwona Frach. Klukkan
23 er svo dansleikur með 18 ára
aldurstakmarki. Hljómsveitin
Xpress spilar þar og ágóðinn
rennur líka til kaupa á flyglinum,“
segirTuuli.              – sfg@bb.is

Fagna hálfrar aldar afmæli tónlistarskólans

Vígsluathöfn vegna snjóflóða-
varna undir Traðarhyrnu í Bol-
ungarvík fer fram kl. 15 á laug-
ardag. Um er að ræða stutta
vígsluathöfn undir miðjum stærri
varnargarðinum af tveimur, þar
sem hefur verið komið fyrir upp-
lýsingaskilti um mannvirkin. Við
vígsluna mun Sigurður Ingi Jó-
hannsson, umhverfis- og auð-
lindaráðherra flytja ávarp auk
þess sem garðarnir verða form-
lega vígðir og þeim gefin nöfn.

Framkvæmdir við garðana
hófust í júní 2008. Um er að
ræða annars vegar 710 metra
langan garð sem nær 22 metra
hæð þar sem hann er hæstur og
hins vegar 240 metra langan garð
sem fer mest upp í u.þ.b. 12 metra
hæð. Ofan við garðana eru átta
keilur sem hver um sig er um 40
metra löng og 12 metrar á hæð. Í
garðana og keilurnar fóru meira
en 400 þúsund rúmmetrar af jarð-
vegi og grjóti. Garðarnir eru
þegar orðnir vinsælt útivistar-
svæði, en skemmtilegar göngu-
leiðir liggja um garðana og svæð-
ið umhverfis.

Að vígluathöfn lokinni verður
boðið upp á kaffiveitingar í Fé-
lagsheimili Bolungarvík þar sem
einnig verður hægt að hlusta á
ljúfa tóna í boði Tónlistarskóla
Bolungarvíkur. Gert er ráð fyrir
að dagskránni verði lokið fyrir
kl. 17.

Varnargarð-
arnir vígðir

Lyfsali ákærður fyrir skjala-
fals og brot gegn lyfjalögum
Lögreglustjórinn á Vestfjörð-

um hefur ákært Jónas Þór Birgis-
son, lyfsala á Ísafirði, fyrir brot
gegn lyfjalögum og skjalafals.
Jónasi Þór er gefið að sök að
hafa í tvígang afgreitt og afhent
lyfseðilsskyld lyf á grundvelli
tveggja símalyfseðla frá lyfja-
versluninni Lyfju á Ísafirði án

undangenginnar ávísunar dýra-
læknis og sjúkdómsgreiningar
dýralæknis hvað varðar sýklalyf.
Um er ræða einn kassa af sýkla-
lyfjum og tvo kassa kalklyfi. Við-
takandi lyfjanna var Bjarni Bær-
ing Bjarnason, bóndi á Brúar-
reykjum í Borgarfirði. Brúar-
reykir hafa verið mikið í fréttum

síðustu misseri en búið hefur
tvisvar misst framleiðsluleyfi
vegna brota á reglugerðum um
hollustuhætti og vegna lyfjamála
búsins.

Jónasi Þór er einnig gert að
sök að hafa falsað nafn Sigríðar
Ingu Sigurjónsdóttur, dýralæknis
á Ísafirði, án hennar heimildar á

tvo lyfseðla og afhent fulltrúa
Lyfjastofnunar við eftirlit í
verslun Lyfju á Ísafirði. Í ákær-
unni segir að fölsuðu lyfseðlarnir
hafi verið til að blekkja um að
dýralæknir væri ávísandi lyfj-
anna. Málið var þingfest í Hér-
aðsdómi Vestfjarða í gær.

– bb@bb.is

Þessir Ísfirðingar héldu upp á 40 ára fermingarafmæli um helgina. Ljósm: Halldór Sveinbjörnsson.

Haustin eru sá tími sem margir
fermingarhópar hittast í heima-
högunum. Um síðustu helgi voru
a.m.k. þrír fermingarhópar sam-
ankomnir á Ísafirði, m.a. ferm-
ingarhópur frá árinu 1974 sem
hélt upp á 40 ára fermingarafmæli
sitt. Um var að ræða 1960 ár-
ganginn sem var með stærstu ald-
urshópum sem stundað hafa nám
við Grunnskóla Ísafjarðar, eða
90 einstaklingar þegar mest var.
„Við vorum sífellt vandamál fyrir
skólann vegna fjöldans en að öðru
leyti yndisleg,“ sagði Margrét
Geirsdóttir í samtali við BB.

„Það eru 20 ár síðan við hitt-
umst seinast og við höfum heitið
því að láta ekki meira en fimm ár
líða á milli núna. Ef við bíðum
aftur í 20 ár verðum við orðin 75
ára og það er kannski ekki jafn
mikið stuð,“ sagði Margrét og
hlær. „Þetta var mjög skemmti-
legt og við vorum saman eigin-
lega alla helgina. Hópurinn er
búinn að dreifast mikið og fólk
var að koma allsstaðar af landinu
og líka Norðurlöndunum.“

Á laugardag gekk hópurinn um
Ísafjörð í fylgd Sigurðar Péturs-
sonar sagnfræðings. Hann er með

námskeið um húsin á Ísafirði þar
sem meðal annars er farið í
gönguferð og sagt frá þróun og
uppbyggingu þéttbýlisins á eyr-
inni. „Þetta var mjög fróðlegt og
við enduðum göngutúrinn í 3X
Technology sem einn skólabróðir
okkar stofnaði. Hann gat því mið-
ur ekki komið en eiginkona hans
og dóttir tóku ákaflega vel á móti
okkur. Svo fór fólk að hafa sig til
fyrir mat og skemmtun en það
var haldið á Krúsinni þar sem
Elín og Hugljúf reiddu meðal
annars fram þrjá fiskrétti og þrjá
kjötrétti.“

Margrét sagði líka frá því að
meðal skemmtiatriðanna hafi
verið upplestur úr ritgerð frá því
þau voru 12 ára. Ýmislegu var
ljóstrað upp þar sem ein úr hópn-
um hafði geymt alla laumumiða
sem gengu á milli innan bekkjar-
ins og mikil kátína braust út þegar
hún las upp úr þeim. „Það voru
svo fleiri árgangar en við að hitt-
ast og skemmta sér á Krúsinni og
diskótekarinn þar miðaði tónlist-
ina við okkar aldur. Svo það var
mikið stuð og ofboðslega gaman
alla helgina,“ sagði Margrét.

– sfg@bb.is

Lesið upp úr laumumiðunum
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Ritstjórnargrein

Vandi samfélagsins alls

Spurning vikunnar

Hvernig líst þér á hækkun virðisaukaskatts á matvæli?

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

Alls svöruðu 533.
Vel sögðu 86 eða 16%

Illa sögðu 447 eða 84%

Stækkun skólalóðar Grunn-
skólans á Ísafirði er í samræmi
við deiluskipulag sem samþykkt
var í vor. Eigendur fyrirtækja
við Silfurgötu eru ekki ánægðir
með að missa bílastæði undir
skólalóð og segja að sér þrengt.
Jóhann Birkir Helgason, sviðs-
stjóri umhverfis- og eignasviðs
Ísafjarðarbæjar, segir að bíla-
stæðafjöldinn við Silfurgötu auk-
ist, miðað við eldra skipulag en í
því var gert ráð fyrir að öll bíla-
stæðin á reitnum við Silfurgötu
færu undir byggingar. Í því skipu-
lagi átti að rífa Norska bakaríið
og Brunngötu 20 en fallið var frá
því þegar Minjastofnun friðaði

Norska bakaríið.
„En þetta er fækkun bílastæða

miðað við núverandi ástand þó
þeim fjölgi frá gamla skipulag-
inu. Það var í raun verið að breyta
skipulaginu til batnaðar hvað
þetta varðar,“ segir Jóhann Birk-
ir. Skipulagið var auglýst í vor
og segir Jóhann Birkir að engar
athugasemdir hafi borist við
skipulagsbreytinguna við Silfur-
götu.

„Það er ekkert nýtt að það séu
gerðar athugasemdir við bíla-
stæði á eyrinni. En þessi hluti
eyrarinnar er mjög gamall, þetta
eru götur sem byggðust upp áður
en bílar komu til sögunnar. Við

getum ekki rifið hús til að rýma
fyrir bílastæðum og Grunn-
skólinn er með allt of litla lóð
miðað við fjölda barna. Það eru
ákveðnar reglugerðir um stærð
skólalóða sem við þurfum að
fylgja,“ segir Jóhann Birkir.

Hann segir heildarfjölda bíla-
stæða á Eyrinni vera nægan þó
hann skilji óánægu fyrirtækja og
íbúa í gömlu götunum. „Svæðið
frá Edinborg og allt upp að hring-
torgi er meira og minna bílastæði
og sum mjög illa nýtt eins og til
dæmis bak við Hótel Ísafjörð,“
segir Jóhann Birkir Helgason,
sviðsstjóri umhverfis- og eigna-
sviðs.                   – smari@bb.is

Stækkun skólalóðar í
samræmi við skipulag

Framkvæmdir við stækkun
skólalóðar Grunnskólans á Ísa-
firði hófust í síðustu viku. Taka á
drjúgan hluta af bílstæðum við
Silfurgötu undir skólalóðina.
Nikólína Beck Þorvaldsdóttir hjá
Særafi ehf. segir að framkvæmd-
irnar hafi komið eins og þruma
úr heiðskíru lofti. „Það var enginn
fyrirvari. Þeir báðu okkur að færa
bílana því að þeir voru að byrja á

framkvæmdunum og það var
enginn látinn vita, engin grennd-
arkynning hefur farið fram. Við
erum í leiguhúsnæði og ég talaði
við eiganda hússins og hann hafði
ekki heyrt af þessu og það sama
segja önnur fyrirtæki í götunni,“
segir Nikólína.

Hún segir að verulega þrengi
að fyrirtækjum og í götunni við
þetta. „Við erum að missa mörg

bílastæði. Okkar fyrirtæki er með
fjóra bíla auk viðskiptavina og
þær hjá Hárstofunni taka undir
þetta með mér og svo er að bætast
við annað fyrirtæki í húsið sem
við erum í. Ég efast ekki um að
skólinn þurfi á stærri lóð að halda
en þá þarf bærinn að finna út úr
þessum bílastæðamálum sam-
hliða,“ segir Nikólína.

– smari@bb.is

Þrengt að fyrirtækjum
Frá framkvæmdum við Silfurgötu.

Bæjarins besta hefur ekki legið á þeirri skoðun sinni að unnt sé að
auka og styrkja stoðir sveitarfélaganna með því að færa til þeirra ýmis
verkefni, sem hafa sjálfskipast hjá ríkisvaldinu. Ætla má að um þetta
sé nokkur sátt. Hængurinn á þessu, hvað sveitarfélögin áhrærir, er þó
sá að fylgi ekki nægir tekjustofnar yfirtökuverkefninu snýst fyrirhuguð
hagræðing upp í fjárhagslegan vanda viðtakanda. Sennilega er yfirtaka
sveitarfélaganna á rekstri Grunnskólans eitt dýrkeyptasta dæmið um
yfirtöku sveitarfélaga á verkefnum frá ríkinu, sem hundsaði öll rök um
leiðréttingu á tekjustofnum þar að lútandi, þegar í ljós kom hvernig að
var staðið.

Og nú hyggst ,,stóri bróðir“ (ríkisvaldið) enn eina ferðina sýna mátt
sinn og megin og spara um 1,1 milljarð króna á næsta ári með styttingu
bótatímabils atvinnulausra um hálft ár, úr þremur í tvö og hálft. Í skjóli
valds er ábyrgðinni og kostnaðinum velt yfir á sveitarfélögin.

,,Þetta er ansi bratt,“ er haft eftir Halldóri Halldórssyni, formanni
Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem bendir á að stutt sé síðan bóta-
rétturinn var styttur úr fjórum árum í þrjú. Með þessu sé verið að færa
kostnað frá ríkinu til sveitarfélaganna: ,,Við viljum að það verði farið
í atvinnuátak til að mæta þessu. Þetta er þvinguð verkefnafærsla á milli
ríkis og sveitarfélaga,“ segir Halldór, en sem kunnugt er ber sveitar-
félögum að veita atvinnulausum fjárhagsaðstoð eftir að rétti til atvinnu-
leysisbóta lýkur.

Einn versti óvinur sérhvers manns er atvinnuleysi. Sem betur fer
hefur það farið minnkandi. Það leysir þó ekki vanda þeirra, sem eftir
sitja. Hann er samur og fyrr. Starfsendurhæfingarsjóðurinn VIRK hef-
ur starfað síðan 2008. Í fáum orðum sagt er tilgangur sjóðsins að að-
stoða fólk við að komast aftur til vinnu, en það hefur reynst mörgum
erfitt, sem lengi hefur verið atvinnulaus. Um 74% þeirra sem leitað
hafa til sjóðsins hafa komist aftur í vinnu eða í nám. Með lögum frá
2012 var gert ráð fyrir þriðjungs aðkomu ríkis til reksturs sjóðsins á
móti lífeyrissjóðum og samtökum atvinnurekenda. Aðkoma ríkisins
var grundvöllur þess að allir gætu þar leitað skjóls. Nú hefur dregið í
loftið. Framlög ríkisins 2013 og 2014 voru felld niður og á fjárlögum
2015 er ekki gert ráð fyrir framlagi. Velferðarráðherra telur brýnt að
lögin um VIRK verði endurskoðuð.  Málið er komið í nefnd. Á meðan
heldur ríkið að sér höndum.

Árangur VIRK skiptir máli Það hefur sýnt sig. Og atvinnuátak er
áreiðanlega uppbyggilegri leið en afskiptaleysi og mánaðarlegur fram-
færslueyrir úr bæjarkassanum. Síst af öllu er lausnin að velta vandanum
yfir á sveitarfélögin. Það er samfélagsins alls að leysa vandann.

s.h.
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Sælkeri vikunnar er Ólöf Oddsdóttir á Suðureyri

Saltfiskur með paprikusósuSaltfiskur með paprikusósuSaltfiskur með paprikusósuSaltfiskur með paprikusósuSaltfiskur með paprikusósu
Þessar uppskriftir eru úr öll-

um áttum saltfisksuppskrift frá
Spáni, ástarpungar af Suður-
landi og súkkulaðimús frá Eng-
landi. Allar eru margreyndar
og hafa aðeins breyst frá
upphaflegu uppskriftinni.

Saltfiskur með paprikusósu
Ég geri þennan rétt á pönnu

við vægan hita og nota létt salt-
aðan þorsk eða nætursaltaðan
fisk.

300  gr  saltfiskur roð og
beinlaus
1 meðalstór laukur
2 hvítlauksrif
1 lítil dós tómatktaftur
1 dós niðursoðnir skornir
tómatar
2 rauðar paprikur
½ dl kalt vatn
2 msk olía
2 tsk sykur
Skerið laukinn smátt og látið

míkjast við vægan hita í olíunni
á pönnunni. Takið utan af hvít-
lauknum og kremjið hann út á

pönnunna, látið krauma litla
stund. Bætið tómatkrafti og tóm-
ötum á pönnuna og blandið öllu
vel saman. Saxið paprikurnar
eins smátt og þið getið og bætið
út í og hrærið vel. Bætið vatni og
sykri í og hræra vel og láta malla
í nokkrar mínútur. Skerið salt-
fiskinn í litla bita og bætið á
pönnuna. Látið þetta svo malla
þangað til fiskurinn er soðinn í
gegn, það tekur bara nokkrar mín-
útur. Borið fram með hrísgrjón-
um og sallati eða því sem maður
er vanur að borða með fiski þó
ekki flot.

Súkkulaðimús sem auðvelt er
að gera og er mjög góð. Ég hef
yfirleitt ferska eða niðursoðna
ávexti með eða aðalbláber ef þau
eru til eins bara berjasultu. Þeytt-
ur rjómi verður eiginlega að vera
með þessu líka.

150 gr sykurpúðar litlir ef þeir
eru stórir þá er betra að klippa þá
í sundur.

50 gr mjúkt smjör
250 gr súkkulaði saxað ( dökt

eða ljóst fer eftir smekk)
60 ml heitt vatn
Allt sett í pott við frekar lágan

hita og bræðið allt saman og hrær-
ið í á meðan (ég stend yfir þessu
allan tíman) takið af helluni og
látið bíða svolitla stund 10 mín
eða svo.

250 ml rjómi
1 tsk vanilludropar
Þeytið rjóman með vanillu-

dropunum og blandið út í súkku-
laðiblönduna vel og vandlega.
Hellið í skál eða lítil glös og
kælið í nokkra klukkutíma.

Ástarpungar
Þessi uppskrift er margreynd á

stóru sveitaheimili á suðurlandi
en það þarf að æfa sig við steik-
inguna.

4 bolar hveiti
1 bolli sykur
4 tsk lyftiduft
2  egg
11/2 bolli mjólk  ekki setja
alla mjólkina út í í einu
Rúsínur, vanillu- eða möndlu-

dropa, það má sleppa rúsínunum.
Allt sett í hrærivélarskál og

hrært vel þetta á að vera svipað
og jólakökugeig að þykkt. Ég
nota alltaf Palmín til að steikja í
en það skiptir ekki máli hvaða
feiti er notuð. Hafið feitina ekki
mjög heita því pungarnir verða
að steikjast í gegn án þess að
brenna og ekki hafa þá stóra.

Notið tvær matskeiðar til að
gera pungana með, steikið í feit-

inni það verður að velta þeim
svo þeir steikist á báuð hlið-
um, tekið upp með gata spaða
og látið renna af þeim í skál
eða fati með eldhúspappír. Til
að ná góðri steikingu þarf að
vera þolinmóður og finna út
hvenær þeir eru steiktir. Gangi
ykkur vel.

Ég skora á Eyrúnu Arnars-
dóttir að vera næsti sælkeri
vikunnar.

Ný lyfta sem bætir aðgengi
fatlaðra að Landsbankanum á Ísa-
firði var vígð á þriðjudag í síðustu
viku. Í tilefni dagsins veitti bank-
inn tvo fimmtíu þúsund króna
styrki, annars vegar til Styrktar-
félags fatlaðra á Vestfjörðum og
hins vegar til MND-félagsins. Í
framhaldi af styrkveitingunni
tóku þrír starfsmenn Landsbank-
ans þátt í ísfötu-áskoruninni sem

flestir þekkja og skoruðu um leið
á önnur fjármálafyrirtæki á norð-
anverðum Vestfjörðum, Íslands-
banka og Sparisjóð Norðurlands
í Bolungarvík, að gera slíkt hið
sama.

Ísfötuáskorunin er einföld:
Fólk hellir yfir sig eða lætur hella
yfir sig fötu með klakavatni og
skorar um leið á aðra að gera
slíkt hið sama og jafnframt að

gefa fé til söfnunar MND-félags-
ins, sama hvort sem þeir fallast á
að fá yfir sig ísvatnið eða ekki.
Hugmyndin að baki þessu er að
vekja athygli á MND-sjúkdómn-
um og safna fyrir rannsóknum á
honum.  MND-félaginu á Íslandi
hefur borist hátt á þriðju milljón
króna vegna ísfötu-áskorunarinn-
ar og verður féð notað til rann-
sókna á sjúkdómnum.

Lyfta sem bætir aðgengi
fatlaðra og ísfötu-áskorun

Ingibjörg Sigríður Guðmunsdóttir prófar lyftuna.

Starfsmenn Landsbankans, Elísabet Samúelsdóttir, Hrafnhildur Sörensen
og Sævar Ríkharðsson útibússtjóri tóku þátt í ísfötu-áskoruninni.
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Hérna finnur maður það se
Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt

á Ísafirði er nánast eins mikil
Djúpmanneskja í báðar ættir og
hugsast getur. Hún hefur búið
erlendis samtals hátt í tvo áratugi
við nám og síðar við fjölbreytt
störf í fagi sínu í ólíkum löndum,
en tengslin við heimaslóðirnar
eru og hafa alltaf verið sterk.
Heim til Ísafjarðar kom hún aftur
fyrir liðlega tveimur og hálfu ári,
eftir síðari lotuna erlendis. Að
þessu sinni alkomin. „Hér vildi
ég alltaf og ætlaði alltaf að búa
og hér ætla ég að eiga mína aðal-
bækistöð það sem eftir er. Það
breytist ekki, alveg sama á hverju
gengur!“ segir hún.

Elísabet fæddist og ólst upp á
Ísafirði – „í ofvernduðu um-
hverfi, liggur mér við að segja,
vegna þess að það voru engin
vandamál í minni fjölskyldu það
ég vissi. Uppvöxturinn var alger-
lega hnökralaus. Þess vegna
þurfti ég að taka út þann þroska
miklu seinna á ævinni. Ég fékk
það sem allir á Ísafirði fengu þá,
mjög góða skólagöngu. Fimm
ára byrjaði ég í Tónlistarskólan-
um hjá Ragnari H. og þar var ég
mjög heppin. Ég var fóstruð af

honum og Sigríði konunni hans.
Hann kenndi mér á píanó og hún
kenndi mér tónfræði og ágrip af
tónlistarsögu.“

Þá forhertist ég
Um uppvöxtinn hnökralausa

segir Elísabet: „Það var mjög
ánægjulegur tími. Kannski er það
þess vegna sem ég fann síðar
hvað ég er bundin Ísafirði sterk-
um böndum. Pabbi átti það til
þegar mikið snjóaði og og veður
voru slæm á vetrum, að hóta því
að flytja suður á bóginn því að
þetta væri nú dálítið erfitt. En þá
forhertist ég í því að það væri
ekki það sem maður ætti að gera.“

Varðandi upprunann segir hún:
„Allt föðurfólkið mitt er ættað af
Snæfjallaströnd og allt móður-
fólkið úr Seyðisfirði og Álftafirði
í Djúpi. Þannig eru mínir forfeður
í báðar ættir af mjög litlu land-
svæði þó að það sé beggja vegna
Ísafjarðardjúps. Foreldrar mínir
áttu báðir heima á Ísafirði og
gera enn.“

Foreldrar Elísabetar eru Jónína
Einarsdóttir og Gunnar Jónsson.
Jónína var skrifstofumaður og
m.a. umboðsmaður Happdrættis

Háskóla Íslands en Gunnar for-
stöðumaður skrifstofu Bruna-
bótafélags Íslands á Ísafirði og
síðar svæðisstjóri VÍS, jafnan í
daglegu tali nefndur Gunnar í
Brunabót.

Elísabet er í miðjunni af þrem-
ur systkinum. Eldri er Margrét,
píanóleikari og skólastjóri Lista-
skóla Rögnvaldar Ólafssonar í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
Yngri er Jón Ottó, vatnamæl-
ingamaður hjá Veðurstofu Ís-
lands með aðsetur á Ísafirði.

Eiginmaður Elísabetar var
Guðmundur Thoroddsen mynd-
listarmaður, sem hún missti vorið
1996, daginn eftir eins árs afmæli
yngra sonarins. Synir þeirra
Elísabetar og Guðmundar eru Jón
Kolbeinn Guðmundsson, fæddur
snemmsumars 1991, og Einar
Viðar Guðmundsson, fæddur
vorið 1995.

Ekki góð ráðstöfun
– Þú hefur væntanlega verið í

Menntaskólanum á Ísafirði í tíð
Jóns Baldvins og Bryndísar ...

„Já, Bryndís útskrifaði mig,
þá var Jón við nám í Bandaríkj-
unum. Mér hefur alltaf þótt

skemmtilegt að vera í þeim ár-
gangi sem hún brautskráði.“

Elísabet hoppaði yfir bekk þeg-
ar hún var í gagnfræðaskóla og
sá alltaf mikið eftir því. „Ég
missti af jafnöldrum mínum og
saknaði þeirra, þó að þetta væri
gott fólk sem ég var með. Þetta
var ekki góð ráðstöfun, það var
misskilningur að gera þetta. Út
af þessu var ég svolítið utanveltu
í menntaskóla og síðan var ég
utanskóla síðasta árið. Ekki svo
að skilja að þetta hafi verið vond
ár eða neitt þannig, ég var ein-
faldlega utanveltu.“

– Fórstu strax í háskólanám
eftir stúdentspróf?

„Nei, þegar ég útskrifaðist
1977 var ég náttúrlega yngri en
almennt gerðist og fannst ég þess
vegna eiga eitt ár inni. Ég hafði
aldrei unnið í frystihúsi. Sumrin
á undan var ég í Netagerðinni,
sem var mjög skemmtilegur og
notalegur vinnustaður. Þar var
fílósóferað og mikið rætt um póli-
tík.

Netagerðin er einhver besti
vinnustaður þar sem ég hef verið.
En þegar ég var búin með stúd-
entsprófið hugsaði ég með mér,

að ég gæti ekki farið héðan frá
Ísafirði í framhaldsnám án þess
að hafa unnið í fiski. Þess vegna
bað ég um vinnu í Íshúsfélaginu
og vann þar einn vetur áður en ég
fór að læra það sem ég var búin
að ákveða að gera, en það var
arkitektúr. Þá var ég nokkru áður
búin að velja á milli þess að leggja
fyrir mig tónlist eða fara í arki-
tektúr.

Þegar Sætún 7 var í byggingu
– Hvers vegna arkitektúr?

Hvað vakti áhuga þinn á honum?
„Þegar ég var í æsku hjálpaðist

fjölskyldan að við að byggja
húsið okkar að Sætúni 7 á Ísafirði,
mjög fallega hannað hús. Pabbi
minn trúði mér fyrir því, að hann
hefði getað hugsað sér að verða
arkitekt. Hann kveikti í mér með
þessu þegar ég var bara sjö ára,
en þetta varð ekkert yfirþyrmandi
fyrr en ég var orðin um átján eða
nítján ára þegar ég sá að ég hefði
kannski ekki nógu mikið í tónlist-
ina,“ segir Elísabet og hlær.

„En ég hef séð það gegnum
árin, að tónlistarmenntunin hefur
hjálpað mér mikið í öllu og ekki
síst því sem viðkemur arkitektúr
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em er upprunalegt og ekta
og skipulagi. Sú menntun nýtist
ansi víða, maður gerir sér ekki
alltaf grein fyrir því. Þessi mennt-
un er dýrmæt og mikilvæg en
maður sér það kannski ekki fyrir.
Ég er þeirrar skoðunar að öll börn
eigi að fá tækifæri til þess að fá
innsýn í heim tónlistarinnar, það
verður þeim alltaf til góðs.“

Margrét var miklu
duglegri á píanóið

Eins og áður sagði lærði Elísa-
bet á píanó í Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar í æsku. „Það var ekki mik-
ið val. Margrét systir mín var
svo dugleg á píanó, hún er eldri
og var miklu duglegri en ég. En
ef ég hefði fengið tækifæri til
þess að spila á fiðlu eða selló, þá
hefði þetta kannski farið á annan
veg, ég veit það ekki. En Ragnar
kenndi mér á píanó, hann var
óskaplega góður við mig og
þolinmóður maður.“

– Þú grípur nú í píanóið öðru
hverju enn í dag ...

„Sem betur fer, þá get ég ennþá
spilað eftir nótum, en ég get ekk-
ert spilað nema eftir nótum! Það
er ólíkt sumum sem geta eigin-
lega spilað hvað sem er. Ég er

svo fegin núna að geta lesið nótur.
Ég get tekið hvaða nótnabók sem
er og fikrað mig í gegnum nót-
urnar. Þetta er þjálfun sem maður
fékk hérna í Tónlistarskólanum,
bara að taka bók, setjast niður og
spila.“

Fiskvinnsla og arkitektúr
– Síðan að loknu stúdentsprófi

og svolítilli fiskvinnu að hætti
ísfirskra ungmenna á þeim tíma
ferðu í nám í arkitektúr. Hvar?

„Ég byrjaði í Skotlandi, fór til
Edinborgar. Að vísu kom ég við
í Reykjavík og vann þar um vet-
urinn á teiknistofunni hjá Ingi-
mundi Sveinssyni, en svo komst
ég inn í skóla. Ég sótti um ansi
víða en komst inn í Edinborg og
fannst það einhvern veginn heill-
andi þó að ég hefði alltaf verið
með hugann við Frakkland. Og
þar var ég síðan í Edinburgh Coll-
ege of Arts í þrjú ár, mjög vel
uppbyggt og gott nám, dálítið
klassískt, af gamla skólanum, og
mjög góður undirbúningur fyrir
það sem ég gerði svo seinna.

Eftir þessi þrjú ár komst ég að
þeirri niðurstöðu að ég gæti ekki
verið lengur í Skotlandi. Það fór

svolítið í mig að Skotarnir sögðu
alltaf að allt gerðist niðri í Lon-
don, og ég ætlaði bara ekkert að
vera lengur á stað sem sætti sig
við að allt gerðist einhvers staðar
annars staðar. Ég er frá Íslandi,
ég vil hafa það þannig að fólk
taki málin í sínar eigin hendur,
og sagði bara: Þrjú ár eru ágætt,
þetta er mjög gott nám, mjög
gott fólk, fínn og fallegur staður.
En ég ákvað að fara eitthvað
meira miðsvæðis og upplifa
stemmninguna þar, fór til Parísar
og var þar í starfsþjálfun og komst
þar inn í skóla til þess að halda
áfram, École d’Architecture Paris
la Villette.

Hann er einn af fyrstu skólun-
um sem voru stofnaðir eftir 68-
byltinguna og var uppbyggður á
allt annan hátt en þetta klassíska
nám sem ég hafði stundað í Edin-
borg. Þar var gamaldags „mast-
er“-kerfi en þarna í París valdi
maður sjálfur hvernig maður vildi
setja kúrsana saman. Þar var ég
til dæmis í leikhúsfræðum og lista-
sögu og skúlptúr ásamt því að læra
skipulagsfræði og arkitektúr.“

Gerólík nálgun í París

– Var ekki gott að fá svona
tvenns konar og ólíka menntun í
sömu greininni, ef svo má segja?

„Jú, og þetta þýddi líka að ég
var ári lengur í náminu. Þeir mátu
ekki inn hjá sér nema tvö ár af
þeim þremur sem ég átti að baki,
en það var virkilega þess virði að
fá að kynnast svona ólíkum
kennsluaðferðum. Og að fá þenn-
an klassíska grunn, því að á þeim
tíma að minnsta kosti var svo
lítil listasögukennsla í grunnskól-
anum og menntaskólanum hér.
Ég tók eftir því að samnemendur
mínir í Skotlandi voru búnir að
læra mikið um byggingarlista-
söguna gegnum árin, á meðan
við sem komum frá Íslandi höfð-
um ekkert nema það sem við
höfðum kynnt okkur sjálf. Vænt-
anlega hefur margt breyst síðan,
en ég er viss um að enn í dag
mætti gera meira af þessu í ís-
lenskum skólum. En auðvitað var
maður metnaðarfullur og lagði
hart að sér til þess að ná hinum
nemendunum.

En það var annað líka sem ég
tók eftir. Við sem höfðum minni
klassíska undirstöðu vorum opn-
ari fyrir nýjungum. Það var líka

dálítið skemmtilegt. Við vorum
ekki eins bundin af hefðunum.
Maður verður auðvitað að þekkja
hefðirnar til að geta sveigt frá
þeim, þekkja reglurnar til að
brjóta þær, en við áttum auðveld-
ara með að brjótast undan slíku.“

– Hvað var tíminn þinn í París
langur?

„Það var nú nokkuð langur
tími, vegna þess að ég vann svo
mikið með á alls konar arkitekta-
stofum. Ég hefði getað lokið
þessu á fjórum árum en gerði
það á fimm, þannig að ég útskrif-
aðist 1988. Á endanum fékk ég
námsstyrk, þannig að ég gat gefið
mér góðan tíma síðasta árið til að
vinna lokaverkefnið.“

Ísafjörður var lokaverkefnið
– Hvert var það?
„Lokaverkefnið mitt var Ísa-

fjörður. Ég ákvað að skoða hvern-
ig væri hægt að ná aftur tengsl-
unum eftir allar þær breytingar
sem höfðu verið gerðar á eyrinni
gömlu, Skutulsfjarðareyri, þar
sem búið var að fylla upp allan
hringinn og gera grjótgarða og
byggja stærri byggingar en það
sem fyrir var. Spurning mín var
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þessi: Hvernig er hægt að endur-
heimta tengslin milli byggðar og
sjávar?

Ég tók alla eyrina, allan hring-
inn, en þegar ég byrjaði að vinna
að þessu verkefni áttaði ég mig á
því að ég þekkti byggingarsöguna
ekki nógu vel, þannig að ég skrif-
aði líka svolitla ritgerð um þróun
byggðar í Skutulsfirði frá önd-
verðu og fram á okkar daga. Ég
byrjaði á því verkefni, og síðan
stúderaði ég þennan hring, strand-
lengjuna hér við Pollinn, og
hvernig bæta mætti tengslin milli
byggðarinnar og sjávarins.

Áður fyrr komu allir af sjó og
byggingarnar sneru út að sjónum
og horfðu út á sjóinn. Svo kom
tímabil þar sem þetta gleymdist.
Þetta sér maður í öllum bæjum,
og í Reykjavík var þetta alveg
sérstaklega greinilegt. Maður fór
um Hafnarstrætið í Reykjavík og
þar voru veggir til beggja hliða
og maður vissi ekki af hverju
þessi gata hét Hafnarstræti. Það
hefur nú breyst. En þetta var
svona víðar og ekki bara á Íslandi.

Mig langaði að stúdera bæinn
minn hér á Ísafirði og vita meira
um hann, og það gerði ég í loka-
verkefninu mínu í París. Þess
vegna þurfti ég að leita mér upp-
lýsinga hér heima og bæjaryfir-
völd vissu þess vegna af því sem
ég var að gera. Haft var samband
við mig og spurt hvort ég vildi
koma heim og vinna í skipulags-
málum fyrir bæinn.

Ég talaði náttúrlega við Guð-
mund manninn minn og spurði
hvað honum fyndist um þetta.
Allan tímann sem ég var í námi
hafði ég verið harðákveðin í því
að fara að því loknu heim til
Íslands og var staðráðin í því að
fara út á land þar sem vantaði
fólk. Ég var aftur á móti ekkert
endilega viss um á þeim tíma að
ég ætlaði að fara á Ísafjörð, því
að það getur verið erfitt að vera í
sinni heimabyggð.

En þegar þetta boð kemur nefni
ég þetta við Guðmund, og hann
segir að það sé bara fínt, en bætir
við: Ég vil ekki sleppa því að búa
hér úti í Evrópu, þannig að við
verðum bara að búa á báðum
stöðum. Og það varð úr, við flutt-
um heim en áttum áfram sama-
stað í Frakklandi, þannig að við
gátum verið á báðum stöðum til
skiptis. Hann átti skútu og var
með hana í Frakklandi þaðan sem
hann sigldi svo áfram til Suður-
Ameríku.“

Langtum fjölbreyttari
verkefni en syðra

– Út á hvað gekk starfið fyrir
bæinn á Ísafirði?

„Ég var mjög áhugasöm að
fara að vinna í skipulagsmálun-
um. Svo kom ég heim og startaði
mínu eigin fyrirtæki. Þannig var
ég bara verktaki hjá bænum og
fékk hjá þeim ýmis verkefni. Þeir
leituðu til mín með alls konar
skipulagsmál og verkefni. Ég
setti upp stofu á Ísafirði, sem var

fyrsta arkitektastofan sem var
stofnsett á Ísafirði. Að vísu hafði
Lóa Valdimars [Ólöf Guðný
Valdimarsdóttir arkitekt frá Núpi
í Dýrafirði] verið að vinna hérna
hjá Tækniþjónustunni, en hún
hafði ekki sett upp sína eigin
stofu. Lengi vel var stofan mín
eina arkitektastofan á öllu norð-
vestanverðu landinu frá Borgar-
nesi að Blönduósi.

Ég hafði mjög mikið að gera,
og þegar ég leit upp og skoðaði
það sem ég hafði verið að fást
við, þá blasti við að ég hafði
fengið mörgum sinnum fleiri og
fjölbreyttari tækifæri en kollegar
mínir og jafnaldrar sem settust
að í Reykjavík. Það var eins og
allir héldu að Reykjavík væri eini
staðurinn þar sem eitthvað væri
að gera. Þeir höfðu reyndar verið
að vinna í ýmsum flottum verk-
efnum, en þeir höfðu ekki fengið
eins mörg og fjölbreytt tækifæri
og ég.“

Óbeinu áhrifin
eru að koma fram

– En varðandi lokaverkefnið
þitt, var eitthvað gert í samræmi
við þær hugmyndir sem þú settir
þar fram?

„Nei, en ég sé áhrifin. Það eru
óbein áhrif. Þetta kom inn í um-
ræðuna á sínum tíma og fékk
menn kannski til þess að velta
þessu fyrir sér, átta sig á því að
það væru ýmsir möguleikar, en
það er ekki hægt að benda á neitt
stórt sem var unnið eftir þeim
tillögum. En núna er að byggjast
upp skemmtibátahöfn hérna inni
á Pollinum. Það var eitt, og síðan
bátar sem eru við baujur inni á
Pollinum.

Þetta er í takti við það sem
þessar tillögur gengu út á. Þannig
er ýmislegt óbeint í þeim anda.
Maður veit hins vegar ekki hvort
fólk er meðvitað um það, en
svona hefur alltaf áhrif.“

Árin fimm á Fjölum
– Þú fórst svo til Noregs að

hlaða batteríin, eins og þú hefur
orðað það.

„Já, ég fór til Noregs árið 2003,
en þá var ég búin að vera hér á
Ísafirði í fimmtán ár. Ég var með
tvö ung börn og orðin ekkja, og
fann það mjög vel að ég þurfti
einhvern veginn að hlaða mig
aftur. Ég ákvað að svipast um
eftir einhverju sem ég gæti gert í
þeim efnum í eitt ár. Jón Ottó
bróðir minn bjó þá í Noregi, en
það hafði aldrei hvarflað að mér
að fara til Noregs. Hafði hrein-
lega hálfgerða fordóma gagnvart
Noregi. En svo segja hann og
fjölskylda hans að þarna sé nú
bara nokkuð fjölskylduvænt sam-
félag og margt gott að gerast og
ég eigi ekki að vera svona for-
dómafull.

Þess vegna fer ég og skoða mig
um og sé auglýst starf á vestur-
strönd Noregs og sæki um.
Reyndar varð ég mjög hissa þegar
ég fékk starfið, en ég held að þar

hafi störf mín við Gallerí Slunka-
ríki hérna á Ísafirði haft mikil
áhrif, enda orðið þekkt í norræna
myndlistarheiminum. Stofnunin
var á vegum Norrænu ráðherra-
nefndarinnar og starfið fólst í því
að reka eða stýra listamiðstöð,
afskaplega falleg og nýtískuleg
hönnun. Þetta voru alþjóðlegar
gestavinnustofur fyrir listafólk,
hönnuði og arkitekta. Eins og
með ýmislegt hjá Norrænu ráð-
herranefndinni er fólk ráðið í
fjögur ár í senn, sem geta orðið
átta ár.

Ég ákvað bara að sækja um og
fór í viðtal og fékk starfið. Ég
ætlaði að vera í eitt ár, ég gæti
alltaf sagt upp, og ætlaði bara að
setja stofuna mína hérna á Ísafirði
í hendurnar á öðrum á meðan,
manni sem hafði verið í vinnu
hjá mér. En svo breyttist það,
svo að ég þurfti að útdeila öllum
verkefnunum sem lágu fyrir. Síð-
an þegar ég var komin af stað
þarna úti var það svo spennandi
að ég gat ekki hætt. Og þarna var
ég í fimm ár eða til 2008, en
hefði getað verið lengur. Þetta
var mjög skemmtilegt.“

– Hvar á vesturströndinni
varstu?

„Þetta var í Fjaler Kommune í
Dalsfirði, sem heitir Fjalir í forn-
um ritum. Fyrir okkur Íslendinga
er þetta náttúrlega mjög merki-
legt svæði, vegna þess að Ingólfur
landnámsmaður var sagður af
Fjölum. Mann sveið næstum í
iljarnar af því hvað þetta var mik-
ið sögusvæði.

Þarna fékk ég tækifæri til að
búa til alls konar skemmtileg
verkefni, sem fólust í því að leiða
saman alþjóðlega listamenn og
hönnuði og kunnáttufólk af ýms-
um sviðum sem bjó á svæðinu.
Ég sá hvað þetta getur gefið báð-
um aðilum og hvað það getur
gert fyrir svæðið.“

Erfiður en lærdómsríkur
tími á Nýfundnalandi

„Síðan þegar ég er búin að
vera þarna þennan tíma, þá breyt-
ist allt í norrænu samstarfi, löndin
sem gengið höfðu í Evrópusam-
bandið ákváðu að draga sig út úr
menningarsamstarfinu og þessi
stofnun sem ég var að vinna fyrir
fer undir norska menntamála-
ráðuneytið. Ég missti svolítið
áhugann, ég vildi vinna í meira
alþjóðlegu samfélagi. Þó að
listafólkið og þeir sem komu
þarna væru áfram alls staðar úr
heiminum, þá datt þetta úr tengsl-
um við norrænt samstarf.

Um þetta leyti kemur þarna
kanadísk kona í heimsókn ásamt
kanadískum arkitekt búsettum í
Bergen. Þau koma til að kynna
sér starfsemina hjá mér og jafn-
framt arkitektúrinn. Þessi kona
hefur síðan samband við mig
nokkrum mánuðum seinna og
býður mér að koma til Kanada,
til Nýfundnalands, til að byggja
upp nýja listamiðstöð sem hún
var að skipuleggja og fleira þar í

kring, eins og ferðaþjónustu og
fimm stjörnu hótel, allt alveg frá
grunni. Og vegna þess að það
stóð svona á hjá mér, þá lét ég til
leiðast. Þetta var allt mjög heill-
andi, ég fór í heimsókn og þetta
leit allt mjög vel út.

Ég setti upp fund með sonum
mínum, ég var áður búin að kippa
þeim frá fjölskyldu og vinum
hérna á Íslandi. Núna voru þeir
aftur komnir með vini, og þá kippi
ég þeim aftur í burtu. Þeir sam-
þykkja það, enda ævintýramenn
eins og þeir eiga kyn til! Síðan
flytjum við öll vestur yfir hafið
með allt okkar hafurtask.

En þegar ég kem þangað, þá er
allt komið skemur á veg heldur
en búið var að gefa í skyn. Ég
hélt að það væri búið að byggja
ýmislegt upp og ég ætti bara að
byrja reksturinn. Það var samt
alls ekki þannig, ég var í hönn-
unarteymi fyrir bæði þetta dýr-
indishótel sem var byggt og
gestavinnustofur og endurgerð á
húsum og alls konar samfélags-
verkefni. En ég mótaði starfið og
listamiðstöðina og tók þátt í þessu
öllu saman. Þetta var erfitt en
jafnframt mjög lærdómsríkur
tími.“

Ástandið er sorglegt
„Þarna vorum við í þrjú og

hálft ár og þá var nú aldeilis kom-
ið nóg. Á þeim tíma var Jón Kol-
beinn kominn í háskóla í St. Johns
en við Einar Viðar fluttum aftur
heim til Íslands. Þetta var um
áramótin 2011-2012. Ég kveið
svolítið fyrir vegna þess að ég
vissi ekki hvernig ástandið væri
hérna heima eftir hrun.

Það reyndist verra en ég bjóst
við. Það var ekki endilega svo
slæmt hér fyrir vestan, því hérna
eimir ennþá eftir af góðum gild-
um; ástandið í íslensku samfélagi
var slæmt. Þá voru næstum því
þrjú og hálft ár liðin frá hruni og
ég var einhvern veginn að gera
mér vonir um að allt hefði breyst,
allt hefði lagast, en það var ekki.
Það hefur tekið mig dálítinn tíma
að átta mig á því hvernig þetta er.
Ástandið er sorglegt.“

Verkefni hérlendis
fyrr og síðar

– Varðandi Ísafjörð, hvaða
áberandi mannvirki sem eru þín
hönnun mætti helst nefna?

„Til dæmis má nefna munnana
á jarðgöngunum undir Breiða-
dals- og Botnsheiðar, sorpbrenn-
slustöðina, leikskólann Sólborg
og spennistöð Orkubúsins við
Mánagötu.“

Auk þeirra hönnunarverkefna
sem Elísabet nefnir mætti geta
um leikskóla í Mosfellsbæ, leik-
og grunnskóla í Súðavík, verk-
menntahús á Ísafirði, íþrótta-
mannvirki í Súðavík og á Suður-
eyri, kirkju á Tálknafirði, hafnar-
hús í Bolungarvík og einbýlishús
á Ísafirði, í Reykjavík og Bolung-
arvík, auk endurgerðar fjölda
friðaðra og gamalla húsa og

bygginga á Ísafirði, í Bolung-
arvík, Súðavík, á Þingeyri,
Tálknafirði og Patreksfirði. Jafn-
framt skipulagsverkefni á Ísa-
firði, Suðureyri, Flateyri, Þing-
eyri, í Bolungarvík, á Patreks-
firði, Tálknafirði, í Súðavík og
Reykhólahreppi.

Líka má nefna „húsakönnun“
á eyrinni á Ísafirði fyrir rúmum
tveimur áratugum. Þar var um að
ræða rannsóknarverkefni með
Jónu Símoníu Bjarnadóttur, en
þarna má finna elstu húsaþyrp-
ingu á Íslandi og einstakt safn
húsa frá flestum tímabilum ís-
lenskrar byggingarsögu. Verk-
efni þetta var unnið í samvinnu
við Húsafriðunarnefnd, Skipu-
lagsstofnun og Ísafjarðarbæ.

Vestfjarðagöngin svonefndu
– Svona gangamunnar eins og

þú hannaðir fyrirfinnast hvergi
nema hér, þessir löngu og kúptu
og skáskornu munnar með ská-
settum ljósopum.

„Nei, og það eru ástæður fyrir
því. Þegar Vegagerðin er að
hanna þessi göng, þá sækja þeir
fyrirmyndir til Noregs. Þar er
yfirleitt snjóléttara og fjöllin
mjög brött og þegar komið er að
jarðgöngum er bara gat og svo-
lítill rammi utan um og það er
allt og sumt. En hér sáu þeir fram
á að þurfa að steypa tvö hundruð
metra löng göng út úr sjálfum
gangamunnunum. Fólk er al-
mennt svolítið klostrófóbískt,
með svolitla innilokunarkennd.
Margir hræðast svona pínulítil
göt sem þarf að fara inn í, og þau
verða ennþá minni þegar það er
komið svona rör út.

Verkfræðingarnir hjá Vega-
gerðinni voru að vandræðast með
þetta þegar þeir höfðu samband
við mig. Niðurstaðan varð sú, að
í stað þess að fara að byggja
eitthvað í kringum þetta, eins og
þeir voru kannski eitthvað að
velta fyrir sér, þá kom ég með þá
tillögu að hafa þessa glugga til
þess að auka birtuna og hjálpa
fólki að aðlagast dimmunni þegar
farið er inn og líka til að aðlagast
birtunni þegar komið er út. Og
með því að skáskera þetta svona,
þá verður þessi litla hola miklu
stærri og ljósari. Þetta hefur
hvergi verið gert annars staðar.
Mér fannst mjög gaman að fá að
vinna með þeim að þessu.“

Guðmundur Thoroddsen
var ævintýramaður

– Snúum okkur að persónulegri
málum. Hvar kynntust þið Guð-
mundur eiginmaður þinn?

Elísabet skellihlær: „Ertu að
spyrja mig svona prívat?! Ég
þekkti systkini hans áður. Síðan
þegar ég var við nám í París, þá
var hann við myndlistarnám í
Amsterdam, og þar voru líka
Margrét systir mín í tónlistarnámi
og Jón Sigurpálsson mágur minn
í myndlistarnámi. Þeir Guð-
mundur og Jón voru bestu vinir
og voru báðir við nám í Ríkisaka-
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demíunni. Reyndar voru þeir líka
tónlistarmenn báðir. Þeir voru
nágrannar í Reykjavík í æsku,
annar á Laugalæk, hinn á Rauða-
læk.

Við Guðmundur kynntumst að
vísu ekki í Amsterdam en við
byrjuðum sambandið þar. Þá bjó
ég í París en hann í Amsterdam
og svo flutti hann til mín til París-
ar þegar hann var búinn með nám-
ið og bjó með mér meðan ég var
að klára mitt. Hann hafði verið í
París áður. Við giftum okkur
hérna á Ísafirði en bjuggum þá
enn í París.“

– Hvað voru þau mörg árin
sem þið Guðmundur heitinn áttuð
saman?

„Við byrjuðum saman 1984,
giftum okkur 1986, fluttum til
Ísafjarðar 1988 og hann dó 1996.
Við áttum því tólf ár saman, þar
af átta síðustu árin á Ísafirði, það
er þegar hann var ekki einhvers
staðar á skútunni sinni. Hann var
mikill ævintýramaður.“

Guðmundur Thoroddsen var
maður á besta aldri, kominn fáein
ár yfir fertugt, þegar krabbamein
varð honum að aldurtila. „Hann
fór mjög fljótt. Það var innan við
ár frá því að meinið uppgötvaðist
og þangað til hann var dáinn.“

Guðmundur átti skútu þegar
þau Elísabet kynntust og var að
sigla henni yfir hafið, meðal ann-
ars til Argentínu þar sem hann
var að vinna myndlistarverk.
„Svo þegar komið var barn, þá sá
hann að það væri of flókið að
vera svona mikið í burtu og seldi
skútuna í Argentínu. Í staðinn
startaði hann verkefni sem átti
að vera hér á Ísafirði, hannaði
skútu í félagi við aðra sem átti að
vera í siglingum með túrista hér
á þessu svæði. Þetta auðnaðist
honum ekki að klára.“

Báðir alveg eins og pabbinn!
– Hvað er tíðinda af strákunum

núna?
„Sá yngri er ennþá hér í

menntaskólanum á síðasta ári en
sá eldri nemur læknisfræði í De-
brecen í Ungverjalandi. Þeir eru
mjög líkir pabba sínum,“ segir
Elísabet og hlær. „Sem er mjög
ánægjulegt! Genetískt erfist ansi
margt, fleira en ég áttaði mig á.
Ég hélt að svo margt kæmi með
uppeldinu, en það er þá bara í
genunum.“

– Þeir eru öllu ljósari yfirlitum
en þú.

„Jájá, báðir alveg eins og pabb-
inn þó ólíkir séu! Þeir eru báðir
ljósir yfirlitum.“

Egóisminn allt að drepa
– Hvað ertu helst að fást við

um þessar mundir?
„Þegar maður kemur aftur

heim eftir hátt í áratug í útlöndum,
þá er ekki hlaupið að því að kom-
ast að neins staðar, það er ekkert
auðvelt. Maður þarf að skapa sér
allt sjálfur. Ég hygg að það sé
ekki auðveldara núna en það var
áður. Ég kom hérna heim, eins

og áður, alveg staðráðin í því að
hér fyrir vestan vildi ég búa, hér
á Ísafirði, og eiga mína aðal-
bækistöð hér eftir.

Ég ákvað að skapa hér einhver
verkefni sem ég hefði gaman af
að vinna og mættu kannski nýtast
einhverjum til góðs. Það eru rúm-
lega tvö og hálft ár síðan ég kom
aftur heim, og það hefur tekið
mig töluverðan tíma að átta mig
á hvernig allt fúnkerar núna. Það
er ekki eins og það var áður.
Heimurinn er breyttur.“

– Að hvaða leyti?
„Egóisminn er miklu meiri.

Samskipti og samvinna eru
minni. Egóisminn er allt að drepa.
Ef maður vill ekki vera að spila
mikið á þeim nótum, þá þarf að
finna aðra leið. Það sem ég reyndi
að gera var að sá fræjum hér og
þar og sjá hvað kæmi út úr því,
og sækja um styrki í hitt og þetta.
Það er að skila sér fyrst núna.
Það er eiginlega ekkert sem kem-
ur til manns heldur verður maður
að búa sér til nánast allt sjálfur.“

Vest-Fiðringur
og Arts Iceland

– Helstu verkefni sem eru á
döfinni hjá þér núna?

„Það eru kannski fyrst og
fremst Vest-Fiðringurinn og síð-
an verkefni sem ég var að fá
styrk í og ber vinnuheitið Arts
Iceland. Ég á hús hérna í miðbæ
Ísafjarðar, Aðalstræti 22 þar sem
Svæðisútvarp Vestfjarða var á
jarðhæðinni á sínum tíma, og ætla
að breyta því í verkefnahús og
gestavinnustofur. Þetta er einmitt
það sama og ég vann við í áratug,
miðstöð fyrir hönnun og skapandi
greinar almennt. Ég ætla annars
vegar að leggja áherslu á alþjóð-
leg tengsl og hins vegar á stað-
bundna þekkingu, að vinna með
það sem er til staðar á svæðinu.

Þetta á líka við um Vest-Fiðr-
inginn. Þegar ég kom heim og
var að átta mig á hvað væri í
gangi í íslensku samfélagi, þá
komst ég að raun um að farið var
að tala um Vestfirðina sem eins-
leitt svæði, að Vestfirðir séu bara
svona og svona og afskaplega
lítið kjöt á beinunum. Þá er ég
ekki síst að tala um íslenska fjöl-
miðla og fólk sem býr í fjölmenn-
asta samfélaginu á Íslandi. Við-
horfið er svona. Fólk er óupplýst.
Að hluta til held ég að þetta sé að
kenna alþjóðavæðingunni og
alþjóðakapítalismanum og að
hluta til ákveðinni firringu sem
er í gangi.“

Að finna karakter Vestfjarða
„Ég hugsaði með mér að núna

væri gaman að vekja umræðu
um það hvað nákvæmlega er til
staðar á Vestfjörðum, hver sé
karakter þessa landsvæðis, og
sækja þessar upplýsingar til
fólksins sjálfs, leyfa því sjálfu að
tjá sig um það. Og ekki nóg með
það, heldur vekja umræður um
sérkenni þessa landshluta og í
framhaldinu að skapa einhver

verkefni sem spretta frá fólkinu
sjálfu. Sækja síðan hjálp frá fólki
sem vinnur í skapandi greinum
til að þróa þessi verkefni áfram.
Búa til störf, búa til eitthvað sem
getur skapað tekjur á svæðinu.
Til þessa verkefnis sótti ég um
styrk til Vaxtarsamnings Vest-
fjarða í nafni fyrirtækisins míns
sem heitir kol & salt ehf og fékk
fjárstyrk sem reyndar dekkar ekki
allan kostnað en er samt mjög
góður.

Vest-Fiðringurinn er skipu-
lagður sem verkefni í þremur
áföngum. Ég fékk Arnald Mána
Finnsson á Hvilft í Önundarfirði

til liðs við mig í þessu í hálfu
starfi í fjóra mánuði. Hann er nú
betri en enginn. Núna undanfarið
höfum við unnið í fyrsta áfang-
anum, sem felst í því að halda
fundi með fólki um alla Vestfirði
og safna fróðleik og ábendingum.
Þarna er ég að nýta mér reynslu
frá bæði Noregi og Kanada, sem
ég reyni eins og ég get að aðlaga
íslenskum og vestfirskum að-
stæðum.

Á þessum fundum hefur fólkið
komið okkur mjög ánægjulega á
óvart með allan sinn fróðleik og
skemmtilegheit, ekki það að
mann hafi ekki grunað að hér

væri margt að sækja, en fólk hefur
mætt á fundina og lagt sig fram
um að miðla af þekkingu sinni
og fróðlegum athugasemdum um
heimahagana.“

Niðurlagsorð
Síðasta efnisgreinin, niðurlag-

ið í þessu viðtali, er fremur stutt.
Segir þó kannski nánast allt sem
Elísabet Gunnarsdóttir vildi sagt
hafa:

„Á stöðum eins og hérna finnur
maður nefnilega það sem er upp-
runalegt og ekta.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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Embætti, samgöngur og óskir um störf

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Guðný Guðmundsdóttir
Suðureyri við Súgandafjörð

Kristbjörn Unnur Sigurvinsdóttir Paul Fawcett
María Alda Sigurvinsdóttir Ragnar H. Sigurðsson
Þórður Emil Sigurvinsson Þórey María Ólafsdóttir

Þorleifur Kristján Sigurvinsson Arnheiður I. Svanbergsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 11. september.
Útför hennar fer fram frá Suðureyrarkirkju 20. september kl. 14:00.

Blóm og kransar afþakkaðir en þeir sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.

Sigurvin Magnússon
Unnur Steinunn Kristjánsdóttir

Sólberg ehf., sem er í eigu Arn-
ars Kristjánssonar, skipstjóra og
útgerðarmanns á Ísafirði, hefur
keypt togarann Gunnbjörn ÍS af
útgerðarfélaginu Birni ehf. Sól-
berg ehf., kaupir togarann með
veiðiheimildum í úthafsrækju og
ætlar að veiða rækju fyrir rækju-
verksmiðjuna Kampa ehf. á Ísa-
firði. „Það verður unnið að því
núna að koma honum í drift sem
fyrst og halda til veiða,“ segir
Arnar. Hann hefur um árabil gert
út togskipið Ísborg ÍS og segir

Arnar að hann ætli að gera út
bæði skipin til að byrja með, hvað
sem síðar verður.

Aðspurður hvort hann verði
sjálfur í brúnni á Gunnbirni segir
Arnar það óráðið en hann verði
með skipið til að byrja með. „Sem
betur fer stendur rækjuiðnaðurinn
ennþá undir talsverðum fjölda
starfa á Ísafirði og ekki barist til
einskis í vetur. Menn verða svo
bara að taka því sem að höndum
ber í þessum bransa,“ segir Arnar.

Gunnbjörn var smíðaður í

Flekkefjord í Noregi árið 1973
fyrir Kaupfélag Dýrfirðinga og
hét lengst af Framnes. Íshúsfélag
Ísfirðinga keypti Framnes af
Kaupfélagi Dýrfirðinga. Íshús-
félag Ísfirðinga sameinaðist inn
í Hraðfrystihúsið - Gunnvör og
gerði HG Framnes út á rækju til
2005 þegar HG hætti rækjuvinn-
slu. Birnir ehf. keypti togarann
skömmu síðar og gerði hann út á
rækju undir nafninu Gunnbjörn
en hann hefur ekki verið á veiðum
frá því í október í fyrra.

Arnar kaupir Gunnbjörn ÍS

Í tilefni af 40 ára afmæli Bol-
ungarvíkurkaupstaðar í ár, hefur
verið ákveðið að ráðast í gerð
leikinnar heimildamynd um sveit-
arfélagið. Kvikmyndafélagið
Gláma hefur verið ráðið til verks-
ins með leikarann Elfar Loga
Hannesson í fararbroddi. „Mynd-

in mun heita Bolungarvík á 20
mínútum. Við ætlum að segja
söguna allt frá landnámi til dags-
ins í dag. Það er af mörgu að taka
enda ótrúlega margt að gerast á
þessum stað. Við ætlum því að
stilka á stóru en markmiðið er að
myndin verði létt, skemmtileg

og fjölskylduvæn. Okkur langar
til að Bolvíkingar verði stoltir af
staðnum sínum þegar þeir sjá
myndina enda er gott að vera
hérna,“ segir Elfar Logi.

Elfar Logi hefur fengið fjöld-
ann allan af góðu fólki til liðs við
sig, m.a. mun Sigrún Pálmadóttir
söngkona ljá sögunni rödd sína
og Ómar Smári Kristinsson

teiknar myndir sem sýnir fortíð-
ina í Bolungarvík. „Við erum
búin að panta gott veður síðustu
helgina í september en þá fara
tökur fram. Stefnan er síðan að
afhenda íbúum í Bolungarvík
myndina í byrjun nóvember,“
segir Elfar Logi. Ríflega 150
manns munu koma að gerð
myndarinnar, þar af verður 100

manna bolvískur kór í lokaatrið-
inu. Elfar Logi segist ákaflega
spenntur fyrir verkefninu og vera
þakklátur fyrir að hafa verið val-
inn til að stjórna því.

Elfar Logi er mörgum kunnur
fyrir einleiki sína og Kómedíu-
leikhúsið og fáir hafa tærnar þar
sem hann hefur hælana í fjölda
uppsettra sýninga.   – sfg@bb.is

Heimildamynd um Bolungarvík

Um næstu áramót breytist elsta veraldlega embættismannakerfi
Íslands verulega. Sýslumenn hafa verið ríkur þáttur í tilveru Íslend-
inga nánast frá Gamla sáttmála 1262 er þeir komu til sögunnar sem
fulltrúar Noregskonungs. Skyldu þeir gæta hagsmuna hans og
einkum innheimta skatta. Fram til þess höfðu einu ,,embættismenn“
á Íslandi verið fulltrúar kirkjunnar, prestar og biskupar. Staða
þeirra var sterk, enda skorti framkvæmdavald í landinu. Sýslumenn
munu í upphafi hafa fylgt goðorðum hinum fornu og sennilega
verið um 12 í byrjun. Löngu síðar komu bæjarfógetar til með stofn-
un kaupstaða og alls urðu sýslumenn 27 þegar mest varð, en 1992
hurfu heiti bæjarfógeta úr íslenskum lögum. Sýslumenn voru lengi
einnig tollstjórar og lögreglustjórar í umdæmum sínum. Árið 2007
var þeim síðarnefndu fækkað í 15 og þar af voru 13 sýslumenn er
gegndu embætti lögreglustjóra. Frá og með næstu áramótum breytist
umhverfið enn og þá verða sýslumenn verða 9 og lögreglustjórar
einnig.

Nú verður skilið á milli borgaralegra verkefna sýslumanns og
lögreglustjórnar. Umdæmin stækka mikið og fylgja í megindráttum
gömlu kjördæmunum frá 1959, þó með þeirri undantekningu, að í
Vestmannaeyjum sitja bæði sýslumaður og lögreglustjóri. Þar
verða til tvö embætti í stað eins áður. Á Vestfjörðum hafa lengst af

verið fjórir sýslumenn, en hafa að undanförnu verið þrír. Sá er
gegnt hefur Patreksfirði og Ísafirði hefur verið lögreglustjóri á
Vestfjörðum öllum. Þessum ,,gömlu“ embættismönnum þessum
fækkar bráðlega úr þremur í tvo. Sýslumaður Vestfjarða verður
Jónas Guðmundsson er verið hefur embættismaður í Bolungarvík
frá 1991, alls 23 ár. Auglýst hefur verið embætti lögreglustjóra á
Vestfjörðum og skýrist væntanlega fljótt hver því gegnir. En
fækkun fyrirmenna í héraði er ekki með öllu þrautalaus.

Enn er aðsetur embættismanna þessara óákveðið. Rætt hefur ver-
ið um sýslumann á Ísafirði og lögreglustjóra er sitji á Patreksfirði.
Það er vilji Fjórðungssambands Vestfirðinga en ekki bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar. Hver eru rökin? Þau sýnast helst vera að dreifa em-
bættum. Margt þarf að hafa í huga, einkum tvennt, fjölda íbúa og
samgöngur. Einnig þarf að huga að staðsetningu héraðsdóms og
ekki síst því að starfsstofum á ekki að loka. En Héraðsdómur Vest-
fjarða er á Ísafirði. Að þessu sögðu mælir flest gegn ósk Fjórðungs-
sambandsins og Patreksfirðinga. Hugmyndin er góð en vart raunhæf.
Nær væri að standa vörð um þau störf sem eru á Patreksfirði nú
þegar og herða baráttuna fyrir bættum samgöngum. Samstaðan í
þessum efnum mun skila okkur Vestfirðingum lengra fram á veg-
inn enda deilur um aðsetur embættismanna.
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Krossgátan

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

Fimmtudagur 18. septemberFimmtudagur 18. septemberFimmtudagur 18. septemberFimmtudagur 18. septemberFimmtudagur 18. september
kl. 17:00 Partizan B - Tottenham
kl. 19:00 Everton - Wolfsburg
Laugardagur 20. septemberLaugardagur 20. septemberLaugardagur 20. septemberLaugardagur 20. septemberLaugardagur 20. september

kl. 11:45 QPR - Stoke
kl. 13:00 Burnley - Sunderland

kl. 14:00 Newcastle - Hull
kl. 14:00 Swansea - South.pton

14:00 Deportivo - Real M.
kl. 14:00 Aston V - Arsenal

kl. 16:30 West Ham - Liverpool
Sunnudagur 21. septemberSunnudagur 21. septemberSunnudagur 21. septemberSunnudagur 21. septemberSunnudagur 21. september

kl. 10:00 Real S. - Almeria
kl. 12:30 Tottenha, - WBA

kl. 12:30 Leicester - Man. U
kl. 15:00 Everton - Crystal P

lk. 15:00 Man. City - Chelsea
kl. 19:00 Levante - Barcelona
Mánudagur 22. septemberMánudagur 22. septemberMánudagur 22. septemberMánudagur 22. septemberMánudagur 22. september

kl. 18:45 Wigan - Ipswich
Þriðjudagur 23. septemberÞriðjudagur 23. septemberÞriðjudagur 23. septemberÞriðjudagur 23. septemberÞriðjudagur 23. september

kl. 18:00 Real M - Elche
kl. 18:45 Liverpool - Middlesb.

kl. 18:45 Seansea - Everton
Miðvikudagur 24. septemberMiðvikudagur 24. septemberMiðvikudagur 24. septemberMiðvikudagur 24. septemberMiðvikudagur 24. september
kl. 18:45 Tottenham - Nott. F.

kl. 20:00 Sevilla - Real S.
kl. 20:00 Malaga - Barcelona

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
18. september 1977: 18. september 1977: 18. september 1977: 18. september 1977: 18. september 1977: Jón L.

Árnason, 16 ára menntaskóla-
nemi, varð heimsmeistari

sveina í skák. Hann tapaði
aðeins fyrir Gary Kasparov
sem lenti í þriðja sæti. Jón
varð stórmeistari árið 1986.

19. september 1981:19. september 1981:19. september 1981:19. september 1981:19. september 1981: Tungu-
foss sökk á Ermasundi. Áhöfn-

inni var bjargað við mjög
erfiðar aðstæður.

20. september 1979:20. september 1979:20. september 1979:20. september 1979:20. september 1979: Flótta-
menn frá Víetnam, 34 manns,
komu til landsins. Þetta mun

vera stærsti flóttamannahóp-
ur sem hingað hefur komið.
21. september 1963:21. september 1963:21. september 1963:21. september 1963:21. september 1963: Eiríkur
Kristófersson skipherra var

sæmdur æðstu orðu sem Bret-
ar veita erlendum mönnum.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Breytileg og síðar vestlæg
átt, 3-10 m/s, hvassast S-til
um kvöldið. Hiti 8-13 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Vestlæg átt, 3-8 m/s og

skýjað með köflum. Þykknar
upp síðdegis. Hiti 8-13 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Gengur í sunnan- og suðvest-
an hvassviðri með talsveðri
rigningu. Hiti breytist lítið.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Ein af námsbrautunum við MÍ
er grunnnám í hár- og snyrti-
greinum. Frá því brautin var sett
á laggirnar árið 2007 hefur að-
sókn í námið verið sveiflukennd.
Í fyrstu kenndi Margrét Skúla-
dóttir hjá hárgreiðslustofunni
Ametyst á Ísafirði en frá síðasta
ári hefur Helga Guðrún Gunn-
arsdóttir séð um kennsluna.

Kynjahlutfall í námið er langt
frá því að vera jafnt því aðeins
enn karlmaður hefur stundað nám
í greininni frá upphafi af tæplega
fjörutíu. Í vetur stunda sex stúlkur
nám í hár- og snyrtigreinum við
skólann.

Einn karlmaður
af 40 nemendum

Ásgeir L. Höskuldsson, mark-
aðs- og viðskiptafræðingur hefur
verið ráðinn framkvæmdastjóri
ferðaskrifstofunnar Vesturferða
á Ísafirði. Ásgeir, sem er 36 ára,
giftur og þriggja barna faðir, hef-
ur störf 1. nóvember.

Hann starfar í dag sem mark-
aðsstjóri Arctic Adventures en
þar áður var hann markaðsstjóri
Nikita Clothing. 25 umsóknir
bárust um starfið. Guðmundur
H. Helgason, stjórnarformaður
fyrirtækisins, segir að sex um-
sækjendur hafi verið boðaðir í
viðtal hjá Hagvangi og hafi stjórn
Vesturferða rætt við þrjá af þeim.

Ásgeir ráðinn
framkvæmdastjóri

Ásgeir L. Höskuldsson.

Fimm umsóknir
um starf for-
stöðumanns

Fimm umsóknir bárust um
starf forstöðumanns Félagsheim-
ilis Bolungarvíkur. Umsóknar-
frestur um starfið rann út 6. sept-
ember sl. Þeir sem sóttu um stöð-
una eru Benedikt Sigurðsson,
Fjölnir Már Baldursson, Guð-
mundur og Sigurður Helgasynir,
Haukur Vagnsson og Wioleta
Szuba og Ingólfur Hallgrímsson
og Sigurbjörg Hallgrímsdóttir.

Umsækjendur verða boðaðir á
fund bæjarstjórnar á næstunni.
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