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Barnafataverslunin Leggur
og skel á Ísafirði opnaði á laug-
ardag eftir gagngerar breyt-
ingar og eigendaskipti. „Okk-
ur var vel tekið í bænum og
þetta gekk mjög vel. Við erum
afskaplega þakklát fyrir við-
tökurnar en þetta gekk framar
vonum“, segir Martha Örn-
ólfsdóttir sem er nýr eigandi
verslunarinnar ásamt Stein-
þóri Kristjánssyni. Verslunin
er í sama húsnæði og hún var
í en unnið hefur verið að mikl-

um breytingum á útliti versl-
unarinnar að innan.

„Það er allt tekið í gegn í
búðinni og skipt um allar inn-
réttingar“, segir Martha. Eins
og fyrr verður að finna í búð-
inni barna- og unglingaföt en
nýir eigendur hyggjast inn-
leiða fleiri vörumerki. Versl-
unin mun halda sama nafni.
Tveir starfsmenn hafa verið
ráðnir til starfa, Sædís Ingv-
arsdóttir og Hulda Guðmunds-
dóttir sem er verslunarstjóri.

Leggur og skel opnar eftir eigendaskipti

 Sædís Ingvarsdóttir, Hulda Guðmundsdóttir, Martha Örnólfsdóttir og Steinþór Kristjánsson.

Sigurjón Samúelsson,
bóndi á Hrafnabjörgum í

Laugardag í Ísafjarðar-
djúpi, segir að erfiðlega

hafi gengið að smala um
síðastliðna helgi. „Það

gekk mjög erfiðlega enda

fékkst enginn mannskapur
í verkið. Við náðum í eitt-
hvað af sauðfénu í þessari

smölun en verkið gekk
hægt og erfiðlega þannig

að það slapp mikið af fénu.
Við vorum þrír í smölun á

svæði þar sem lágmark
þar sjö manns til að geta
sinnt því sem skyldi. Féð

sem slapp er því enn á
fjöllum og annað hvort
næst það eða ekki fyrir

veturinn, það er ljóst. Það

er ekki hæpið að smala
hérna, það er nánast ekki

hægt að fá mannskap í
smölun þegar maður þarf

á honum að halda. Það
virðist ganga illa af því að
fólki finnst erfitt að smala

og ef það spáir vondu
veðri þá er einfaldlega

hætt við. Smölun er ekki
bara leikaraskapur, þetta

er alvöru vinna en ekki
skemmtiganga,“ segir

Sigurjón. – birgir@bb.is

Smölun er ekki
leikaraskapur

Sparisjóður Keflavíkur
fyrirhugar fækkun á 3,5
stöðugildum á Vestfjörð-
um. Uppsagnirnar koma
í kjölfarið á fyrirhuguð-
um breytingum á afgreið-
slutíma sparisjóðsins á
Vestfjarða sem taka gildi
um áramót. Angantýr
Valur Jónsson, útibús-
stjóri Sparisjóðs Kefla-
víkur á Vestfjörðum, seg-
ir að hagræðingin hafi
það í för með sér að fækka
þurfi stöðugildum um
rúmlega þrjú.

„Það eru tvö störf á
norðanverðum Vestfjörð-
um og eitt og hálft starf á
suðursvæðinu. Við erum
að minnka starfshlutfall
hjá starfsmönnum Spari-
sjóðs Keflavíkur. Ég get
ekkert annað sagt en að
mér tekur það afskaplega
sárt að þurfa að fara í
þessa hagræðingarað-
gerð en svona er þetta í
fjármálaheiminum í dag.
Það er mikill óróleiki og
það er krafist hagræðing-
ar og hún er óumflýjanleg
hvort sem mönnum líkar
betur eða verr,“ segir Ang-
antýr.        – birgir@bb.is

Uppsagnir
fyrirhugaðar

Útibú Sparisjóðs
Keflavíkur á Ísafirði.
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Eftirlitsmyndavél vaktar nú norðurgafl hússins.

Fylgst með
skemmdarvörgum

Ísafjarðarbær hefur fjár-
fest í eftirlitsmyndavél til
þess að fylgjast með norður-
gafli gamla Kaupfélags-
hússins á Ísafirði. Nokkuð
hefur verið um skemmdar-
verk á veggnum að undan-
förnu og virðist vera sem
grjóti sé ítrekað kastað í
hann með þeim afleiðingum
að sífellt fleiri plötur losna
af honum og brotna. „Eftir-
litsmyndavélin sem við sett-
um upp verður vonandi til
þess að skemmdarverk á
húsinu minnki. Við erum
núna að fara yfir upptöku af
skemmdarverki sem var
framið í síðustu viku og mun
skemmdarvargurinn þurfa
að greiða fyrir tjónið sem
hlýst af verknaði hans,“ seg-
ir Jóhann Bæring Gunnars-

son, umsjónarmaður eigna
Ísafjarðarbæjar.

Uppi hafa verið getgátur
um að þensla í undirgrind
klæðningarinnar verði til
þess að plöturnar detti af en
Jóhann segir að ekkert sé
hæft í þeim getgátum. „Það
er alveg búið að útiloka
þann möguleika, þetta eru
skemmdarverk, það er vitað
og upptaka úr eftirlits-
myndavélinni sýnir það.
Við höfum ekkert skipt um
plötur á húsinu sem hafa
brotnað vegna þess að þær
hafa ekki fengist núna í
nokkurn tíma, en við eigum
von á þeim á næstu vikum
og þá mun veggurinn verða
lagfærður um leið og við
fáum plöturnar til Ísafjarð-
ar,“ segir Jóhann.

Mörg neyðarskýli í niðurníðslu
Viðhald og hirða á neyðar-

skýlum á Vestfjörðum, bæði
við strendurnar og á fjallveg-
um, var löngum til fyrirmynd-
ar. Á síðustu árum hefur orðið
mikil breyting á þessu og
mörg skýli eru í megnustu
vanrækslu og niðurníðslu og
þeim til skammar sem eiga að
annast þau. Sigrún A. Þor-
steinsdóttir, sviðsstjóri slysa-
varnasviðs hjá Slysavarnafé-
laginu Landsbjörg, tekur undir
að ástandið á mörgum neyð-
arskýlum sé til vansa. Hún
segir að björgunarsveitir og
slysavarnadeildir á hverjum
stað beri ábyrgð á skýlunum
og viðhaldi þeirra.

„Þegar Slysavarnafélag Ís-
lands og Landsbjörg voru
sameinuð í Slysavarnafélagið
Landsbjörg árið 1999, þá urðu
einingarnar alveg sjálfstæðar,
þannig að björgunarsveitir og
slysavarnadeildir eiga og reka
húsnæði sitt sjálfar og neyð-
arskýlin voru þá færð yfir til
eininga félagsins. Þannig að
nú er umsjón þeirra alveg í
höndum þeirra“, segir Sigrún.

„Við hjá Slysavarnafélaginu
Landsbjörg höfum verið að
reyna að vinna að því að laga
stöðuna í þessum efnum vegna
þess að við erum alls ekki sátt
við hana víða. Meðal annars
var sett á laggirnar svokölluð
neyðarskýlanefnd sem hafði
það hlutverk að móta stefnu
félagsins í þessum málum og
hvernig félagið vildi sjá þetta,
þó svo að við gætum ekki skip-
að okkar einingum fyrir vegna
þess að endanleg ábyrgð er
þeirra.

Á síðasta landsþingi Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar í
fyrra var samþykkt tillaga frá
nefndinni um að settur yrði
peningur frá félaginu í neyð-
arskýlin næstu þrjú ár. Þannig
yrði lagt fé í eins konar neyð-
arskýlasjóð sem einingarnar
okkar gætu sótt í og gætu
þannig fengið fjármuni upp í
kostnað við viðhald á skýlun-
um. Jafnframt voru búin til
merki til að merkja skýlin,
með neyðarskýlamerki,  neyð-
arfjarskiptamerki og lógói fé-
lagsins, gerðar sameiginlegar

umgengnisreglur fyrir skýlin
og búinn til listi yfir það hvað
þess skýli ættu að hafa til þess
að geta kallast neyðarskýli.

Líka voru lagðar fram til-
lögur um þó nokkuð mörg
neyðarskýli sem ættu að
hverfa. Skýlin voru sett upp
fyrir löngu og margt hefur
breyst síðan. Neyðarskýli úti
við ströndina eru mörg hver
börn síns tíma, sérstaklega við
suðurströnd landsins. Það
gildir hins vegar ekki um
Vestfirði vegna þess að ferða-
mennskan er orðin þar sterkari
þáttur þannig að skýlin eru
ekki eingöngu skipbrotsmanna-
skýli eins og hugsunin var í
upphafi. Nefndin lagði einnig
til að neyðarskýli ættu ekki
að vera við þjóðvegi landsins.
Þvert á móti brýnum við fyrir
fólki að halda kyrru fyrir í
bílum ef eitthvað kemur fyrir
enda eru dæmi þess að fólk
hefur orðið úti vegna þess að
það hefur farið í burt frá bílum
sínum. Nú þegar gsm-sam-
band verður sífellt betra eru
skýlin við þjóðvegi landsins

að verða svolítil tímaskekkja.
Í þar síðustu viku fundaði

neyðarskýlanefndin. Lítið
hefur komið inn af beiðnum
um peninga úr þessum sjóði
sem ég nefndi. Málefni neyð-
arskýlanna virðast því ekki
vera ofarlega á forgangslista
hjá einingunum þó að við sé-
um alltaf að reyna að ýta á
þetta. Við vorum jafnframt að
leggja línurnar með það hvern-
ig við gætum ýtt enn frekar á
einingarnar að sinna skýlun-
um sínum og hlúa að þeim.
Peningarnir sem áætlaðir voru
til þessa verkefnis á þessu ári
flytjast ekki yfir á það næsta
heldur falla niður. Því miður
eru mjög mörg neyðarskýli
okkur til vansa frekar en hitt“,
segir Sigrún A. Þorsteinsdótt-
ir. Hún segir jafnframt að hún
hafi fulla trú á einingum fé-
lagsins í þessum efnum en
tímaleysi og kostnaður eru oft
ástæður þess sem einingar
gefa upp þegar þær eru spurð-
ar af hverju ekki hafi verið
farið í skýlin.

– htm@snerpa.is

Neyðarskýlið á Hrafnseyrarheiði.

Meiri veiði í
Laugardalsá

Veiðin í Laugardalsá í
Ísafjarðardjúpi í sumar var
415 laxar og úr vötnun-
um komu 12 laxar þannig
að heildarveiðin á svæð-
inu var 427 laxar, að sögn
Sigurjóns Samúelssonar á
Hrafnabjörgum í Laugar-
dal. Þetta er mun meira en
var í fyrra þegar veiðin
var liðlega 300 laxar.
Veiðitímabilinu í Laugar-
dalsá lauk 1. september
og má segja að veiðimenn
hafi verið heppnir að
lenda ekki í vatnavöxtun-
um sem verið hafa undan-
farið.

„Það er ekki orðið nokk-
urt lag á þessari veður-
stjórn, alltaf hellings úr-
koma annað slagið og
hvassviðri“, segir Sigur-
jón Samúelsson.

Vel sóttir minningartónleikar
Árlegir minningartónleikar

um hjónin Sigríði Jónsdóttur
og Ragnar H. Ragnar voru
haldnir í 21. sinn á sunnudag.
Sigríður og Ragnar stýrðu
Tónlistarskóla Ísafjarðar um
áratuga skeið, en undir kraft-
mikilli stjórn þeirra varð Tón-
listarskóli Ísafjarðar öflug
menningarstofnun, sem nýtur
virðingar um allt land. Að
sögn Sigríðar Ragnarsdóttur,
skólastjóra Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar, gengu tónleikarnir
mjög vel og var aðsóknin með
besta móti.

„Listafólkið sem kom að
tónleikunum töluðum um
hvað það sé sérstakt hvað Ís-
firðingar séu iðnir við að
sækja svona viðburði. Eftir
tónleikana afhenti Háskóla-
setur Vestfjarða gjöf til Tón-
listarskóla Ísafjarðar. Gjöfin
var glerlistaverk eftir Dagnýju

Þrastardóttur, glerlistakonu á
Ísafirði. Verkið er byggt á nót-
um lags Ragnars H. Ragnar
sem heitir „Hjarðmærin“. Það
var mjög skemmtileg gjöf og
sérstaklega í ljósi þess að
Ragnar átti afmæli á þessum
degi sem tónleikarnir voru
haldnir á, en Ragnar lést árið
1987 og Sigríður  kona hans
sex árum síðar,“ segir Sigríð-
ur.

Á tónleikunum kom fram
Kammersveitin Ás sem leggur
á áherslu á tónlist frá barokk-
tímanum og leikur á uppruna-
leg hljóðfæri. Flytjendur í
sveitinni að þessu sinni eru
þau Marta Guðrún Halldórs-
dóttir, sópran, Martin Frewer,
fiðla og víóla, Hildigunnur
Halldórsdóttir, fiðla og tenor
gamba, Svava Bernharðsdótt-
ir, víóla,Sigurður Halldórs-
son, selló, tenor gamba og

piccolo selló og Dean Ferrell
violone (kontrabassi) og basse
de violon (selló stærð). Á

efnisskrá tónleikana voru tvær
einsöngskantötur og Brand-
enborgarkonsert nr. 6 eftir

Bach og kvintettar eftir Fisc-
her og Boccherini.

– birgir@bb.is

Barrokksveitin Ás.
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Segir enga hættu á skerðingu
hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga
Pétur Sigurðsson, stjórnar-

formaður Lífeyrissjóðs Vest-
firðinga, segir að ekki standi
til að skerða lífeyrisgreiðslur
sjóðsins og ekki sé ástæða til
að óttast slíkt í fyrirsjáanlegri
framtíð. Fram kom í Morgun-
blaðinu á föstudag, að raun-
ávöxtun eigna Lífeyrissjóðs
verslunarmanna, sem er ein-
hver stærsti lífeyrissjóður
landsins, hafi verið neikvæð
um 8,9% á fyrri helmingi
þessa árs. Þegar framkvæmda-
stjóri sjóðsins er spurður hvort

hann telji að til réttindaskerð-
ingar muni koma um áramótin
segir hann það muni ekki
gerast nema hlutabréfamark-
aðir versni verulega frá því
sem var um mitt ár.

„Ávöxtunin hjá okkur er
náttúrlega ekki nógu góð frek-
ar en hjá öðrum eins og ástand-
ið er í efnahagsmálunum um
allan heim“, segir Pétur. „Auð-
vitað erum við eins og aðrir
lífeyrissjóðir að ávaxta okkar
fé bæði erlendis og innanlands
en við höfum samt verið með

hagstæðara ávöxtunarhlutfall
en hjá mörgum öðrum lífeyr-
issjóðum. Við höfum verið að
auka lífeyrinn hjá okkur á und-
anförnum árum. Það stendur
ekki til hjá okkur að skerða
hann neitt og engin ástæða til
að óttast að við þurfum að
gera það í fyrirsjáanlegri fram-
tíð. Hins vegar veit enginn
hvað einhvern tímann kann
að gerast í þessum efnum frek-
ar en öðrum.“

Öryrkjum hefur fjölgað
mjög hérlendis á síðari árum

og hefur það sitt að segja fyrir
rekstur lífeyrissjóða. „Já, það
er ákveðið vandamál, bæði hjá
lífeyrissjóðunum og eflaust
líka hjá Tryggingastofnun rík-
isins og sveitarfélögunum.
Það er eitthvað sem gerist í
þjóðfélaginu sem veldur því
að öryrkjum hefur fjölgað
gríðarlega á undanförnum
árum. Þar er ekki fyrst og
fremst um þá að ræða sem
verða fyrir slysum heldur er
þetta eitthvað sem fólk ávinn-
ur sér með lífsháttum sínum,

svo sem með óhófi í mat og
drykk og vímuefnum. Við er-
um með nokkuð marga offitu-
öryrkja.“ Pétur kveðst hins
vegar ekki vita að hve miklu
leyti fjölgun þeirra sem metnir
eru öryrkjar megi hugsanlega
rekja til breyttra skilgreininga
við örorkumat.

„Við vorum að stofna Starfs-
endurhæfingu Vestfjarða,
sjálfseignarfélag með 22 aðil-
um sem ætla að einhenda sér í
það að hefja endurhæfingu í
heimabyggð og koma til móts

við þetta fólk og vita hvort
við getum ekki komið fleirum
út á vinnumarkaðinn á ný. Þar
hefur lífeyrissjóðurinn auðvit-
að þrefalda hagsmuni: Að
losna við lífeyrisgreiðslur
þegar menn komast út á vinnu-
markaðinn, að fá greiðslur til
sjóðsins frá þeim þegar þeir
eru orðnir launþegar á ný, og
síðan einfaldlega að færa
þessu fólki nýtt líf og nýja
lífshamingju, en það er verð-
mætast“, segir Pétur Sigurðs-
son.             – htm@snerpa.is

Hræ af kindum finnast
Ófögur sjón mætti mönnum þegar gengið var framhjá veginum upp að eyðibýlinu

Hjöllum í Skötufirði um helgina. Þar hafði einhver losað sig við hræ af kind ásamt
nýlegum gæsahræjum. Talið er líklegt að ekið hafi verið á kindina, sem er frá bónd-
anum í Ögri, og henni verið hent þarna ásamt gæsahræjunum. Við veginn, aðeins
utar í firðinum, fannst hræ af svörtu lambi sem nýlega hefur verið keyrt á og einhver
hafði haft fyrir því að hirða bæði lærin af því. Þá fannst á svipuðum slóðum hvítt
lamb, illa farið en lifandi, sem greinilega hafði verið bitið af hundi í síðuna aftanverða.
Að sögn lögreglunnar á Ísafirði hefur ekki komið á borð til þeirra slíkt mál í sumar
og eftir þeirra bestu vitund tilkynna ökumenn, sem keyra á fé, í flestum tilfellum
samviskusamlega um slík óhöpp. Myndina tók Guðfinna M. Hreiðarsdóttir.

Búið að sprengja
207 m. inn í fjallið

Búið er að sprengja 207
metrar eða 4% af heildar-
lengd jarðganganna milli
Hnífsdals og Bolungar-
víkur. Gangagröftur gekk
bærilega í síðustu viku en
þá voru sprengdir 68 metr-
ar frá Bolungarvík er
lengd þar nú 177 m. Frá
Hnífsdal voru vaktir ekki
fullmannaðar alla vikuna
en þar voru sprengdir 24
m og er lengd þar 30 m.
Framkvæmdir við jarð-
gangagerðina hófust form-
lega í byrjun mánaðar þeg-
ar Kristján L. Möller sam-
gönguráðherra sprengdi
fyrir göngunum í fyrsta
sinn Bolungarvíkurmeg-
in.

Gert er ráð fyrir að
göngin verði að fullu graf-
in í október 2009.

Aðsókn að sjóminjasafninu
í Ósvör við Bolungarvík hefur
verið jöfn og góð í sumar og í
nokkru samræmi við aðsókn
síðustu tveggja ára. „Þetta hef-
ur verið um 9000 manns sem
heimsóttu safnið í sumar.
Þetta er mjög jafnt hlutfall sem
skiptist á milli hópa og ein-
staklinga. Helsti munurinn
sem ég finn fyrir varðandi
ferðamenn sem vilja heim-
sækja safnið er að það snúa

fleiri ferðamenn frá safninu
þegar þeim verðu ljóst að þeir
þurfi að borga aðgangseyri.
Ég get ekki séð fram á við
gætum haft ókeypis aðgang
að safninu, einhvern veginn
verðum við að borga kostn-
aðinn við að reka það,“ segir
Finnbogi Bernódusson, safn-
vörður í Ósvör.

„Það er starfsfólk á safninu
sem tekur á móti ferðamönn-
um og segir frá sögu staðarins

sem jafnframt er saga íslensku
þjóðarinnar í þúsund ár, eða
sá hluti sem snýr að fiskveið-
um og atvinnuháttum sem
menn stunduðu á Íslandi til
forna. Þegar fólk heimsækir
Ósvör þá er það komið í
minningarreit íslensku þjóð-
arinnar um þetta tímabil sem
snýr að fiskveiðum og verbúð-
arlífi,“ segir Finnbogi Bernó-
dusson.

– birgir@bb.is

Snúa á brott ef þeir þurfa að borga
Ósvör í Bolungarvík.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að ganga
til samninga við fyrirtækið Icepharma vegna kaupa
á nýju öryggiskerfi fyrir Hlíf, þjónustuíbúðir aldraðra
á Ísafirði. Icepharma er leiðandi fyrirtæki á heilbrigð-
ismarkaði á Íslandi en það annast markaðssetningu
og sölu á vörum frá stórum alþjóðlegum birgjum
með víðtæka sérþekkingu hver á sínu sviði. Tilboð
fyrirtækisins hljóðaði upp á 3.530.000 kr. utan kostn-
aðar við uppsetningu.

Eins og fram hefur komið var núverandi kerfi úr-
skurðað ónýtt í júlí, eftir að það hafði bilað í júní,
meðal annars vegna þess að varahlutir í kerfið eru
ófáanlegir. Íbúar á Hlíf greiða þjónustugjöld vegna
kerfisins, en Ísafjarðarbær hefur séð um rekstur og
viðhald. Samkvæmt lögum um málefni aldraðra er
skylda að í þjónustuíbúðum aldraðra sé öryggiskerfi.

Bæjarráð samþykkti að verkið verði fjármagnað
með því að taka 2.000.000 kr. út af lið vegna sér-
greindra verkefna af rekstri Hlífar I en umfram
kostnaði er vísað til endurskoðunar fjárhagsáætlunar
ársins 2008.                                     – thelma@bb.is

Nýtt öryggis-
kerfi á Hlíf

Hlíf, þjónustuíbúðir aldraðra á Ísafirði.
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Sumarið hefur verið ótrúlegt ævintýri
Arnar Þór Samúelsson og

Gunnlaugur Jónasson eru
báðir 22 ára og leika með BÍ/
Bolungarvík. Báðir hafa þeir
vakið athygli Vestfirðinga í
sumar með vaskri framgöngu
í liði BÍ/Bolungarvíkur. Blaða-
maður hitti þá eftir æfingu
liðsins á Torfnesvelli á Ísafirði
og spurði þá um gengi liðsins
í sumar og fótboltalífið.

Stefnan varStefnan varStefnan varStefnan varStefnan var
alltaf sett uppalltaf sett uppalltaf sett uppalltaf sett uppalltaf sett upp

– Nú hefur gengi liðsins
vakið athygli í sumar og íbúar
Vestfjarða hrifist með ykkur.
Hvernig væri að byrja bara á
byrjuninni og tala aðeins um
undirbúninginn fyrir tímabil-
ið?

Arnar Þór: „Já, þegar Milo
tók til starfa sem þjálfari þá
settist hann niður með okkur
og við ræddum hvernig undir-
búningstímabilið yrði. Hann
vildi hafa okkur í góðu líkam-
legu formi. Vildi að við spil-
uðum hraðann bolta og það
þarf að sjálfsögðu gott úthald
til að geta enst heilann leik á
hröðu „tempói“.“

Gunnlaugur: „Þetta var
frekar strembinn vetur. Við
vorum mikið í útihlaupum og
snerpuæfingum. Svo þegar
nær dró sumri æfðum við takt-
ík og föst leikatriði.

Arnar Þór: Það var líka al-
veg ljóst frá byrjun hvert loka-
markmið liðsins var. Við ætl-
uðum okkur upp um deild.“

Gunnlaugur: „Maður fann
líka fyrir þessum sterka ein-
hug sem var í liðinu. Það voru
allir lagstir á eitt að vinna að
þessu markmiði og skipti engu
máli hvaða hlutverki menn
þurftu að sinna innan liðsins.
Ef menn voru beðnir um eitt-
hvað þá sinntu þeir því.“

Arnar Þór: „Já einmitt. Að
sjálfsögðu erum við allir að
spila fótbolta af því að við
höfum gaman af því og maður
vill fá að spila sem flesta leiki
og sem mest í þeim. En að
sjálfsögðu er það þjálfarinn
sem ræður hverjir spila leikina
og hefur það sýnt sig í sumar
að hann hefur verið að velja
réttu uppstillinguna á liðinu
fyrir hvern leik. Það varð til
þess að samkeppni um sæti í
liðinu var mikil og þá reyna
allir að bæta sig og þá verður
liðið sjálfkrafa betra.“

„Austantjaldsaginn“„Austantjaldsaginn“„Austantjaldsaginn“„Austantjaldsaginn“„Austantjaldsaginn“
– Nú er það frægt að þjálfar-

ar frá Austur-Evrópu eru með
mikinn aga í sínum liðum. Var
mikið um aga og reglur innan
liðsins?

Gunnlaugur: „Já það var
þónokkur agi. Við vorum með
ýmsar reglur innan liðsins og
voru sektir fyrir leikmenn sem
voru uppvísir af því að brjóta
þær.“

Arnar Þór:„Já það var sekt
fyrir að mæta of seint á æfing-
ar, allir urðu að vera eins
klæddir á æfingu, við urðum

allir að fara í sturtu saman
eftir æfingar og svo var auð-
vitað blátt bann á allt tóbak.“

Gunnlaugur: „Það segir sig
nokkuð sjálft. En allar þessar
reglur urðu til þess að þjappa
okkur betur saman sem heild
og hef ég aldrei upplifað aðra
eins stemmningu og hefur ver-
ið í liðinu í sumar. Það skilar
sér svo náttúrulega inn á
völlinn og hefur gengi liðsins
verið mjög gott. Þetta er búið
að vera eitt stórt ævintýri þetta
sumar og ég er ekkert smá
þakklátur að hafa fengið að
taka þátt í því.“

Hafa ekki tapað leikHafa ekki tapað leikHafa ekki tapað leikHafa ekki tapað leikHafa ekki tapað leik
á heimavelli í sumará heimavelli í sumará heimavelli í sumará heimavelli í sumará heimavelli í sumar

Þið unnuð riðilinn ykkar
mjög sannfærandi og virtist
vera fátt sem gæti stoppað
ykkur nema þið sjálfir?

Arnar Þór: „Já, það má segja
það. Einu skiptin sem við töp-
uðum stigum þá var það ekki
af því að við vorum að mæta
sterkari liði en okkar. Við
stóðum okkur ekki sjálfir í
þeim leikjum. Það var kannski
bara gott spark í afturendann
til að minna okkur á það að
maður þarf alltaf að vinna

leikina sjálfur, það er ekki nóg
að vera bara með betra liðið.“

Gunnlaugur: „Einmitt, and-
stæðingurinn er aldrei betri
en maður leyfir honum að
vera. Við töpum ekki leik á
heimavelli í sumar og hefur
hann verið okkur gríðarlega
þýðingarmikill og hefur stuðn-
ingur áhorfenda verið ótrúlega
öflugur í sumar. Áhorfendur
hafa oft verið að virka sem
tólfti maður hjá okkur. Svo
sýndi það sig náttúrlega best í
síðari leik okkar gegn K.V. í
Reykjavík að það voru 300
Vestfirðingar mættir á völlinn
til að hvetja okkur. Það var
ólýsanleg tilfinning. Enda
viljum við tileinka þennan ár-
angur okkar sérstaklega stuðn-
ingsmönnum liðsins. Við
elskum ykkur.“

Dómarinn nærriDómarinn nærriDómarinn nærriDómarinn nærriDómarinn nærri
því tæklaðurþví tæklaðurþví tæklaðurþví tæklaðurþví tæklaður

– Hver eru eftirminnileg-
ustu atvik sumarsins?

Gunnlaugur: „Það eru nokk-
ur góð en fyrir mitt leyti á
Ásgeir Guðmundsson bakvörð-
ur liðsins eftirminnilegasta at-
vik sumarsins. Ásgeir er mikil
keppnismaður og í heimaleik

á móti liði Álftaness þá dæmir
dómarinn víti á okkur í upp-
bótartíma leiksins. Ásgeir var
ekki sáttur við dóminn og bara
almennt séð ekki dómarann
heldur og frammistöðu hans í
leiknum. Hann hleypur því að
honum og ætlar að ræða við
hann en rennir sér að honum
og kom það út eins og hann
hafi ætlað að skriðtækla dóm-
arann. Dómarinn var ekki
lengi að veifa rauða spjaldinu
á loft og reka Ásgeir í sturtu.“

Arnar Þór:„ Já ég held að
ég verði líka að velja það atvik.
Einnig fannst mér magnað
þegar stuðningsmenn okkar
geystust inn á völlinn með blys
á lofti eftir sigurinn á K.V. í
Reykjavík. Að ná árangri fyrir
framan svona fólk sem hvatti
okkur sama hvað gekk á var
alveg ólýsanleg tilfinning.“

Klæðir sig alltaf íKlæðir sig alltaf íKlæðir sig alltaf íKlæðir sig alltaf íKlæðir sig alltaf í
sokkana áður ensokkana áður ensokkana áður ensokkana áður ensokkana áður en
hann fer í skónahann fer í skónahann fer í skónahann fer í skónahann fer í skóna

Nú er mikið talað um hvað
íþróttamenn geta verið hjátrú-
arfullir fyrir leiki. Eru þið það?

Gunnlaugur: „Nei ég get
ekki sagt það. Ef ég á að nefna

Líta yngri aðdáendur liðsins
ekki upp til ykkar?

Gunnlaugur: „Já maður
finnur fyrir því. Mikið um að
yngri krakkar heilsi mér út á
götu. Maður finnur þá líka
fyrir því að maður sé fyrir-
mynd þeirra og reynir að
hegða sér sem slík innan vallar
sem utan í daglegu lífi.“

Arnar Þór: „Já ég get tekið
undir þetta hjá Gulla.“

Viljið þið ráðleggja ungum
krökkum eitthvað sem eru að
æfa fótbolta?

Gunnlaugur: „Æfa, æfa og
æfa. Það gerist ekki sjálfkrafa
að maður verði góður í fót-
bolta. Einnig vil ég minna
unga knattspyrnukrakka á það
að gleyma ekki að leika sér í
fótbolta og hafa gaman af því
að spila hann. Þegar við vorum
yngri höfðum við ekki svona
góða aðstöðu eins og þau búa
við í dag. Það eru til dæmis 3
sparkvellir á Ísafirði í dag.“

Arnar Þór: „Já, það er aðeins
betra en völlurinn á Hauganesi
sem við lékum okkur á í gamla
daga. Ég held að hann hafi
hallað 30 gráður eða svo.“

Við létum staðarnumið við
þessi lokaorð og ljóst að
tilhlökkun þeirra til að takast
á 2. deildina að ári var mikil.

einhverja sérstaka rútínu sem
ég framkvæmi alltaf fyrir leik
þá er rútínan sú að ég klæði
mig alltaf í sokkana áður en
ég fer í skóna. Það hefur virkað
hingað til.“

Arnar Þór: „Ég er frekar
hjátrúarfullur. Er alltaf í sama
bolnum undir búningnum í
hverjum leik. Gæti ekki spilað
án þess að vera í honum.“

Mæta fulls skilningsMæta fulls skilningsMæta fulls skilningsMæta fulls skilningsMæta fulls skilnings
vinnuveitendavinnuveitendavinnuveitendavinnuveitendavinnuveitenda

Hvernig hefur gengið að
sameina vinnu og fótbolta.
Eru vinnuveitendur ykkar
skilningsríkir á fjarveru ykkar
vegna fótboltans?

Gunnlaugur: „Ég mæti engu
nema skilnings í minn garð
varðandi fótboltann frá yfir-
manni mínum. Hann hefur
ávallt gefið mér leyfi til að
fara fyrr úr vinnu svo ég gæti
mætt á æfingar eða leiki.“

Arnar Þór: „Yfirmaðurinn
minn hótaði að reka mig eftir
að ég skrópaði á einni æfingu
vegna vinnu. Hann er gall-
harður stuðningsmaður liðsins.“

Finna til ábyrgðarFinna til ábyrgðarFinna til ábyrgðarFinna til ábyrgðarFinna til ábyrgðar
sem fyrirmyndirsem fyrirmyndirsem fyrirmyndirsem fyrirmyndirsem fyrirmyndir

Arnar Þór Samúelsson og Gunnlaugur Jónasson.
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Jóhönnu Friðriksdóttur
frá Látrum í Aðalvík

Mikkalína Pálmadóttir Halldór G. Þórðarson
Matthías Pálmason Súsanna Sigurðardóttir

Guðmundur Pálmason Ingibjörg S. Torfadóttir
Jóna Sigurlína Pálmadóttir
Elísabet María Pálmadóttir Rúnar Guðmundsson

Sigurveig Pálmadóttir
Ingibjörg Ottósdóttir

barnabörn, barnabarnabörn, barnabarnabarnabörn og aðstandendur

Hjartans þakklæti sendum við öllum þeim er
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát og
útför eiginkonu minnar, móður okkar, ömmu,

langömmu og langalangömmu

sem lést á Fjórðungssjúkrahúsi Ísafjarðar 1. september. Sérstakar
þakkir færum við starfsfólki og læknum öldrunardeildar Fjórðungs-

sjúkrahúss Ísafjarðar fyrir hlýju og góða umönnun.

Högni Sturluson

Umsókn um fjár-
styrk fyrir árið 2009
Hafin er vinna við fjárhagsáætlun Bol-

ungarvíkurkaupstaðar fyrir árið 2009. Þau
íþrótta- og félagasamtök sem óska eftir
fjárstuðningi frá Bolungarvíkurkaupstað
á komandi ári eru vinsamlegast beðin að
senda inn umsókn.

Umsókninni skal fylgja samantekt á starf-
semi félagsins á árinu auk áætlana um
starfsemi og framkvæmdir fyrir árið 2009.

Umsókninni skal skilað inn til fjármála-
stjóra Bolungarvíkurkaupstaðar fyrir 8.
október nk.

Bolungarvíkurkaupstaður.

Bolungarvíkurkaupstaður

Verktakafyrirtækið KNH á
Ísafirði, sem sér um smíði brú-
ar yfir Mjóafjörð í Ísafjarðar-
djúpi, er að skoða þann mögu-
leika hvort hægt sé að láta
hitalagnir í brúnna svo unnt
sé að steypa hana fyrir vetur-
inn og opna þar með fyrir um-
ferð fyrir veturinn. Sigurður
Óskarsson, framkvæmdastjóri

KNH, segir að málið sé aðeins
í skoðun og ekki er vitað hvort
að það sé raunhæfur mögu-
leiki. „Ef þessi möguleiki er
raunhæfur og við ráðumst í
að setja hitalagnir í brúnna,
gæti vel verið að það takist að
klára að steypa fyrir veturinn,
en mér finnst það frekar ólík-
legt,“ segir Sigurður.

Guðmundur Rafn Krist-
jánsson, deildarstjóri Vega-
gerðarinnar á  Ísafirði, segir
að þessi kostur hafi ekki kom-
ið inn á borð Vegagerðarinnar
og hann verði ekki skoðaður
nema að verktakafyrirtækið
sem sér um brúarsmíðina
leggi það fram sem tillögu.
„Annars hefur Vegagerðin

ekki kannað þennan kost sem
lausn á málinu og get ég því
lítið tjáð mig um málið,“ segir
Guðmundur.

Ljóst er því að ef fram fer
sem horfir mun ekki takast að
opna fyrir umferð yfir brúnna
yfir Mjóafjörð í Ísafjarðar-
djúpi fyrir veturinn.

– birgir@bb.is

Kanna hvort hitalagn-
ir geti flýtt brúarsmíði

Unnið er að viðamiklu verk-
efni á Ísafirði þar sem verið er
að kanna áhrif ljóss á vöxt og
kynþroska þorsks í eldi. Mark-
mið verkefnisins er að nýta
ljós til að ná fram auknum
vaxtarhraða og seinkun kyn-
þroska. „Ljós og ljóslota er
öflugur umhverfisstýriþáttur
bæði hvað varðar vöxt og
kynþroska fiska. Með notkun
nýrrar gerðar ljósa (cold cath-
ode), sem gefa frá sér eina
bylgjulengd sem dreifist betur

um vatnsfasann en hefðbund-
in ljós, verður hægt að hafa
áhrif á lykilatriði í þroskunar-
ferli þorsks í sjókvíum“, segir
í frétt á vef AVS rannsóknar-
sjóðs í sjávarútvegi.

Í fréttinni kemur fram að
ljósastýrð vaxtarhvatning
bætir fóðurnýtingu og styttir
eldistímann og þar með minnka
umhverfisáhrif sjókvíaeldis.
Seinkun eða hindrun kyn-
þroska eykur gæði eldisþorsks
og samantekið mun verkefnið

því stuðla að aukinni hag-
kvæmni og framlegð í þorsk-
eldi.

Í maí 2007 voru seiði flutt
frá Hafrannsóknastofnun á
Stað við Grindavík til Álfta-
fjarðar þá um 166 grömm að
þyngd að meðaltali. Fiskurinn
var hjá Hafrannsóknarstofnun
í kerum með ljósum og án
ljósa í samanburðarhóp. Sömu
meðhöndlun var haldið áfram
eftir flutning í sjókvíar og fengu
seiðin hefðbundna meðferð í

þorskeldi m.t.t. umhirðu og
fóðrunar. Starfsmenn Hrað-
frystihússins Gunnvarar sinna
kvíunum, sem eru 6 metrar í
þvermál og 5-6 metra djúpar.

Tekin hafa verið lengdar-
og þyngdarmælingar af hóp-
unum, sjá línurit Einnig hafa
verið tekin vefjasýni til rann-
sóknar á þróun þroska hjá
fiskinum t.d. tálknsýni, blóð-
sýni, heilasýni, vöðvasýni og
kynkirtlasýni.

– thelma@bb.is

Þorskur í ljósum á Ísafirði

Starfsmaður slökkviliðsins aðstoðar starfsmann
lögreglu í reykköfunarbúninginn.

Starfsmenn slökkviliðs
og lögreglu kynntust betur

Árlegi „Slökkvilöggudag-
urinn“ fór fram á laugardag.
Starfsmenn slökkviliðs Ísa-
fjarðarbæjar og lögreglu Vest-
fjarða héldu þá sameiginlegan
æfingardag sem þjónar þeim
tilgangi að þeir kynnist vinnu-
brögðum hvors annars betur
og styrki sambandið sín á
milli. Það sem bar hæst á

„Slökkvilöggudeginum“ var
reykköfun þar sem lögreglan
fékk að kynnast aðferðum
slökkviliðsins við þær aðstæð-
ur.

Sett var á svið hnífsárás þar
sem lögreglumaður lék árásar-
manninn sem réðst á aðra lög-
reglumenn. Starfsmenn beggja
deilda prufuðu búnað hvors

annars og síðar var farið í svo-
kallaðan „vatnsbolta“. Í „vatns-
bolta“ kepptu lið slökkviliðs
og lögreglu á móti hvor öðru.
Eru reglur leiksins þær að ekki
má sparka eða koma með bolt-
ann heldur má aðeins sprauta
vatni á boltann og reyna
þannig að koma honum í mark
andstæðingsins.

Fyrirhuguðu var heimsókn
varðskipsins Týs til Ísafjarðar
en skipið varð að afboða
komu sína vegna óviðráðan-
legra aðstæðna. Liðsmenn
slökkviliðs og lögreglu létu
það ekki á sig fá og áttu góðan
dag sem eflaust mun skila sér
með bættri samvinnu deild-
anna í framtíðinni.

Gríðarleg átök voru í vatnsboltanum.

Lögreglan bjargar starfsmanni
slökkviliðsins úr sviðsettum bruna.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 2. OKTÓBER 200866666

Hamraborg
Ritstjórnargrein

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 örorkulífeyrisþega.  Einnig sé greitt með greiðslukorti. ·
Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X

Vistmönnum og vistrýmum fækkar á VestfjörðumVistmönnum og vistrýmum fækkar á VestfjörðumVistmönnum og vistrýmum fækkar á VestfjörðumVistmönnum og vistrýmum fækkar á VestfjörðumVistmönnum og vistrýmum fækkar á Vestfjörðum
Vistmenn á stofnunum fyrir aldraða á Vestfjörðum voru 72 í fyrra og hefur þeim fækkað til muna frá árinu 1993
þegar þeir voru 105. Rétt er þó að geta að óvenju margir voru vistaðir á stofnunum fyrir aldraða 1993. Af þessum
72 einstaklingar eru 42 á aldrinum 85 ára og eldri. Tíu voru í þjónusturými á dvalar- og hjúkrunarheimilum í fyrra,
32 í hjúkrunarrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum, 30 hjúkrunarrúmum á heilbrigðisstofnunum. Fjöldi dagvistunar-
rýma fyrir aldraða á Vestfjörðum hefur haldist óbreyttur frá 1995 en 16 rými voru í boði á síðasta ári. Vistrými fyrir
aldraða á stofnunum hafði hins vegar fækkað um 15 síðan 1993 en þau voru 88 talsins í fyrra. Þar af voru 13 þjón-
usturými á dvalarheimilum, 37 hjúkrunarrými á dvalar- og hjúkrunarheimilum og 38 hjúkrunarrúm á sjúkrahúsum.

Sparisjóðurinn í Keflavík mun
um næstu áramót breyta opn-
unartíma í nokkrum afgreiðsl-
um sínum á Vestfjörðum.
Starfshópur sem unnið hefur
að tillögum til hagræðingar
hjá sparisjóðnum lagði til nýj-
an opnunartíma í afgreiðslun-
um á  Tálknafirði, Bíldudal,
Þingeyri, Flateyri og  í Súða-

vík í sparnaðarskyni. Afgreið-
slurnar munu því frá áramót-
um opna kl. 12:30 hvern virk-
an dag og verða opnar til kl.
16:00. Þessi afgreiðslutími
gildir jafnframt fyrir þjónustu
Íslandspósts sem sparisjóður-
inn sinnir á þessum stöðum.

„Fjármálafyrirtæki á Íslandi
eru að fara í gegnum erfiða

tíma og leitað er allra leiða til
að bregðast við þeim vanda
og er sparisjóðurinn þar ekki
undanskilinn. Með nýjum
opnunartíma er hægt að ná
fram sparnaði án þess að komi
til verulegrar skerðingar á
þjónustunni því símaþjónusta
verður áfram til staðar frá kl.
9:15 til kl. 16:30. Afgreiðsl-

urnar á Patreksfirði og Ísafirði
munu halda óbreyttum opn-
unartíma og geta viðskipta-
vinir leitað þangað frá kl. 9:15
til 16.00. Starfsmenn spari-
sjóðsins munu þannig leggja
sig fram um að afgreiða flest
mál símleiðis eða gegnum
tölvupóst þann tíma sem lokað
verður,“ segir í tilkynningu.

Opnunartími sparisjóðanna breytist

Liðlega hálft ár er síðan Þor-
geir Pálsson tók við starfi
framkvæmdastjóra Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða (At-
Vest). Hann segir að frá þeim
tíma hafi félagið gengið gegn-
um mikla naflaskoðun og
stefnumótunarvinnu og nýjar
áherslur séu komnar inn. „Við
höfum lagt kapp á að fara mun
víðar en áður. Við höfum verið
að heimsækja vestfirsk fyrir-
tæki á markvissan hátt og
kynna áherslur félagsins fyrir
þeim. Við viljum vinna meira
með einstaklingum, fá fram
þeirra hugmyndir og aðstoða
við að vinna úr þeim og koma
þeim í viðeigandi farveg. Það
tekur auðvitað nokkurn tíma
að kynnast grasrótinni. Jafn-
framt höfum við verið að
kynna áherslur okkar fyrir for-
svarsmönnum og atvinnu-
málanefndum sveitarfélaga og
fyrir ráðamönnum syðra, svo
sem ráðherrum og forsvars-

mönnum atvinnutengdra stofn-
ana“, segir Þorgeir.

„Í síðustu viku kynntum við
áherslur okkar fyrir Byggða-
stofnun, sem er einn af aðal-
eigendum Atvinnuþróunarfé-
lagsins. Í síðustu viku fór
stjórn félagsins einnig í heim-
sóknir til fyrirtækja á suður-
svæði Vestfjarða. Áfram erum
við að vinna gegnum Vaxtar-
samning Vestfjarða. Jafnframt
erum við að vinna með sjávar-
útvegsklasanum, sem nýlega
hélt vel heppaða ráðstefnu í
Flókalundi með aðkomu allra
í sjávarútvegi á Vestfjörðum
og sjávarútvegsráðherra. Við
erum að skoða að koma á
ferðatengdum klasaverkefn-
um um alla Vestfirði. Núna
erum við að skoða möguleika
á samskiptum og samstarfi við
Austur-Grænland út frá samn-
ingi Ísafjarðarbæjar og utan-
ríkisráðuneytisins. Við erum
að vinna talsvert náið með Út-

flutningsráði að verkefnum
sem ganga út á það að efla
grunnþekkingu í grasrótinni
og aðstoða við vöruþróun og
útrásarvinnu“, segir Þorgeir
um helstu viðfangsefni AtVest
um þessar mundir og á næst-
unni.

Eftir að ákveðið var að slíta
samningi Ísafjarðarbæjar og
ráðgjafafyrirtækisins Alsýnar
hafa vaknað spurningar um
afdrif verkefna sem þar voru í
vinnslu og hvort þau komi til
kasta AtVest. „Ég sé það nú
ekkert endilega gerast“, segir
Þorgeir. „Alsýn er einkarekið
fyrirtæki og væntanlega vinna
þeir úr sínum verkefnum með
einhverjum hætti, ég get
ekkert sagt um það. Ekki hefur
verið rætt neitt sérstaklega við
okkur um einstök verkefni
þaðan. Þegar ég kom að þessu
starfi lá samkomulag Alsýnar
og Ísafjarðarbæjar fyrir og
fljótlega óskaði ég eftir að

komið yrði á samráðsfundi
Atvinnuþróunarfélagins og
Alsýnar. Það var gert í sam-
starfi við atvinnumálanefnd
Ísafjarðarbæjar, því að mér
fannst og finnst enn að það
þurfi að vera skýrar línur hver
er að vinna hvað í þessu litla
samfélagi. Strax í upphafi
fannst mér fullmikið af gráum
svæðum. Við náðum nú ekki
að halda nema einn fund.
Einhvern veginn fann ég ekki
neinn sérstakan samstarfsvilja
hjá Alsýnarmönnum. Kannski
voru þeir bara svo afmarkaðir
í sínum verkefnum, ég skal
ekkert segja um það. Mér
finnst hins vegar mjög mikil-
vægt að þau verkefni sem nú
eru í uppnámi fari sem fyrst í
ákveðinn, faglegan og örugg-
an farveg. Við hjá AtVest er-
um tilbúnir að koma öllum verk-
efnum til aðstoðar og vinna
úr þeim, hvort sem það er hjá
Ísafjarðarbæ eða öðrum.“

Vilja meiri tengsl við grasrótina
Þorgeir Pálsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.

Hamraborgin, sem reis há og fögur í kvæði Davíðs Stefáns-
sonar á ekki ýkja margt sameiginlegt með Hamraborg Úlfars-
fjölskyldunnar, sem fagnaði 40 ára afmæli síðasta dag septem-
ber mánaðar; fyrirtæki, sem allt frá stofnun hefur verið drifið
áfram af kraftmiklu fólki með óbilandi trú á verkefninu og lét
aldrei deigan síga þótt eflaust hafi tíðum á móti blásið líkt og
gerist og gengur í rekstri fyrirtækja. Auk hinnar mikilfenglegu
nafngiftar verður þó ekki umdeilt að Hamraborgirnar eiga það
sameiginlegt að hafa sett svip á umhverfið, hvor með sínum
hætti. Hamraborg Davíðs bústaður álfa, Hamraborgin við
Hafnarstræti, fastur punktur í bæjarlífi Ísafjarðarbæjar, nokkuð
sem enginn vill án vera.

Mikil breyting í verslunarrekstri hefur orðið í bæjarfélaginu
frá því er hér var ,,kaupmaður á hverju horni.“ Í dag þarf ekki
marga fingur til að telja verslanir með fleiri ár að baki en
Hamraborgin. Það segir meira en mörg orð um þrautseigju og
vilja. Ekki síst nú á tímum er hverju bæjarfélagi mikilsvert að
hafa slík fyrirtæki innan vébanda sinna.

Nýrrar kynslóðar, sem nú hefur tekið sér stöðu við stjórnvöl
fyrirtækisins, með gamla skipherrann í kortaherberginu að
baki, bíður það vandasama hlutverk að halda áfram farsælli
siglingu.

Hamraborginni eru færðar heillaóskir um langtíma farsæld.

KóngurinnKóngurinnKóngurinnKóngurinnKóngurinn
Ársfjórðungur er liðinn síðan öðrum starfsmanni svæðisút-

varps Vestfjarða var sagt upp störfum. Hagræðing hét þetta á
fagmáli RÚV-manna og menn sagðir verða að haga seglum
eftir vindi. Einu átti þó áfram að hlúa að hjá RÚV: Hjartanu í
Efstaleitinu.

Þau tíðindi hafa nú spurt út að Bubbi, kóngurinn eins og
hann er einhverra hluta vegna kallaður, hafi verið ráðinn til
Rásar 2. Aðspurð segir dagskrárstjóri útvarpsins þetta mikinn
happafeng, viðkomandi hafi lengi langað í svona djobb en út-
varpsmenn hingað til ekki trúað honum og þótt ,,konungar
(séu) aldrei ódýrir“ þá sé hann ,,örugglega hverrar krónu
virði.“

Lítið fer þó fyrir því að upplýsa almúgann um hversu marg-
ar þær kringlóttu eru. Spyrja má hvort sparnaðurinn sem fólst
í því að láta starfsmenn RÚV á Ísafirði og Egilsstöðum taka
poka sína hafi verið liður í fjáröflun til að standa straum af
kostnaði við þennan langþráða liðsauka, sem nú hefur bæst í
safnið í Efstaleitinu?

Hvað sem þessu öllu líður má fastlega reikna með því að
þetta verði meira og minna ,,geggjað“ eða ,,geðveikt“ eða
hvernig á annars að orða það, svo komist til skila?            s.h.

Giftar konur fái sjálf-
stæðan ríkisborgararétt

Á þessum degi fyrir 56 árum

Frumvarp ríkisstjórnarinnar til nýrra laga um íslenskan ríkis-
borgararétt kom til fyrstu umræðu í neðri deildi í gær. Bjarni Bene-
diktsson dómsmálaráðherra fylgdi frumvarpinu úr hlaði og gerði
grein fyrir þeim höfuðbreytingum sem eru í frumvarpinu frá gildandi
lögum nr. 64 frá 1935. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að konur geri
öðlast og haldi sérstöku ríkisfangi án þess að það sé leitt af ríkis-
fangi eiginmanna þeirra eins og verið hefur til þessa. Á Norður-
löndum hafa samtök kvenna um langt skeið barist fyrir þessari
breytingu og hefur hún þegar verið tekin í lög í Noregi, Danmörku
og Svíþjóð eða 1. jan. 1951. Sagði dómsmálaráðherra að enginn
vafi væri á því að breyting þessi væri til góðs og nauðsyn að lög-
festa hana hér eins og í nágrannalöndunum, en Norðurlönd hafa um
langt skeið haft samvinnu í þessum efnum. Í greinargerð frum-
varpsins er kveðið svo að orði; Samvinna Norðurlandaríkjanna um
löggjöf um ríkisborgararétt er allsgömul. Hún hófst milli skandi-
navísku ríkjanna þriggja með stofnun samstarfsnefndar tveim ára-
tugum fyrir síðustu aldamót og urðu störf hennar grundvöllur
nokkuð samræmdrar löggjafar ríkjanna. Að nýju var stofnað til
slíks samstarfs 1920 og kom ný lagasetning í kjölfar þess í ríkjunum
þremur á næstu árum og var honum íslensku lögum um þetta efni
breytt í samræmi við þá löggjöf 1926.
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Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 2008-2020
Landeigendur eyðijarða sunnan Djúps

Ísafjarðarbær boðar til opins fundar með þeim landeigend-
um sem eiga eyðijarðir í bæjarfélaginu, sunnan Ísafjarðar-
djúps. Farið verður yfir vinnu aðalskipulags Ísafjarðarbæjar
2008-2020 og óskað er eftir fulltrúum landeigenda til að
koma að skipulagsvinnunni.

Fundurinn verður haldinn mánudaginn 6. október kl. 17 í
fundarsal Stjórnsýsluhússins á Ísafirði, 4. hæð. Landeigendur á umræddu svæði eru
hvattir til að mæta.

Ísbjarnafréttir drógu kjark úr fólkiÍsbjarnafréttir drógu kjark úr fólkiÍsbjarnafréttir drógu kjark úr fólkiÍsbjarnafréttir drógu kjark úr fólkiÍsbjarnafréttir drógu kjark úr fólki
Guðrún Kristjánsdóttir (Kiddý) hjá Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar á Ísafirði lætur
nokkuð vel af því ferðasumri sem nú er á enda. Fyrirtækið var með þrjá farþegabáta
í rekstri fimmta sumarið í röð og farþegafjöldinn var svipaður og í fyrra eða um átta
þúsund manns. Guðrún segir að vissulega hafi hækkandi olíuverð sett strik í reikning-
inn. Líka hafi ísbjarnafréttir orðið til þess að draga kjarkinn úr sumum sem hugðu á
Hornstrandaferðir. „Já, það kom dálítið bakslag í fólk. Þegar við vorum með hópa
voru kannski tveir-þrír úr hverjum hóp sem þorðu ekki að fara og hættu við.“

Biðlistar eftir leiguíbúðum í ÍsafjarðarbæBiðlistar eftir leiguíbúðum í ÍsafjarðarbæBiðlistar eftir leiguíbúðum í ÍsafjarðarbæBiðlistar eftir leiguíbúðum í ÍsafjarðarbæBiðlistar eftir leiguíbúðum í Ísafjarðarbæ
Mikil eftirspurn er eftir leiguíbúðum hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar. Biðlistar hafa mynd-

ast og segir Gísli Jón Hjaltason, framkvæmdastjóri Fasteigna Ísafjarðarbæjar, að biðlist-
arnir séu mislangir eftir því hvar sé óskað eftir íbúð til leigu. „Það eru ekki langir biðlist-

ar, nema hvað að það er þó nokkur bið eftir leiguíbúðum á eyrinni á Ísafirði. Þeir eru
styttri biðlistarnir sem snúa að íbúðum í Hnífsdal, inn í firði á Ísafirði, á Suðureyri, Þing-

eyri og á Flateyri. Það hefur verið samt sem áður verið mjög rólegt yfir sölu á íbúðum
hjá okkur, markmiðið er að fækka þessum íbúðum jafnt og þétt,“ segir Gísli Jón.

tíma í samræmi við hann. Við
meira að segja breyttum lög-
um Alsýnar eftir að Ólafur
Ingólfsson gekk úr félaginu
þannig að fyrirtækið á ekki að
skila hagnaði heldur á allt að
fara í reksturinn. Við höfum
verið að setja ný verkefni í
gang þessa dagana sem eiga
að styrkja stoðir fyrirtækisins.

Vinnutíminn fyrir bæinn
samkvæmt samningnum er 30
tímar á viku en samtals erum
við að vinna 120 tíma á viku.
Þannig höfum við 90 tíma á

viku í önnur viðfangsefni. Við
erum langt komnir með það
ferli sem við vorum komnir
með í gang. Auðvitað er þetta
hræðilegt. Við erum komnir
með gagnagrunna sem tapast
niður og verða ekki nýttir við
öflun starfa hérna í bæjarfé-
laginu. Menn eru að tala um
að árangur okkar hafi ekki
verið nógu mikill miðað við
vinnutíma. Ég held að þeir
ættu bara að líta í eigin barm
og sjá árangurinn hjá þeim
sjálfum. Ætli að það séu ekki

um 1400 manns sem hafa farið
burt af Vestfjarðakjálkanum
síðasta áratuginn, þar af um
450 frá Ísafjarðarbæ.

Til samningsins var stofnað
í upphafi til að sporna við
dalandi atvinnuþróun í bæjar-
félaginu. Við höfum í einu og
öllu unnið samkvæmt samn-
ingnum og farið reglulega á
samráðsfundi með atvinnu-
málanefnd þar sem við skiluð-
um árangursskýrslum. Fram
að endurskoðun hefur ekki
komið upp óánægja með störf

okkar. Þess vegna undrar það
okkur hjá Alsýn að samnings-
aðili okkar skuli allt í einu
blása út óánægju sinni á opin-
berum vettvangi í stað þess
að viðra þetta við okkur fyrst. 
Þetta var tveggja ára verkefni
og mælanlegur árangur er ekki
fyrr en eftir tvö ár, ekki níu
mánuði. Hvað telst slakur og
góður árangur er umdeilanlegt
og fer að sjálfsögðu eftir því
hvernig horft er á heildar-
myndina út frá þjóðfélagsþró-
un“, segir Steinþór Bragason.

Nú þegar báðir aðilar hafa
sagt upp samningi ráðgjafa-
fyrirtækisins Alsýnar og Ísa-
fjarðarbæjar vaknar sú spurn-
ing hvað taki við hjá fyrirtæk-
inu. Steinþór Bragason fram-
kvæmdastjóri segir að Alsýn
muni halda áfram af fullum
krafti enda þótt mjög slæmt
sé að geta ekki haldið áfram
með vinnuna fyrir Ísafjarðar-
bæ. „Við vinnum okkar þriggja
mánaða uppsagnarfrest á verk-
efninu og ætlum að tryggja
starfsemi okkar þannig að við
getum haldið áfram að vinna.
Það er fullt af verkefnum sem
við vorum komnir af stað með,
til dæmis varðandi Hvalár-
virkjun. Okkur finnst vera
mjög mikilvægt fyrir Vestfirði
að fá orku inn á svæðið og
eiga þannig kost á fjölbreyttari
atvinnuháttum“, segir Stein-
þór.

„Þegar kom að endurskoð-
uninni á samningnum gekk
hún út á það hjá Ísafjarðarbæ
að við ættum að hætta að vinna
í öllum stóru verkefnunum og
láta Atvinnuþróunarfélagið
hafa þau. Þar á meðal komu
ordrur um það að við ættum
ekki að koma nálægt Hvalár-

verkefninu meira eða neinu
sem því tengdist. Sama með
Grænland og Grænlandsverk-
efni. Það er þess vegna enginn
grundvöllur fyrir okkur að
vinna að þeim verkefnum sem
við vorum með í fullum gangi
til að búa til störf í Ísafjarðar-
bæ.

Við erum að vinna í því þessa
dagana að afla okkur verkefna
og skoða möguleikana sem
við höfum varðandi ráðgjöf
og aukin atvinnutækifæri. Það
er mjög slæmt fyrir okkur að
missa þennan samning og
þessar tekjur. Þetta átti að vera
tveggja ára samningur og við
ætluðum að vinna allan þann

Steinþór Bragason.

„Held að þeir ættu að líta í eigin barm“

„Það hefur verið mjög ró-
legt í nýjum bílum alveg
síðan í vor“, segir Hafsteinn
Vilhjálmsson, umboðsmað-
ur Heklu á Ísafirði, „aðeins
hefur verið hreyfing í vinnu-
bílum en sáralítið í einka-
bílum. Þetta var allt stein-
dautt í maí og júní en svo
fór þetta aðeins að taka við
sér í notuðu bílunum en þó
ekkert í líkingu við það sem
verið hefur undanfarin ár.“
Hafsteinn kveðst reikna með
því að ástandið verði með
svipuðum hætti enn um
sinn. „Einhverjir þurfa auð-
vitað nauðsynlega að endur-
nýja. Hins vegar eru þeir
illa settir sem eru með ný-
lega bíla, kannski tveggja-
þriggja ára gamla bíla, sem
voru teknir á erlendum lán-
um. Þeir verða bara að gera
svo vel að eiga bílana ef
þeir ætla ekki að borga með
þeim. Fólk nýtir bílana líka
betur en áður og á þá lengur
og þannig verður þetta alveg

þangað til þetta ástand
jafnar sig. Maður bara vonar
að þessi hryðjuverk í pen-
ingamálum fari að ganga
yfir og menn fari að beisla
þessa ótemju sem krónan
er.“

Hafsteinn hvetur til þess
að fólk kaupi bílana í heima-
byggð. „Hér eru alltaf bílar
til sýnis, bæði nýir og not-
aðir. Hér er Hekla með sinn
sýningarsal og þar að auki
höfum við aðgang að öllum
bílum sem Hekla er með til
sölu, hvar sem er á landinu.
Það þarf að vekja fólk til
umhugsunar um það að
versla í sinni heimabyggð.
Það eru því miður allt of
margir sem hugsa ekki
þannig. Ef fólk sér bíl á
netinu, þá er hægt að kaupa
hann hér þó að hann sé ein-
hvers staðar allt annars stað-
ar. Við eigum að standa
saman og vera ekki að leita
langt yfir skammt“, segir
Hafsteinn Vilhjálmsson.

Dauflegt í bílasölu

Engin sameining á döfinni
hjá Sparisjóði Bolungarvíkur

Fram kom í fréttum í sumar
að stjórn Sparisjóðs Bolung-
arvíkur hygðist kanna kosti
og galla þess að breyta sjóðn-
um í hlutafélag. „Það er ekkert
byrjað á þeirri vinnu ennþá“,
segir Finnbogi Jakobsson,
stjórnarformaður sparisjóðs-
ins, og kveðst reikna með að
það taki einhverja mánuði að
undirbúa slíkt. Hann segir að
í þeim efnum sé einfaldlega
verið að fylgja straumnum.
Aðspurður um hugsanlega
sameiningu Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur við aðra sparisjóði
eða bankastofnanir segir hann
að slíkt hafi ekkert verið rætt.

„Þessir sjö eða átta litlu
sparisjóðir sem eftir eru hafa
vissulega verið að kanna sín
mál og hvað sé heppilegast að
gera, hvort þeir geti staðið ein-
ir áfram eða hvort um ein-
hverjar sameiningar verði að
ræða. Ég held að það sé nú
vilji hjá þeim að halda sínu
striki áfram ef það er mögu-
legt. Það er ekkert leyndarmál
að þessir sparisjóðir hafa rætt
saman en það er engin niður-
staða í þeim efnum og við
höfum ekki rætt við neinn um

sameiningu enn sem komið
er.“

Þann 15. apríl voru 100 ár
liðin síðan Sparisjóður Bol-
ungarvíkur var stofnaður. Ár-
ið 1994 sameinaðist Spari-

sjóður Súgfirðinga sjóðnum
og síðan hefur hann starfað
bæði á Suðureyri og í Bolung-
arvík. Sparisjóður Bolungar-
víkur var stofnaður á miklum
uppgangstíma í plássinu í kjöl-

far vélbátavæðingarinnar. Að-
alhvatamaður að stofnun hans
og stjórnandi fyrstu áratugina
var Pétur Oddsson, kaupmað-
ur og útgerðarmaður í Bol-
ungarvík.    – htm@snerpa.is

Sparisjóður Bolungarvíkur.
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Núverandi og fyrrverandi starfsmenn Hamraborgar og Hamrabæjar komu saman í Arnardal.

Fjörmikið afmæli hjá Hamraborg
Verslunin Hamraborg á Ísa-

firði hélt upp á 40 ára afmæli
sitt með pompi og prakt á
laugardag. Hátíðin hófst um
daginn með miðbæjarstemn-
ingu í og við verslunina. „Þetta
tókst rosalega vel þó ég hefði
viljað sjá fleiri ungmenni um
daginn en þau sem komu voru
mjög ánægð“, segir Úlfar
Ágústsson stofnandi Hamra-
borgar. Hoppkastalar vöktu
mikla lukku og fyrirtæki gáfu
sælgæti. Þorsteinn Þráinsson
kokkur steikti á Murikka pönnu
á bilinu 500-600 pylsur sem
gestir gæddu sér á við ljúfa

harmónikkutóna Baldurs Geir-
mundssonar. Þá var sunginn
afmælissöngurinn og blöðrum
sleppt út í loftið og látnar svífa
í átt til geimsins.

Um kvöldið fór fram af-
mælishátíð í Arnardal með
fyrrverandi og núverandi starfs-
mönnum fyrirtækisins. Að
sögn Úlfars komu þó nokkrir
brottfluttir starfsmenn víða að
til að fagna tímamótunum
með Hamraborgarfólkinu. BG
og Margrét léku undir borð-
haldi og fyrir dansi síðar um
kvöldið, Írís og Hrólfur Vagns-
son léku á hin ýmsu hljóðfæri

og Halldór Smárason og
Halldór Sveinsson léku nokk-
ur lög á píanó og fiðlu og var
frábærlega vel tekið. „Þetta
var mikið fjör enda ekki spurn-
ing að starfsfólk okkar er
fjörmikið og sést víða í þjóð-
félaginu“, segir Úlfar.

Afmælisdagurinn sjálfur
var á þriðjudag en Hamraborg
tók til starfa kl. 9:15 þann 30.
september árið 1968. Með-
fylgjandi myndir frá afmælis-
hátíðinni tóku Þorsteinn J.
Tómasson og Sigurjón J. Sig-
urðsson.

– thelma@bb.is

Eigendur Hamraborgar; Ingibjörg Sólveig Guðmundsdóttir, Gísli Elís Úlfarsson,
Jósefína Gísladóttir, Úlfar Ágústsson, Úlfur Úlfarsson og Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Á myndina vantar Axel Guðna Úlfarsson og konu hans Thelmu Hinriksdóttur.

Halldór Smárason og Halldór Sveinsson tóku lagið í veislunni.

Nokkrar fyrrverandi starfsstúlkur Hamraborgar ásamt Jósefínu Gísladóttur.

Ýmsar furðufígurur sóttu fögnuðinn.

Á milli 500-600 pylsur voru steiktar handa gestunum.
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„Bláa höndin er ekk-
ert nýtt fyrirbæri ...“
Meðal bóka í jólabóka-

flóði þessa árs eru æsku-
minningar Finnboga Her-
mannssonar, sem frá upp-
hafi og til skamms tíma var
forstöðumaður Svæðisút-
varps Vestfjarða en er nú
sestur í helgan stein, eins
og kallað er. Útgáfufélagið
Uppheimar hefur á netinu
skráð bókina til birtingar í
komandi Bókatíðindum og
ber hún þar titilinn Finn-
bogi. Sjálfur vissi höfund-
urinn ekkert af þeirri skrán-
ingu þegar hann var spurður
út í verkið og segir að þarna
sé þá aðeins um vinnuheiti
að ræða. Hann reyndist hins
vegar fús að greina frá bók-
inni og inntaki hennar.
„Eins og er heitir þetta verk
Í húsi afa míns, en það hús
var fyrsta hylkið sem ég
var borinn inn í eftir að ég
fæddist suður á Landspítala
20. september 1945“, segir
Finnbogi.

„Ýmislegt var náttúrlega
að sjá og heyra eftir að mað-
ur kom úr myrkum móður-
kviði. Fyrsta reynslan mark-
aðist af því fólki sem varð
fyrir manni, og ýmsum inn-
anstokksmunum, mishættu-
legum, svo sem skrautleg-
um kolaofni í stofunni á
Njálsgötunni. Auðvitað
varð maður að kanna ofninn
og brenndi sig, og upp frá
því varaðist brennt barn
ofninn. Heimsstyrjöld var
nýafstaðin og allt umhverf-
ið minnti á styrjöldina, enda
þótt hún væri víðs fjarri
barni sem var að taka fyrstu
skrefin.

Annað stríð skall brátt á,
Kalda stríðið, og saklaust
fólk fékk svo sem að kenna
á því, þótt ýmsir tali af létt-
úð um ýmsar afleiðingar
þess. Faðir minn var hús-
gagnasmiður og vann hjá
Reykjavíkurbæ og fékk
pokann sinn af því að hann
vildi ekki taka við skipun-
um frá pólitískum komm-
issörum hjá bænum, sem
voru þar á öllum póstum.
Fyrirvinna fjölskyldu varð
allt í einu atvinnulaus fyrir
það eitt að vera ekki í já-
bræðraflokki íhaldsins og

Þetta verk sem um ræðir,
Í húsi afa míns, lýsir náttúr-
lega tíðaranda. Eftir að nöfn
barna höfðu verið skráð
fengu þau skömmtunar-
miða í tannfé frá yfirvöld-
um. Bæði smjör og smjör-
líki var skammtað fyrstu
árin og fólk beið í biðröðum
niðri í Gúttó eftir að fá mið-
ana.

Fljótlega skynjaði barn
sem var að vaxa úr grasi að
það óx upp í hættulegum
heimi. Það fékk líka atóm-
sprengjuna í tannfé líkt og
skömmtunarmiðana og alls
konar hugrenningar spunn-
ust um þá sprengju, sem
gat tortímt húsinu á Njáls-
götunni í einum grænum,
og veröldinni allri, ef því
var að skipta. Svona upplýs-
ingar síuðust smám saman
inn.

En það er líka heilmikið
af sólskini í bókinni, tengt
þeim helga stað Þingvöllum
í augum nýfrjálsrar þjóðar.
Þangað var farið í útilegu á
hverju sumri og sofið í
boddíinu á Bedfordinum og
bleiutjaldborgin tók við af
Lýðveldistjaldborginni 1944.
Bókarkornið er fullt af
myndum sem mamma tók
allt frá árinu 1920 og fram-
kallaði sjálf og lýsti mynd-
irnar í upphafi við sólarljós
úti í glugga. Og þær er brún-
ar. Móðir mín býr enn í hús-
inu að Njálsgötu 27 og verð-
ur 95 ára 11. desember ef
guð lofar. Alklár í höfðinu
og hefur verið mikils virði
við samningu þessarar fjöl-
skyldusögu, sem varð svo
sem aldrei neitt drama, bara
saga heiðarlegs fólks, sem
stritaði í sveita síns andlit-
is.“

Sú spurning hlýtur að
vakna hvort hér sé einungis
um að ræða fyrsta bindið af
æviminningum Finnboga
Hermannssonar. Af nógu
ætti að vera að taka. „Rúm-
lega þrjátíu ár á Vestfjörð-
um hafa verið mikill reyn-
slutími og margt borið að
höndum í sorg og gleði.
Líklegt að eitthvað af því
lendi á pappír“, segir hann.

– htm@snerpa.is

starfa af heiðarleika. Bláa
höndin er ekkert nýtt fyrir-
bæri, ef einhver skyldi halda
það. Persónunjósnir voru
stundaðar af kappi í leyniher-
bergi á lögreglustöðinni í
Reykjavík eins og fram hefur
komið og sá sem þar starfaði
var gamall fjölskylduvinur
ömmu minnar og afa og
mamma var þar heimilisvinur.
Þetta var nú bara í húsinu á
móti á Njálsgötunni. Kannski
finnst einhverjum merkilegt
að fjögurra ára drengur skyldi
skynja þetta og muna eftir því
þegar pabbi kom heim með
verkfærin sín og fór ekki aftur
í vinnuna. Atvinnnuleysi var
á þessum tíma og hann tók til
við að safna brotajárni á Bed-
fordtrukk sínum og afi gamli
á áttræðisaldri, skipstjóri að
ævistarfi, fór með honum í
járnið.

Pabbi var reyndar ráðinn
aftur eftir heilt ár til bæjarins
og starfaði þar lengi fram eftir
ævi. Kannski skammaðist sín
einhver eða það sem ég held
að hafi verið raunin, að það
vantaði almennilega menn á
verkstæðið.

Upp frá þessu var það eins
og stimplað inn, að þeir voru
þarna, við hérna og máttum
halda okkur á mottunni, ef
ekki átti að koma einhvers
konar hefnd fyrir. Og þannig
hefur það verið í þessu landi
fram til þessa. Hef reynt það
sjálfur í starfi fréttamanns, að
bláa höndin teygði arma sína
hingað vestur, ef réttir menn
fengu ekki tilhlýðilega þjón-
ustu. Reyndar máttu frétta-
stjórar útvarps búa við það
sama langa hríð.

Finnbogi Hermannsson.

Fjölmenni mætti fyrir utan verslunina á laugardag.
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STAKKUR SKRIFAR

Bankar og stjórn fjármála
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Það er í raun afar athyglisvert að umræða um efnahagsmál og bankana
hefur síðustu daga fengið harða samkeppni frá umfjöllun um lögregluna á
Íslandi, einkum atburði á Suðurnesjum. Þar hefur lögreglustjórinn ákveðið
að hætta og gerir það með sérstökum hætti. Hann sendir þeim, sem bera
ábyrgð á skipulagi og stjórn lögreglunnar á landsvísu, tóninn. Lítið er rætt
um það með hvaða hætti hann tókst á við það sem öllum forstöðumönnum
ríkisins er ætlað að gera, það er að segja þann þáttinn sem snýr að fjármál-
um. Á hverju ári samþykkir Alþingi Íslendinga fjárlög, ramma að útgjöldum
íslenska ríkisins. Eftir fjárlögum ber að fara.

Þá er komið efnahagsmálunum, sem um helgina urðu tilefni funda á frí-
dögum og fram eftir kvöldum. Því verður ekki neitað að hinn almenni borg-
ari hefur áhyggjur af því hvað framundan kann að vera. Gengi íslensku
krónunnar hefur verið í frjálsu falli og skuldir heimilanna hafa hækkað. Það
er vandi okkar sem þurfum að sjá fyrir okkur og fjölskyldum okkar. Það er
svo einfalt að við getum ekki hlaupið létt frá vandanum. Borga þarf af hús-
næðislánum og reka þarf heimilin af sömu krónutölu og fyrir 9 mánuðum
en allt er orðið dýrara. Kannski höfum við gott af því að þrengja að okkur,
en er öllum það kleift?

Hinu verður ekki neitað að almenningi á Íslandi er misboðið að horfa upp

á gjaldþrot einkavæðingar ríkisbankanna. Glitnir er í raun orðinn ríkisbanki
og þjóðnýttur til þess að bjarga okkur frá því sem á ensku er kallað
,,Cityboys”,  en átt er við unga jakkafataklædda ofurhuga sem veðjað hafa
ótæpilega með þeim árangri að til hafa orðið nokkrir auðjöfrar, sem ganga
frá borði með milljarða og allt sitt á þurru meðan skattgreiðendur borga
brúsann. Það er óviðunandi og verður væntanlega ekki endurtekið næst
þegar Glitnir verður seldur fjárfestum og einkavæddur.

Á sama tíma þrengir mjög að almenningi og mörgum fyrirtækjum í
landinu, sem eiga munu fullt í fangi með að standa af sér storminn. Ljóst
er að ,,fjárlög” margra heimila á Íslandi veita lítið svigrúm og fátt verður
gert þar. Þau geta ekki gengið á ríkið og heimtað peninga til að greiða
drýgðar syndir líkt og bankinn gerir nú. Það er alltaf gott að geta látið aðra
borga brúsann. Heimilin geta það ekki, en dagsljóst er að einstaka em-
bættismenn ætluðu sér að gera það.

Þegar dómsmálaráðherra stendur vörð um það sem honum er trúað fyrir
og tekur á umframeyðslu af almannafé bregst einn embættismaður hans
við með því að ausa sér yfir hann og aðra embættismenn hans. Skyldi slík
aðferð duga vel aðþrengdum heimilum á Íslandi? Mun ríkið kaupa upp
hallareksturinn og hvar endar þá þetta allt saman?

„Hugsjónin er að
styrkja börnin“
Öflugt barnaverndarstarf

er á norðanverðum Vest-
fjörðum og að sögn Mar-
grétar Geirsdóttur forstöðu-
manns Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu hefur barnavernd-
arnefnd á svæðinu flest þau
úrræði sem eru viðurkennd.
„Vitaskuld fer það eftir
málaflokkum en þau al-
mennu úrræði sem barna-
verndarnefndir geta gripið
til eru í versta tilfelli að taka
börnin af heimilinu og koma
þeim fyrir hjá stuðnings-og/
eða fósturfjölskyldum. Það
kallast neyðarvistun og er
einungis gripið til slíks í und-
antekningartilfellum. En í
flestum málum snýst þetta
um barnaverndartilsjón þar
sem farið er inn á heimilið
til þess að veita stuðning og
leiðbeina foreldrum og
börnum, það er gert misoft
eftir málum og stundum er
farið í óvæntar heimsóknir.
Þetta er gert í samvinnu við
foreldra og börn, samvinnan
skiptir mestu máli. Starfs-
menn barnaverndar á Skóla-
og fjölskylduskrifstofu veita
fjölskyldunum auk þess
ráðgjöf. Svo höfum við per-
sónulegan ráðgjafa sem
nýtist börnunum auk þess
sem sálfræðingur kemur
vestur á þriggja vikna fresti“,
segir Margrét.

Mikil umræða hefur skap-
ast um barnaverndarmál í
kjölfar alvarlegs brots á höf-

uðborgarsvæðinu þar sem
faðir beitti börn sín ofbeldi.
En mál barnaverndarnefnd-
ar eru sem betur fer fæst af
svo alvarlegum toga. „Barna-
vernd snýst eins og gefur
að skilja mest um börnin og
stundum felst hún í því að
sjá til þess að þau fái há-
degismat í skólanum, kom-
ist inn á leikskóla og fari í
heimsóknir til stuðnings-
fjölskyldna einu sinni til
tvisvar í mánuði til að upp-
lifa það sem við köllum
venjulegt heimilislíf þó það
hugtak sé auðvitað mjög
víðfeðmt. Hugsjónin er að
styrkja börnin en það snýst
auðvitað fyrst og fremst um
samvinnu við fjölskylduna.

Þess má geta að árið 2007
bárust barnaverndarnefnd á
norðanverðum Vestfjörð-
um 163 tilkynningar um
117 börn. Flestar tilkynn-
ingar bárust frá lögreglunni
eða 78 talsins. Flestar vörð-
uðu þær áhættuhegðun barna
eða í 77 tilfellum. Þetta kem-
ur fram í Samtölum 2007
sem eru nokkurs konar árs-
skýrslur barnaverndarnefnda
til Barnaverndarstofu.

Barnaverndarnefnd á norð-
anverðum Vestfjörðum er
rekin í samstarfi sveitarfé-
laganna þriggja við Djúp;
Bolungarvíkurkaupstaðar,
Súðavíkurhrepps og Ísa-
fjarðarbæjar.

– thelma@bb.is

Barnaverndarstarf snýst fyrst og fremst um að
styrkja börnin í samvinnu við fjölskylduna.

Leikskólinn Laufás var
formlega vottaður sem heilsu-
leikskóli á mánudag. Mark-
mið heilsuleikskóla er að
stuðla að heilsueflingu leik-
skólasamfélagsins með áher-
slu á næringu, hreyfingu og
listsköpun í leik. Efnt var til
blöðruhlaups, sem er skóla-
hlaup, og var elstu nemendum
í leikskólum sveitarfélagsins

og nágrenni, boðið að koma
og taka þátt.

Heilsuefling í skólum byrj-
aði 1994 sem samstarfsverk-
efni heilbrigðisráðuneytisins
og Landlæknisembættisins
við skóla á öllum skólastigum.
Evrópuverkefni heilsuskóla
hófst 1999 og lauk 2002 og
voru 4 skólar og heilsugæslan
í Kópavogi þátttakendur.

Afrakstur Evrópuverkefnisins
var viðmið fyrir leik-, grunn-
og framhaldsskóla þar sem
fram koma markmið heilsu-
eflingar í skólum og þau
grundvallarviðmið sem heilsu-
skólar eiga að starfa út frá.

Síðan þá hafa margir skólar,
á ýmsum skólastigum, leitað
til Landlæknisembættisins til
að fá ráðgjöf og aðstoð við að

byggja upp stefnu og starf sem
miðar að því að skólinn verði
heilsueflandi skóli. Einnig
hefur Heilsuleikskólinn Urð-
arhóll, sem var fyrsti heilsu-
leikskólinn hér á landi (opnaði
árið 1996) og tók virkan þátt í
þróunarverkefninu, unnið kapp-
samlega að því að breiða út
hugmyndafræði heilsuleik-
skóla.            – thelma@bb.is

Laufás vottaður sem heilsuleikskóli

Vegfarendur sem keyra framhjá fjölbýlishúsi einu við Hlíðarveg reka upp stór augu þegar þeir sjá skilti sem er á
blokkinni. Á skiltinu stendur „Seðlabankinn“ og hafa menn velt því fyrir sér hvernig standi á því. Þráinn Eyjólfsson,
pípulagningameistari á Ísafirði og einn eigenda blokkarinnar, segir að þetta sé meinlaust grín sem að hafi spunnist út
úr nafngift á húsinu sem það hefur öðlast í gegnum árin. „Þegar blokkin var í byggingu þá var hún kölluð „Seðla-
bankinn“. Það byrjaði af því að þegar reikningar bárust vegna byggingar hennar þá voru þeir greiddir með seðlum um
leið. Það þótti ekki algengt þá og er sjaldséðara í dag. Við feðgarnir byrjuðum að byggja blokkina 1974, bræður mínir
og faðir minn. Bróðir minn Þorvaldur Eyjólfsson gerði þetta skilti. Hann er að leika sér að skera út og býr á Eskifirði
núna, hann sendi okkur skiltið í góðu gríni og við ákváðum að setja þetta upp. Þeir voru á fundi í gær þessir menn sem
segjast stjórna „Seðlabanka Íslands“. Það er spurning hvor seðlabankinn sé „djók“,“ segir Þráinn og hlær.

Seðlabankinn á Ísafirði
Bræðurnir Þráinn og Rúnar Eyjólfssynir fyrir framan blokkina sem gárungarnir hafa kallað „Seðlabankinn“.
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Sveitarfélög sem standa
utan byggðarsamlags sveitar-
félaga á höfuðborgarsvæðinu
geta nú í fyrsta sinn sótt um
að kaupa nemakort fyrir þá
íbúa sína sem stunda viður-
kennt nám á framhalds- eða
háskólastigi á höfuðborgar-
svæðinu. Tillaga þessa efnis
var samþykkt á síðasta stjórn-
arfundi Strætó bs. Hvert nema-
kort kostar 31.000 krónur og
gildir til 1. júní 2009. Halldór

Halldórsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar segir það sína
persónulega skoðun að sveit-
arfélög eins og Ísafjarðarbær
eigi ekki að þurfa að borga
fyrir strætókort skólafólks á
höfuðborgarsvæðinu.

„Sveitarfélög á höfuðborg-
arsvæðinu hafa sagt að þau
séu með ókeypis almennings-
samgöngur sem þau niður-
greiði 100%. Þær kosta þá
miklu meira en 15000 á íbúa.

Ég gæti sagt eitthvað svipað.
Við niðurgreiðum almenn-
ingssamgöngur Ísafjarðarbæj-
ar líkt og á höfuðborgarsvæð-
inu og hér eru íbúar með lög-
heimili á höfuðborgarsvæðinu
að slæðast inn í almennings-
vagna okkar. Eigum við ekki
að fara fram á að sveitarfélög
á höfuðborgarsvæðinu borgi
fyrir þá?,“ segir Halldór.

„Auðvitað líður okkur illa
vitandi það að okkar fólk sem

er í skóla fyrir sunnan og hefur
lögheimili á Vestfjörðum,
skuli verða útundan í þessu
máli. Ástæðan fyrir því að það
var farið út í að gefa öllum
námsmönnum frítt í strætó var
sú að draga átti úr umferð og
minnka mengun á höfuðborg-
arsvæðinu. Þá hljóta rökin að
gilda að það þurfi allir að
draga úr mengun og akstri,
líka þeir sem koma utan af
landi,“ segir Halldór.

Landsbyggðin greiðir ekki fyrir
verkefni höfuðborgarsvæðisins

Elías Jónatansson, bæjar-
stjóri Bolungarvíkur, segir
það afar ólíklegt að sveitarfé-
lagið muni styrkja nemendur
á höfuðborgarsvæðinu í al-
mannasamgöngur þar á bæ.
Eins og greint hefur verið frá
í fjölmiðlum geta sveitarfélög
sem standa utan byggðarsam-
lagsins Strætó bs. nú í fyrsta
skipti sótt um að kaupa nema-
kort fyrir þá íbúa sína sem
stunda viðurkennt nám á fram-
halds- eða háskólastigi á höf-
uðborgarsvæðinu. „Það getur
ekki verið hlutverk sveitar-
stjórna á landsbyggðinni að
stjórna því hvernig nemar
ferðast í Reykjavík“, segir

Elías en tekur þó fram að boð
Strætó bs. hafi ekki enn verið
tekið fyrir í bæjarráði og því
sé um hans eigin skoðun að
ræða. Mikil umræða hefur
skapast að undanförnu um
réttmæti þess að eingöngu
nemar með lögheimili á höf-
uðborgarsvæðinu fái frítt í
strætó.

Bæjarstjóri Bolungarvíkur
bendir á að allir geta keypt
„bláa kortið“ óháð lögheimili,
en það kostar 30.500 krónur
og dugir í níu mánuði eins og
nemakortið. „Munurinn er sá
að bláa kortið geta menn nýtt
saman, það er ekki gefið út á
nafn eins og nemakortið.

Þannig geta t.d. nemar sem
leigja saman íbúð og hafa
kannski afnot af bifreið, keypt
eitt blátt kort, skipt á milli sín
kostnaðinum sem er þá helm-
ingi minni eða 15.250 kr. Þeir
geta samt auðvitað ekki notað
kortið báðir í einu. Það má
ekki gleyma því að kortið er
ekkert endilega notað til að
komast til og frá skóla, þar
sem margir nemar búa í
göngufæri við skólann sinn.

Elías segir því tilboðið frá
Strætó bs. því alls ekki snúast
um sérstakan afslátt, kostar
reyndar 500 kr. meira en bláa
kortið, heldur bara það að
nemar fái mynd af sér í kortið

og það verði persónugert. „Ef
sveitarfélög hefðu yfir höfuð
hug á því að styrkja sína nema
um ákveðna upphæð, þá væri
eðlilegra að nemandinn réði
því sjálfur hvort hann notaði
styrkinn í strætókort eða í það
t.d. að borga flugfar fram og
til baka til heimilis síns.

Mér sýnist þegar grannt er
skoðað að tilboðið frá Stætó
bs. snúist meira um að auka
tekjustreymið hjá fyrirtækinu
en sérstakan afslátt til náms-
manna, nema þá afslátt sem
er á kostnað annarra sveitar-
félaga en þeirra eigin“, segir
Elías.

– thelma@bb.is

„Ef sveitarfélög hefðu yfir höfuð hug á því að styrkja
sína nema um ákveðna upphæð, þá væri eðlilegra að

nemandinn réði því sjálfur hvort hann notaði styrkinn í
strætókort eða í það t.d. að borga flugfar fram og til

baka til heimilis síns“, segir bæjarstjóri Bolungarvíkur.

Ekki hlutverk sveitarstjórna að
stjórna ferðahætti nema í Reykjavík

Hvað varð um hotMobilemail í Bolungarvík?
„Fyrirtækið er ennþá til en

hefur ekki neina starfsemi“,
segir Elías Jónatansson, nú-
verandi bæjarstjóri í Bolung-
arvík, en hann var á sínum
tíma í forsvari fyrir sprotafyr-
irtækið hotMobilemail ehf.
sem stofnað var í Bolungarvík
árið 2004 en lítið eða ekkert
hefur heyrst af síðan. Hug-
myndin að fyrirtækinu spratt
upp úr lokaverkefni í tölvun-
arfræði við Háskóla Íslands.
Stjórn félagsins skipuðu Jó-
hann Pétur Malmquist, pró-
fessor við Háskóla Íslands,
sem var stjórnarformaður og
hefur gegnum tíðina komið
að ýmsum nýsköpunarfyrir-
tækjum, Einar Jónatansson
framkvæmdastjóri í Bolung-
arvík og Friðrik Pálsson, fyrr-
um stjórnarformaður Lands-
símans, en Elías var fram-
kvæmdastjóri. Byggðastofn-
un lagði fram talsvert fé í fyr-
irtækið. Þegar Jóhann Pétur
Malmquist var spurður um
þetta tiltekna fyrirtæki sagði
hann að jafnan þegar um
sprotafyrirtæki eða nýsköpun-
arfyrirtæki af þessu tagi sé að

ræða velti á ýmsu hver þeirra
komist á legg og hver ekki.

Elías Jónatansson segir að
sprotafyrirtækinu hotMobile-
mail hafi verið ætlað að veita
viðskiptavinum ókeypis að-
gang að þráðlausum tölvu-
pósti með notkun lófatölvu-
síma eða síma sem notuðu
svokallað Windows CE, Wind-
ows Mobile eða Pocket PC
stýrikerfi. „Notuð var sam-
skiptatækni yfir GPRS sem á
þeim tíma var nánast einstök
að því leyti, að samskiptin
gengu mun hraðar en með öðr-
um kerfum sem þá voru til,
eða allt að fimm til tíu sinnum
hraðar. Enginn bauð á þeim
tíma svo hraðvirk þráðlaus
tölvupóstsamskipti ókeypis.
Hugmyndin gekk út á að með
hverjum tölvupósti fylgdi lítil
auglýsing, líkt og gerist þegar
sent er ókeypis sms-skeyti af
veftengdri tölvu. Fyrirtækið
fengi svo sínar tekjur frá aug-
lýsendum, byggðar á fjölda
birtinga.“

Elías segir að það hlutafé
sem fékkst í fyrirtækið hafi
nægt til upphaflegrar vöruþró-

unar og til að koma lausninni
í loftið. Fjármagnið hafi hins
vegar ekki verið nægjanlegt
til að fara í alvöru markaðs-
setningu. „Til að dæmið gengi
upp á innanlandsmarkaði
þurfti tvennt að koma til“, seg-
ir hann, „annars vegar aukin
sala á lófatölvum og hins veg-
ar öflug markaðssetning til að
koma vörunni til notenda, t.d.
með því að fá leyfi seljanda til
að afhenda forritið uppsett á
viðkomandi lófatölvu. Hug-
myndin var að nota Ísland sem
prufumarkað en fara síðan
með það á erlendan markað.
Þá var fyrirtækið einnig í sam-
starfi við sprotafyrirtæki í San
Diego í Kalforníu sem hugðist
bjóða viðskiptavinum mögu-
leika á „mobile online order-
ing“. Slíkt hefði verið eðlileg
útvíkkun á starfsemi fyrirtæk-
isins“, segir hann.

„Það sýndi sig hins vegar
að góð vara nægir ekki alltaf
til að hún seljist. Á Íslandi var
markaðurinn hreinlega ekki
tilbúinn fyrir vöruna, mark-
hópurinn var of lítill og notk-
unin ekki nægjanleg til að

mynda fullnægjandi tekjur.
Sala á lófatölvum á Íslandi
tók ekki að neinu marki við
sér fyrr en líklega síðla árs
2006 eða á árinu 2007. Ekkert
fjármagn var fyrir hendi til að
fara í markaðssetningu erlend-
is. Líklega hefði t.d. Bret-
landsmarkaður getað tekið við
vörunni ef bolmagn hefði ver-
ið til að markaðssetja hana

þar, enda sala á lófatölvum
þar orðin þó nokkur á þessum
tíma.“

Elías segir að eigendur og
stjórnendur fyrirtækisins hafi
ekki verið reiðubúnir að taka
meiri áhættu en þeir höfðu
þegar gert og setja inn meira
hlutafé né heldur að skuldsetja
fyrirtækið. „Því var ákveðið
að hætta starfseminni áður en

fyrirtækið kæmist í þá stöðu
að skulda einhverjum eitt-
hvað. Það forskot sem fyrir-
tækið hafði með hraðvirkum
samskiptum hefur í raun
horfið með tilkomu 3G tækn-
innar, þar sem samskiptin eru
orðin jafn hraðvirk og raun
ber vitni“, segir Elías Jóna-
tansson.

– htm@snerpa.is

Elías Jónatansson, bæjarstjóri í Bolungarvík.
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Beituframleiðslan í Súðavík gengur velBeituframleiðslan í Súðavík gengur velBeituframleiðslan í Súðavík gengur velBeituframleiðslan í Súðavík gengur velBeituframleiðslan í Súðavík gengur vel
Beituframleiðsla á vegum beituverksmiðjunnar Bernskunnar í Súðavík hefur gengið mjög vel í sumar og hefur
framleiðslan numið 80-90 þúsund beitum á dag, að sögn Sveinbjörns Jónssonar, framkvæmdastjóra fyrirtæk-
isins. „Verksmiðjan hefur verið að framleiða 80-90 þúsund beitur á dag og hefur allt selst sem hefur verið
framleitt,“ segir Sveinbjörn. „Það voru erfiðleikar í framleiðslunni í sumar vegna bilanna í vélum en það er allt
komið í lag,“ segir Sveinbjörn. „Það starfa fimm manneskjur við beituverksmiðjuna og eru það þýðingarmikil
störf fyrir svona lítið sveitarfélag. Við framleiðum aðallega makrílbeitu sem virkar mjög vel á ýsuna og svo
erum við að gera tilraunir með nýjar beitutegundir sem kemur í ljós síðar hvað verður,“ segir Sveinbjörn.

Kristján Haraldsson, orku-
bússtjóri Orkubús Vestfjarða,
vill koma eftirfarandi á fram-
færi vegna ummæla Jóns Guð-
bjartssonar, eins af eigendum
Kampa á Ísafirði hér að ofan,
um að ekki fáist ódýr orka á
Vestfjörðum fyrir iðnfyrir-
tæki. „Orkubú Vestfjarða
hefur ekki hafnað rækjuvinn-
slu Kampa um kaup á for-
gangsorku. Nokkrir aðilar á
Vestfjörðum hafa á fyrri árum
gert samning við Orkubú
Vestfjarða og Landsvirkjun,
fyrir 2006, um kaup á ótryggðri
orku. Ótryggð orka er orka

sem ekki er fjárfest sérstak-
lega vegna hvorki í virkjunum
né flutningskerfi. Þ.e.a.s. það
er verið að nýta umframgetu
þegar hún er til staðar og sam-
kvæmt fyrrgreindum samn-
ingum er hún rofin þegar þessi
umframgeta er ekki til staðar.
Kaupandi ótryggðu orkunnar
þarf sjálfur að koma sér upp
varaaflsgjafa til þess að geta
haldið áfram starfssemi sinni
þegar ótryggða orkan er rofin.
Eðli máls vegna er ótryggða
orkan töluvert ódýrari en for-
gangsorkan.

Landsvirkjun er eini raf-

orkuframleiðandinn sem hef-
ur boðið upp á ótryggða orku
en hefur ekki viljað gera nýja
samninga s.l. 2 ár. Orkubú Vest-
fjarða hefur fengið Landsnet,
fyrirtæki sem sér um stofn-
línur raforkukerfisins, til að
opna á samninga um ótryggð-
an orkuflutning. Þá verður af-
hending orkunnar rofin þegar
geta í flutningskerfinu er ekki
næg og verð fyrir flutninginn
því mun lægra. Rækjuverk-
smiðjan Bakkavík í Bolungar-
vík íhugar nú þennan mögu-
leika. Það er ekki skortur á
raforku á Vestfjörðum. Aukin

raforkuframleiðsla á svæðinu
mundi hinsvegar draga úr
rekstrartruflunum á raforku-
kerfinu. Áður en virkjun er
byggð þarf að tryggja sölu á
framleiðslu hennar við því
verði að það standi undir
kostnaði við virkjunina. Virkj-
unarkostir á Vestfjörðum eru
því miður enn ekki samkeppn-
isfærir í verðum við gufuafls-
virkjanir og hagkvæmustu
vatnsaflskosti landsins.“

Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri Orkubús Vestfjarða
ohf.

– birgir@bb.isOrkubú Vestfjarða.

„Ekki skortur á raforku á Vestfjörðum“

Jón Guðbjartsson, einn af
eigendum rækjuvinnslunnar
Kampa á Ísafirði er ekki sáttur
við að fá ekki nægjanlegt hag-
kvæmt rafmagn frá Orkubúi
Vestfjarða til að geta unnið
sína vöru sem skyldi. „Mér
finnst það ótækt að hér skuli
þurfa að kaupa olíu dýrum
dómum á þreföldum til fjör-
földu verði til að geta soðið
rækju. Ég er að kynda vélarnar
með olíu svo ég geti soðið
rækjuna áður hún er pilluð.
Það hækkar kostnaðinn við

rækjuvinnsluna, því þegar
olíuverðið hækkaði, þá hækk-
aði að sjálfsögðu kostnaður-
inn við rækjuvinnsluna um
þrefalt. Ég hringdi um leið og
ég keypti rækjuvinnsluna í
fyrra í Kristján Haraldsson,
orkubússtjóra Orkubús Vest-
fjarða, og spurði hann hvernig
stæði á því að Orkubú Vest-
fjarða gæti ekki selt ódýrt raf-
magn sem myndi kallast for-
gangs rafmagn. Hann sagði
mér það að þeir væru þannig
settir að þeir keyptu sex mega-

vött af Landsvirkjun og fái
ekki meira. Af  því að þetta er
forgangsrafmagn, þá hefur
Landsvirkjun leyfi til þess að
slökkva á þessu,“ segir Jón.

„Fyrirtæki sem eru svona á
sig komin, t.d. sundlaugar á
Vestfjörðum sem þurfa að hita
vatnið í sundlaugunum, verða
að búa við það að slökkva á
kyndingunni eða að hafa ein-
hvern annan orkugjafa af því
að þetta er ekki tryggt raf-
magn. Orkubúið færi t.d. ekki
að keyra ljósavélar til að búa

til rafmagn til þess eins að geta
kynnt sundlaugar. Þetta skil
ég allt saman enda er ég með
gufukyndil fyrir olíu. Orku-
bússtjóri segir því miður, við
fáum ekki rafmagn frá Lands-
virkjun því hún er í vandræð-
um, því Sultatangavirkjun er
biluð og þeir geta ekki selt
okkur eitt gramm meira af orku,“
segir Jón.

„Ég vil geta fengið það raf-
magn frá Orkubúi Vestfjarða
sem þarf vegna orkufrekrar
vinnslu. Ég er viðskiptavinur

þeirra og hef verið í fjölda ára
og ég vil ekki þurfa að hringja
í Hitaveitu Suðurnesja eða
Kárahnjúka og spyrja: „Get
ég fengið rafmagn hjá ykk-
ur?“. Hringja svo í eitthvert ann-
að fyrirtækið og spyrja það
hvort að það geti flutt rafmagn-
ið til mín og svo þriðja aðil-
ann, sem væri Orkubú Vest-
fjarða, og biðja þá um að dreifa
rafmagninu eftir einhverri línu.“

„Svörin sem ég hef fengið
frá Orkubúi Vestfjarða er að
þeir geti ekki boðið upp á

meira hagkvæmt rafmagn. Þetta
er algjörlega óviðunandi. Þeg-
ar ég var í stjórn Orkubús
Vestfjarða var verið að ræða
um að virkja Hvalá í Ófeigs-
firði, Hestfjörð inn í Ísafjarð-
ardjúpi eða í Vatnsfirði á
Barðaströnd. Þá sögðu menn
í stjórn Orkubús Vestfjarða
að þessar virkjanir yrðu ekki
eins hagkvæmar og Glámu-
virkjun gæti orðið. Enn hefur
ekkert gerst í virkjana málum
í dag og enn erum við orkulaus
á svæðinu,“ segir Jón.

Ekki til nóg af ódýru rafmagni á Vestfjörðum

Sumarið gekk vel hjá sjó-
taxanum Bjarnarnesi í Bol-
ungarvík sem flutti síðasta
ferðalanginn til Hesteyrar á
föstudag. „Þetta hefur geng-
ið vonum framar og ég er
ágætlega sáttur við sumarið.
Það var mikil traffík og
meiri en maður bjóst við“,
segir Sigurður Bjarni Hjart-
arson eigandi farþegabáts-
ins Bjarnarness. Sigurður
segir strauminn í sumar hafa
legið mest til Aðalvíkur og
Jökulfjarða. Báturinn bætt-
ist við flota Bolvíkinga í
vor og því má segja að um
jómfrúarsumar hafi verið að

ræða.
Sigurður segir að hann

muni án efa taka upp þráð-
inn aftur næsta sumar. „Ég
mun halda mig í ferðabrans-
anum, það er engin spurn-
ing. Þetta var mjög lær-
dómsríkt sumar og maður
lærir hvað maður á að gera
og hvað ekki á að gera. Svo
að ég hef sjóast í sumar.“
Bjarnarnes er af gerðinni
Sómi 990, rúmar 20 farþega
og er með 500 hestafla vél.
Báturinn var smíðaður í
Bátasmiðju Guðmundar í
Hafnarfirði.

– thelma@bb.is

„Hefur sjóast í sumar“
Sjótaxinn Bjarnarnes.

Frestur sem eigandi
Birnustaða í Laugardal í

Ísafjarðardjúpi fékk til að
andmæla kæru vegna
byggingar vélaskúrs í

heimildarleysi á Birnu-
stöðum er útrunninn. Óm-

ar Már Jónsson sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps

segir að byggingarnefnd

Súðavíkurhrepps verði því
taka fyrir á fundi hvert sé

næsta skref í málinu.
„Samkvæmt lögum er það
hlutverk sveitarstjórna að

láta fjarlægja byggingar
sem eru byggðar í leyfis-
leysi og er það því næsta

skref sem liggur fyrir hjá
byggingarnefnd að taka

ávörðun um hvort farið
verður í þá aðgerð,“ segir
Ómar Már. Eins og greint
hefur verið frá eru eigend-

ur Birnustaða og eigandi
sumarbústaðar á jörðinni

ósammála um staðsetningu
vélageymslu, en ekki um

byggingu vélageymslunnar
sem slíkrar og á málið sér

nokkra forsögu. Eigendur
sumarhússins telja að véla-
geymslan standi of nálægt

lóð þeirra og muni valda
verulegum grenndaráhrif-
um og er þar helst minnst

á útsýnisskerðingu,
skugga, snjósöfnun og há-

vaðamengun frá vélum.
– birgir@bb.is

Engin andmæli bárust
frá eigendum Birnustaða

 Birnustaðir. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Breytir miklu í samfélaginu
Rannsókna- og fræðasetur

Háskóla Íslands á Vestfjörð-
um hóf starfsemi sína í nóv-
ember 2007 og hefur í dag
tvær starfsstöðvar; í Bolung-
arvík og á Patreksfirði. Há-
skóli Íslands, Náttúrustofa
Vestfjarða og Bolungarvíkur-
kaupstaður eru samstarfsað-
ilar og skipa stjórn setursins
ásamt fulltrúa frá Fjórðungs-
sambandi Vestfirðinga. Meg-
in fræðasvið setursins eru á
sviði náttúrufræði og ferða-
mennsku. Er sérstök áhersla
lögð á rannsóknir á fjölbreyttu
lífríki og ferðamennsku á
strandsvæðum Vestfjarða.
Forstöðumaður Rannsókna-
og fræðaseturs Háskóla Ís-
lands á Vestfjörðum er Guð-
björg Ásta Ólafsdóttir, nátt-
úrufræðingur. Guðbjörg Ásta
er BSc líffræðingur frá Há-
skóla Íslands og varði PhD
ritgerð í dýrafræði við Há-
skólann í St Andrews, Skot-
landi í desember 2004. Rann-
sóknir hennar hafa einkum
snúið að því að skilja tilurð
og stuðla að viðhaldi líffræði-
legs fjölbreytileika. Guðbjörg
sem er fædd í Borgarfirði en
hefur búið meirihluta lífs síns
í Reykjavík er nú flutt til Ísa-
fjarðar ásamt fjölskyldu sinni,
hún á tvo litla stráka með
manni sínum. Bæjarins besta
spjallaði við Guðbjörgu um
setrið og starfsemi þess.

„Ég, og þar með Rann-
sókna- fræðasetrið, hóf störf
1. nóvember og við fluttum í
húsnæðið í Bolungarvík í febr-
úar. Síðan hafa verið að bætast
við starfsmenn. Í sumar voru
13 starfsmenn við setrið en
við verðum líklega 11 með
framhaldsnemendum í vetur.“

– Hvað felst í daglegri starf-
semi setursins?

„Setrið er hluti af Háskóla
Íslands og hlutverk okkar er
það sama og skólans, þ.e. rann-
sóknir og menntun. Stundum
erum við að vinna við akade-
mískar rannsóknir og stundum
að leiðbeina rannsóknanem-
um í framhaldsnámi. Rann-
sóknasviðið er mjög vítt en
áherslan er á líf- og umhverf-
isvísindi, sem sagt líffræði,
umhverfisfræði, ferðamála-
fræði og samfélagsfræði.
Verkefnin sem eru í gangi fara
mjög mikið eftir því starfs-
fólki sem er að vinna hjá setr-
inu hverju sinni, fólk fær því
frelsi til að sinna sínu áhuga-
sviði eins og hægt er.

Þetta hefur farið mjög vel
af stað og það hefur gengið
vel að fá fólk til þess að koma
og starfa hjá setrinu. Þannig

að við erum bara ánægð.“
– Það hefur greinilega verið

þörf fyrir setur af þessu tagi
hérna?

„Já, en það gerir okkur mik-
ið auðveldara fyrir að koma
inn þar sem fyrir er sterk mið-
stöð rannsókna. Það er mjög
mikið að gerast í þeim málum
á svæðinu, í Þróunarsetrinu,
mörgum rannsóknastofnun-
um sem hér eru staðsettar og
Háskólasetrinu. Síðan deilum
við húsnæði með Náttúrustofu
Vestfjarða sem hefur auðveld-
að okkur lífið mjög mikið.
Við höfum því getað samnýtt
krafta okkar og byggt upp að-
stöðuna saman. Við erum á
svipuðu sviði og vinnum mörg
sameiginleg verkefni. Þetta
hefur því verið mun auðveld-
ara en að koma inn á stað þar
sem engin starfsemi af þessu
tagi er fyrir.“

Rannsóknir á alþjóð-Rannsóknir á alþjóð-Rannsóknir á alþjóð-Rannsóknir á alþjóð-Rannsóknir á alþjóð-
legum mælikvarðalegum mælikvarðalegum mælikvarðalegum mælikvarðalegum mælikvarða
– Hvað sjáið þið fyrir ykkur

varðandi framtíðina í Rann-
sókna- og fræðasetrinu?

„Við ætlum að byggja það
enn frekar upp. Það byggist
fyrst og fremst upp í gegnum

rannsóknastyrki. Við fáum
ákveðið fjármagn frá ríkinu
en flest okkar verkefni eru fjár-
mögnuð með styrkjum frá
samkeppnissjóðum. Við þurf-
um að bæta við okkur fleiri
sterkum verkefnastjórum sem
geta verið með sína rann-
sóknahópa. Ég sé fyrir mér að
það verði töluvert flæði á
starfsfólki, þar sem rann-
sóknanemarnir sinna sínum
verkefnum í um 2-4 ár. En
auðvitað verða að vera ein-
hverjir fastir starfsmenn sem
mynda kjarna starfseminnar.
Það er fjöldinn á föstu starfs-
mönnunum sem stýrir því
hvernig umfangið getur orðið.
Markmiðið er helst að ná yfir
þá breidd sem er í skilgreind-
um rannsóknaverkefnum. Við
erum mjög sterk á sviði líf-
fræði og náttúruvísinda, sér-
staklega það sem tengist sjó
og fiskum. Þar hef ég minn
bakgrunn. En einnig höfum
við verið að byggja upp rann-
sóknir á samfélaginu, til að
mynda breytingar á samfélagi
á landsbyggðinni í tengslum
við atvinnugreinar og annað
slíkt.“

– Þannig að staðsetning set-
ursins er mjög góð fyrir slíkar

rannsóknir.
„Já, rannsóknaverkefnin

taka mið af því hvað er efst á
baugi á svæðinu. Það er eðli-
legt þar sem ekki einungis er
auðveldara að rannsaka það
heldur fær fólk ósjálfrátt
áhuga á því sem er í þeirra
nærumhverfi. Við erum til að
mynda að vinna verkefni um
þessar mundir sem tengjast
fiskeldi og ferðamálum, enda
er um að gera að nýta þau
tækifæri sem eru til staðar. En
við erum einnig að sinna rann-
sóknum sem eiga heima hvar
sem er. Þannig að starfið er
ekki bara staðbundið heldur á
það við í öllum heiminum.
Við erum í samstarfi við há-
skóla úti í löndum í nokkrum
verkefnum og við stefnum að
því að halda því samstarfi
áfram. Það þarf að halda rann-
sóknunum á alþjóðlegum
mælikvarða, svo við erum að
gera jafn góða hluti og Háskóli
Íslands og háskólar erlendis,
því einungis þannig fáum við
inn rannsóknanemendur. Þeir
koma vitaskuld aðeins inn þar
sem standardinn er hár og
verið er að gera hluti sem þeir
hafa áhuga fyrir. Þetta er það
sem við verðum að berjast

fyrir næstu árin.“

Eykur fjölbreytn-Eykur fjölbreytn-Eykur fjölbreytn-Eykur fjölbreytn-Eykur fjölbreytn-
ina í samfélaginuina í samfélaginuina í samfélaginuina í samfélaginuina í samfélaginu

– Eru einhver spennandi
verkefni á döfinni?

„Já við erum náttúrulega
bara með spennandi verk-
efni“, segir Guðbjörg Ásta
með bros á vör. „En sem dæmi
þá stefnum við að því að fara
af stað í vor með könnun með-
al íbúa Vestfjarða. Hún mun
tengist ferðamálum en fer líka
inn á atvinnubyggingu almennt
og þá ímynd sem íbúar hafa af
sínu svæði. Ég á von að það
verði skemmtilegt að bera
saman niðurstöður eftir svæð-
um því þéttbýliskjarnarnir
eiga margt sameiginlegt en eru
jafnframt mismundandi og
áhugavert verður að sjá hvort
það hafi áhrif á upplifun fólks
af samfélaginu sínu og hvern-
ig það sér fyrir sér breytingar,
bæði á samfélaginu og at-
vinnugreinum.

Svo erum við einnig að ein-
beita okkur töluvert að fiski-
fræði. Við höfum verið að ein-
beita okkur að grunnsævi. Það
hefur lítið verið gert af rann-

sóknum á því búsvæði og því
gaman að kanna það. Þetta er
mikilvægt búsvæði fyrir seiði
margra nytjastofna og með því
að rannsaka grunnsævið get-
um við fengið upplýsingar um
hvernig það kemur inn í ný-
liðun stofna og annað. Þarna
er að finna ýmsar vistfræði-
legar spurningar sem hægt
verður að svara. Það er því
spennandi.“

– Hversu mikil áhrif heldur
þú að setur af þessu tagi hafi á
samfélagið?

„Ég tel að það breyti mjög
miklu í samfélaginu. Það
skapar öðruvísi störf og jafn-
vel þótt fólkið sem kemur til
starfa við setrið setjist ekki
endilega að gerir flæðið af
ólíku fólki samfélagið skemmti-
legra. Nemendur og starfsfólk
eru að koma víða að og það
eykur fjölbreytnina á staðn-
um. Eftir því sem fjölbreytnin
eykst því eftirsóknarverðara
er að búa á staðnum. Það hefur
sýnt sig aftur og aftur að fólk
vill helst búa í samfélaginu
sem er ákveðið stig af fjöl-
breytni í mannlífinu og ég held
að rannsóknastofnun eins og
Rannsókna- og fræðasetrið
auki slíkt.“     – thelma@bb.is

Breytingar á Bakkavík í Bolungarvík ganga velBreytingar á Bakkavík í Bolungarvík ganga velBreytingar á Bakkavík í Bolungarvík ganga velBreytingar á Bakkavík í Bolungarvík ganga velBreytingar á Bakkavík í Bolungarvík ganga vel
Breytingar á rækjuvinnslu Bakkavíkur í Bolungarvík eru vel á veg kominn en lýkur þó ekki fyrr en í desem-
ber. Agnar Ebenesersson, framkvæmdastjóri segir að fyrirtækið sé ekki búið að leggja út nein framtíðarplön
vegna þess. „Það starfa 35 manns hjá fyrirtækinu í dag og við ætlum okkur að halda því í vetur. Við eigum
hráefni sem mun duga til vinnslu fram yfir áramót. Við kaupum allt hráefni utanlands núna. Þá aðallega frá
Kanada og Noregi. Hráefnið og aðrar rekstrarvörur eru keyptar utanlands og því hefur gengi krónunnar
áhrif á rekstrarkostnað fyrirtækisins líkt og er víðar hjá fyrirtækjum á Íslandi. Sala á hráefninu nær eitthvað
að vega upp á móti innkaupakostnaðinum á meðan gengi krónunnar er veikt,“ segir Agnar.

Funda með eigendum eyðijarðaFunda með eigendum eyðijarðaFunda með eigendum eyðijarðaFunda með eigendum eyðijarðaFunda með eigendum eyðijarða
Ísafjarðarbær boðar til opins fundar með þeim landeigendum
sem eiga eyðijarðir í bæjarfélaginu sunnan Ísafjarðardjúps. Á

fundinum verður farið yfir vinnu aðalskipulags Ísafjarðarbæjar
árin 2008-2020 og er óskað eftir fulltrúum landeigenda til

að koma að skipulagsvinnunni. Fundurinn verður haldinn mánu-
daginn 6. október kl. 17 í fundarsal Stjórnsýsluhússins á Ísa-

firði. Landeigendur á umræddu svæði eru hvattir til að mæta.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Tónlistarfrömuður í Bolungarvík
tónlistarnámi vegna þess að
það eru strangar kröfur varð-
andi spilamennsku og tón-
heyrn, þannig að ákafinn í mér
fyrir námið jókst til muna. Vet-
urinn fyrir inntökuprófið gerði
ég mér að leik að spila inn
sjálfur á segulband mörg
hundruð tóndæmi úr nótna-
bókum, geymdi það í 3-4 mán-
uði og skrifaði það svo allt
niður aftur af segulbandinu til
að þjálfa tónheyrnina meðvit-
að. Ómeðvituð þjálfun mín
kom að sjálfsögðu úr popptón-
listinni. Þar þjálfaðist ég mikið
í tónheyrn með því að pikka
upp lög í útvarpinu. Öll þessi
þjálfun varð til þess að ég
flaug inn í skólann. Hann er
einn af mikilvægustu Tónlist-
arháskólunum fyrir harmo-
nikku í Evrópu. Þar tók við
fjögurra ára kennaranám við
harmonikkudeild.

Á fyrsta árinu var ég nærri
farinn heim vegna margra erf-
iðleika, þá sérstaklega vegna
tungumálsins sem ég var ekk-
ert búinn að sinna sem skyldi.
Það var mjög erfitt að fara inn
í fyrirlestur í sálfræði og kenn-
slufræði þegar maður skyldi
ekki þýskuna sem var töluð
þar, þannig að ég áttaði mig
fljótlega á því að eini „séns-
inn“ til að lifa þetta af var að
sökkva mér í málið. Þá komst
ég í kynni við tónlistarmenn
sem voru svokallaðir „wowo-
istar“ sem er hópur af lista-

ett, píanó, harmonikka, saxó-
fónn eða klarinett, það var
kennt á allt. Ég á Óla mikið að
þakka í dag því það kom tíma-
bil þegar ég var að læra á
harmonikkuna hjá honum að
ég einfaldlega hætti vegna
þess að ég hafði ekki áhuga á
því. Þá sendi Óli mér bréf þar
sem hann sagði að ég yrði að
halda áfram að læra á hljóð-
færið. Hann hefur greinlega
séð mikið efni í mér því að
innihald bréfsins snart mig
djúpt og ég ákvað uppfrá því
að halda áfram í náminu og
væri eflaust ekki á þeim stað
sem ég er á í dag ef ekki væri
fyrir bréf Óla. Ég geymi það
enn, enda mikill vendipunktur
í mínu lífi.

Flytur suðurFlytur suðurFlytur suðurFlytur suðurFlytur suður
í meira námí meira námí meira námí meira námí meira nám

Árið 1976 flutti ég suður
eftir grunnskólanám og hóf
að læra rafvirkjun í Iðnskól-
anum. Samhliða því lærði ég
á harmonikku hjá Emil Adólfs-
syni og á orgel í Tónskóla
Þjóðkirkjunnar. Emil hafði
mikla trú á mér sem harmo-
nikkuleikara og hvatti mig
eindregið áfram til frekara
náms. Árið 1981 ákvað ég að
láta slag standa og sækja um í
Musikhochschule í Hannover.
Ég vissi að það yrði erfitt að
komast inn á svona hátt stig í

Bolvíkingurinn Hrólfur
Vagnsson hefur helgað líf sitt
tónlist. Hann bjó í 25 ár í
Þýskalandi þar sem hann starf-
aði sem tónlistarmaður og rak
eitt virtasta upptökuver Þýska-
lands. Árið 2006 ákvað hann
að flytja aftur til Bolungar-
víkur ásamt konu sinni Iris
Kramer. Hann er skólastjóri
Tónlistaskóla Bolungarvíkur
og er með upptökuver í Bol-
ungarvík þar sem hann vinnur
ennþá efni allstaðar að úr
heiminum. Eftir hann liggja
þúsundir platna sem hann hef-
ur tekið upp og spilað inn á út
í hinum stóra heimi. Hrólfur
er fæddur í Bolungarvík árið
1960 og er sonur Vagns heit-
ins Hrólfssonar og Birnu Páls-
dóttur. Hann kemur úr stórum
hópi systkina og kom það
snemma í ljós að ævistarf hans
myndi tengjast tónlist. Blaða-
manni BB lék forvitni á að
vita meira um sögu þessa virta
tónlistarmanns og sótti hann
heim í upptökuver hans.

Á Óla KittÁ Óla KittÁ Óla KittÁ Óla KittÁ Óla Kitt
mikið að þakkamikið að þakkamikið að þakkamikið að þakkamikið að þakka

Ég komst inn í tónlistina
gegnum Óla Kitt (Ólaf Kristj-
ánsson). Þá var tónlistarskól-
inn eins og hefur verið á svo
mörgum stöðum, það var bara
einn mótor sem var í öllu og
Óli kenndi á öll hljóðfæri. Það
var sama hvort það var tromp-

mönnum sem leika sér mikið
með ljóðlist. Eftir mikla sam-
veru með þeim náði ég fljótt
góðum tökum á málinu og á
stuttum tíma var ég farinn að
tala þýsku með stóran orða-
forða og vandað mál og ég
held að það hafi hjálpað til
þess að þessi fjögur ár sem ég
ætlaði að dvelja í Þýskalandi
urðu að 25. Ég kláraði kenn-
aranámið og fór svo inn í ein-
leikaradeild, var sjö ár samtals
í háskólanum og spilaði sam-
hliða því tónleika víðsvegar
og var farinn að halda nám-
skeið við harmonikkudeild.

Alvara lífs-Alvara lífs-Alvara lífs-Alvara lífs-Alvara lífs-
ins tekur viðins tekur viðins tekur viðins tekur viðins tekur við

Eftir námið kenndi ég í þrjú
ár við Konservatorium í Osna-
brueck og Neustadt í Þýska-
landi. Ég var kominn á fremsta
hlunn með að henda öllu frá
mér því mér leiddist kennslan,
fannst hún leiðinleg af því í
Þýskalandi er kerfið mjög fast,
þú ferð inn í einhverja stöðu
og þú sérð að þarna situr þú
næstu 40 árin og kennir alltaf
við sama skólann og á status
launum. Þá var það kannski
Íslendingurinn sem kom upp
í mér sem hugsaði: „Ok, þetta
er ekki hægt. Það hlýtur að
vera eitthvað annað í stöð-
unni?“ Þá kom upp hugmynd-
in að steypa saman þessari

rafmagnskunnáttu og fikti í
græjum í gamla daga og prófa
stúdíóvinnu. Ég var búinn að
dunda í henni á námsárunum
og sótti öll námskeið sem voru
í boði frá tónlistarskólanum,
bæði raftónlistina og stúdíó-
tækni, því skólinn var vel út-
búinn á því sviði. Ég fikra
mig áfram á þeim vettvangi
og 1989 fékk ég til mín tvo
Rússa í stúdíóið sem voru á
tónleikaferð í Þýskalandi. Þeir
voru harmonikkuleikarar og
það voru fyrstu diskarnir sem
ég tók upp í raun og veru í
klassískageiranum. Upp frá
því var sú ákvörðun tekin að
finna fjármögnun á alvöru
stúdíói sem ég setti svo upp
1989. Ég komst svo í kynni
við Elenu Katz-Chernin sem
var rússneskt/ástralskt tón-
skáld. Hún samdi tónlist fyrir
stærstu leikhúsin í Þýskalandi
t.d. í Berlín, Hamburg og
Bochum, Reinhild Hoffmann
var leikstjóri þar, og alveg til
Vín fyrir Burgtheater. Þessi
verkefni héldu mér gangandi
næstu 4-5 árin. Þetta var stöð-
ug vinnsla í allskonar tilrauna-
kenndri tónlist. Þessi leikhús-
tónlist og aragrúi verkefna
sem ég tók þátt í skólaði mig
mikið í umgengni allskonar
tækja og tóla í tilraunakenndri
upptöku. Ekki bara í hefð-
bundni upptöku á tónlist, held-
ur eftirvinnslu hennar og sökkti
mér á kaf í það. Það kom sér

Söfnun hafin vegna brunans í HnífsdalSöfnun hafin vegna brunans í HnífsdalSöfnun hafin vegna brunans í HnífsdalSöfnun hafin vegna brunans í HnífsdalSöfnun hafin vegna brunans í Hnífsdal
Hrint hefur verið af stað söfnun fyrir hjónin Adam og Jolöntu Ciesielska sem misstu

allt innbú sitt er hús þeirra brann í Hnífsdal í síðustu viku. Að sögn vinar fjölskyld-
unnar hefur hún fengið húsnæði en allar þeirra eignir eyðilögðust í brunanum. Hjónin

eru með tvö börn. Stofnaður hefur verið reikningur í Landsbankanum og geta þeir
sem vilja lagt þar inn frjáls framlög til hjálpar fjölskyldunni. Númerið er 0156-05-

06480010. Eins eru þeir sem geta látið af hendi húsgögn eða annað brúklegt beðnir
um að hafa samband við Gillu Smoter Gísladóttur í síma 866 6435.

Alls svöruðu 936.Alls svöruðu 936.Alls svöruðu 936.Alls svöruðu 936.Alls svöruðu 936.
Já sögðu 758 eða 81%Já sögðu 758 eða 81%Já sögðu 758 eða 81%Já sögðu 758 eða 81%Já sögðu 758 eða 81%

Nei sögðu 121 eða 13%Nei sögðu 121 eða 13%Nei sögðu 121 eða 13%Nei sögðu 121 eða 13%Nei sögðu 121 eða 13%
Stundum sögðu 57 eða 6%Stundum sögðu 57 eða 6%Stundum sögðu 57 eða 6%Stundum sögðu 57 eða 6%Stundum sögðu 57 eða 6%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Læsir þú húseignLæsir þú húseignLæsir þú húseignLæsir þú húseignLæsir þú húseign
þinni á nóttunni?þinni á nóttunni?þinni á nóttunni?þinni á nóttunni?þinni á nóttunni?

Til sölu er Polaris Indy snjósleði
árg. 1993. Þarfnast smá lagfær-
ingar. Staðgreiðsluverð kr. 80
þús. Uppl. í síma 847 2829.

Óska eftir 4ra herb. íbúð eða
húsi til leigu á Ísafirði frá 1. nóv.
Uppl. gefa Valur í síma 898 4084
eða 669 9647.

Til sölu er furusófasett, 3+1+1
með bláum púðum og furuborð
í stíl og tvö sófaborð úr gleri
með gylltum fótum. Fæst mjög
ódýrt. Uppl. í síma 861 6005.

Spilavist í Guðmundarbúð laug-
ardagskvöldið 4. oktíber kl. 20.

Til sölu eru negld vetrardekk,
175/10 R13. Mjög lítið ekin. Verð
kr. 20 þús. Uppl. í síma 897 7971.

Hlutavelta! Kvenfélagið Hlíf
heldur sína árlegu hlutaveltu
sunnudaginn 5. október kl. 14 í
anddyri Grunnskólans á Ísafirði.
Gengið inn frá leiksvæði Brunn-
götu megin.

Eldri borgarar! Byrjum með
bingó í safnaðarheimilinu 7. októ-
ber kl. 14. Allir velkomnir!

Til sölu er 17m² vinnuskúr á
vagni. Uppl. í síma 867 3496.

Til sölu er Plymouth Voyager
árg. 1997. Tilboð aðeins 150 þús.
Uppl. í síma 867 3496.

Ragnheiður Baldursdóttir,
stöðvarstjóri Íslandspósts á
Ísafirði verður fimmtug 6.

október nk. Í tilefni afmæl-
isins býður hún og fjöl-

skylda hennar, vinum og
vandamönnum að sam-

gleðjast þeim laugardaginn
4. október frá kl. 17:00 í

Oddfellow-salnum.

Ragnheiður
fimmtug

Uppskeru- og
grænmetishátíð

Leikskólabörnin á Tjarna-
bæ á Suðureyri héldu upp-
skeru- og grænmetishátíð á
föstudag. Þau buðu 1. og 2.
bekk grunnskólans að vera
þeim til aðstoðar enda voru
það börnin sem núna eru í 1.
bekk sem voru hvað duglegust
við að hjálpa til við að setja
niður síðasta vor.

„Allir voru mjög spenntir
að taka upp úr garðinum og
fengum við ágætis kartöfluup-
pskeru en næpu- og gulrótar-
uppskeran hefði mátt vera
meiri. En við erum staðráðin í
því að halda þessu áfram og
næsta vor,“ segir á vef skólans.
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vel seinna því ég hef sjálfur
tekið þátt í svona tónlist und-
anfarin ár.

Söðlað umSöðlað umSöðlað umSöðlað umSöðlað um
Upp úr þessu þurfti ég

stærra húsnæði. Ég fann það í
Hannover í 300 fermetra sal.
Salurinn var mjög gott um-
hverfi fyrir lifandi upptökur
og við útbjuggum hann öllum
bestu græjum sem völ var á.
Eftir það var innrás í stúdíóið
hjá mér af öllum „djössurun-
um“ í Þýskalandi, vegna þess
að ég vissi ekki að þegar ég
byrjaði á þessum stað, þá datt
ég þarna í gat sem ég vissi
ekki að væri til og upp úr því
varð til á þessu tímabili um
þúsund djass diskar fyrir hin
og þessi upptökufyrirtæki.
Þetta var alveg óhemjumagn
enda er kjallarinn hjá mér út í
Þýskalandi fullur af upptökum
og eftir þessi sambönd þarna
úti er ég ennþá að fá sendar
upptökur á hörðum diskum
og dvd diskum. Ég vinn þetta
í Bolungarvík og er með góðar
græjur sem þarf í þá vinnslu,

masteringu og mix. Ég þarf
ekki dýrt stúdíó og risa hús-
næði í þessa tegund af vinnslu,
þetta er orðið svo auðvelt í
dag með nýjustu tækni. Ég
tek líka þátt í að spila inn á lög
og plötur hérna í Bolungarvík
fyrir erlenda tónlistarmenn. Þá
er sent í gegnum internetið
mp3 skjal og ég spila harmo-
nikkulínur ofan á það. Tæknin
í dag gerir manni kleift að búa
hérna og stunda samt áfram
spilamennsku út um allan
heim í stofunni heima.

Tekur þátt íTekur þátt íTekur þátt íTekur þátt íTekur þátt í
listsýningumlistsýningumlistsýningumlistsýningumlistsýningum

Ég tók þátt, ásamt Iris konu
minni, í spunaverkefni í gömlu
Neðanjarðabyrgi í Þýskalandi
sem voru gífurlega stór. Þar
tókum við þátt í að spila við
listsýningar og upp úr því er-
um við búin að spila á 5 upp-
setningum hljóðmynda fyrir
þesskonar sýningar . Sú síð-
asta var um vatn, hugmyndin
var að sýna vatn allstaðar að
úr heiminum. Mitt hlutverk
var að búa til hljóðumhverfi

sem átti að lýsa vatni og það
voru hæg heimatökin hérna
því hér er vatn í allskonar
mynd, mikið brim, árnar,
vötnin og rigningin, þannig
að það er allt við höndina.
Efnissöfnunin var ekki vanda-
mál með neðansjávarhljóð-
nemum og allskonar tækjum.
Við fórum í smá ferð þar sem
við sem við hlustuðum á
trompet ofan í vatni og úr varð
frábært hljóðumhverfi sem
við sýndum þar.

Bolungarvík-Bolungarvík-Bolungarvík-Bolungarvík-Bolungarvík-
BangkokBangkokBangkokBangkokBangkok

Ég fer reglulega til Tælands
í upptökur. Þar er ég titlaður
aðalupptökustjóri tælensku
Fílharmoníunnar. Ég er búinn
að ferðast þarna á milli 12
sinnum á síðastliðnu einu og
hálfu ári. Ég tek alltaf upp
einn til tvo diska í hverri ferð
og það efni fer ég síðan með
til Bolungarvíkur og vinn það
hér, klára sem sagt klippingar,
mix og master og sendi það
svo aftur til Bankok. Það er
samt tvísýnt með að fara þang-

að núna, því þar logar allt í
óeirðum. Allir skólar eru lok-
aðir og samkomur bannaðar.

ÆskustöðvarnarÆskustöðvarnarÆskustöðvarnarÆskustöðvarnarÆskustöðvarnar
toguðu mig heimtoguðu mig heimtoguðu mig heimtoguðu mig heimtoguðu mig heim

Ég kom aftur heim 2006 og
hóf þá vinnu við að setja upp
aðstöðu svo ég gæti haldið
áfram að vinna tónlist fyrir
kúnnahópinn. Það tók bara
nokkrar vikur að setja hana
upp. Ég setti hana upp sjálfur
með dyggri aðstoð fjölskyldu
og vina. Nú stendur til að færa
stúdíóið í lok ársins í stærra
húsnæði. Þetta er ekki „opti-
mal“ aðstaða hérna, þetta var
bara sett upp til að geta unnið
verkefnin og í rauninni hefði
ekki verið mikið mál að henda
nokkrum milljónum í þetta en
það var ekki ætlunin því við
ætluðum bara að vera í Bol-
ungarvík í eitt ár til þess að
róa okkur niður. Það var mikið
álag út í Þýskalandi og Iris
hafði möguleika á því að fara
út úr starfinu sínu tímabundið.

– birgir@bb.is

Kvarta undan illa farinni skólastofuKvarta undan illa farinni skólastofuKvarta undan illa farinni skólastofuKvarta undan illa farinni skólastofuKvarta undan illa farinni skólastofu
Nemendur í 7.-8. bekk Grunnskóla Önundarfjarðar hafa sent bæjar-
yfirvöldum í Ísafjarðarbæ bréf þar sem þau kvarta yfir hversu illa stofan
þeirra er farin. Nemarnir benda á að stofan hafi ekki verið máluð í tíu
ár og biðja fræðslunefnd að beita sér fyrir því að úr því verði bætt.
Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar tók erindið fyrir á síðasta fundi og
þakkaði umræddum nemendum fyrir bréfið. Nefndin vísaði því til
eignarsjóðs með ósk um að þar verði brugðist við hið fyrsta.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðlæg átt 5-10 m/s, en hvassara við NA-ströndina. Skýjað og
sums staðar dálítil ofankoma norðan- og austanlands, en víða bjart fyrir sunnan. Hiti

um eða undir frostmarki. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Norðlæg átt, fremur hæg, en áfram
strekkingur úti við norður- og austurströndina. Dálítil rigning eða slydda norðan- og
austanlands, en annars skýjað og þurrt að mestu. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Breytileg átt,

dálítil væta á víð og dreif og hiti 0-6 stig. Milt í veðri. Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag: Útlit fyrir
ákveðna suðaustanátt með vætu sunnan- og vestantil og hlýnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Sóley Arnórsdóttir á Ísafirði

Taílenskur kjúkling-
ur og saltfiskréttur

Sælkeri vikunnar býður upp
á taílenskan kjúklingarétt, sem
ætti að svíkja engan sem hefur
dálæti á austurlenskri matar-
gerð, og saltfisk að hætti sæl-
kerans með lauk og beikoni.

Taílenskur kjúklingur
600 g kjúklingur skorinn í
strimla
3 msk sesam olía
1 msk saxaður hvítlaukur
2 stk paprika (ein rauð og
ein græn)
1 laukur
10 stk sveppir
1 bolli niðurskorið broccoli
¼ bolli teriyaki sósa
1 msk sósujafnari /kartöflu-
mjöl
3 msk hnetusósa
Hnetur (má sleppa)

Sjóðið 1 bolla af hrísgrjón-
um. Hitið steikarpönnu vel
(wok pönnu ef þið eigið), setj-
ið olíuna á heita pönnuna og
passið að hún þekji botn pönn-
unnar vel. Setjið hvítlaukinn
og grænmetið á pönnuna, eld-
ið í 2 mínútur og hrærið vel í
á meðan.

Takið grænmetið af pönn-
unni eða ýtið því að köntunum
og setjið kjúklinginn á miðja
pönnuna. Eldið í 4 mínútur
eða þangað til kjúklinga-
strimlarnir eru ljósbrúnir og
eldaðir í gegn. Hrærið af og
til í öllu meðan á steikingunni
stendur.

Blandið saman teriyaki sósu
og sósujafnara/kartöflumjöli
í litla skál, hrærið í með gaffli

þangað til efnin hafa blandast
vel saman.

Hrærið saman við kjúkling-
inn og grænmetið á pönnunni
ásamt hnetusósunni. Eldið í 2
– 3 mínútur til viðbótar, á þeim
tíma þykknar sósan. Hrærið
vel í á meðan.

Berið fram ofan á hrísgrjón-
unum og fersku grænmeti
skornu í bita. Skreytið með
hnetum.

Saltfiskur Sækerans
með lauk og beikoni

400 g útvatnaður saltfiskur
3 msk ólífu olía
5 stk beikon
2 laukar
5 rif hvítlaukur
1 dós hakkaðir tómatar
1 dós tómata mauk (paste)
Malaður pipar eftir smekk

Hitið ólífu olíu, skerið beik-
onsneiðarnar amátt og steikið
með ásamt lauk. Þegar lauk-
urinn og beikonið er hálf
steikt, er hvítlaukur settur
saman við og steikt áfram í 3-
4 mínútur.

Saltfiskurinn er nú smátt
skorinn ca 2-3 sm bita og sett-
ur saman við og steiktur í 5-6
mínútur. Bætið síðan tómatn-
um út í bæði hökkuðum og
(paste). Sjóðið í 10 mín, setjið
í ofn og bakið í ca 15 mín og
stráið osti yfir. Svo er bara
gott salat og rauðvín.

Ég skora á Lindu Péturs-
dóttur á Ísafirði að koma með
góða uppskrift.

Boxar í óperunni í Berlín
Ísfirðingurinn Herdís Anna Jónasdóttir nemur

óperusöng við Hanns Eisler-tónlistarháskólann í
Berlín og er þar að gera góða hluti. Í samtali við
24 stundir segist Herdís Anna hugsa sér að starfa
áfram í Berlín að námi loknu en þó togi ræturnar
í hana líka. „Ég er nýkomin að vestan og langaði
mest að flytja aftur þangað“ segir hún í nostal-
gíutón í frétt sem birtist í 24 stundum gær. Hún
segist hafa fundið mikið frelsi í listsköpun sinni
við að fara til Berlínar. Hún segir þau verkefni
sem hún vinni við vera fjölbreytt og fara út fyrir
mörk hefðbundinnar óperu. „Í skólanum er til
dæmis leikstjórnunardeild sem kemur með hug-
myndir að ýmsum nýstárlegum uppsetningum og
prófar sig áfram með að brjóta upp formið“, segir
Herdís og bætir við að það sé mjög í takt við það
sem er að gerast í Berlín um þessar mundir. „Hér
er nánast allt leyfilegt. Berlín er mikil umbrotaborg
og hér er mikið af ungu fólki með ferskar hug-
myndir.“

Herdís segir gott að búa í Berlín. „Þetta er lif-
andi staður og jafnframt mikil gróska og auðvelt
að drífa hlutina áfram.“ Fyrir vikið gefast tækifæri
fyrir ungt fólk sem er að hefja feril sinn en um leið
er meira krafist af henni að fara út fyrir mörkin og
stuðla þannig að nýsköpun. Þá hefur Herdís tekið
þátt í ýmsum óhefðbundnum sýningum og má
þar nefna Parsifal eftir Richard Wagner sem sýnd
var í Neuköllner-óperunni. „Við brutum alla óper-
una upp og gerðum hana að samfélagsádeilu, tók-
um til að mynda fyrir útlendingahatur,“ en Neu-
köllner er einmitt til húsa í hverfi þar sem margir
Tyrkir. „Í leðurblökunni söng ég líka Adele og
þurfti að læra að boxa í aríunni minni“, bætir hún
við.

Eins og flestum Ísfirðingum er kunnugt um er
Herdís ekki ókunn sviðinu en frá unga aldri hefur
tónlistin skipað ríkan sess í lífi hennar og hún
komið víða fram. Hún lærði á píanó og fiðlu í
Tónlistarskóla Ísafjarðar og tók þátt í uppsetning-
um á ýmsum leikritum og söngleikjum. Foreldrar
hennar eru Sigríður Ragnarsdóttir skólastjóri TÍ
og tónskáldið Jónas Tómasson.  – thelma@bb.is Herdís Anna á Tónlistardeginum mikla á Ísafirði um síðustu helgi.
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Fjórðungur þáði persónulega ráðgjöf
Fjórðungur nemenda við Grunnskólann á Ísafirði sótti persónulega ráðgjöf hjá

námsráðgjafa skólaárið 2007-08. Einstaklingarnir sem þáðu slíka ráðgjöf voru 122
talsins þar af voru 24% stelpna og 25% stráka. Langflestir nemenda þurftu aðstoð
vegna vanlíðan út af félagsleg einangrun, einelti, kvíða eða depurð og voru í þriðja

og fjórða og í 7. upp í 10. bekk. Agamálin voru mest í 3. og 8. bekk. Foreldrar
báðu um stuðning við börn sín vegna félagslegra vandamála og vanlíðunar. Viðtöl

voru veitt 1-4 sinnum í viku og náðu yfir u. þ. b. 10 vikur eða allan veturinn.
Námsráðgjafinn reyndi að taka viðtöl við nýja nemendur, en honum tókst ekki að

tala við alla. Þetta kemur fram í ársskýrslu GÍ sem nú hefur verið gefin út.

Prófessor Mike Phillips frá
Svansea háskólanum í Whales
segir haf- og strandsvæða-
námið sem er í gangi í Há-
skólasetri Vestfjarða vera afar
mikilvægt og í takt við tímann.

„Háskólasetrið er að gera
mikilvæga hluti þar sem mál-
efnin sem fjallað er um í nám-
inu eru raunveruleg og sam-
félagið þarf að bregðast við
þeim. Það á við hvar sem er í
heiminum en nú er fólk við
námið frá Bandaríkjunum,
Bretlandi og fleiri þjóðum og
það getur að loknu námi snúið
heim og notað það sem það
lærði á sínum heimaslóðum.“

Dr. Phillips er mjög þekktur
í sínum fagi en eftir hann hafa
komið út fjölmargar greinar
um efnið auk þess sem hann á
sæti í loftlagsnefnd Samein-

uðu þjóðanna. Hann kom til
Ísafjarðar í síðustu viku til að
leiðbeina nemum við meist-
aranám við haf- og strand-
svæðastjórnun við Háskóla-
setrið í vikutíma. „Það er heið-
ur að hafa verið beðinn að
koma hingað og tala við nem-
endurna. Mér finnst námið
vera til fyrirmyndar og tel að
Háskólasetrið eigi eftir auka
hróður sinn til muna sem mun
um leið efla samfélagið.

Meistaranámið í haf- og
strandsvæðastjórnun er þver-
faglegt, alþjóðlegt nám á sviði
umhverfis- og auðlindastjórn-
un með áherslu á haf- og
strandsvæði, en sérhæft nám
sem snýr að þessum mikil-
vægu svæðum hefur ekki ver-
ið í boði á Íslandi fyrr. Að-
spurður hvort svæðið hér

vestra sé hentugt fyrir nám af
þessu tagi segir Mike svo vera
„Auk þess er það mjög áhuga-
vert þar sem hér er að finna
mannlegu þættina eins og at-
vinnuveg í sjávarútvegi, fram-
farir, ferðaþjónustu og góðan
hugsanlegan markað fyrir jað-
aríþróttir. Firðirnir gefa Vest-
firðingum ákveðið forskot þar
sem veitir þeim mikið skjól
fyrir krafti sjávarins.“ Mike
segir Vestfirði henta afar vel
fyrir haf- og strandsvæða-
stjórnun og svæðið tilvalið til
að sýna gott fordæmi um
hvernig bregðast megi við
hlýnun jarðar í framtíðinni.
„Ég held að hægt sé að halda
áhrifunum á svæðinu í lág-
marki með réttri stjórnun.“

Mike segist vera yfir sig
hrifinn af Íslandi. „Landið er

stórkostlegt. Einn af leiðbein-
endum hér í náminu sagðist
vakna á hverjum morgni og
langa til að teygja sig í mynda-
vélina og þannig hefur mér
einmitt liðið. Ég hef tekið svo
mikið af myndum af sama
fjallinu en ég get ekki hætt
því þar sem það verður svo
stórkostlegt og virðist nýtt
eftir því hvernig veðrið og
birtan er.

Mike býst fastlega við því
að heimsækja Vestfirði aftur
og segist hlakka til að koma í
fríum ásamt eiginkonu sinni
og segist hlakka til að sjá fann-
fangið þar sem ekki sé mikið
um snjó í Bretland. „Það verð-
ur stórkostlegt að sjá hvernig
snjórinn getur breytt lands-
laginu og ég hlakka til að
koma aftur.   – thelma@bb.is

„Málefni sem samfélag-
ið þarf að bregðast við“

MikePhillips: Dr. Mike Phillips við Ísafjarðarhöfn.


