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„Ég hef bara svakalega gaman af lífinu. Sérstaklega að vera í góðum félagsskap.

Ég nenni ekki að vera þar sem er ósætti eða leiðindi,“ segir vélsmiðurinn Finn-

bogi Bernódusson. Á miðopnu lítur hann yfir farinn veg, segir frá þeim Þuríði og

Þjóðólfi, Sjóminjasafninu Ósvör og nýjum gangtegundum, brölti og skrölti.

Mörg járn í eldinum
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Listakaupstaður opnar formlega

Vinnustofa Marsibil Kristjánsdóttur myndlistarkonu.

Fjöldi fólks sótti Listakaupstað
í Norðurtangahúsinu á Ísafirði er
hann var formlega opnaður á
laugardag. „Það var fullt hús, ég
er ekki með nákvæma tölu en ég
myndi telja að það hafi komið á
þriðja hundrað manns. Það skrif-
uðu 152 sig í gestabókina en það
má gera ráð fyrir að margir hafi
ekki skrifað í hana,“ segir Matt-
hildur Helgadóttir Jónudóttir sem
er ein þarna sem kom Listakaup-
staðnum á koppinn. „Við áttum
von á því að það kæmu margir
en þetta fór fram úr okkar björt-
ustu vonum. Það myndaðist líka
mjög skemmtileg stemmning,
við vorum þarna nokkur að segja
óformlega frá starfinu á meðan
krakkarnir léku sér og spilað var
á hljóðfæri.“

Eins og staðkunnugir vita var
Norðurtanginn frystihús í lengri
tíma. Húsið hafði þó verið tómt í
lengri tíma þegar listamennirnir
fluttu þar inn. Síðar var húsið

keypt og þar komið upp fána-
smiðju sem starfar í sátt við lista-
mennina. „Opna húsið heppnað-
ist rosalega vel og allir ánægðir,
bæði félagarnir í Listakaupstað
og gestirnir. Sérstaklega fannst
mér gaman þegar fyrrum starfs-
menn Norðurtangans komu, það
voru blendnar tilfinningar við að
sjá hvað allt annað væri um að
vera í húsinu og engin fiskilykt.“

Listamönnunum í Listakaup-
staðnum fer óðum fjölgandi og

eru nú á annan tug. „Þó nokkrir
gestir opna hússins vildu fá að
vera með sem er alveg frábært
og við getum enn tekið á móti
fleirum. Þetta er stórt hús og alltaf
hægt að hagræða til. Við stefnum
að því að vera með opið hús einu
sinni í mánuði. Þá geta áhuga-
samir kynnt sér hvað er í gangi
hverju sinni og eins tækifæri fyrir
listamennina til að koma sér á
framfæri. Eins og gott fyrir mann
sem er að paufast einn í langan

tíma að fá fullt hús af fólki og fá
að heyra að fólk lítist vel á það
sem maður er að gera sem hefur
mjög jákvæð áhrif á listamanninn
eða hönnuðinn því oftar en ekki
er maður sjálfur sinn grimmasti
gagnrýnandi,“ segir Matthildur
og bætir við:

„Eins erum við með frátekna
gestastofu fyrir aðkomulista-
menn. Þar geta listamenn fengið
aðstöðu í kannski mánaðartíma,
eftir samkomulagi. Í sumar var

þar rithöfundurinn Eiríkur Örn
Norðdahl að skrifa. Þetta er stofa
með fallegt útsýni yfir Snæfjalla-
ströndina. Við ákváðum í örlæti
okkar þar sem við búum í svo
fallegu listaverki sem Skutuls-
fjörðurinn er, að láta gestum eftir
besta útsýnið.“

Listakaupstaður opnar jafn-
framt fyrir möguleikann að sterk-
ara samband myndist á milli lista-
manna á svæðinu sem leiði af sér
samstarf og ný verkefni. „Margir
þeirra sem koma til okkar hafa
verið að nota stofuna eða eldhús-
borðið heima hjá sér sem vinnu-
aðstöðu og koma þarna inn í sam-
félag. Við vitum, þar sem við
erum ekki að finna upp hjólið og
svona hús eru víða um heim, að
þarna myndast samstarf og það
hefur svo jákvæð áhrif á sköpun-
arkraftinn í hverjum og einu að
hitta aðra listamenn,“ segir Matt-
hildur.

„Við erum með í farvatninu
fullt af skemmtilegum hugmynd-
um. Ég á jafnframt von á að það
geti orðið samstarf milli fyrir-
tækjanna og listamannanna í
húsinu. Við erum kannski með
hugmyndirnar og fyrirtækin með
tækin til að koma þeim í fram-
kvæmd. Hver veit nema þetta sé
okkar stóriðja, að virkja hug-
myndaflugið,“ segir Matthildur
Helgadóttir  Jónudóttir.

– thelma@bb.is

Elvar Logi Hannesson,
leikari og leikstjóri

er einn af stofnendum
Listakaupstaðar. Mósaíkaðstaða Matthildar Helgadóttur Jónudóttur í Listakaupstað.
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Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,

hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudæla og valtara verður haldið
í Fræðslumiðstöð Vestfjarða, Suðurgötu 12 á
Ísafirði, ef næg þátttaka fæst.

Þriðjudaginn 8. nóvember kl. 09:00-16:00
Miðvikudaginn 9. nóvember kl. 09:00-16:00
Fimmtudaginn 10. nóvember kl. 09:00-16:00
Verð er 29.900.- kr. á þátttakanda.
Upplýsingar og skráning er hjá Vinnueftirlit-

inu á Ísafirði í síma 450 3080 og á netfanginu
vestfirdir@ver.is. Ath! Hægt er að sækja um
styrk til verkalýðsfélaga.

Síðasti skráningardagur er 3. nóvember.

Til sölu Silfurgata 5
Ísafirði – Tilboð óskast

Tilboð óskast í Silfurgötu 5 á Ísafirði. Húsið
er einnig þekkt sem „Norska bakaríið“ og sem
„Straumshúsið“ í seinni tíð. Um er að ræða
444m² hús á tveimur hæðum, byggt árið 1884.
Húsið þarfnast endurbóta að innan sem utan
og verður selt með kvöð um endurbyggingu.
Kaupandi þarf að geta sýnt fram á fjárhagslega
getu til að ráðast í endurbyggingu hússins.

Húsið er friðað og hefur Húsafriðunarnefnd
samþykkt að styrkja endurbyggingu um fjórar
milljónir króna á árinu 2012.

Öll tilboð verða skoðuð og metin eftir fram-
tíðarhugmynd kaupanda um endurbyggingu
og nýtingu eignar með tillitil til komandi starf-
semi í húsinu. Seljandi áskilur sér rétt til að taka
hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum á
þessum forsendum.

Kælingu er ábótavant við flutn-
ing á mjólk til Ísafjarðar sam-
kvæmt heimildum bb.is. Kælir í
flutningsbifreið ræður ekki við
massann í rýminu en eftir að
mjólkin er komin frá Reykjavík
til Ísafjarðar að kvöldi er kæling
látin ganga yfir nóttina og vör-
unni síðan dreift í verslanir morg-
uninn eftir. Heimildir bb.is herma
að hitastig hafi eitt sinn verið
mælt í mjólkurfernu sem var aft-

ast í rými þegar komið var til
Ísafjarðar og reyndist það vera 8
gráður. Kælingin gekk yfir nótt-
ina og var aftur mælt hitastigið í
fernunni um morguninn og reynd-
ist það þá vera 8,4 gráður.

Jafnframt segja heimildir bb.is
að dæmi séu um að ný sending af
vörum sé ekki sett fram í verslun-
um fyrr en eldri birgðir eru upp-
seldar. Neytendur verða því að
kaupa mjólk á síðasta söludegi

en nýja sendingin tapar þeim degi
af stimplinum. Þá hefur verið
kvartað undan því að stimplar
um síðasta söludag á mjólkur-
vörum standist ekki. Til að
mynda hefur mjólkurneysla í
fiskiskipi einu dregist saman um
helming en að sögn matsveinsins
um borð er mjólkin orðin bragð-
vond áður en stimpill rennur út en
áður entist hún í um tíu daga eft-
ir að síðasti söludagur var liðinn.

Mjólkin geymd yfir nótt áð-
ur en henni er dreift í búðir

Upp hafa komið nokkur tilfelli
á Ísafirði þar sem léttmjólk var
farin að skilja sig þótt hún væri
keypt þremur dögum fyrir síðasta
söludag. Á það bæði við um vöru
keypta í Bónus og Samkaupum.

„Kælikerfið hefur rofnað ein-
hvers staðar. Mjólkin á að geta
þolað einn sólarhring við 20
gráður áður en hún fer að fara í
þetta ástand sem þarna er lýst.
Við erum búnir að marg reyna
það og því ljóst að þarna hefur
eitthvað klikkað,“ segir Geir
Jónsson, forstöðumaður rann-
sóknarstofu MS. „Ekki hefur bor-
ist kvörtun annars staðar frá en
að vestan vegna vöru með þess-
um stimpli en við höfum verið
að sjá þetta annars staðar frá af
og til og höfum verið að skoða
alla hluti, varðandi kælingu á
okkar vörum,“ segir Geir.

Hann segir að starfsmenn vilji

allt til þess gera að hlutirnir séu í
lagi og að málið verði kannað.
„Það sem við gerum í svona til-
fellum er að við reynum að rekja
ferlið, allt frá flutningi frá okkur
til verslunar til að athuga hvort
þar sé einhvers staðar brotalöm.
Það er óeðlilegt að svona komi
upp en ef þetta væri gölluð vara
sem færi út, væri uppnám á mark-
aðinum þannig að ljóst er að
eitthvað hefur gerst eftir að varan
er send frá okkur. Við verðum
því að setja í gang ferli til að
kanna hvar keðjan hafi rofnað
og einnig af hverju þetta er aðeins
ein tegund af mjólk.“

Geir segir að fólk eigi að geta
keypt mjólk á síðasta degi þannig
að þetta á ekki að geta gerst þar
sem mjólkin á að vera í lagi tvo
daga á eftir. „En þetta er vand-
meðfarin vara og ýmislegt getur
komið upp á. Svo við tökum

dæmi, þá gæti það jafnvel rýrt
geymsluþolið að flytja mjólk
heim úr búðinni yfir sumartím-
ann þar sem heitt er úti, geyma
hana svo smástund á eldhúsborð-
inu áður en hún er sett inn í kæli.
Kælikeðjan er stóra málið í þessu.“

Geir segir allar vörur sem send-
ar eru til Vestfjarða, vera nýjar
þegar þær fara út. „Hér er verið
að pakka vörum fimm daga vik-
unnar og varan sem kemur í búð-
ir, hvar sem er á landinu, var
pökkuð að morgni þess dags sem
hún berst.“ Hins vegar má ætla
að færri ferðir vestur hafi í för
með sér að suma daga sé glæný
vara ekki fáanleg í verslunum.

Aðspurður segir Geir að vana-
lega þegar svona kemur upp skili
viðskiptavinurinn vörunni aftur
í búðina og sem fær þetta síðan
bætt hjá MS á meðan menn átta
sig á hvað er í gangi.

Kælikeðjan rofnaði
Ljóst er að kælikeðjan hafi rofnað en ekki er vitað

hvar og hvernig og verður það því kannað. Mynd: ms.is.
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Ritstjórnargrein

Upp úr hjólförunum

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Vestlæg eða breytileg átt,
skýjað með köflum og

dálítil rigning eða slydda
NV-lands. Hiti 1-7 stig en
vægt frost í innsveitum.

Horfur á laugardag: Útlit
fyrir norðaustan átt með
úrkomu norðan- og aust-
anlands. Heldur kólnandi
veður. Horfur á sunnu-
dag: Útlit fyrir norðaust-
an átt með úrkomu norð-

an- og aust-anlands.
Heldur kólnandi veður.

Spurningin
Á ráðherra samgöngu-
mála að beita sér fyrir
jarðgöngum milli Skut-

ulsfjarðar og Álftafjarðar?
Alls svöruðu 610.

Já sögðu 447 eða 73%
Nei sögðu 163 eða 27%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

smáar
Rjúpnaveiði og meðferð skot-
vopna í landi Gilsbrekku í
Súgandafirði er bönnuð.
Landeigendur.

Hlutavelta verður haldin í
íþróttahúsinu á Flateyri laug-
ardaginn 29. október kl. 14.
Kvenfélagið Brynja.

Verslun Fossadals ehf., á
Ísafirði, sem framleiðir Ein-
arsson veiðihjólin, hefur
verið lokað vegna anna við
framleiðslu. Sala á veiði-
hjólunum hefur gengið vel
en þau fást nú í verslunum á
öllum Norðurlöndunum,í
Bretlandi, Þýskalandi, Frakk-
landi og Sviss.

„Við ákváðum að loka
versluninni eftir sumarið.
Þó að það sé gaman að hafa
verslun og fá menn í heim-
sókn, höfum við ekki tíma
til að sinna versluninni nógu
vel,“ segir Steingrímur Ein-
arsson hjá Fossadal ehf. Ís-
firðingar og nágrannar geta
þrátt fyrir lokun verslunar-
innar nálgast veiðihjólin í
Hafnarbúðinni á Ísafirði og
á Hótel Ísafirði.

Verslun
Fossadals
á Ísafirði

lokað

Draumurinn um álver á Bakka við Húsavík er úti. Eðlilega er mörg-
um brugðið og menn ekki á eitt sáttir. Ýmsum virðist mikið í mun að
draga sökudólg fram í dagsljósið og sterkorðaðar yfirlýsingar um
staðbundna nýtingu orkunnar eru gefnar. Óvissan sem við blasir
með tilkomu Hellisheiðarvirkjunar, ætti að vera vísbending um að
fara með gát þegar náttúran á hlut að máli. Sömu lögmálin gilda
greinilega ekki um virkjun jarðhita og fallvatna.

Húsvíkingar og Vestfirðingar eiga það sameiginlegt að skyndi-
plástrar duga skammt til að rétta af þann halla, sem árátta valdhafa
í að troða öllu stjórnvaldi og stofnunum niður í þéttbýlinu við Faxa-
flóa, hefur valdið. Það vantar ekki að í gegnum tíðina hafa stjórnvöld,
af og til, viðurkennt vandamálin sem samfara fólksfækkuninni hafa
hlaðist upp í strjálbýlinu. Byggðastefnan þeirra hefur hins vegar
opinberast í lánveitingum Byggðastofnunar, eftir að hún kom til
skjalanna, til einstakra fyrirtækja, þegar í nauðirnar hefur rekið.

Þóroddur Bjarnason, stjórnarformaður Byggðastofnunar, birti
nýverið grein á vef stofnunarinnar. Þar segir meðal annars: ,,Markviss
og árangursrík byggðastefna verður að taka mið af fjölbreyttum
þörfum einstaklinga, margbreytileika byggðarlaga og ólíkum aðstæð-
um einstakra landssvæða.“ Í umfjöllun sinni tilgreinir Þóroddur
nokkur landssvæði sem hafa orðið misvel úti í þeim breytingum sem

Útgefandi: Gúttó ehf., kt. 680501-2620, 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. · Ásta María Sverrisdóttir, sími 824 0644,

asta@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

orðið hafa í samfélaginu og segir: ,,Þessum svæðum er yfirleitt lítið
sinnt af opinberum stofnunum sem telja sig flestar uppfylla skyldur
sínar gagnvart hinni einsleitu ,,landsbyggð“ frá Reykjavík eða með
starfsemi á vaxtarsvæðum Mið-Norðurlands og Mið-Austurlands.“
(Það örlar lítið á efndum fyrirheita um byggðakjarna á Vestfjörðum?!)

Þóroddur segir að þéttbýlið á suðvesturhorni landsins hafi um
rúmlega tveggja alda skeið notið markvissrar og samfelldrar byggða-
stefnu sem borið hefur ríkulegan ávöxt, hún hafi hafist fyrir alvöru
í upphafi nítjándu aldar með skipulögðum flutningi allra helstu
menningar og valdastofnana landsins til Reykjavíkur og þannig hafi
landsmönnum tekist að byggja höfuðborgina upp, sem ,,þá miðstöð
stjórnsýslu, fjármála, viðskipta, fjölmiðla, menntunar og menningar-
starfs, sem Jón Sigurðsson taldi til dæmis eina megin forsendu sjálf-
stæðrar þjóðar. Að því markmiði uppfylltu, er tímabært að huga að
nýrri byggðastefnu sem fært getur slík gæði til allra landsmanna.“
Og Þóroddur bendir á að við mótun byggðastefnu til framtíðar sé
nauðsynlegt að brjótast upp úr hjólförum þeirrar stöðnuðu umræðu,
sem átt hefur sér stað í þessum málum.

Ekki vantaði bægslaganginn þegar hreinsað var til í Byggðastofnun.
Vonandi er grein stjórnarformannsins vísbending um að ný viðhorf
séu í sjónmáli hjá þessari mikilvægu stofnun.                            s.h.

Rækjuveiðar hófust að nýju í
Ísafjarðardjúpi á föstudag eftir
níu ára hlé. Jón Bjarnason sjáv-
arútvegsráðherra hefur að feng-
inni ráðgjöf Hafrannsóknastofn-
unar heimilað 1000 tonn veiði á
rækju í Ísafjarðardjúpi. Í árlegri
stofnmælingu Hafrannsóknastofn-

unar sem lauk 5. október síðast-
liðinn kom fram veruleg hækkun
á stofnvísitölu rækju á Skjálfanda
og í Ísafjarðardjúpi. Á fyrrnefnda
svæðinu er rækjan þó mjög smá
og leggur stofnunin því ekki til
að veiðar verði hafnar á svæðinu.
Áfram gildir bann við rækjuveiði

á öðrum innfjarðarsvæðum.
Aflamark í rækju í Ísafjarðar-

djúpi skiptist á 10 báta en þar af
fylla aðeins sex þeirra skilyrði
um leyfi til veiðanna. Tveir bát-
anna eru í krókaaflamarkskerfi
og tveir eru ekki gerðir út í Ísa-
fjarðardjúpi, sem er skilyrði leyf-

isveitingar. Bátarnir sem um ræð-
ir eru Egills SH 195, Halldór
Sigurðsson ÍS 14, Páll Helgi ÍS
142, Gunnvör ÍS 53, Valbjörn ÍS
307, Sæbjörn ÍS 121, Aldan ÍS
47, Matthías SH 21, Einar Hálf-
dáns ÍS 11 og Á AK 171.

– thelma@bb.is

Rækjuveiðar hafnar að nýju

Áætluð staðgreiðsla á Vest-
fjörðum fyrir tekjuárið 2011 er
104 milljónum króna hærri en
hún var árið 2010 eða 2.350 millj-
ónir króna samanborið við 2.246
milljónir í fyrra, að því er fram
kemur í staðgreiðsluáætlun sveit-
arfélaga sem hag- og upplýsinga-
svið Sambands íslenskra sveitar-
félaga gefur út. Staðgreiðslan
jókst í öllum sveitarfélögum á
Vestfjörðum nema í Kaldrana-

neshreppi og Bæjarhreppi. Í
Kaldrananeshreppi lækkar hún
úr 32 milljónum króna í tæpa 31
milljón og í Bæjarhreppi lækkar
hún úr 19 milljónum í 18 millj-
ónir.

Áætlað er að staðgreiðsla Ísa-
fjarðarbæjar hækki úr 1.243
milljónum króna í 1.295 milljónir
í ár, eða sem nemur 52 milljónum
króna. Gert er ráð fyrir að út-
svarsstofninn hækki að meðaltali

um 4,3% á landinu öllu milli
áranna 2011 og 2012. Fyrir árið
2012 er áætlað að útsvarstofn
Ísafjarðarbæjar hækki um 56
milljónir og verði 1.351 milljón
króna.

Skuldastaða allar vestfirskra
sveitarfélaga er neikvæð, eða sem
nemur 34 milljónum króna.
Gerður er sá fyrirvari að nánast
ógerlegt sé að áætla skuld hvers
sveitarfélags fyrir sig og því beri

að varast að styðjast mikið við
þessa fjárhæð hjá einstökum
sveitarfélögum.

Samkvæmt þessum tölum er
staða Ísafjarðarbæjar áætluð
neikvæð um 14 milljónir króna,
hjá Vesturbyggð er hún neikvæð
um 6 milljónir, í Bolungarvík er
hún neikvæð um 5 milljónir
króna og í Strandabyggð er hún
neikvæð um 3 milljónir.

– asta@bb.is

Staðgreiðsla eykst á Vestfjörðum
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„Ég hef bara svaka-
lega gaman af lífinu“

Finnbogi Bernódusson er mað-
ur með mörg járn í eldinum. Enda
hefur hann smíðað í eldi og rekur
auk þess heila vélsmiðju. Þó er
þetta bara byrjunin. Blaðamaður
settist niður með Finnboga og
fékk m.a. að heyra af Sjóminja-
safninu Ósvör, árum á sjónum,
landnámsjörðinni Tungu, upp-
gerð íbúðarblokkar, Sturlunga-
öld og sjöttu gangtegundinni,
brölti.

Þuríður og ÞjóðólfurÞuríður og ÞjóðólfurÞuríður og ÞjóðólfurÞuríður og ÞjóðólfurÞuríður og Þjóðólfur

„Ég ólst upp á koti hér fremst
í dalnum sem heitir Þjóðólfs-
tunga. Þangað fluttist ég ásamt
foreldrum mínum þegar ég var á
fimmta ári. Þetta er önnur tveggja
landnámsjarða í Bolungarvík.
Það er sagt frá því í Landnámu
að þegar systkinin Þuríður og
Þjóðólfur bróðir hennar tóku hér
land fékk hann Tungu í sinn hlut
en hún bjó í Vatnsnesi. Þetta er
upphafið að öllu hér á svæðinu,“
segir Finnbogi og dregur upp nef-
tóbakshorn.

„Þuríður er með merkilegri
landnámsmönnum og ein fárra
kvenna sem námu land á Íslandi
sem voru í fyrirrúmi síns hóps.
Hún setti fyrstu fiskimiðin sem
nafngreind voru hér við land, Kví-
armiðin. Hún kom hér á skipulagi
í sambandi við fiskveiðar sem
entist í þúsund ár. Fyrstu heim-
ildir um sauðfjárræktun á Íslandi
koma líka úr þessum fáu línum
sem eru skráðar um Þuríði í
Landnámu. Hún kom líka á fyrsta
skattinum á Íslandi sem voru
vertollar eða hafnargjöld hér í
Bolungarvík. Hún heimti eina
kollótta ær fyrir eina vertíð á
sexæringi. En hún var sérstak-
lega hrifin af kollóttu fé. Þetta
gerði hún svona 150 árum áður
en tíundin er tekin upp sem var
fyrsti opinberi skatturinn.“

Finnbogi tekur hressilega í
nefið og heldur áfram. „Það voru
tímamót að fara héðan úr þessu
5-600 manna samfélagi sem var
þá í þorpinu og flytja lengst fram
í dal. Þar var myrkur og allt aðrar
aðstæður. Pabbi var sjómaður
áður en foreldrar mínir hófu bú-
skap og við tóku allt aðrir heim-
ilishættir. Áður höfðum við búið
á Hafnargötu 7 þar sem var raf-
magn og rennandi vatn en í

Tungu var ekkert sem minnti á
nútímann annað en sveitasími
sem hékk á veggnum. Ábúandinn
þar, Pétur Jóhannsson fluttist frá
Tungu og keypti Meirihlíð sem
var annað stærsta býlið hér í
hreppnum en tengdafaðir hans
var að bregða þar búi og flutti í
húsið okkar við Hafnargötu. Það
voru því þrjár fjölskyldur sem
skiptu um heimilisfang sama
daginn, 2. júní, 1952,“ segir Finn-
bogi og lítur út um gluggann. „Þá
var veðrið reyndar ekki ósvipað
og núna, nema að það var haglél.“

EG tíminnEG tíminnEG tíminnEG tíminnEG tíminn

Finnbogi fór á sjóinn aðeins
fjórtán ára gamall og starfaði á
síldarflutningaskipi næstu fjóra
vetur en hjálpaði til heima í
Tungu á sumrin. „Ég var línu- og
netabátum og réði mig síðasta
hálfa árið á skip sem hét Þyrill
og síðar Dagstjarnan, í eigu EG.
Til marks um uppganginn á EG
á þessum árum má nefna að þetta
að var fyrsta skipið sem hafði út-
búnað til að dæla síld úr veiði-
skipum og flytja í verksmiðjur.
Við fluttum reyndar síld og olíu
til skiptis, bæði af og á miðin og
um allt land. Fórum kannski héð-
an og til Reykjavíkur og tókum
olíu hjá einum þremur olíufélög-
um. Því næst var siglt til Vest-
mannaeyja og dælt olíu þar á
land, síðan á flestar hafnirnar fyr-
ir austan og í skipin sem voru úti
á miðunum. Þannig fluttum við
síld og olíu til skiptis og þrifum
bara tankanna á milli. Þetta þætti
nú sennilega ekki mjög heilsu-
samlegt í dag. En svona gekk
þetta hring eftir hring.“

Finnbogi brosir með sjálfum
sér þegar hann minnist EG veld-
isins. „Á þessum siglingum var
ég oft sendur í sendiferðir til að
sækja eitt og annað og maður var
aldrei með pening á sér. Það var
nóg að segja að maður væri á
Dagstjörnunni og Einar Guð-
finnsson ætti hana. Þá fékk maður
hvað sem var út á reikning, kvitt-
aði bara undir og var aldrei beð-
inn um skilríki. Á þessum tíma
blómstruðu mörg fyrirtæki sam-
hliða EG og það var gríðarleg
uppbygging í Bolungarvík. Ég
held að ég sé ekki að ljúga neinu
þegar ég segi að Bolungarvík sé

það samfélag hér vestur á fjörð-
um sem byggðist hvað hraðast
upp. Hér var fólk byrjað að
byggja nútímaleg hús í kringum
1955 og þetta tímabil stóð fram á
níunda áratuginn. Á tímabili voru
hér þrír togarar og mikil umsvif í
öllu sem tengdist fiskveiðum og
vinnslu. En þetta fór að þyngjast
í kringum 1985.“

Þekking að hverfaÞekking að hverfaÞekking að hverfaÞekking að hverfaÞekking að hverfa

Eftir árin fjögur á sjónum fór
Finnbogi að læra vélsmíði í
vélsmiðjunni Þór, árið 1966.
„Ég er búinn að vera í þessu
járnarusli alla tíð síðann. Fyrst
starfaði ég hjá Jóhanni Friðgeir
sem þá var með öflugt bygginga-

fyrirtæki. Ég sá um vélaútgerðina
hjá honum og gekk í það sem
þurfti. Hann var með vísi að verk-
stæði og ég var mest í því að gera
við. Þarna var ég í tvö ár en hef
starfað sjálfstætt síðan. Fyrst var
ég bara með aðstöðu frammi í
Tungu. Tungubúið var líka orðið
nokkuð stórt á þessum tíma og
það þurfti að lappa upp á vélarnar
þar. En síðan vatt þetta upp á sig
næstu árin.“

Síðar stofnaði Finnbogi vél-
smiðjuna Mjölni árið og segist
fást við allan fjandann. „Í svona
samfélagi eins og hér kemur nán-
ast hvað sem er inn á gólf og
neyðin rekur mann stundum í að
gera hluti sem maður ætti ekki
að gera. Framan af vorum við
mest í að sinna útgerðunum, skip-
unum og verksmiðjunum. Við
unnum mikið fyrir rækjuverk-
smiðjurnar og smíðuðum stál-
grindarhús og settum upp.“

Finnbogi dregur fram nef-
tóbakspunginn og slurkar á hand-
arbakið áður en hann heldur
áfram. „Í dag erum við átta sem
vinnum hjá Mjölni. Sjö karlar og
svo sér konan mín, Arndís Hjart-
ardóttir um skrifstofuna og bók-
haldið. Við erum mikið í renni-
smíði og höfum líka sérhæft okk-
ur í háþrýstibúnaði sem er mjög
víðtækt svið. Það er nánast ein-
hver vökvabúnaður í öllu núorð-

ið. Eins smíðum við líka mikið
af drifbúnaði fyrir spil. Annars
hefur heldur dregist saman hjá
okkur. Þegar mest var störfuðu
rúmlega 20 manns hjá Mjölni.“

Aðspurður segir Finnbogi lítið
hafa fundið fyrir hruninu. „Ekki
nema bara í fréttum og þessháttar.
Hér var ekkert góðæri og heldur
ekkert hrun.“ Neftóbakið fer sína
leið og hann bætir við: „En hér á
árum áður voru smiðjur í öllu
plássum og þær unnu saman. Við
gátum leitað til hinna og öfugt.
Samstarfið var gott og aðalmálið
var bara að koma viðkomandi
bát eða togara sem fyrst af stað
aftur. Menn unnu í 2-3 sólar-
hringa án þess að depla auga.
Svona varð til mikil og góð þekk-

ing á skipunum. Það er synd að
nú er mikið af þessum smiðjum
horfnar og kunnáttan að hverfa
líka.“

Ósvör og verbúðirnarÓsvör og verbúðirnarÓsvör og verbúðirnarÓsvör og verbúðirnarÓsvör og verbúðirnar
Í mörg ár tók Finnbogi á móti

ferðamönnum við Sjóminjasafn-
ið Ósvör íklæddur skinnklæðum
og fræddi þá um svæðið. „Hér
voru tugir verbúða. Menn komu
á haustin og voru búsettir í ver-
búðunum alveg til vors. Það var
því verðugt að minnast þess með
því að reisa eftirlíkingu af verbúð
eins og þær voru hér í kringum
1850. Fyrst stóð hún úti í vík en
svo varð hún fyrir skipulaginu
og þá tekin niður. Hún var svo í
geymslu í einhver 15 - 20 ár.
Síðan hugkvæmdist mönnum að
reisa þessa verbúð aftur í gömlum
tóftum hér inn í Ósvör. Þegar
búið var að reisa hana var farið í
að manna þetta. Og það var þarna
maður sem fór stundum í skinn-
klæði eins og notuð voru á ára-
bátatímabilinu sem stóð frá um
900 til 1900. Og sá sagði skemmti-
lega frá, enda vissi hann margt.

Síðan gerist það að hann
veikist og vildi hætta. Þá komu
menn að máli við mig og ég
beðinn að taka þetta að mér. Til
að byrja með vísaði ég því nú
alfarið frá mér og benti á að ég

væri lítill leikari. En mennirnir
báru sig illa og sögðu á móti að
ég vissi allt um Bolungarvík.
Jújú, ég veit hvað fjöllin heita og
er alinn upp með eldra fólki og
hlustaði á afa minn sem ólst að
hluta upp í verbúð því pabbi hans
var formaður hérna. Og einhvern
veginn fór þetta nú þannig að ég
lofaði að taka þetta að mér í viku
eða hálfan mánuð.“

Finnbogi dregur upp neftób-
akshornið. „Ég var því klæddur í
þennan sjógalla og fékk að
fylgjast með forvera mínum taka
á móti einum ferðamannahópi.
En eftir það átti ég að vera til-
búinn í starfið. Ég var náttúrlega
alveg skjálfandi á beinunum þeg-
ar ég tók á mínum fyrsta hópi

daginn eftir. En hafði búið til
einhverja þulu og kom mér í
gegnum þetta. Var svo látinn vita
að þetta hefði verið í lagi hjá
mér,“ segir Finnbogi brosandi
og tekur í nefið.

 „Þessi vikutími varð svo að
7-8 árum. En þetta var ansi
skemmtilegt og ég lærði margt
þegar ég fór að lesa mér betur til.
Þetta er líka merkileg saga. Ég
fór líka að fá áhuga á vesfirskri
matarmenningu í tengslum við
þetta. Yfir sumarið heimsækja
fleiri þúsund manns Ósvör og ég
eignaðist marga góða vini í hópi
fararstjóranna sem koma með
ferðamenn. En svo í vor hætti ég
loks. Þetta var komið gott.“

Gera upp blokkGera upp blokkGera upp blokkGera upp blokkGera upp blokk
Finnbogi er þó ekki alveg laus

úr ferðamannabransanum því nú
hýsir fjölskyldan sjóstangaveiði-
menn í blokk sem stendur skammt
frá heimili hans. „Það var nú
eiginlega konan og dætur mínar
sem fóru út í þetta. Ég tek lítinn
þátt í þessum rekstri að öðru leyti
en því að dytta að og opna fyrir
þeim sem læsa sig inni á klósetti,“
segir Finnbogi og hlær.

 „En frúin hefur gaman af að
taka á móti gestum og vill hafa
nóg að gera. Þessi blokk var lent
hjá bænum. Það var sveitarfélag-

„Við höfum af nógu að taka til að byggja„Við höfum af nógu að taka til að byggja„Við höfum af nógu að taka til að byggja„Við höfum af nógu að taka til að byggja„Við höfum af nógu að taka til að byggja
okkur upp ef við erum bara látin í friði.“okkur upp ef við erum bara látin í friði.“okkur upp ef við erum bara látin í friði.“okkur upp ef við erum bara látin í friði.“okkur upp ef við erum bara látin í friði.“
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inu ofviða að halda henni við og
því var ákveðið að selja hana. Þá
keyptu þær mæðgurnar nokkrar
íbúðir og hafa bætt nokkrum við
síðan. Þær eru nokkra fasta leigj-
endur en leigja einnig til þeirra
sem vilja dvelja yfir helgi eða í
skemmri tíma. Síðustu tvö árin
hafa þær líka séð um að hýsa
stangveiðimenn á vegum Sumar-
byggðar. Við höfum verið að
endurbyggja eina og tvær íbúðir
á ári. Það er ágætt að grípa í það
þegar minna er að gera í smiðj-
unni.“

Sagan af MeirihlíðSagan af MeirihlíðSagan af MeirihlíðSagan af MeirihlíðSagan af Meirihlíð

Finnbogi er einnig að gera upp
bæinn Meirihlíð sem stendur stutt
frá Tungu.

„Við erum fjórir bræðurnir og
allir svona landbúnaðarsinnar, ef
svo má segja. Erum fastir í for-
tíðinni og þurfum helst að eiga
rollur. Eitthvað svona sem kemur
jarmandi á móti okkur eða þá
allavega kött sem eltir okkur.
Árið 1972 keyptum við feðgarnir
Meirihlíð sem þá var komin í
eyði. En síðan fannst karli föður
mínum að það væri íþyngjandi
fyrir mig að eiga þessa jörð með
honum þar sem ég hefði engan
hag af henni. Mér stóð nú alveg á
sama um það. En hann vildi leysa
mig undan henni og þá eignaðist
ég íbúðarhúsið og svolitla lóð í
kringum það. Hann hélt útihús-
unum og jörðinni. Einhverjum
árum síðan kom þarna maður
sem vildi leigja af mér húsið og
keypti þá fjósið af föður mínum.
Hann fékk svokallaðan smábýlis-
rétt og ætlaði að vera með hesta
þarna. Svo flosnaði hann nú upp
og yfirgaf svæðið. Nokkru eftir
það brann íbúðarhúsnæðið og ég
fékk það aftur brunnið. Þá keypti
ég af honum þetta fjós sem hann
hafði keypt af föður mínum.

Seinna kom þarna maður og
var með svínarækt í eitt og hálft
ár í fjósinu. Það endaði nú þannig
að hann gafst upp á þessu og
sagði að ég mætti bara eiga svín-
in. En það var enginn grundvöllur
fyrir svínarækt hérna því það var
ekki hægt að slátra á svæðinu.
Og það svaraði ekki kostnaði að
flytja þau til slátrunar í Reykja-
vík. Ég endaði því á drepa það
allt niður. Næst kom par sem
fékk að hafa hesta þarna og þá
fékk ég að stinga með nokkrum
kindum. En síðan fóru þau,“ segir
Finnbogi dregur upp hornið.

Heimsmeist-Heimsmeist-Heimsmeist-Heimsmeist-Heimsmeist-
aramót í bröltiaramót í bröltiaramót í bröltiaramót í bröltiaramót í brölti

„Undanfarin ár hef ég því verið
að dytta að húsunum og Sveinn
bróðir minn byggði við endann á
þeim. Jón bróðir bættist í hópinn
og líka Sigurjón, sonur Sveins.
Ég kalla þetta sambýli. Við leigj-
um fólki aðstöðu fyrir hesta og
ætli það séu ekki 15 - 20 hestar í
húsinu. Og ég er með mínar rollur
þarna. Það er ómetanlegt fyrir

menn sem vilja alltaf vera að
gera eitthvað að hafa eitthvað til
að göslast í. Það vantar mörg
handtök enn til að aðstaðan sé
þannig að sómi sé að svo að
þetta áhugamál endist manni ein-
hver ár í viðbót. Enda ekki gert í
ábatasömum tilgangi heldur meira
fyrir sálina og samveru með mönn-
um og dýrum. Við erum búnir að
innrétta þarna svo að við getum
soðið okkur skötu og siginn fisk.
Þarna var líka haldið hestamót í
vor. Svokallað Sambýlismót og
fyrsta bröltkeppnin í heiminum. Þá
er lögð áhersla á sexgang hesta.
Á Meirihlíð er nefnilega búið að
uppgötva sjöttu gangtegundina,
bröltið. Svo er bara spurning
hvort að skrölt bætist við. Alla-
vega stendur til að halda heims-
meistarmót í sexgangi,“ segir
Finnbogi og hlær.

Söng sig í kórinnSöng sig í kórinnSöng sig í kórinnSöng sig í kórinnSöng sig í kórinn
Finnbogi hefur orð á sér fyrir

að vera mikill grúskari og ágætur
söngmaður. „Ég hef bara svaka-
lega gaman af lífinu. Sérstaklega
að vera í góðum félagsskap. Ég
nenni ekki að vera þar sem er
ósætti eða leiðindi. Menn eiga
ekki að taka sig of hátíðlega en
standa við orð sín.

Ég held að ég hafi verið á fyll-
eríi á einhverju þorrablóti og að
syngja inni á klósetti félagsheim-
ilisins ásamt góðum vinum þegar
Hálfdán heitinn Ólafsson bættist
í hópinn. En á þessum tíma var
hann alltaf að reyna að fá menn í
karlakórinn Ægi. Það teygðist nú
aðeins á þessu kvöldi og við Hálf-
dán sungum örugglega fram á
hádegi daginn eftir. Eftir þorra-
blótið fórum við nefnilega heim
til hans og konu hans Sigríðar
Nordquist þar sem hún spilaði
undir fyrir okkur á píanó alla
nóttina. Daginn eftir var ég svo
kominn í karlakórinn. Þau Hálf-
dán og Sigríður sögðu mér að ég
ætti að syngja í fyrsta tenór og ég
hef gert það síðan, þetta hefur
örugglega verið 1976 eða ’77.
Ég hef tekið þátt í starfi kórsins
alla tíð síðan en í honum eru
margir góðir drengir. Þótt stund-
um sé erfitt að hafa stjórn á þess-
um fírum leggja menn sig fram
við að ná einhverjum samhljómi
í þetta.“

Sviplegt fráfallSviplegt fráfallSviplegt fráfallSviplegt fráfallSviplegt fráfall
Á heimili Finnboga eru margir

veglegir málmgripir sem hann
smíðaði sjálfur, ýmist í eldi eða í
vélsmiðjunni. Og uppi um alla
veggi hanga fjölskyldumyndir.
„Við eigum fimm dætur. Við
eignuðumst sex börn en misstum
einn son. Hann hét Bernódus og
var fæddur árið 1975 en fórst í
bílslysi á Óshlíðinni 1991. Þeir
voru þrír ungir menn að koma
frá Ísafirði og bíllinn fór út af.
Það létust tveir en einn slapp al-
varlega slasaður. Bernódus sonur
okkar hefur aldrei fundist því
bíllinn fór fram í sjó og það var

áhlaupsveður. Æskuvinur hans
fórst með honum en sá var byrj-
aður í Vélskólanum og kom hing-
að til að halda upp á afmælið sitt.
Bernódus var sextán ára og hefði
orðið sautján þá um vorið. Þetta
var sviplegt og erfitt að takast á
við. En það er alltaf ljós í myrkr-
inu og okkur fæddist dóttir þrem-
ur mánuðum eftir slysið, hún er
yngsta okkar.“

Finnbogi segir dæturnar komn-
ar út um allan heim. „Ein býr í
Danmörku og önnur í Luxem-
borg. Ein býr í Reykjavík en tvær
yngstu eru hér í Bolungarvík. Í
fyrra eignuðust þær sitthvorn
strákinn og ég fékk þann yngri í
afmælisgjöf. Barnabörnin eru
orðin níu talsins.“

FylkjaskipulagFylkjaskipulagFylkjaskipulagFylkjaskipulagFylkjaskipulag
og Vestfjarðaþingog Vestfjarðaþingog Vestfjarðaþingog Vestfjarðaþingog Vestfjarðaþing

Aðspurður um stöðu Bolung-
arvíkur og Vestfjarða í dag dregur
Finnbogi enn upp neftóbakshorn-
ið og glottir: „Ég vil náttúrlega
bara taka upp fylkjaskipulag á
Íslandi. Þannig að þessi kjálki
yrði skorinn frá, svona við
Hvammsfjörð eða einhversstaðar
þar, Dalamenn og Húnvetningar
eru gott fólk. Við yrðum svo að
bjarga okkur á því sem við gætum
lagt í púkkið. Þá gætum við haft
okkar eigin bæjarstjórn, einn
maður yrði kosinn úr hverri sýslu
og ég sé fyrir mér að Vestfjarða-
þing yrðu haldin á Reykjanesi
eða jafnvel í Vigur. En svo yrðu

menn að skipta um búsetu til að
kynnast sem best lifnaðarháttum
á hverjum stað og eyða þessum
hrepparíg.“

Neftóbakið fer á sinn stað og
Finnbogi verður alvarlegri: „Stranda-
menn, Barðstrendingar og Ísa-
fjarðarsýslur ættu að vinna meira
saman. Það er ótækt að ekki sé
þægilegra aðgengi á milli þessara
staða og meiri samskipti. Við
höfum af nógu að taka til að
byggja okkur upp ef við erum
bara látin í friði. Hér eru allskonar
auðlindir, í fólkinu, landinu og
sjónum. Það þarf ekki að búa
okkur nein forréttindi.

Það er búið að sækja hart að
okkur á ýmsum sviðum og við
höfum líklega ekki spyrnt nógu
vel við fótum. Sjálfum líður mér
fádæma vel hérna og hef varla
komið til Reykjavíkur í fjögur
eða fimm ár. Vanti mig eitthvað
þaðan hringi ég bara eftir því.
Auðvitað eigum við að eiga höf-
uðborg og Reykjavík er ágæt sem
slík. Hinsvegar getur hún ekki
vænst þess að vera endalaust öl-
musubarn á landsbyggðinni. Menn
verða að átta sig á því að leggist
hjáleigurnar af er höfuðbólinu
hætt. Það eru gömul sannindi.“

- Hvað segirðu við þá Vestfirð-
inga sem hafa áhyggjur af að
unga fólkinu?

„Auðvitað þurfum við líka að
fylgjast með tímanum og koma á
atvinnurekstri sem unga fólkið
hefur menntað sig í. Annars skil
ég stundum ekki þessa útreikn-

inga. Ungu fólki finnst erfitt að
koma hingað og kaupa eign fyrir
10 til 15 milljónir en vílar ekki
fyrir sér að kaupa á 60 milljónir
í Reykjavík, jafnvel með lægri
tekjur. Hér hefur reyndar verið
vandamál að vilji hjón koma er
það oft þannig að það er aðeins
vinna fyrir annað þeirra, hitt sér
ekki fram á atvinnumöguleika.
Auðvitað þurfum við að fá unga
fólkið, að missa það er slæmt.
En ég hef ekki síður áhyggjur af
landflóttanum og það fólk er flest
að flytja frá Reykjavík.“

Enn á SturlungaöldEnn á SturlungaöldEnn á SturlungaöldEnn á SturlungaöldEnn á Sturlungaöld

Á heimilinu er mikið af bókum
og blaðamaður spyr Finnboga
hvort hann lesi mikið. „Já, ég
geri talsvert af því. Núna er ég að
lesa Sturlungu. Ég er að sjá það
betur og betur að við erum enn á
Sturlungaöld. Það eru enn sams-
konar öfl og hugmyndafræði ríkj-
andi á Íslandi. Valdhroki og vald-
níðsla af öllum toga. Að hafa
það af öðrum sem menn nenna
ekki að afla sér sjálfir. Menn fara
reyndar ekki um í flokkum til að
ræna en stundum sýnist manni
að löggjöfin sé búin til að þóknast
ræningjum. Og þeir eru rændir
hvað dyggilegast sem síst geta
borið hönd fyrir höfuð sér.
Grimmdin er engu minni í dag
en á Sturlungaöld, hún er bara
öðruvísi klædd,“ segir Finnbogi
Bernódusson í sömu mund og
hann teygir sig í tóbakshornið.
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Séra Jónmundur – hvert annað?
Stakkur skrifar >

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Auðvitað má hverjum manni vera ljóst að séra Jónmundur hafði
að sjálfsögðu af því áhyggjur í draumi sínum um komuna til himna-
ríkis, að sóknarbörn hans hefðu farið annað. Og þá eins og nú þýddi
það venjulega að þau hefðu þá farið niður til hins vonda, sem keppti
og keppir kannski enn um sálirnar við hinn góða á himnum. En svo
slæmt var það ekki eða hvað? Þau höfðu bara farið suður, ekki niður
til hins illa með hornin, halann og kaufirnar. Þau voru því væntanlega
hólpin, að hafa komist suður í dýrðina sem þar ríkir og þangað sem
allri opinberri þjónustu er nú beint sé það mögulegt. En svo sem fyrr
segir skal lengra stefnt.

Leiðin skal liggja til Evrópu, fái núverandi stjórnarherrar einhverju
um það ráðið og sér þar engan mun á því hvor stjórnarflokkurinn fer
fyrir. Þó höfðu Vinstri grænir lofað því fyrir kosningar að í Evrópu-
sambandið skyldi Ísland ekki meðan þeir réðu. Nú ráða þeir og við
erum á hraðri siglingu samkvæmt forystumönnum Samfylkingar.
Aðallega er fólki talið trú um að auðvelt verði að skulda eftir að
þangað er komið, inn í hina ímynduðu hlýju. Nú skal meira að segja
helsti andstæðingur Evrópusambandsins, Jón Bjarnason, í heimsókn
til Brussel eins og hann hefur víst lofað og lýst yfir opinberlega. Það
skondnasta í allri umræðunni er hve mjög frétta- og blaðamenn
virðast sammála því að þangað skuli skundað. Nú er ekki lengur

sungið Öxar við ána. Nú þarf nýtt stef svo uppvaxandi kynslóð
geti lært nýja sannleik.

Svo virðist sem Fréttablaðið sé sérstakur áróðursmiðill Evrópu-
sambandsins og leggur þar hinu ríkisrekna útvarpi og sjónvarpi
drjúgt lið. En þar á bæ hafa menn tekið trúna á Evruna sem þó
riðar og skelfur vegna skuldseiglu Grikkja og annarra suður Evr-
ópuríkja, sem treysta á að höfundar Evrópusambandsins muni
koma þeim til bjargar og leysa þá úr sukkvandanum. Er það ef til
vill svo, að íslenskir stjórnmálamenn, bæði með og móti Evrópu-
sambandinu telji lausnina fólgna í því að aðrir hysji upp um okkur
buxurnar líkt og gert er í Grikklandi, sem þó berst við fjöldaverk-
föll.

Höfundar Evrópusambandsins eru að Þjóðverjar og Frakkar, er
lögðu grunninn að því sambandi sem nú er orðið og verður enn
sterkara og gagnsamara því þegar ríkisfjármál allara verða komin
undir stjórn Þjóðverja og Frakka. Þá þarf íslenska ríksstjórnin og
Alþingi ekki að vasast í þessum óþægilegu málum og vísar bara
á Merkel eða arftaka hennar þegar Þjóðverjar hafa hafnað henni
fyrir gjafmildina við Grikki.

Kannski séra Jónmundur hefði verði sáttur við að hitta ekki sitt
fólk í Himnaríki þótt það hefði ekki farið suður.

Karlmaður hefur verið
sýknaður fyrir Héraðsdómi
Vestfjarða fyrir umferðar-
lagabrot sem átti sér stað í
febrúar á þessu ári. Maðurinn
var ákærður fyrir að neita að
aðstoða lögreglu við rann-
sókn brotsins með því að
neita að gefa þvagsýni, sen
hann var talinn vera undir
áhrifum ávana- og fíkniefna.
Manninum og lögreglu kem-
ur ekki saman um meint brot.

Lögregla segir að maður-
inn hafi neitað að gefa þvag-
sýni, en maðurinn segir að
hann hafi ekki neitað. Hann
hafi hins vegar verið nýbúinn
að létta af sér og því ekki
getað gefið þvagsýni að svo
stöddu. Maðurinn segir að
hann hafi spurt lögregluna
hvort að hún væri tilbúin til
að bíða, því hann gæti gefið
þvagsýnið síðar. Að sögn
mannsins vildi lögreglan það
ekki og leyfði honum að aka
á brott. Þetta staðfesti farþegi
sem var með manninum í
bílnum.

Dómurinn komst að þeirri
niðurstöðu að þar sem lög-
regla sá ekki ástæðu til að
handtaka manninn og leyfði
honum að aka á brott af vett-
vangi, gæti dómurinn ekki
fallist á það að maðurinn hafi
neitað að verða lögreglunni
til aðstoðar við rannsókn máls-
ins og sýknaði því manninn.

– asta@bb.is

Hindraði ekki
rannsókn

Fyrstu skrefin tekin að opn-
un harðbrynjunarverksmiðju

Vonir standa til að hægt verði
að opna fyrsta hluta svokallaðrar
harðbrynjunarverksmiðju á Ísa-
firði um eða eftir áramót. Jón
Páll Hreinsson á Ísafirði stýrir
verkefninu en að því koma einnig
Fossadalur ehf., Rafskaut ehf.,
og Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
Að sögn Jóns Páls er búið að
vinna alla grunnvinnu og í fram-
haldinu verður sett upp lítil
prufuverksmiðja. „Þetta er próf-
unarferli sem er hluti af þekking-
aryfirfærslu sem er nauðsynleg

til að hægt sé að opna verksmiðj-
una hér á Ísafirði, en við erum að
færa hingað þekkingu sem hefur
ekki verið til hér á landi. Í fram-
haldinu verður tekin ákvörðun
um hvernig hluti verksmiðjan
mun harðbrynja og þá verður far-
ið í tækjakaup. Næsta skref er að
gera viðskiptaáætlun og mark-
aðsgreiningu, og ræða við þá sem
hefðu hugsanlega áhuga á þessari
tækni hér á Íslandi,“ segir Jón Páll.

Jón Páll er bjartsýnn verkefnið.
„Það er gríðarlega öflugur hópur

frá Rafskaut sem kemur að verk-
efninu, en þau hafa sett upp fyrir-
tæki og nýsköpunarverkefni áð-
ur. Þau hafa hug á að reka verk-
smiðjuna og eru mjög einbeitt í
að klára þetta verkefni hratt og
örugglega,“ segir Jón Páll. Verk-
efnið fékk fimm milljóna króna
styrk úr sjóði um atvinnusköpun
í sjávarbyggðum, en Jón Páll seg-
ir að styrkurinn hafi verið for-
senda fyrir því að hægt hafi verið
að fara af stað með verkefnið og
að það sé mögulegt.

„Heimamenn eru að búa til nýja
þekkingu hér á Ísafirði í sam-
starfi við Nýsköpunarmiðstöð.
Það sem gengur á endanum vel í
svona litlum samfélögum, að mínu
mati, eru verkefni sem byggja á
mjög skýru samkeppnisforskoti,
en það liggur 90% í þekkingunni.
Það sem við erum að einblína á
núna er að yfirfæra þekkingu til
Ísafjarðar og það er sú þekking
sem við getum notað til að búa
til störf og ný tækifæri í iðnaði
hér á Ísafirði,“ segir Jón Páll.

Guðjón hættur sem þjálfari
Guðjón Þórðarson hefur látið

af störfum sem þjálfari BÍ/Bol-
ungarvíkur eftir eins árs starf.
Nokkur dramatík var við brott-
hvarf Guðjóns því þegar frétt þess
efnis að Guðjóni hefði verið sagt
upp störfum birtist í netmiðlum
á miðvikudag í síðustu viku, neit-
aði stjórnarmaður hjá BÍ/Bolung-
arvík því að fréttin væri rétt.
Stuttu síðar staðfesti Guðjón að
sér hefði verið sagt upp störfum
símleiðis fjórum dögum fyrr, er
hann var í fríi á Flórída. Síðla
sama kvöld barst síðan Morgun-
blaðinu, að því er virðist einum
fjölmiðla, eftirfarandi fréttatil-
kynning frá meistaraflokksráði
félagsins:

„Meistaraflokksráð BÍ/Bol-
ungarvíkur og Guðjón Þórðarson
hafa samið um starfslok Guðjóns
hjá félaginu. Guðjón var ráðinn
þjálfari meistaraflokks BÍ/Bol-

ungarvíkur síðastliðið haust og
undir hans stjórn náði félagið
sínum besta árangri frá upphafi á
Íslandsmótinu í knattspyrnu nú í
sumar. Þá náði liðið líka frábær-

um árangri í Valitor bikarkeppn-
inni. Þakka stjórnendur félagsins
Guðjóni af heilum hug fyrir gott
samstarf og afar vel unnin störf
fyrir félagið og í þágu knattspyrn-

unnar fyrir vestan. Guðjón þakk-
ar stjórnendum félagsins, styrkt-
araðilum, stuðningsmönnum og
leikmönnum liðsins fyrir gott og
farsælt samstarf.“       – bb@bb.is

Guðjón Þórðarson fyrrum þjálfari BÍ/Bolungarvíkur.
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Helgimyndir eru ríkjandi í skreytingum kertanna.

Ísfirðingurinn Þórdís Þorleifs-
dóttir hefur vakið mikla athygli
fyrir kerti sem hún býr til. „Ég
byrjaði á þessu fyrir sjálfa mig
fyrir síðustu jól. Ég er sjúk í kerti
sjálf og langaði til að búa til
eitthvað sætt fyrir jólin. Vinkonur
mínar voru hrifnar af þessu svo
ég fór að búa til handa þeim og
svo tók þetta óvænta stefnu og
spurðist út,“ segir Þórdís. Kertin
eru nú til sölu víða um land auk
þess sem þau eru fáanleg face-
book-síðunni my stuff-þórdís
þorleifs. „Þetta hefur undið upp
á sig og er búið að vera mjög
skemmtilegt ævintýri,“ segir Þór-
dís en hún sinnir því samhliða
starfi sínu sem sminka. Kertin
hafa meðal annars verið vinsæl í
fermingar og skírnir en framund-
an er háannatími í kertasölu að

sögn Þórdísar. Hún hefur því í
hyggju að bæta jólakertum í
framleiðsluna hjá sér.

Helgimyndir eru ríkjandi í
skreytingum kertanna en þær
prentar Þórdís út og setur á kertin.
„Pappírinn stendur eftir eins og
lukt þegar kertið brennur niður
og myndar hólk. Vaxið flýtur inn-
an í hólkinum og lýsir á skemmti-
legan hátt upp myndina,“ segir
hún. Jafnframt hefur Þórdís í
hyggju að bæta fleiri vörum við
hjá sér í framtíðinni en hingað til
hefur hún ekki haft undan með
kertin. „Ég er með nokkrar spenn-
andi hugmyndir í kollinum, með-
al annars öskjur, kort og merki-
miðar. En ég þarf bara að leyfa
þessu að gerast hægt og rólega
til að geta annað eftirspurn þar
sem ég get ekki gert allt í einu.“

Fór óvænt að hanna kerti
Þórdís Þorleifsdóttir.

„Við erum að skoða útgjöldin
og erum að kasta hlutum til og frá
til að sjá hvað hægt er að gera, en
ég held að uppsagnir séu óhjá-
kvæmilegar. Hingað til höfum
við getað forðast uppsagnir með
því að minnka starfsgildi og ráða
ekki í þær stöður sem hafa losnað,
en núna er þetta að verða mjög
erfitt,“ segir Hörður Högnason,
framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
Fjárframlög frá ríkinu til Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða lækka
um 30,3 milljónir á næsta ári. Að

sögn Harðar er ekki lengur hægt
að hliðra til og hagræða til að
spara peninga, nú séð komið að
því að skera þurfi niður.

Hörður segir að stofnunin sé
ekki það stór, né sé með það
stórar eininga að hægt sé að loka
deildum auðveldlega en reynt
verði að minnka umfang þeirra.
Hjá því verði ekki komist þar
sem stærsti rekstrarliður stofnun-
arinnar séu laun og þau verði að
minnka. Hörður telur ekki miklar
líkur á að niðurskurðurinn verði
dreginn til baka. „Við eigum eftir

að sjá hvort að okkur tekst að
standa við það sem við áttum að
spara þetta árið, en ef við verðum
í mínus eftir þetta ár þá leggst
það ofan á það sem við þurfum
að spara á næsta ári. Það virðist
ekki vera eins mikil von og áður
um að hægt verði að fá þessa nið-
urskurðartölu eitthvað lækkaða.
Þessi niðurskurður verður ekki
sársaukalaus, en við vonumst til
að finna einhverja fleti sem eru
sársaukaminni en aðrir,“ segir
Hörður.

– asta@bb.is

Uppsagnir óhjákvæmilegar
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Þátttaka Háskólaseturs Vest-
fjarða í samtökum norðurslóða-
háskóla, University of the Arc-
tic, hefur leitt til þess að um
þriðjungur nemenda sem stunda
meistaranám við Háskólasetur
Vestfjarða eru nemar sem tekið
hafa grunnnám í einum af norð-

urslóðaháskólunum. Samtök
norðurslóðaháskóla byggja á
samstarfi háskóla og stofnanna
um háskólanám og rannsóknir á
norðurslóðum.

Háskólasetur Vestfjarða hefur
verið meðlimur í samtökunum
síðan 2006 og hefur á þeim tíma

byggt upp samstarfsnet við
stofnanir á háskólastigi á
norðurslóðum. Hefur samstarf-
ið leitt til þess að nú eru um
þriðjungur meistaranemar Há-
skólasetursins frá norðurslóða-
háskólunum.

– asta@bb.is

Um þriðjungur nemenda
frá norðurslóðaháskólum

Meistaranemar á ferð á Rauðasandi fyrr í haust. Mynd: hsvest.is.
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Draumurinn
að komast heim til Íslands

Garðyrkjumaðurinn og garða-
hönnuðurinn Siggi Marcum er
kom alla leið frá Seattle í Wash-
ingtonríki á Kyrrahafsströnd
Bandaríkjanna í sumar til að
hirða elsta skrúðgarð Íslendinga,
Skrúð í Dýrafirði. Siggi er ætt-
aður frá Vestfjörðum en móðir
hans var íslensk. Hugur hans hef-
ur alla tíð leitað til „móðurlands-
ins“. Hann er hæstánægður að
vera loks kominn yfir sumartím-
ann og vonar að hann geti komið
oftar í náinni framtíð og jafnvel
sest að á Íslandi.

„Móðir mín er ættuð úr Dýra-
firði og ólst upp á Patreksfirði.
Hún giftist bandarískum her-
manni og fluttist með honum til
Bandaríkjanna og svo ferðuðust
þau með hernum. Þau sneru síðan
aftur til Íslands og ég fæddist í
Keflavík. Ég á þó bæði eldri bróð-
ur og yngri systur sem eru fædd
í Virginíu í Bandaríkjunum.

Við ólumst upp í Ameríku og
vorum að mestu fjarri heimalandi
móður okkar. Engu að síður voru
íslensk áhrif á bernsku okkar, til
dæmis fengum við páskaegg frá
ættingjum okkar á Íslandi. Við
höfðum alltaf einhver tengsl við
landið þó við værum tíu þúsund
mílur í burtu.

Mig langaði því alltaf til að
snúa heim en ég heimsótti Ísland
tvisvar á uppvaxtarárunum. Ann-
að skiptið þegar ég var 4-6 ára en
mig minnir að það hafi verið í
tilefni 1100 ára afmælis Íslands-
byggðar, ég man að ég var mjög
lítill. Síðan kom ég aftur að heim-
sækja móður mína eftir að for-
eldrar mínir skildu. Þá var ég 15
ára og dvaldi eitt sumar á Patr-
eksfirði. Þá fékk ég smá bragð af
Íslandi og vildi fá að kynnast
landinu betur. Ég fékk eiginlega
ekki nóg af því og reyndi því að
koma sem oftast.“

Féll fyrir SkrúðFéll fyrir SkrúðFéll fyrir SkrúðFéll fyrir SkrúðFéll fyrir Skrúð

„Fyrir tveimur árum kom ég
með systur minni að heimsækja
ættingja mína á Núpi í Dýrafirði.
Þá sá ég Skrúð og gjörsamlega
kolféll fyrir honum, en ég hef
verið garðyrkjumaður í 15 ár og
á garðyrkjufyrirtæki í Seattle. Ég
ákvað því að sækja um að annast
garðinn en fékk ekki starfið. Svo
reyndi ég aftur í ár og hreppti
hnossið. Ég vonast til að geta
komið aftur á sumrin næstu árin

og haldið áfram að vinna í Skrúði.
Það er frábært að geta látið

drauminn rætast að koma heim
til Íslands og notið þess að vera í
þessu fallega landslagi með ætt-
ingjum mínum á sumrin. Bræð-
urnir Sigurður Arnfjörð og Guð-
mundur Helgasynir á Hótel Núpi
og ég erum systkinabörn en þeir
heimsóttu fjölskyldu mína í
Bandaríkjunum á unglingsaldri.
Ég kynntist þeim þá en nú eru
þeir með nánustu ættingjum mín-
um. Það er því tvöföld ánægja af
því að vinna í Skrúði og geta
tengst fjölskyldunni betur.

Ég reyni að taka myndir á
hverjum degi og deili þeim með
vinum og vandamönnum gegn-
um netið. Þeir eru mjög spenntir
að sjá hvað ég er að sýsla hérna
enda mjög ólíkt lífinu heima í
Bandaríkjunum. Sem dæmi er
mun meiri vindur hér á Íslandi
og trén mun lægri.

Þegar við systkinin komum til
landsins 2001 ferðuðumst við út
um allt land. Þá heimsóttum við
ættingja okkar á Húsavík. Um
þær mundir var þar verið að koma
upp skógrækt og ég hugsaði með
mér að ég myndi koma aftur til
Íslands einhvern tímann og taka
þátt í skógrækt. Þó ég sé í mjög
ólíku hlutverki í dag, þá er ég mjög
spenntur að vera heima. Það er
stórkostlegt að fá að vinna við
svona þjóðargersemi.“

Siggi starfaði við Skrúð til 15.
september.

Tapaði tungumálinuTapaði tungumálinuTapaði tungumálinuTapaði tungumálinuTapaði tungumálinu
Siggi segir að draumurinn sé

að setjast að á Íslandi.
„Ég fékk ríkisborgararétt fyrir

tveimur árum og get vel hugsað
mér að einhvern tímann í framtíð-
inni muni ég flytja alfarið til Ís-
lands og setja á fót garðyrkjufyr-
irtæki. En eins og er finnst mér
fínt að geta verið hér á sumrin og
farið svo til Seattle á veturna.
Félagi minn sér um viðskiptavini
mína hjá fyrirtækinu meðan ég
er í burtu. Ég er þó í góðu sam-
bandi við bæði kúnna og starfs-
fólk mitt gegnum veraldarvefinn
á meðan ég er hér. Ég tékka á
málunum vestanhafs á morgnana
og eyði svo restinni af deginum í
Skrúði. Þetta gæti ekki verið betra
og ég nýt þess í botn enda hef ég
beðið í 40 ár eftir að komast
heim. Svo verður forvitnilegt að

sjá hvað framtíðin ber í skauti sér.
Ég er að læra íslensku á netinu

en tungumálið var alltaf frekar
mikil hindrun fyrir mig. Laura
kærasta mín hefur líka verið að
læra íslensku heima í Seattle en
hún kom vitaskuld að heimsækja
mig í sumar.

Íslenska er ekki auðvelt tungu-
mál að læra en þetta er tungumál
fjölskyldunnar minnar og ég er
mjög spenntur fyrir því að geta
talað það reiprennandi. Við syst-
kinin hefðum getað talað íslensku
en þegar bróðir minn var í þriðja
bekk ráðlagði kennari hans,

mömmu að tala ekki íslensku heima.
Við fengum því ekki að læra tvö
tungumál. Ég tel kennarann hafa
haft þarna rangt fyrir sér en hann
taldi að þar sem bróðir minn var
að ströggla við að tala tvö tungu-
mál væri betra að losa sig við
annað þeirra. Þetta var óheppilegt
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Sælkeri vikunnar er Helga Guðný Kristjánsdóttir, Botni, Súgandafirði

Fjórar útfærslur af súpukjötiFjórar útfærslur af súpukjötiFjórar útfærslur af súpukjötiFjórar útfærslur af súpukjötiFjórar útfærslur af súpukjöti
„Ákvað að nota súpukjöt

sem hægt er að fá allt árið.
Nokkrar útfærslur,“ segir Helga
Guðný og bætir við að magn í
uppskriftunum er fyrir um fjóra.
„Salt og pipar og annað krydd
er smekksatriði. Nota sjálf lítið
af salti. Vona að uppskriftirnar
nýtist vel.“

No : 1 Kjötsúpa
1, 5 kg kjöt
2-3 l vatn
½ bolli hrísgrjón
Grænmetissúputeningur,
salt og pipar eftir smekk.
Og svo fullt af grænmeti,

skornu í stóra bita, kartöflur,
hvítkál , blaðlaukur, rófur, sell-
erí, gulrætur, grænkál, laukur,
smátt skorin steinselja.

Kjötið er sett í pott, soðið í
ca 20 mín. Þá er bætt út í pott-
inn hrísgrjónum og soðið
áfram í 20 mín. Grænmetið
sett út í og soðið áfram í 15-20

mín. Á mínu heimili er gjarnan
sett AB mjólk eða súrmjólkur-
sletta út á súpudiskinn þegar
borðað er, ekki síst ef kjötið er
frekar feitt. Það er líka ágætt að
hita súpuna upp daginn eftir ef
það er afgangur.

Önnur útfærsla fyrir þá sem
illa er við fitu er að nota fitu-
hreinsaða vöðva af kjötinu. Þá er
kjötið og grænmetið skorið í
munnbita, allt í pottinn, soðið .
Gjarnan borið fram með brauði
og smöri.

No 2: Kjöt í karrý
1,5 kg súpukjöt
Salt,örlítill pipar
Karrý 1-2 tsk fer eftir smekk o
g styrk
Hveiti og vatn.

Kjötið sett í pott, soðið í ca 1
klst. Tekið upp úr pottinum. Hálf-
ur lítri af síuðu soði settur í pott
og karrý út í, sósa jöfnuð með

hveiti ( 3-4 msk hveiti hrært út í
1 dl af köldu vatni). Borið fram
með soðnum hrísgrjónum og
soðnum kartöflum.

No 3 : Steikt og soðið
Súpukjöt 1,5 kg. Kjötið brúnað

vel á pönnu á öllum hliðum sett í
pott og soðið í ríflega klukku-
tíma. Saltað og piprað. 0,5 l af
soði síað í pott, sósan þykkt m
hveitijafningi og gjarnan bætt í
nokkrum dropum af sósulit. (fall-
egri litur). Borið fram m kartöflu-
mús, grænum baunum , rauðkáli
og rabbarbarasultu.

No 4 : Pottsteik
Súpukjöt 1,5 kg.

Grænmeti, hreinsað og skorið
í stóra bita: Kartöflur, rófur, kál,
sætar kartöflur, gulrætur, blóm-
kál , spergilkál, laukur.
Salt og pipar.

Súpukjöt sett í „svarta pottinn“

eða eitthvað ílát með loki sem
þolir hitann. Ofninn stilltur á 180
gr kjötið steikt í 40 mín, þá er
grænmetið lagt ofaná kjötið og
steikt áfram í 30 mín. Læt duga
að nota síaðan safann af græn-
metinu og kjötinu sem sósu. Og
rabbarbarasultan er auðvitað
höfð með.

Skyr eftirréttur
1 stór dós skyr,með ávaxta
bragði, jarðarberja eða þ.h.
½ dl mjólk.
1 peli rjómi, þeyttur
Marengsbotn, mulinn í stóra
bita.

Ferskir ávextir, brytjaðir.

Skyr og mjólk er hrært í
hrærivélinni, verður léttara,
þeyttum rjómanum bætt var-
lega í með sleikju, muldum
marensinum  blandað varlega
í á eftir.  Skreytt með ávöxtum
eða þeir bornir fram með, í
skál.

Best er að laga eftirréttinn
rétt fyrir mat, svo maður finni
aðeins marensbitana.

Ég skora á dóttur mína, Al-
dísi Þórunni Bjarnardóttur að
vera næsti sælkeri BB.

en nú þegar ég er kominn til
landsins kemst ég ekkert upp með
að tala ekki íslensku.“

Heimarækt-Heimarækt-Heimarækt-Heimarækt-Heimarækt-
un æ vinsælliun æ vinsælliun æ vinsælliun æ vinsælliun æ vinsælli

Hann segir að kunnáttan sem
hann aflaði sér í Bandaríkjunum
geti vel nýst á Íslandi.

„Garðyrkja er að verða sífellt
vinsælli. Fólk verður líka stöðugt
meðvitaðra um umhverfið og fer
æ meira út í heimaræktun og
moltugerð og slíkt. Partur af starf-
semi fyrirtækis míns úti í Seattle
er að kenna fólki að rækta ávexti
í heimagarðinum. Það kallast
þéttbýlisbúskapur.

Meðan á dvöl minni hefur
staðið hér fyrir vestan hef ég
komist að því að kollegar mínir á
Vestfjörðum hafa mikinn áhuga
á lífrænni ræktun og hvernig
hægt er að útbúa áburð og hirða
jörðina á náttúrlegan máta. Ég
vona að það sem ég hef lært ytra
geti komið að notum hérna.

Ég held að margir átti sig ekki
á því hvað garðyrkja er frábær.
Sem dæmi getur maður sagt fólki
hvað fjallgöngur eru frábærar en
þar til fólk fer sjálft að ganga á
fjöll veit það ekki hversu falleg
þau eru og góð reynsla það er.

Að reyta arfa og snyrta beð
hljómar kannski ekki spennandi,
en það er virkilega falleg upplifun
að sjá eitthvað vaxa út frá einu
fræi, að sitja í náttúrunni með
vindinn blásandi í hárinu, fugla
syngjandi í kring og kannski læk-
ur skoppandi í næsta nágrenni,“
segir Siggi Marcum með bros á
vör.

– thelma@bb.is

Nefnd um byggingu hjúkrun-
arheimilis á Ísafirði og forsvars-
menn Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða eru sammála um mikil-
vægi þess að eiga samráð og sam-
starf um aðstöðusköpun, þjón-
ustu og rekstur hjúkrunarheimil-
isins, enda fjölmargir þættir í starf-
semi heimilisins og Fjórðungs-
sjúkrahússins nátengdir. Stefnt

er að áframhaldandi samvinnu og
úrvinnslu á þessum þáttum. Þetta
kom fram á fundi sem formaður
nefndarinnar óskaði eftir með
stjórn Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða vegna vinnslu þarfagrein-
ingar fyrir bygginguna. Eins og
kunnugt er gaf ríkisstjórn Íslands
út heimild til byggingar 30 rýma
hjúkrunarheimilis á Ísafirði í síð-

asta mánuði.
Fundarmenn ræddu mögulega

staðsetninu fyrir hjúkrunarheim-
ilið og hver næstu skref yrðu en
það er að semja við velferðarráðu-
neytið um byggingu hjúkrunar-
heimilis þ.m.t. fjármögnun bygg-
ingarinnar. Nefndin leggur til við
bæjarstjórn að skrifað verði undir
samninginn. Ennfremur telja

fundarmenn að mikilvægt sé að
farið verði kynnisferð til að skoða
ný hjúkrunarheimili til að efla und-
irstöðuþekkingu á verkefninu.

Þá hafa félög eldri borgara á
Ísafirði og í Önundarfirði hafa
óskað eftir að eiga fulltrúa í nefnd
um byggingu hjúkrunarheimilis
í Ísafjarðarbæ.

– thelma@bb.is

Samráð mikilvægt við
byggingu hjúkrunarheimilis

Samráð við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða er mikilvægt við byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði.
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