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Kennari, lögga, starfsmaður Íslenskrar
erfðagreiningar, ráðgjafi – og sem körfu-
boltakona bikarmeistari og Íslandsmeistari
með KR. Hafdís Gunnarsdóttir hefur komið
víða við á sínum ferli. Ung að aldri var hún
um tíma búsett í Kanada og síðan Mexíkó.
Hafdís er í viðtali vikunnar.

Keilan varð verk-
fræðinni yfirsterkari

– sjá bls. 8 og 9

Spegill við
Sundahöfn
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Uppsagnir hjá Arctic Odda á Flateyri
Arctic Oddi á Flateyri sagði

upp 10 manns í síðustu viku,
fjórum á miðvikudag og fimm á
föstudag. Áður hafði Bryndísi
Sigurðardóttur, framkvæmda-
stjóra Arctic Odda á Flateyri, ver-
ið sagt upp störfum. Fyrir tveimur
vikum kom fram í tilkynningu
að Arctic Oddi ætlaði að hætta
bolfiskvinnslu á Flateyri og ein-
beita sér eingöngu að eldisfiski.

Í tilkynningunni sagði að leitað
væri að kaupendum eða sam-
starfsaðilum að bolfiskvinnsl-
unni. Slátrun og vinnsla á eldis-
fiski stendur nú yfir á Flateyri og
Bryndís sagði í samtali við mbl.is
á laugardag að enginn silungur
sé væntanlegur aftur fyrr en í
nóvember á næsta ári.

„Ég get ekki séð að tækin þoli
það að vera ekki notuð í heilt ár.

Ég var ekki sátt við þessar breyt-
ingar og sá ekki neitt gáfulegt í
þeim,“ sagði hún. Mikið tap hefur
verið á bolfiskvinnslunni en
Bryndís sagði að það hefði
minnkað verulega milli ára, og
samanlagt tap útgerðar og vinnslu
farið úr 160 milljónum króna á
síðasta ári í innan við 40 milljónir
í ar. „Ég skil ekki þessa ákvörðun.
Við hefðum náð tapinu á næsta

ári niður fyrir rekstrarkostnaðinn
á húsunum. Þetta var keypt til að
vinna silung, en það hefur gengið
hægar að ala silunginn, t.d.
gengið mjög illa að fá eldisleyfi,“
sagði Bryndís.

Samkvæmt áætlunum áttu að
vera komin 2.000 tonna vinnsla
á regnbogasilungi í ár en það
verður að sögn Bryndísar ekki
fyrr en eftir tvö ár. „Það var alltaf

vitað að það yrði ómögulegt að
reka þetta með bolfiskvinnslu.
Hún átti bara að vera uppfylling-
arefni þangað til silungurinn væri
kominn í hús, þá verður þetta
flottur rekstur. Þetta var bara
millibilsástand en allt í einu brast
þolinmæðin,“ sagði Bryndís Sig-
urðardóttir, framkvæmdastjóri
hjá Arctic Odda á Flateyri.

– smari@bb.is

Hætt er við frekari uppsögnum
hjá Arctic Odda á Flateyri. Sig-
urður Pétursson, framkvæmda-
stjóri Dýrfisks sem á Arctic
Odda, segir að níu starfsmenn
hafi fengið uppsagnarbréf í síð-
ustu viku. „Það er í raun ekkert
nýtt í þessu. Við sendum frá okk-
ur fréttatilkynningu fyrir tveimur
vikum þar sem við sögðum frá
stöðunni hjá okkur, við ætlum að
hætta í bolfiskvinnslu og einbeita
okkur að fiskeldinu,“ segir Sig-
urður. Í fréttatilkynningunni
sagði að fyrirtækið væri að leita

að kaupendum eða samstarfsað-
ilum að bolfiskvinnslunni. Sig-
urður segir að viðræður séu í
gangi við aðila til að koma að
vinnslunni en segir að þær séu á
viðkvæmu stigi.

Aðspurður hvort að frekari
uppsagnir séu yfirvofandi segir
Sigurður að það fari eftir því
hvernig að samningaviðæðurnar
fari. „Ef þær ganga ekki upp og
við finnum ekki samstarfsaðila
er ég hræddum um að fleiri fái
uppsagnarbréf,“ segir hann. Á
mbl.is um helgina sagði Bryndís

Sigurðardóttur, fyrrverandi fram-
kvæmdastjóri Arctic Odda og ein
þeirra sem hefur verið sagt upp,
að hún skilji ekki ákvörðun þeirra
að hætta bolfiskvinnslu og vel
hafi gengið að ná niður tapinu á
vinnslunni. Sigurður vill ekkert
segja um orð Bryndísar en segir
að markmiðið hafi alltaf að fyrir-
tækið væri fyrst og fremst fisk-
eldisfyrirtæki en það hafi tekið
mun lengri tíma en áætlanir gerðu
ráð fyrir. Hann segir tregðu við
útgáfu eldisleyfa hafa tafið upp-
byggingu fyrirtækisins.

Frekari uppsagnir ef ekki
semst um bolfiskvinnsluna

Steinunn
skólastjóri
tímabundið

Steinunn Guðmundsdóttir
tekur tímabundið við starfi
skólastjóra Grunnskóla Bol-
ungarvíkur frá og með 1.
nóvember og þar til nýr
skólastjóri verður fastráðinn
við skólann. Fráfarandi skóla-
stjóri, Soffía Vagnsdóttir,
lætur af störfum frá sama
degi en hún hefur verið ráðin
fræðslustjóri Akureyrarbæj-
ar og eru henni þökkuð góð
störf í þágu grunnskólans um
leið og henni er óskað vel-
farnaðar á nýjum slóðum.
Ráðgert er að staðan verði
auglýst laus til umsóknar
eftir áramótin.

Þá hefur Halldóra Dagný
Sveinbjörnsdóttir verið ráðin
aðstoðarskólastjóri tíma-
bundið til sama tíma.

Arna Sigríður Albertsdóttir
lenti í þriðja sæti í kvennaflokki
í handahjólakeppninni X Hand-

bike Race á Spáni á sunnudag en
Arna er fyrsti Íslendingurinn til
að taka þátt í þessu móti. Þjálfari
hennar, Fannar Karvel, segir hana
hafa haldið vel í við atvinnu-
menn í íþróttinni en í fyrsta og
öðru sæti urðu spænskir og rúss-
neskir meistarar. „Mér gekk bet-
ur með hraðann  en ég átti von
á,“ segir Arna í samtali við mbl.is.
„Ég er náttúrulega ein að hjóla á
Íslandi og þetta er fyrsta mótið
sem ég tek þátt í þannig að það

hefði hjálpað mér að vita aðeins
meira um hvað þetta snýst og þá
hefði ég getað farið ennþá hraðar.
En miðað við fyrsta mót er ég
bara rosalega sátt,“ heldur hún
áfram.

„Meðal keppenda hérna voru
atvinnumenn, Ólympíumeistar-
ar og heimsmeistarar ásamt ný-
liðum í sportinu einsog Arna er,“
segir Fannar. „Hún hafði hins-
vegar  í fullu tré við alla og miðað
við tíma þá ætti hún að eiga greið-

an aðgang á bæði heimsbikars-
og Evrópumótaröðina á næsta ári
en þangað er stefnan sett núna.“
„Núna er langþráð smá frí í svona
þrjár vikur allavega og svo byrj-
ar bara nýtt uppbyggingartíma-
bil. Vonandi get ég farið út í
æfingabúðir á meðan það er vet-
ur heima,“ segir Arna. „Stefnan
er að fara á Ólympíuleikana 2016
og ég á eftir að þurfa að fara á
mörg mót og ná góðum árangri
en ég held mig við það plan.“

Arna Sigríður í þriðja sæti á Spáni
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Ritstjórnargrein

Einn fyrir alla
- allir fyrir einn

Spurning vikunnar

Ertu fylgjandi því að hríðskotabyssur verði í öllum lögreglubílum?

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

Alls svöruðu 549.
Já sögðu 182 eða 33%
Nei sögðu 367 eða 67%

Hrafnhildur Ýr Rafnsdóttir. Ljósm: Skjáskot úr viðtalinu í Íslandi í dag.

„Samfélagið sneri blinda aug-
anu að gjörðum mannsins“

Í byrjun síðasta árs kærðu sex
konur mann á Þingeyri fyrir kyn-
ferðisbrot sem eiga að hafa átt
sér stað á löngu tímabili. Ein
kvennanna sem kærði, Hrafnhild-
ur Ýr Rafnsdóttir, segist hafa
verið barn að aldri þegar brotið
var á henni. Hún segir orðróminn
um kynferðisbrot mannins lengi
hafa verið á vörum fólks en sam-
félagið í bænum hafi snúið blindu
auga að gjörðum mannsins.
Hrafnhildur segir alltaf rétta
tímann til að segja frá, þó mál af
þessum toga séu fyrnd. Ítarlegt
viðtal var við Hrafnhildi Ýr í
þættinum Ísland í dag á Stöð 2.

Málið vatt upp á sig þegar móð-
ir Hrafnhildar og systir hennar
tjáðu dætrum sínum að þær hefðu
orðið fyrir kynferðisofbeldi af
hálfu bróður síns. Í kjölfarið á
því máli kom í ljós að dætur

þeirra sögðust einnig hafa orðið
fyrir kynferðislegri misnotkun af
hálfu annars manns í fjölskyld-
unni. Hrafnhildur hafði í rúm 20
ár burðast með leyndarmál sem
hún sagði fyrst frá eftir símtal
við móður sína í ársbyrjun
2013. „Þetta er náttúrulega búin
að vera bara hræðileg sorg, fjöl-
skyldan er algjörlega splundruð
öll, og ekki bara út frá einu máli
heldur út frá tveimur málum,“
segir Hrafnhildur.

Hrafnhildur, systur hennar
tvær og frænka kærðu manninn
sem hafði misnotað þær til lög-
reglu. Í kjölfarið á þessum kærum
bárust tvær kærur til viðbótar.
Mál Hrafnhildar, systra hennar
og frænku eru fyrnd. Þrátt fyrir
að Hrafnhildur hafi vitað að svo
væri þegar hún lagði kæruna fram
átti hún von á að sú ákvörðun

myndi hafa meiri áhrif.
„Það samfélag sem hann lifir

í, á Þingeyri, það er eins og það
snúi bara blindu auga að honum.
Maðurinn fær bara að halda
áfram sínu daglega lífi og hann
gengur bara sáttur um. Barn
hlaupandi upp stigann hjá honum
og öllum finnst þetta eðlilegt. Ég
var orðin svo reið vegna þess að
hann gæti bara haldið áfram lífinu
eins og ekkert hefði í skorist. Ef
þú kemur bara fram við einstakl-
inginn eins og hann hafi gert neitt
rangt þá er það bara það sama og
að samþykkja þetta,“ segir Hrafn-
hildur. Hún segir að þó enginn
vilji bera ábyrgð þá beri samfé-
lagið allt ábyrgð í svona málum.

Í viðtalinu í Íslandi í dag var
einnig rætt við aðra af konunum
sem lögðu fram kærur í málinu,
Maríu Rós Valgeirsdóttur.

Fjárlaganefnd gert ljóst um
vanda hjúkrunarheimilisins

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar og
fjárlaganefnd Alþingis funduðu
fyrir stuttu í gegnum fjarfunda-
búnað. Þar lagði bæjarráð fram
marga minnispunkta fyrir fjár-
laganefnd um atriði við fjárlaga-
gerð sem snerta Ísafjarðarbæ
beint. Eitt af stærri málunum er
rekstur hjúkrunarheimilisins Eyr-
ar en eins og áður hefur verið
greint frá er ekki gert ráð fyrir
fjárframlögum til þess í fjárlög-
um sem nú eru til meðferðar í
þinginu. Meðal þess sem kom
fram í minnispunktum bæjarráðs
var að heilbrigðisráðuneytið hafi
bent á að rekstrarfé til Eyrar muni
koma frá öldrunardeild Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða á Ísa-
firði en þar eru 19 hjúkrunarrými
en rýmin á Eyri verða 30. Bæjar-

anum. „Enda er ekki hægt að
þræta fyrir þetta. Þetta mál er
bara óleyst og hvernig sem rekstr-
arformið verður, mun þetta kosta
peninga. Það er ljóst að 30 rými
duga ekki á norðanverðum Vest-
fjörðum, það verður ekki skellt í
lás á Þingeyri og áfram verða
notuð einhver rými á Heilbrigð-
isstofnuninni,“ segir Gísli Halldór.

Ísafjarðarbær og heilbrigðis-
ráðuneytið hafa ekki samið um
rekstur Eyrar. „Það eru fjölmörg
hjúkrunarheimili sem eru ekki
kominn með samning við ráðu-
neytið vegna þess að daggjöldin
sem ráðuneytið hefur lagt fram
eru allt of lág, þar stendur hníf-
urinn í kúnni. Við erum á byrjun-
arstigi í okkar samningum,“ segir
Gísli Halldór.      – smari@bb.is

ráð gerði fjárlaganefnd ljóst að
gera þurfi ráð fyrir að minnsta
kosti 50 milljónum króna til við-
bótar reksturs Eyrar á næsta ári.

Gísli Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
að fjárlaganefndin hafi ekki mót-
mælt eða gert athugasemdir við
framsetningu bæjarráðs á vand-

Áætlanir gera ráð fyrir
að Eyri verði tilbúið um

mitt næsta ár.

Íslandi allt!  Kjörorð Ungmennafélagshreyfingarinnar (UMFÍ) kjarn-
yrt vegasnesti í baráttu samtaka fyrir fegurra og betra mannlífi, þar sem
hver og einn fengi notið sín, sem einstaklingur og í samskiptum við
aðra. Tuttugasta öldin var nýhafin. Miklir umbrota- og framfaratímar
fram undan. ,,Eftir súðbyrðings för / kom hinn seglprúði knörr / eftir
seglskipið  vélknúin skeið,“ (Örn Arnarson) 1902 sigldi fyrsti vélbáturin
um Ísafjarðardjúp. Tíminn frá því Íslendingar knúðu fleytur sínar með
árum til þeirra velbúnu glæsiskipa, sem nú sækja þann Gula og annað
sjófang í dúp hafsins, er örstuttur,  miðað er við sögu þjóða. Þeir róa
sem réttinn hafa.

Allt frá upphafi hefur staðið styr um stjórnun fiskveiða, kvótakerfið.
Vart fer á milli mála, horft til margra síðari tíma játninga manna er að
því komu, að býsna mörg og afdrifarík mistök hafa verið gerð, sem sum
hver hafa torveldað ásættanlegar lausnir. Átökin um kvótakerfið hafa á
köflum verið vægðarlaus, ekki að undra þegar horft er til gífurlegrar til-
flærslu fjármuna, sem áttu sér stað í skjóli þess; menn löbbuðu með
hundruð milljóna í rassvasanum út úr kerfinu, með dyggri aðstoð
Alþingis sem samþykki sölu og veðsetningu á óveiddum fiski; afglöp
sem kostað hafa marga þeirra sem nú stunda útgerð, og orðið hafa að
kaupa sig inn í kerfið, morðfjár. Í átökunum hefur þó annað slagið verið
flaggað hvítum vasaklúti: friðarákalli um sjávarútveginn.

Nú hefur heldur betur dregið til tiðinda. LÍÚ og Samtök fiskvinnslu-
stöðva eru gengin í eina sæng: Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, (SFS).
Og fyrir liggur að sölu- og markaðsfyrirtækin Icelandic Group og
Iceland Seafood International munu deila með þeim hvílunni. Markmiðið
er ,,að sameina fyrirtæki í sjávarútvegi í ein öflug samtök, hvort sem
þau starfa við veiðar, vinnslu, markaðssetningu eða sölu á sjávarafurð-
um.“ Sem sagt: Breiðfylking hagsmunaðila, einn fyrir alla og allir fyrir
einn, í öllu er viðkemur sjávarútvegi.

Ekki skal dregin dul á að með stofnun samtaka eins og SFS, verður
margt einfaldara (væntanlega) en verið hefur, þegar hagsmunasamtökin
voru hvert í sínu horni að ota sínum tota. Eðlilegt er þvi að nú sé spurt:
Þegar þar að kann að koma, hver semur þá fyrir fyrir hvern og við
hvern, innan batteríisins?

Yfirlýst stefna hinna nýju samtaka er að hafa umhverfismál alltaf í
forgangi. Fer vel á því, ekki seinna vænna að umgengnin um auðlindir
hafsins sé efst á blaði. Umhverfið i öndvegi. Flott eins og hjá UMFÍ, Ís-
landi allt.

s.h.
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Ísfirðingurinn Hermann Níels-
son, íþróttafrömuður, hefur verið
sæmdur heiðurskrossi Íþrótta- og
ólympíusambands Íslands fyrir
störf sín í þágu íþrótta í landinu.
Lárus L. Blöndal forseti ÍSÍ af-
henti Hermanni heiðurskross-
inn að viðstaddri fjölskyldu hans
og fulltrúum ÍSÍ, á Landsspítalan-
um við Hringbraut þar sem Her-
mann dvelur nú vegna illvígra
veikinda. Hermann hefur helgað
lif sitt íþróttum og uppbyggingu
þeirra á landsvísu. Hann var ötull
íþróttakennari við Alþýðuskól-

ann á Eiðum um langt skeið og
snerti þar líf hundruða nemenda.
Þá var hann í forsvari fyrir íþrótta-
hreyfinguna á Austurlandi til
margra ára, meðal annars sem
formaður Ungmenna- og íþrótta-
sambands Austurlands (UÍA) í
um áratug.

Sem formaður Knattspyrnufé-
lagsins Harðar á Ísafirði hefur
hann sinnt uppbyggingu glímu-
íþróttarinnar svo eftir því hefur
verið tekið, auk annarra íþrótta.
Ekki má gleyma starfi Hermanns
í þágu almenningsíþrótta en hann

átti lengi sæti í Trimmnefnd ÍSÍ
sem var undanfari samtakanna
Íþróttir fyrir alla og síðar al-
menningsíþróttasviðs ÍSÍ. Hér er
fátt eitt nefnt og gæti upptalning
á störfum Hermanns í hreyfing-
unni verið mikið lengri og inni-
haldið m.a. stofnun Körfuknatt-
leiksfélags Ísafjarðar, keppnis-
feril hans í fjölmörgum íþrótta-
greinum, starf sviðsstjóra íþrótta
við Menntaskólann á Ísafirði og
kvikmyndagerð um afreksíþrótta-
brautir.

– sfg@bb.is

Hermann sæmdur heiðurskrossi ÍSÍ
Hermann tekur við Heiðurskrossinum frá Lárusi Blöndal. Ljósm. ÍSÍ.

„Það verður að tala hreint út
um þessa hluti. Þegar við höfum
sagst ætla að ná fram leiðrétting-
um á lægstu kjörum okkar fé-
lagsmanna hafa viðbrögð við-
semjenda okkar verið á þann veg
að það getur ekki stefnt í annað
en harða baráttu,“ segir Finnbogi
Sveinbjörnsson, formaður Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga. Félags-
menn ASÍ eru um 100 þúsund og
Finnbogi segir að lægst launuð-
ustu 10 prósent þeirra, verði að

fá leiðréttingar á kjörum sínum
áður en gengið verður til kjara-
samninga.

„Við sömdum á síðasta ári um
litlar launahækkanir til að halda
niðri verðbólgu og viðhalda stöð-
ugleika en svo komu aðrir hópar
og sömdu um mun hærri launa-
hækkanir. Af hverju eiga félags-
menn ASÍ að bera ábyrgð á því
að halda stöðugleika í landinu en
aðrir fá frítt spil? Ég get ekki séð
að þjóðarskútan fari á hliðina ef

þeir lægst launuðustu í landinu
fá leiðréttingar á sínum kjörum,
að vaxtastig rjúki upp við það.
Launaskrið forstjóra hefur verið
upp á tugi prósenta og það virðist
ekki ógna neinu,“ segir Finnbogi.
Finnbogi og samverkamenn hans
í verkalýðshreyfingunni þurfa
ekki bara að eiga við forystumenn
í Samtökum atvinnulífsins. „Við
erum einnig að slást við ríkisvald-
ið og þar eru ekkert nema svik á
svik ofan. Stærstu svikin eru í

fjárlagafrumvarpinu en ríkis-
stjórnin ætlar að fella niður fram-
lag til jöfnunar örorkubyrði líf-
eyris sem var ein meginforsenda
kjarasamninga 2005. Sumir
lífeyrissóðir gætu lent í veruleg-
um skerðingum á lífeyri á næstu
árum, allt að 4,5%,“ segir Finn-
bogi.

Hann segir tóninn í félags-
mönnum ASÍ vera þannig að fólk
er tilbúið í átök og verkföll ef allt
þrýtur. „Skilaboðin sem við fáum

frá okkar félagsmönnum eru þau
að það þýðir ekki fyrir okkur að
koma með svipaðan samning og
síðast. Ef við náum ekki árangri
í viðræðum við SA og ríkið þá
gæti það endað með verkfalli og
eins og staðan er núna þá get ég
ekki heyrt á okkar viðsemjend-
um, hvorki SA né ríkinu, að þeir
sé opnir fyrir því að bæta stöðu
hinna lægt launuðu,“ segir Finn-
bogi.

– smari@bb.is

Hörð kjarabarátta framundan
Finnbogi Sveinbjörnsson.
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Litlu sigrarnir skipta máli
Kennari, lögga, starfsmaður ís-

lenskrar erfðagreiningar og ráð-
gjafi. Ísfirðingurinn Hafdís Gunn-
arsdóttir hefur komið víða við á
sínum starfsferli. Hún starfar nú
sem ráðgjafi barnaverndarnefnd-
ar á norðanverðum Vestfjörðum,
sem hún segir vera krefjandi en
afar gefandi starf. Hún á tvo
drengi og býr á Ísafirði ásamt
eiginmanni sínum Shirani Þóris-
syni.

Þá á hún að baki langan körfu-
boltaferil. Lengst af hjá ísfirska
félaginu KFÍ en einnig varð hún
Íslands- og bikarmeistari með
KR árin 2001 og 2002. Hún spil-
aði fjóra landsleiki í hópi leik-
manna 20 ára og yngri og var
fyrsta ísfirska stelpan til að vera
valin í unglingalandsliðshóp í
körfubolta.

Blaðamaður fékk Hafdísi til
að segja lítið eitt frá sínum fjöl-
mörgu hlutverkum og búsetunni
í Kanada og Mexíkó þegar hún
var ung að aldri.

Í spjallinu kom í ljós að frjó-
semi íþróttakennara varð til þess
að Hafdís lagði kennaraferilinn
fyrir sig í stað þess að verða vel
stæð sem verkfræðingur eins og
upprunalega áætlunin var.

Keilan varð verk-
fræðinni yfirsterkari

„Ég fór suður að loknum
menntaskóla og sá fyrir mér að
verða verkfræðingur og þar af
leiðandi mjög rík,“ segir Hafdís
hlæjandi. „Reyndar má segja að
það hafi verið hálfgerðum múg-
æsingi um að kenna að það starf
varð fyrir valinu, en nokkrir
strákar í mínum árgangi fóru líka
og öllum fannst það ógurlega
sniðugt. Það varð úr að við fórum
fimm frá Ísafirði í verkfræði. Svo
mætti ég í fyrsta tímann minn og
kennarinn kynnti sig og sagðist
ætla að kenna okkur stærðfræði-
greiningu.

Meira skildi ég ekki af því
sem fram fór í tímanum. Það
fóru því að renna á mann tvær
grímur og við ísfirsku félagarnir
litum hvert á annað og hugsuðum
hvað við værum eiginlega búin
að koma okkur út í.

Eftir að hafa mætt samvisku-
samlega í tíma í nokkrar vikur
vorum við farin að átta okkur á
því að þetta væri ekki að ganga
upp hjá okkur. Kannski vorum
við ekki að reyna nógu mikið á
okkur og læra nóg heima, en við
rembdumst við að leysa nokkur
dæmi í tíma. Við vorum í hléi
þegar eitt okkar segist ekki nenna
að fara aftur í tíma og stingur upp
á að við förum í keilu. Sem við
gerum, og það var mjög gaman.

Daginn eftir hittumst við í skól-
anum en eftir fyrsta tímann

ákváðum við aftur að skella okkur
í keilu. Svona gekk þetta í tvær
vikur og einn okkar var kominn
með skor á við landsliðsmann í
keilu. Þá ákváðum við að þetta
væri nú bara komið fínt og sögð-
um: „Jæja, eigum við ekki bara
að finna vinnu.“

Það varð því úr að ég hætti í
verkfræðinni og fór að vinna með
Kára Stefánssyni og co. í De-
Code. Það var mjög lærdómsríkur
tími og gaman að vinna þar. En
ári seinna hætti ég og fór í diplo-
manám í iðnrekstrarfræði í Tækni-
háskólanum. “

 Reyndasti íþrótta-
kennarinn á öðru starfsári
Það má nú kannski segja að

Hafdís hafi lagt drauminn um að
verða rík á hilluna er hún sneri
aftur vestur heim á firði, en hún
fór þá í kennaranám.

„Einn kennari var að fara í
fæðingarorlof og ég sótti um
starfið til að leysa hann af. Ég
kenndi íþróttir í þrjá mánuði og
fannst það mjög skemmtilegt.
Haustið eftir vantaði aftur kenn-
ara svo ég sótti aftur um, og í
byrjun annarinnar var ég reynd-
asti íþróttakennarinn þar sem allir
hinir voru í fæðingarorlofi. Ég
kenndi það ár og fannst það eiga
mjög vel við mig að kenna.

Um það leyti voru nokkrir aðrir
hér að velta því fyrir sér að fara í
kennaranám, og það varð úr að
um tíu manna hópur fékk það í
gegn að kennt var frá Akureyri í
fjarnámi. Við vorum því fyrsti
hópurinn hér fyrir vestan til að
útskrifast úr fjarnámi í kennara-
fræðum frá Háskólanum á Akur-
eyri, en það var árið 2008.“

Að veita stuðning en
ekki að vera nein grýla

Í dag starfar Hafdís sem ráð-
gjafi barnaverndarnefndar á norð-
anverðum Vestfjörðum.

„Ég kann vel við starfið. Það
eru litlu sigrarnir inn á milli sem
gera það að verkum að manni
finnst maður vera að breyta ein-
hverju í heiminum. Það er ótrú-
lega góð tilfinning. Svo vinn ég
með svo góðu fólki, bæði sam-
starfsfólki og eins foreldrum og
börnum.“

– Reynir starfið ekki meira á í
svona litlu og nánu samfélagi en
það myndi gera á stærra svæði?

„Jú, eflaust á suman hátt getur
það verið svo, en þar sem maður
er í langflestum tilfellum í góðu
samstarfi við foreldra og börn er
það ekki vandamál. Starfið geng-
ur út á að veita foreldrum og börn-
um stuðning en ekki að vera ein-
hver grýla sem fylgist með hverri
hreyfingu skjólstæðinga sinna.

 En auðvitað reynir þetta líka

á, enda var helsta ástæðan fyrir
því að ég tók að mér starfið, að
ég vildi ögra sjálfri mér. Ég var
mjög ánægð í mínu kennarastarfi
þegar mér bauðst staðan, en mér
fannst ég ekki geta sleppt þessari
áskorun. Það koma verkefni sem
reyna á, stundum gengur vel að
leysa úr þeim og stundum ekki
eins vel. En þegar maður finnur
að maður er í góðu samstarfi við
fólk og miðar smám saman
áfram, þá er þetta allt einhvern
veginn þess virði.“

Bananasamloka
olli hneykslun

Hafdís er dóttir hjónanna Krist-
ínar Hálfdánsdóttur og Gunnars
Þórðarsonar og fæddist á Ísafirði.
Fjölskyldan fluttist síðan frá Ísa-
firði til Hnífsdals er hún var sex
ára og segir hún það hafa verið
afar gott að alast þar upp. Það
voru því töluverð viðbrigði þegar
hún fluttist með fjölskyldu sinni
til borgarinnar St. John´s á Ný-
fundnalandi í Kanada ellefu ára
að aldri.

„Mjög vel var tekið á móti mér
í skólanum og ég var snögg að ná
enskunni, enda fékk ég svo góða
aðstoð við það. Allir erlendir
nýnemar skólans voru strax settir
í sérkennslu í ensku. Það kom
mér á óvart hvað krakkar höfðu
mikið val, en það var hægt að
velja um alls kyns áfanga sem
ekki höfðu verið í boði í mínum
þrjátíu manna skóla í Hnífsdal.

En það sem kom mér þó mest
á óvart þegar ég byrjaði í skólan-
um var að krakkarnir voru að
borða snakk og ís í nestinu. Og
það sem meira er, þau keyptu
það sjálf í skólanum. Á hverjum
degi fékk maður blað þar sem
maður gat hakað við það sem
maður vildi og þetta var meðal
valkostanna. Þetta fannst mér
stórfurðulegt, en mitt nesti vakti
alveg eins mikla furðu hjá
krökkunum, sem spurðu forviða
hvað ég væri eiginlega með. Þeim
fannst ég greinilega vera voða
furðuleg, svo það er kannski
óþarfi að taka það fram að ég
kom ekki aftur með samloku með
banönum í skólann.

Ég fór að mæta með saltkringl-
ur til að falla í hópinn, en þær
gerðu mig alltaf svo skrambi
þyrsta. En ég lét mig hafa það til
að aðlagast þessum nýja menn-
ingarheimi,“ segir Hafdís glott-
andi.

Lögreglumútur ekkert
tiltökumál í Mexíkó

– Var ekkert erfitt að flytja til
nýs lands svona ung að aldri?

„Nei, ekki get ég sagt það.
Okkur systkinunum fannst það
allavega ekkert voðalegt mál að

flytja til annars lands. Mér fannst
það nú mun erfiðara þegar við
fluttum til Mexíkó þegar ég var
sautján ára. Kannski er það erfið-
ari aldur, en ég var í það minnsta
ekki eins tilbúin fyrir þessa breyt-
ingu og þegar ég flutti til Kanada.
En þetta var samt ómetanlegur
tími og mikill lærdómur sem felst
í að búa í útlöndum. Við kynnt-
umst nýjum siðum og hátíðum
sem við höldum upp á enn í dag.
Ég hlakka til dæmis mikið til að
halda upp á Festivus með bræðr-
um mínum þann 23. desember.

Þá voru aðstæðurnar aðrar, en
ég var í fjarnámi frá Verkmennta-
skólanum á Akureyri og var því
bara heima að læra. Eftir nokkra
mánuði var ég reyndar skráð í
skóla í borginni um tíma svo ég
gæti nú kynnst fólki og spilað
körfubolta. Þá fékk ég smá menn-
ingarsjokk.

Þegar ég mætti í skólann með
Nonna bróður, sem þá var þrettán
ára, kom jafnaldri hans keyrandi
að skólanum á pallbíl fullum af
krökkum. Ég rak upp stór augu
og spurði Nonna hvað þetta væri
nú eiginlega, en hann yppti öxlum
og sagði eins og ekkert væri eðli-
legra, að þetta væri nú bara hann
Hector. Þá var pabbi þessa Hect-
ors ríkur og mútaði lögreglunni
svo strákurinn gæti verið að keyra
um. Það var nefnilega eins og
eðlilegasti hlutur í heimi að múta
lögreglunni ef maður var tekinn
fyrir eitthvert brot og fá að sleppa
með skrekkinn.“

Löggan hirti íspeningana
„Eitt sinn bauð pabbi mér að

keyra þar sem ég var á þeim aldri
að maður átti að vera byrjaður að
læra, en mér fannst það eitthvað
svo kjánalegt að ég þorði ekki.
Nonni bróðir greip tækifærið og
bauð sig fram í staðinn. Og það
varð úr að hann fékk að keyra
einhvern smáspotta í ísbúðina
þangað sem við ætluðum.

Mér fannst þetta óborganlega
fyndið og furðulegt og skellihló
yfir þessu þar til löggan stoppaði
okkur. Pabbi sat í framsætinu
við hlið Nonna með íspeninga
tilbúna í hendinni (enda um afar
stuttan spöl að ræða) og þrátt
fyrir að upphæðin væri hærri en
sú sem vanalega þurfti til að múta
sig út úr svona aðstæðum heimt-
aði lögreglumaðurinn að fá alla
summuna. Svo að hlátur minn
breyttist fljótt í grát Gunnars Atla
yngri bróður míns, þar sem ís-
peningarnir voru horfnir.“

Hér á gamla Fróni berast oft
fréttir af glæpum tengdum fíkni-
efnastríðum í Mexíkó, en aðspurð
segist Hafdís ekki hafa orðið vör
við neitt í þá áttina. Hins vegar
hafi sumt sem bar fyrir augu verið

mjög forvitnilegt.
„Við bjuggum í borginni Guay-

mas í Sonora-fylki, sem er mjög
nærri landamærunum við Banda-
ríkin. Við bjuggum rétt fyrir utan
hverfi sem kallast Miramar þar
sem margt mjög vel stætt fólk
bjó við eina götuna. Það var nú
mjög áhugavert að ganga þá götu,
en við mörg húsin stóðu vopnaðir
verðir. Mér fannst það alltaf jafn
stórfurðulegt og manni stóð ekki
á sama að ganga framhjá þeim.
Ég get svo sem ímyndað mér hver
ástæðan var að baki, að fólkið
sem þar átti heima fannst sig
þurfa á vopnaðri gæslu að halda.“

Mikill lærdómur að
starfa hjá lögreglunni

Segja má að reynsla Hafdísar
af lögreglunni í Mexíkó sé eins
og svart og hvítt samanborið við
reynslu hennar af lögreglunni
heima á Íslandi.

„Ég vann í tvö sumur hjá lög-
reglunni þegar ég var rétt komin
yfir tvítugt. Það ættu allir að prófa
að vinna í lögreglunni, að mínu
mati. Þvílíkur lærdómur sem það
er, og eftir að hafa unnið þar ber
ég ómælda virðingu fyrir lögregl-
unni. Þetta er mjög óeigingjarnt
starf. Þetta er fólkið sem mætir á
staðinn, sama hvaða aðstæður
sem koma upp. Og oft þarf það
að líða óvirðingu og dónaskap
frá samborgurum.

Ég kom nú eiginlega sjálfri
mér á óvart með hvað maður
náði að höndla ýmsar erfiðar að-
stæður vel. Ég hafði einmitt velt
því fyrir mér hvernig maður
myndi bregðast við í þeim að-
stæðum, en í hvert sinn sem erfið
útköll komu upp fór maður í ein-
hvern gír og hélt alveg rónni og
gekk í verkið óhikað. Síðan þegar
það var afstaðið og maður aftur
kominn niður á stöð skalf maður
kannski eins og hrísla.

Mjög vel var haldið utan um
mann, en eftir erfiðustu útköllin
settist varðstjórinn niður með
hópnum og ræddi við hann. Jafn-
framt hvatti hann okkur til að
ræða við sig ef manni liði enn
illa dagana á eftir. Eins kallaði
yfirlögregluþjónninn mann oft til
sín og bauð manni að ræða líðan
sína við sig. Fyrir vikið finnst
manni ekkert vera óuppgert í dag
þótt sumt hafi verið erfið reynsla
á meðan henni stóð.“

Fussaði og sveiaði
yfir körfuboltanum

Hafdís var á árum áður frækin
körfuknattleikskona og keppti
um árabil bæði með KFÍ og KR.
Hún kynntist einmitt Shirani Þór-
issyni manni sínum í gegnum
íþróttina, en svo skemmtilega vill
til að hann er formaður KFÍ í
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dag. En körfubolti heillaði ekki
Hafdísi alla tíð.

„Ég man að ég var í leikfimi-
tíma hjá Kalla Aspelund í gamla
íþróttahúsinu við Austurveg, ætli
ég hafi ekki verið um tíu ára. Ég
var tuðandi yfir því að það ætti
að spila körfubolta eina ferðina
enn, og þá sagði Kalli að ég ætti
bara að vita til, ég yrði körfubolta-
kona er ég yrði eldri. Ég fussaði
og sveiaði bara því mér fannst
hugmyndin svo langsótt.

En sjö árum seinna var ég kom-
in á kaf í íþróttina. Þá hafði Bald-
ur Jónasson komið upp að mér
eftir fótboltaæfingu og spurt
hvort mig hefði aldrei langað til
að prófa að æfa körfubolta. Ég
ákvað að slá til, mætti á eina
æfingu, og þá varð ekki aftur
snúið.“

– En hvernig kom það til að þú
færðir þig frá KFÍ yfir til KR um
tíma?

„Eftir að ég flutti suður, þá
kom í raun og veru ekkert annað
til greina en KR. Ég hafði alltaf
haldið með þeim í fótbolta og
þegar ég fékk símtal frá þjálfaran-
um þar sem hann bauð mér á
æfingar var ég ekki lengi að
þiggja það.“

Hollt að prófa að vera
lítill fiskur í stórri tjörn

Hafdís æfði með KR í þrjú og
hálft tímabil og segir þann tíma
hafa verið afar lærdómsríkan.

„Á þessum tíma hafði ég
nýlega verið valin í U20 hóp og
fór með honum á Norðurlanda-
mót í Danmörku. Eftir því sem
best ég veit var ég fyrsta stelpan
sem var valin í unglingalands-
liðshóp frá KFÍ. En skömmu
seinna voru tvær valdar frá fé-
laginu í aðallandsliðið.

Það var ótrúlega hollt og gott
að fara frá því að vera stór fiskur
í lítilli tjörn hjá KFÍ í að vera
lítill fiskur í stórri tjörn hjá KR.
Fyrsta árið mitt í KR var liðið
gjörsamlega frábært með fullt af
landsliðskonum innanborðs. Ekki
laust við að ég hafi verið afar
grobbin af því að spila með þeim.

Ég var því vön því að heiman
að vera alltaf í byrjunarliðinu og
spila slatta í hverjum leik, en
þetta fyrsta ár spilaði ég samtals
þrjár mínútur allt tímabilið. Ég
ákvað samt að þrauka þetta þar
sem ég myndi læra helling bara
af því að æfa með liðinu. Enda
var það algjörlega raunin, ég tók
miklum framförum og var orðin
mikið betri körfuboltamaður fyrir
vikið. Næsta vetur var ég farin
að spila um fimmtán til tuttugu
mínútur í hverjum leik.“

Fjölskyldan öll í körfunni
Í lok viðtalsins uppljóstrar Haf-

dís að hún sé mætt aftur á park-
etgólfið.

„Já, ég er byrjuð aftur að mæta
á æfingar eftir nokkurra ára hlé.
Það er mjög skemmtilegt.

Svo má nú eiginlega segja að
þetta sé orðið fjölskylduáhuga-

mál, ég byrjuð að æfa aftur, Shir-
an er að þjálfa, eldri sonur okkar

Jón Gunnar er líka að æfa og
Guðmundur Arnór, sá yngri, hef-

ur mikinn áhuga á körfubolta og
hefur mætt á nokkrar æfingar í

krílaboltanum.“
– Thelma Hjaltadóttir.
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Sælkeri vikunnar er Sigríður Inga Sigurjónsdóttir á Ísafirði

Humarsúpa og kjúklingarétturHumarsúpa og kjúklingarétturHumarsúpa og kjúklingarétturHumarsúpa og kjúklingarétturHumarsúpa og kjúklingaréttur
Ég ætla að bjóða ykkur upp

á bragðgóða humarsúpu og frá-
bæran kjúklingarétt sem er
mjög ljúffengur. Ávaxtarsalat
uppskriftin kemur frá norskri
bekkjarsystur minni, síðan ég
var í námi í Noregi. Mér finnst
gaman að elda og finna upp-
skriftir og prófa eitthvað nýtt.
Svo er ég svo heppin að eiga
karl  sem  borðar allt sem tönn
á festir og það er ekki leiðin-
legt.

Humarsúpa
Humar (700- 800 gr )
Smjör til steikingar
Karrý 2 tsk.
Paprikuduft 1 tsk.
Paprika rauð
Laukur
Tómat purré (lítil dós)
Rjómi 500 ml.
Hvítvín 2 dl. eða eftir smekk
Fiskikraftur 1-2 tsk
Tasty fljótandi humarkraftur
4-6 msk. (eða eftir smekk)
1/2 lítri vatn
Salt og pipar

Skerið niður papriku og lauk
og steikið í potti. Næst er krydd-
ið,saltið og piparinn settur út í og
því næst tómatpúrré, hvítvín og
vatn og þetta látið sjóða vel. Þá
er settur rjómi og hitað að suðu.
Að lokum er humarinn settur út í
og hann látinn hitna í gegn. Þetta
er svo borið fram með hvítlauks-
brauði.

Ljúffengur kjúklingaréttur
4-5 kjúklingabringur, skornar í
sneiðar
3 msk olia
2 litlir laukar, saxaðir
1 ½ msk gott karrý (50-50 karry
og karry delux)
4 hvítlauksrif, söxuð
1 ½ cm ferskt engifer, raspað
1 kjúklingarteningur
1 ½ dl gulrótarsafi (granini)
1 ½ dl eplasafi
250 gr kókosmjólk
1 tsk salt
1 tsk sykur
2 tómatar, saxaðir
1 msk ferskt kóriander, saxað
1 hrein jógúrt

þá. Grófhakka hneturnar og setja
þetta allt í stóra skál.Hella sólsaf-
anum yfir salatið. Þetta er látið
standa í hálftíma áður en þetta er
borið fram með vanilusósu og
þeyttum rjóma.

Vanillusósa
1 egg 4 dl mjólk eða mat-
reiðslurjómi
2 tsk. Kartöflumjöl
1-2 msk sykur
1 msk. Vanilusykur

Blanda eggi, mjólk og kart-
öflumjöli í pott. Hræra í allan
tímann meðan þetta hitnar.
Taka svo pottinn af hellunni
þegar sósan byrjar að þykkna.
Þetta má ekki sjóða. Smakka
til með vanilusykrinum. Setja
í ísskáp og hún er svo borin
fram ísköld.

Ég skora á Konný Björk
Viðarsdóttur og Júlíus Símon
Pálsson að vera næstu sæl-
kerar vikunnar.

Hitið olíu og steikið lauk með
karrý. Setjið því næst kjúkling,
kjúklingatening, hvítlauk og
engifer út á pönnuna og steikið.
Setjið svo gulrótarsafa, eplasafa,
kókosmjólk, salt og sykur og látið
malla í 15-25 mín. Setjið svo
kóríander, tómata og hreina jóg-
úrt saman við í lokin rétt áður en
borið er fram. Gott er að bera
fram með salati, hrísgrjónum og
hvítlauksbrauði.

Ávaxtasalat með vanilusósu
(fyrir 4)

2 appelsínur
2 epli
2 perur
2-3 kíví
1-2 bananar
1/2 dl heslishnetur
½ dl. Rúsínur
2 dl appelsínusafi (sólsafi)
Smá sykur
Skræla appelsínurnar, eplin,

perurnar og skera í litla bita.Taka
kjarnann úr eplunum og perun-
um.Bananarnir eru  skornir í
skífur eftir að búið er að afhýða

Sértækur kvóti mögulega endurauglýstur
Skoða þarf hvort ekki þurfi að

auglýsa upp á nýtt 300 sértækan
byggðakvóta Flateyrar. Arctic
Oddi ehf. á Flateyri er með samn-
ing við Byggðastofnun um veiðar
og vinnslu á kvótanum. „Í kjölfar
yfirlýsingar Arctic Odda um að
þeir hyggist hætta bolfiskvinnslu
þarf að skoða hvort að sértæki
kvótinn verði ekki endurauglýst-

ur,“ segir Gísli Halldórsson, bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar. Eftir að
Vísir hf. tilkynnti að fyrirtækið
hætti allri fiskvinnslu á Þingeyri
brást Sigurður Ingi Jóhannsson
sjávarútvegsráðherra við með því
að ráðstafa 400 tonna sértækum
byggðakvóta til þorpsins.

„Kvótinn var auglýstur í sumar
og tveir aðilar sóttu um en annar

aðilin virðist hafa dregið sig til
baka og það þarf að skoða hvort
það þurfi ekki að auglýsa upp á
nýtt,“ segir Gísli Halldór. Þriðja
þorpið í Ísafjarðarbæ sem hefur
fengið sértækan byggðakvóta er
Suðureyri en þar er Íslandssaga
hf. með samning við Byggða-
stofnun um veiðar og vinnslu á
400 tonna kvóta.

Heydalur í Mjóafirði í Ísafjarð-
ardjúpi eru einn af þeim stöðum
sem reka ferðaþjónustu allt árið
um kring. Þar búa Stella Guð-
mundsdóttir og Gísli Pálmason
og ferðamenn sem þangað koma
geta valið úr ævintýralega mörg-
um afþreyingum, sem taka þó
mið af bæði árstíma og veðri.
Yfir vetrartímann eru norður-

ljósaferðirnar vinsælar hjá þeim
Stellu og Gísla og eins koma
rjúpnaskyttur oft ár eftir ár til
þeirra um rjúpnahelgarnar.

„Veturinn fer ágætlega af stað.
Það eru rjúpnahelgar framundan
og fyrstu norðurljósafararnir
komu á laugardag. Þeir voru frá
Þýskalandi en ferðafólkið kemur
mikið þaðan. Líka frá Banda-

ríkjunum og svo kemur hópur
frá Singapore bráðum.“ Gestgjaf-
arnir gera ýmislegt með ferða-
fólkinu. Þau flakka meðal annars
um nágrannabyggðirnar og líta á
það sem markvert er. Þá er farið
í reiðtúr eða göngu, eftir því
hvernig viðrar. „Það er ekki hægt
að dorga í gegnum ís á þessum
árstíma og hestarnir fara að detta

út, en við förum til dæmis dags-
ferðir á Ísafjörð og komum við í
Litlabæ og Melrakkasetrinu,“
segir Stella.

Þó nokkrir gestir hafa boðað
komu sína í Heydal í vetur. Gest-
gjafarnir hafa fengið fyrirspurnir
um það hvort þau hafi opið yfir
jólin en svo er ekki þó gestir
komi bæði fyrir og eftir hátíðarn-

ar. „Við erum opin fyrir öllu og
það er búið að panta hjá okkur á
nýársdag. Þetta er ekki bara erlent
ferðafólk sem kemur heldur líka
Íslendingar og oft hópar eða fólk
sem kemur frá nágrannabyggð-
unum í rólegheit yfir helgi, þetta
er svo stutt og notalegt að fara,“
segir Stella.

– sfg@bb.is

„Stutt og notalegt að fara“
Rjúpnahelgarnar eru
oft fjörugar í Heydal.
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Tímaflakk stjórnmálamanna

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Málmiðnaðarmenn
Slippurinn Akureyri ehf., óskar eftir að ráða

vélstjóra/vélvirkja, stálsmiði og rennismið til
framtíðarstarfa.

Upplýsingar í síma 460 2900. Umsóknir send-
ist á netfangið slipp@slipp.is.

Slippurinn Akureyri ehf., · DNG · Nausta-
tanga 2 · Akureyri. Sími 460 2900 · Fax
460 2901 · www.slipp.is · www.dng.is

Allt bleikt og kaffið líka
Október er bleikur mánuður

og þar með helgaður vitundar-
vakningu á brjóstakrabbameini.
Fjölmargir vinnustaðir nota tæki-
færið til að efla vinnuandann jafn-
framt því að vekja athygli á sjúk-
dómnum. „Í öllu gamninu er
nokkur alvara,“ segir Sturla Páll
Sturluson, tollvörður á Ísafirði
við BB. Starfsfólk í öllu Stjórn-
sýsluhúsinu var ákaflega bleikt á
fimmtudag í síðustu viku, bæði í
klæðnaði og á vinnustöðvum og
um miðjan dag voru veittar við-
urkenningar fyrir ýmis bleik af-
rek.

„Þetta er í þriðja skiptið sem
við höldum upp á bleika daginn
og það er alltaf verið að bæta
við,“ segir Sturla. „Við gerum
þetta til að fá upp stemmningu
og það eru allir í húsinu sem taka
þátt.“ Fjölmörg fyrirtæki og
stofnanir eru þarna til húsa, svo
sem skattstofan, sýsluskrifstofan,
Innheimtustofnun, Vátrygginga-
félagið, Íslandsbanki og bæjar-

skrifstofurnar. „Það eru veittar
viðurkenningar í ýmsum flokkum
og fimm manna dómnefnd sér
síðan um að velja sigurvegara.
Og viðurkenningar voru veittar
við hátíðlega athöfn hér uppi á
fjórðu hæð.“

„Bleikasta konan fékk viður-

kenningu og það var Braga Ósk
Bragadóttir, Hjörtur Sigurðsson
var bleikasti karlinn, bæjarskrif-
stofurnar bleikasti vinnustaður-
inn, Innheimtustofnun var með
bleikustu kaffistofuna, sýslu-
skrifstofan með bleikustu vinnu-
stöðina og Bryndís Ósk Jóns-

dóttir var í frumlegasta bleika
klæðnaðinum. Þetta er bara
skemmtilegt og það er alltaf verið
að bæta við skreytingum, og hér
er allt bleikt í dag, meira að segja
kaffið er bleikt,“ segir Sturla
hress að lokum.

– sfg@bb.is

Því miður eru stjórnmálamenn ekki í miklum metum meðal al-
mennings, sem hefur skrýtnar skoðanir á mörgu málefninu og mönn-
um yfirleitt. Eitt er víst í síbreytilegum heimi að sólin kemur upp á
morgnana og sest á kvöldin, svona yfirleitt. Við gang hennar hafa
menn miðað lengd dags og skil hans og næturinnar. Hefur það geng-
ið bara hreint prýðilega þó með örfáum undantekningum. Nú hafa
nokkrir alþingismenn tekið á sig rögg og vilja að þessi gamli háttur
verði látinn ráða klukkunni. Það hefur ekki verið gert um langt skeið.
Lengi var sá háttur hafður á að flýta klukkunni á sumrin og seinka
henni aftur að haustinu. Fyrir því munu hafa legið misgáfuleg rök,
einkum að með því móti nytu Íslendingar dagsbirtu lengur að sumr-
inu. Þá er að vísu bjart nánast allan sólarhringinn hvort eð er. Fyrir
nærri hálfri öld var klukkunni ekki seinkað aftur að haustinu og hefur
Ísland verið á Greenwich Mean Time, skammstafað GMT, frá 1968.
Sá tími er að vísu hinn gamli sumartími á Íslandi og tími á hádegisbaug
jarðar í London.

Fyrir nokkrum árum datt alþingismönnum í hug að flýta klukkunni
enn frekar á Íslandi og hafa sama tíma og á meginlandi Evrópu. Það
varð ekki að veruleika og létti mörgum við þá niðurstöðu. Sjálfsagt
hefur þessu góða fólki gengið gott eitt til, en ef fólk vill vakna um
miðjar nætur þá getur hver og einn gert það óháð þvi hvað klukkan
segir hverju sinni. Það er hluti af frelsi okkar hér á Íslandi að vakna

þegar við teljum það hæfa okkur og leggjast til svefns með sömu rök-
um, að við ráðum því einfaldlega sjálf. Forsendur að baki því að færa
klukkuna til þess tíma sem áður var kenndur við GMT, en er nú nefnd-
ur UTC sem stendur fyrir Coordinated Universal Time eða samræmdan
heimstíma, eru meðal annars heilsa fólks og sérstaklega að börn skuli
ekki rekin á fætur um miðjar nætur. En það er nú talið hafa slæm hrif
á geðheilsuna að klukka fylgi ekki gangi sólar. Kannski er þar að leita
skýringa á því hvernig stór hluti þjóðarinnar hagar sér.

Tímaflakk alþingismanna er nú í rétta átt og ber að fagna því. Þá er
einni spurningu ósvarað, þeirri hvort að tímaflakk verður aftur tekið
upp innan ársins. Árin 1917-1921 var klukkunni flýtt um eina klukku-
stund að sumrinu á grundvelli laga frá 1907, en hún var látin halda sér
óbreytt árin 1922 til 1938, en svo var aftur farið að flýta henni að sumr-
inu allt til þess tíma að flýtingin var látin halda sér árið 1968. Frá því
merka ári, sem heil kynslóð velur að kenna sig við, hefur verið eilíft
sumar á Íslandi, þótt þess hafi ekki séð stað í vetrarveðrum. Kannski
er best að vera ekki að þessu tímaflakki. Síðustu 36 árin hefur þjóðin
verið laus við það. En afar fróðlegt verður að sjá hver afdrif þessa nýj-
asta tímaflakks verða. Kannski sprettur upp kynslóð íhaldsamra við
afturförina í tímaflakkinu öfugt við það sem gerðist þegar hin rómaða
,,68“ kynslóð reis upp. Það er kannski betra að fara varlega í þessum
efnum.
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Straumlaust á Vestfjörðum þrjár næt-
ur í næstu viku vegna álagsprófana

Straumlaust verður hjá öllum
íbúum Vestfjarða aðfararnótt 13.
og 14. nóvember og aðfararnótt
12. nóvember hjá íbúum Bolung-
arvíkur og Ísafjarðar. Ástæðan
er álagsprófanir á vegum Lands-
nets og Orkubús Vestfjarða
vegna lokafrágangs á umfangs-
miklu uppbyggingarferli raforku-
mála á svæðinu sem til framtíðar
á að draga verulega á líkum á
langavarandi straumleysi á Vest-
fjörðum.

Lagning jarðstrengs milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar, endur-
bygging og endurbætur á raflín-
um, nýtt tengivirki á Ísafirði og
nýtt tengivirki og varaflsstöð i
Bolungarvík eru allt liðir í þeim
áformum Landsnets og Orkubús-
ins að stórbæta afhendingarör-
yggi raforku á svæðiskerfinu á
Vestfjörðum. Notendur hafa að-
eins orðið varir við það að þetta
er í bígerð á síðustu dögum og
vikum því truflanir hafa orðið á
rafmagni á meðan nýr búnaður í
kerfinu er prófaður. Þannig er
m.a. búið að uppfæra og breyta
varnarbúnaði á Mjólká og því
miður leysti út af þeim sökum
fyrir nokkrum dögum biðjumst
við velvirðingar á því,“ segir Víð-
ir Már Atlason, verkefnastjóri hjá
Landsneti. Að hans sögn er verið
að koma upp svokölluðu snjall-
netslausnum  í raforkukerfinu á
Vestfjörðum en snjallnetið tengir
varaaflstöðvar við kerfið með
sjálfvirkum hætti og lágmarkar
þann tíma sem kerfið er úti.

Í þessari viku hefur verið fram-
hald á prófunum með keyrslu
díselvélanna sex í nýju varaafls-
stöðinni í Bolungarvík. Þessar
prófanir hafa ekki haft nein
óþægindi í för með sér fyrir íbúa
á Vestfjörðum nema hvað Bol-
víkingar gætu hafa orðið varir
við reyk frá stöðinni.Í næstu viku
munu hins vegar íbúar Bolungar-
víkur og Ísafjarðar, og reyndar
Vestfirðingar allir, verða fyrir
straumleysi vegna álagsprófana
á vegum Landsnets og Orku-
búsins  því þá verður rafmagn
tekið að til að fylgjast með virkni
svæðiskerfisins. Ekki er útlokað
að rafmagnstruflanir verði einnig
vestra aðfararnótt 18. og 19. nóv-
ember vegna kerfisprófana en
það skýrsit þó ekki endanlega
fyrr en í lok næstu viku.

Vonast eftir skilningi
af hálfu notenda

„Þessar prófanir fara mest-
megnis fram á nóttunni og þá
verða allir Vestfirðir undir. Við
prófum að slá út Breiðadalslínu
og Mjólkárlínu og sjáum hvernig
kerfið bregst við,“ segir Víðir Már

og bætir við að breytingarnar á
raforkukerfinu á Vestfjörðum
sem nú sé verið að leggja loka-
hönd á séu mjög umfangsmiklar
og flóknar. „Í nýju aðveitu- og
varaaflstöðinni í Bolungarvík er
mjög flókinn tæknibúnaður, á
Ísafirði var byggð ný aðveitustöð
og svo var búnaður uppfærður í
spennivirkinu í Breiðadal og
einnig í Mjólkárvirkjun. Þetta
kerfi er líka mjög umfangsmikið,
það er að segja tæknibúnaður á
mörgum stöðum þarf að vinna
saman sem gerir þetta enn flókn-
ara en ella. Til þess að vera vissir
um að þetta gangi allt upp þurfum
við að fara í prófanir sem ekki er
hægt að gera nema með því að
taka rafmagnið af,“ segir Víðir
Már. Hann segist vonast til að
íbúar vestra sýni þeim þolinmæði
og skilning vegna þeirra óþæg-
inda sem þeir gætu orðið fyrir
meðan á prófununum stendur en
reynt verði að lágmarka áhrifin
eins og kostur er, m.a með því að
gera flestar þessara prófana að
næturlagi.

Aukið raforku-
öryggi markmiðið

Markmiðið með umræddum
breytingum er að auka raforku-
öryggi á Vestfjörðum. Aðspurður
hversu mikil stytting verði á þeim

tíma sem íbúar gætu þurft að
vera rafmagnslausir í hvert sinn
sem vetrarlægðir skella á vill
Víðir Már engu lofa á þessum
tímapunkti. „Það fer alveg eftir
því hvaða lína leysir út. Ef
Breiðadalslína leysir út og norð-
urfirðirnir verða rafmagnslausir
er markmiðið að það taki ekki
nema mínútu að keyra upp vara-

aflstöðvarnar segir Víðir Már en
bætir við að það taki örugglega
einhvern tíma að fínstilla allt
kerfið til að það náist. Algengara
sé hins vegar að Vesturlína, sem
tengir Mjólká við landskerfið,
leysi út og þá geti kerfisstýringin
orðið aðeins flóknari. „Það fer
t.d. eftir því hversu mikið álag er
á Mjólkárvirkjun. Það sem við

sjáum fyrir okkur ef Vesturlínan
leysir út er að snjallnetið klippi
þá út Breiðadalslínu og keyri
norðursvæðið á varaafli frá Bol-
ungarvík en Mjólká sjái um suð-
urfirðina,“ segir Víðir Már.

Nánari upplýsingar um fyrir-
hugaðar prófanir Landsnets og
Orkubúsins er að finna í auglýs-
ingu á bls. 11.

Frá vígslu tengivirkisins á Skeiði í september.
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Krossgátan

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

Fimmtudagur 6. nóvemerFimmtudagur 6. nóvemerFimmtudagur 6. nóvemerFimmtudagur 6. nóvemerFimmtudagur 6. nóvemer
kl. 20:00  Everton - Lille

Laugardagur 8. nóvemberLaugardagur 8. nóvemberLaugardagur 8. nóvemberLaugardagur 8. nóvemberLaugardagur 8. nóvember
kl. 12:45 Liverpool - Chelsea

kl. 15:00 Burnley - Hull
kl. 15:00 West Ham - Aston Villa
kl. 15:00 Almeria - Barcelona
kl. 15:00 Man. Utd - Crystal P

kl. 15:00 South.pt.on - Leicester
kl. 17:30 QPR - Man. City

kl. 19:00 Real M - Rayo Valle
Sunnudagur 9. nóvemberSunnudagur 9. nóvemberSunnudagur 9. nóvemberSunnudagur 9. nóvemberSunnudagur 9. nóvember
kl. 13:30 Tottenham - Stoke
kl. 13:30 WBA - Newcastle

kl. 13:30 Sunderland - Everton
kl. 17:30 Swansea - Arsenal

kl. 20:00 Real S - Athl. Madrid

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
6. nóvember 1954: 6. nóvember 1954: 6. nóvember 1954: 6. nóvember 1954: 6. nóvember 1954: Veitinga-
húsið Naustið í Reykjavík var

opnað. Það var fyrst veitinga-
húsa til að bjóða þorramat.
7. nóvember 1987:7. nóvember 1987:7. nóvember 1987:7. nóvember 1987:7. nóvember 1987: Ólafur

Ragnar Grímsson var kjörinn
formaður Alþýðubandalags-
ins í stað Svavars Gestssonar.
8. nóvember 1949:8. nóvember 1949:8. nóvember 1949:8. nóvember 1949:8. nóvember 1949: Umferð-
arljós voru tekin í notkun á
fjölförnustu gatnamótum í
miðbæ Reykjavíkur. Þetta
voru fyrstu umferðarljósin í

bænum. Í dagblöðum voru
þau sögð „hin sanngjörn-
ustu“ og stöðvuðu engan

„lengur en nauðsynlegt er.“
8. nóvember 1983:8. nóvember 1983:8. nóvember 1983:8. nóvember 1983:8. nóvember 1983: Rán,

þyrla Landhelgisgæslunnar,
fórst í Jökulfjörðum og með

henni fjórir menn. Þyrlan kom
til landsins í október 1980.

9. nóvember 1986:9. nóvember 1986:9. nóvember 1986:9. nóvember 1986:9. nóvember 1986: Tveimur
hvalveiðibátum var sökkt við
Ægisgarð í Reykjavíkurhöfn.

Líklegt er talið að sendimenn
hvalfriðunarsamtakanna Sea
Shepherd hefðu unnið verkið.
10. nóvember 1967:10. nóvember 1967:10. nóvember 1967:10. nóvember 1967:10. nóvember 1967: Stráka-
göng voru formlega tekin í

notkun. Þar með komst Siglu-
fjörður í vegasamband allt árið.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðan og NA 10-20 m/s,

hvassast NV-lands. Víða snjó-
koma fyrir norðan, annars

rigning eða slydda. Kólnandi.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðanátt og él, en þurrt og

bjart sunnan- og vestan-
lands. Frost 0-8 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Breytileg átt og víða léttskýj-

að, en sums staðar él við
ströndina. Kalt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÞjónustuauglýsingarFækkar í
Ísafjarðarbæ

Íbúum Ísafjarðarbæjar fækkaði
um fjörutíu manns milli annars
og þriðja ársfjórðungs þessa árs,
eða úr 3.670 í 3.630, að því er
fram kemur í nýjum mannfjölda-
tölum Hagstofunnar.

Íbúum fækkar um fimmtíu frá
þriðja ársfjórðungi síðasta árs til
sama ársfjórðungs í ár. Þann 1.
janúar í ár voru íbúar sveitarfé-
lagsins 3.639 og er heildarfækk-
un ársins því níu manns.

Fjöldi gjald-
þrota svipaður

Gjaldþrotum fyrirtækja á Vest-
fjörðum fækkaði um tvö milli
ára í fyrra. Árið 2013 voru 18
fyrirtæki úrskurðuð gjaldþrota en
20 árið 2012. Þetta kemur fram í
tölum Hagstofunnar.

Á landinu öllu fækkaði gjald-
þrotum einkahlutafélaga á síð-
ustu tólf mánuðum, frá október
2013 til september 2014 um 17
prósent samanborið við tólf mán-
uði þar á undan. Alls voru 822
fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta
á tímabilinu.

Fækkar um 50
á Vestfjörðum

Vestfirðingum hefur fækkað
um fimmtíu manns sé þriðji árs-
fjórðungur á síðasta ári borinn
saman við sama ársfjórðung í ár.
Í lok þriðja ársfjórðungs í fyrra
voru Vestfirðingar 7.020 en í lok
sama ársfjórðungs í ár hafði þeim
fækkað niður í 6.970.

Í Vesturbyggð, Tálknafjarðar-
hreppi, Kaldrananeshreppi fjölg-
ar milli ársfjórðunga. Í Súðavík-
urhreppi er íbúafjöldinn sá sami
en í öðrum sveitarfélögum fækk-
ar íbúum.

Ríkið styðji við
leit að heitu vatni

Fjórðungsþing Vestfirðinga
leggur þunga áherslu á að ríkis-
valdið styðji við sveitarfélögin
til að vinna að framtíðarlausnum
á orkubúskap Vestfjarða, eins og
t.d. leita að heitu vatni og lagn-
ingu hitaveitu þar sem það er
mögulegt. Í ályktun fjórðungs-
þingsins sem haldið var á Þing-
eyri fyrir stuttu var skorað á stjórn-
völd að að fara að tillögum starfs-
hóps um jöfnun húshitunarkostn-
aðar sem starfaði á vegum iðn-
aðarráðuneytisins og skilaði
niðurstöðum í skýrslu starfshóps
um breytingar á niðurgreiðslum
til húshitunar í desember 2011.

Auk þess sem auka þarf niður-
greiðslur til húshitunar til að jafna
kostnað á milli kaldra svæða.
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