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Fjöldi þolenda
lifir í þögn

Óska eftir
áætlun

– Harpa Oddbjörnsdóttir er ein þeirra sem stofnaði Sólstafi, systursamtök Stígamóta á Vestfjörðum, sem hafa það að markmiði að bæta aðgengi
þolenda kynferðisafbrota að hjálp í sínu byggðarlagi. Harpa veit vel þörfina fyrir hjálp en hún er
sjálf þolandi kynferðislegrar misnotkunar. Í miðopnu er rætt við Hörpu á opinskáan hátt um hennar eigin reynslu, starf Sólstafa og þá vá sem kynferðisleg misnotkun barna er á Íslandi í dag.

Óhjákvæmilegt að grípa
til aðgerða á Garðstöðum
Hreinsun Garðstaða í Ísafjarðardjúpi skal vera lokið í
nóvember 2008 en sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur
ákveðið að veita Þorbirni
Steingrímssyni, umráðamanni
Garðsstaða, lokafrest til þeirrar dagsetningar. Í janúar 2006
var gerður samningur við Þorbjörn Steingrímsson, um hreinsun og förgun bílflaka, véla,
tækja, brotamálms o.fl., sem
þar eru. Miðaði samningurinn
að flutningi bílflaka og annars
úrgangs frá svæðinu fyrir 15.
maí 2006. Við þau tímamörk
var ekki staðið af hálfu umráðamanns Garðsstaða. Síðari

hluta árs 2006 voru enn gerð
drög að samkomulagi um hreinsun á svæðinu o.fl. og með tilteknu fyrirkomulagi og innan
skilgreindra tímamarka.
Þrátt fyrir ítrekuð tilmæli
var sá samningur ekki undirritaður og náðist ekki samkomulag um hreinsun svæðisins. Samkvæmt athugun
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða
hefur magn bílflaka og annars
úrgangs aukist á svæðinu á
tímabilinu frá júlí 2006, samkvæmt úttekt sem gerð var
15. maí. Þriðjungur bílaflotans var fjarlægður við hreinsun sem gerð var í júlí í fyrra

Garðstaðir í Ísafjarðardjúpi.
en voru þá eftir um 400 bílar. dæma virðist ljóst, að ekki hefÍ bókun sveitarstjórnar ur reynst unnt að ráðast í framSúðavíkurhrepps segir: „Af kvæmd þessa í samráði við
hálfu Súðavíkurhrepps verður umráðamann jarðarinnar.
ekki lengur unað við umrætt
Sveitarstjórn Súðavíkurástand og er óhjákvæmilegt hrepps samþykkir hér með að
að grípa til aðgerða, og hreinsa umráðamanni Garðsstaða,
svæðið. Af framangreindu að Þorbirni Steingrímssyni, gef-

ist lokafrestur til 15. nóv. nk.
til að ganga frá formlegum
samningi gagnvart sveitarfélaginu þar sem fram komi skýr
áætlun um hreinsun svæðisins, sem fari fram í áföngum
og ljúki eigi síðar en 1. nóvember 2008, og sem feli í sér
skuldbindingu af hans hálfu.
Verði ekki gengið frá slíkum
samningi innan þessara tímamarka verður litið svo á að
frekara samráð við umráðamann hafi ekki þýðingu.
Áskilur Súðavíkurhreppur sér
þá rétt til einhliða aðgerða til
hreinsunar svæðisins, án frekari tilkynninga eða aðvarana.“

Rekstrarhalli Ísafjarðarbæjar fyrir árið 2006 nemur 12,1% af tekjum ársins,
en ársreikningar sveitarfélagsins hafa undanfarin ár
sýnt neikvæða rekstrarafkomu og gengið hefur á
eigið fé sveitarsjóðs. Eftirlitsnefnd með fjármálum
sveitarfélaga hefur óskað
eftir greinargerð vegna
hallans, en í reglugerð segir að afgreiði sveitarstjórn
fjárhagsáætlun, ársreikning eða þriggja ára áætlun
með halla skal hún senda
eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga greinargerð um ástæður hallans,
aðgerðir til að bæta þar úr
og áætlun um framtíðarhorfur í rekstri.
Eins og greint hefur verið frá var rekstrarniðurstaða ársreikningsins neikvæð um 348 milljónir
króna borið saman við 252
milljónir samkvæmt fjárhagsáætlun ársins. Ástæðan var hækkun lífeyrisskuldbindinga og mikil
hækkun verðbóta vegna
verðbólgu ársins 2006.
Þess má geta að eftirlitsnefnd fundaði með forsvarsmönnum Ísafjarðarbæjar fyrr á árinu og komst
að þeirri niðurstöðu að orsakir fjárhagsvanda Ísafjarðarbæjar séu fækkun
íbúa á svæðinu, breytingar
á atvinnulífi og þróun
tekjustofna sveitarfélaga.
Nefndin taldi að sveitarstjórnin hefði þegar gripið
til hagræðingaraðgerða,
meðal annars með aukinni
samvinnu við önnur sveitarfélög.
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Hárkompaníið opnar vefsíðu

Dagurinn í dag

Hárgreiðslustofan Hárkompaní á Ísafirði hefur opnað vefsíðu þar sem finna má
ýmsar upplýsingar um vöru og þjónustu sem í boði er á stofunni. Þar má einnig
finna myndir frá sýningum og öðrum viðburðum sem hárgreiðslustofan hefur
komið að. Hárkompaní ehf. var stofnað árið 2001 og hóf þá rekstur hársnyrtistofu
að Silfurgötu 1 þar sem verslunin Björnsbúð var áratugum saman. Árið 2006 flutti
fyrirtækið í Silfurgötu 6 eftir umfangsmiklar endurbætur á því húsi. Hárkompaní er
í Meistarafélagi í hárgreiðslu og jafnframt í Samtökum iðnaðarins.

8. nóvember 2007 –312. dagur ársins
Þennan dag árið1949 voru umferðarljós tekin í notkun á
fjórum fjölmennustu gatnamótunum í miðbæ Reykjavíkur.
Þetta voru fyrstu umferðarljósin í bænum. Í dagblöðum
voru þau sögð „hin sanngjörnustu“ og stöðvuðu engan
„lengur en bráðnauðsynlegt er.“

Verð-Vest: Fjármálaráðherra ekki
í tengslum við raunveruleikann
Verkalýðsfélag Vestfirðinga segir það ekki vera ekki
óraunhæfar kröfur verkalýðshreyfingarinnar að krefjast
þeirra kjarabóta að launþegar
í velferðarsamfélaginu séu
með útborguð laun fyrir ofan
fátækramörk. Þetta kemur
fram í pistli á vef Verk-Vest í
kjölfar viðtals við fjármálaráðherra í 24 stundum þar sem
fram kemur að verkalýðshreyfingin komi gjarnan fram

með óraunhæfar launakröfur,
því er líka haldið fram að síðan
róist hlutirnir og kröfurnar
færist nær raunveruleikanum.
„Ef núverandi kjör eru sá
raunveruleiki sem fjármálaráðherra ætlar launþegum að
lifa af þá er hann sjálfur ekki í
tengslum við kjör almennings
í landinu“, segir á verkvest.is.
„Það að ætla verkafólki að
færast nær raunveruleikanum
með því að þiggja litla launa-

hækkun er óskiljanlegt viðhorf hjá fjármálaráðherra sem
er með um 8 föld lágmarkslaun verkamanns. Sú var tíðin
að alþingismenn höfðu 1 ½
verkamannalaun í kaup sem
gera þá í dag 187.500,- fjármálaráðherra ætti kannski
sjálfur að færast nær raunveruleika verkafólks og reyna að
lifa og brauðfæra fjölskylduna
með þeim launum sem þar
eru skömmtuð.

Í kröfugerð Verkalýðsfélags Vestfirðinga kemur fram
að krafan um lágmarkslaun
fyrir dagvinnu skuli vera 41,5%
af grunn þingfararkaupi og
fylgi síðan launþróun þingfararkaups, en með því yrði launaþróun láglaunafólks tryggð.
Það eru ekki óraunhæfar
kröfur verkalýðshreyfingarinnar að krefjast þeirra kjarabóta að launþegar í velferðarsamfélaginu séu með útborg-

uð laun fyrir ofan fátækramörk. Það eru ekki óraunhæfar kröfur að fjölskyldum í
landinu sé búinn sá grunnur
að börn launþega hafi jafna
möguleika til þátttöku í leikjum og tómstundum félaganna.
Það eru ekki óraunhæfar kröfur að ætla stjórnvöldum það
að taka skattaumhverfi launþega til gagngerra endurskoðunar þannig að það komi þeim
sem minnst hafa til sem mestr-

ar hagsbóta.
Launþegar hafa alltof lengi
þurft að sætta sig við hrossalækningar þegar kemur að
kjarabótum sem þeim eru ætlaðar. Hinn almenni launþegi
er ekki legur aflögufær um að
standa einn undir velferðarsamfélaginu, þar verða fleiri
að taka þátt og er ráðuneyti
fjármála engin undantekning“, segir í pistlinum sem
lesa má í heild á verkvest.is.

Stofnfé SPVF aukið um milljarð
Stofnfjárútboð Sparisjóðs
Vestfirðinga er hafið en ákveðið var á stjórnarfundi þann 9.
október sl., að nýta heimild
stofnfjáreigenda til hækkunar
stofnfjár að nafnvirði 1.064.
009.009 kr. Stofnfjáraukningin er gerð til að jafnræðis verði
gætt er SPVF sameinast Sparisjóðnum í Keflavík og Sparisjóði Húnaþings og Stranda.
Stofnfjáreigendur eiga forgangsrétt til að skrá sig fyrir
hækkuninni og samkvæmt því
á hver stofnfjáreigandi rétt til
að skrá sig fyrir nýjum stofnfjárbréfum í hlutfalli við eign
sína við upphaf útboðs. Eftir
stofnfjárhækkunina er framreiknað að verðmæti stofnfjárbréfa í SPVF verði 1.426.207.
066 kr. að því gefnu að allt
stofnféð seljist. Heildarnafnverð stofnfjár fyrir hækkunina

er 301.170.383 kr. og verður
eftir hækkunina 1.365.179.
392 kr.
Stefnt er að því að sameiningin eigi sér stað fyrir lok
nóvember en samningaviðræður sparisjóðanna þriggja
hafa staðið yfir síðan í sumar.
Þann 6. september sendi Sparisjóður Vestfirðinga ásamt Sparisjóðnum í Keflavík og Sparisjóði Húnaþings og Stranda
frá sér svohljóðandi tilkynningu:
„Forsvarsmenn Sparisjóðsins í Keflavík Sparisjóðs Vestfirðinga og Sparisjóðs Húnaþings og Stranda hafa gert
með sér samkomulag um að
leggja til við stjórnir sjóðanna
að þeir verði sameinaðir. Efnahagur sparisjóðanna þriggja er
traustur og þeir hafa eflst til
muna hin síðustu misseri. Áætl-

anir gera ráð fyrir því að stofnfé verði aukið í tengslum við
sameininguna og verð að því
búnu u.þ.b. 5,7 milljarðar
króna. Eigið fé sameinaðs
sjóðs mun nema u.þ.b. 21
milljarði króna og ljóst þeir
munu í sameiningu geta sinnt
enn stærri verkefnum og eflt
þjónustu við viðskiptavini
sína. Stjórnendur sjóðanna
telja að ýmis tækifæri felist í
sameiningu sparisjóðanna;
útlána- og fjárfestingargeta
mun aukast til muna og margs
konar hagræði verður af nánara samstarfi. Allt verður þetta
til heilla fyrir viðskiptavini
sjóðanna, starfsmenn þeirra
og stofnfjáreigendur, og svarar jafnframt kalli tímans um
alhliða þjónustu fjármálafyrirtækja.“
– thelma@bb.is

Útibú Sparisjóðs Vestfirðinga á Ísafirði.

Rólegt yfir fasteignamarkaðnum á Vestfjörðum
Rólegt hefur verið yfir fasteignamarkaðinum á norðanverðum Vestfjörðum í haust
og er mikill munur milli ára.
Aðspurður segir Guðmundur
Óli Tryggvason, löggiltur
fasteignasali hjá Fasteignasölu Vestfjarða að þar spili
vaxtahækkanir og lækkun
veðhlutfalls stórt hlutverk.
„Yfir árið er kannski ekki svo
mikill munur á fasteignasölu
hér á svæðinu, en mikill mun-

ur er á þessu tímabili, september-nóvember miðað við í
fyrra.
Vextir á íbúðarlánum hafa
hækkað töluvert og virðast
ætla að halda áfram að hækka
á næstunni samkvæmt. stýrivaxtahækkunum. Einnig hafa
lánastofnanir verið að lækka
veðhlutfall úr 90% í 80% og
bankarnir hafa verið að herða
tökin á útlánum til þessara 20
% útborgana sem fólk þarf oft

að fá lánað .“
Guðmundur Óli segist þó
vera bjartsýnn á framhaldið.
„Það hefur aðeins verið að
lifna yfir markaðinum síðastliðnar vikur svo við horfum
bara björtum augum til framtíðar en það er ljóst að ef vextir
halda áfram að hækka áfram
eins þeir hafa verið að gera
núna mun salan líklega ekki
aukast að verulegu leyti á
næstunni .“ – thelma@bb.is
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Gistinóttum fækkar á milli ára á Vestfjörðum
Gistinóttum fækkaði á samanlögðu svæði Vestfjarða, Vesturlands, og Suðurnesja annan mánuðinn í röð miðað
við sama tíma í fyrra. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru gistinætur á svæðinu 10.500 í september í
fyrra en 9.600 í ár. Er um að ræða fækkun um tæp 9%. Í ágúst í fyrra var heildarfjöldi gistinátta 17.711 á
þessu svæði en fer niður í 17.555 í ágúst í ár eða niður um tæpt prósentustig. Þess ber að geta að við samantekt Hagstofunnar eru ekki talin með gistiheimili né hótel sem eingöngu eru opin yfir sumartímann. Á landinu
öllu fjölgaði gistinóttum um tæp 5% á milli ára í septembermánuði, fóru úr 121.400 í 116.100, en fjölgunin
var þó eingöngu á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi. Hlutfallslega mest var hún á Suðurlandi þar sem gistinóttum fjölgaði úr 11.600 í september í fyrra í 13.400 á sama tíma í ár. Það er tæplega 15% fjölgun. Á
höfuðborgarsvæðinu fjölgaði gistinóttum um tæp 8%, úr 77.900 í 83.800. Mestur varð samdráttur á Austurlandi þar sem gistinóttum fækkaði um 25%, en á Norðurlandi var lítil breyting á milli ára, 1% samdráttur.

Hafrannsóknastofnun telur ekki unnt
að heimila rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi
Hafrannsóknastofnun leggur til að engar rækjuveiðar
verði heimilaðar í vetur vegna
of bágs ástands rækjustofnsins
og fjölda ungfisks í flestum
fjörðum. Er það niðurstaða
nýlokinnar haustkönnunar
stofnunarinnar á rækjumiðunum við Vestfirði og í fjörðum
og flóum á Norðurlandi. Í ljós
kom að dálítill bati virtist vera
á rækjustofninum í Ísafjarðardjúpi og einnig virðist
rækjustofninn í Arnarfirði

hafa náð sér aðeins á strik.
Nýliðun rækju virtist góð í
Ísafjarðardjúpi. Minna var af
eins árs þorski og eldri á öllum
svæðum en verið hefur síðustu
vetur. Hins vegar var mikið af
ýsu eins árs og eldri, einkum
fjögurra ára ýsu 2003 árgangurinn, en sá árgangur hefur
verið áberandi inni á öllum
fjörðunum í fjögur ár á meðan
þorskurinn virðist ekki eins
staðbundinn.
Í stofnmælingu rækju á

grunnslóð eru jafnframt stundaðar almennar fiskirannsóknir
svo sem fæðurannsóknir á
þorski, ýsu og lýsu, mælingar
á öllum fiski og sýni tekin til
aldursákvörðunar ásamt skráningu fjölda þorsk- og ýsuseiða. Samkvæmt fyrstu niðurstöðum um fjölda þorskseiða virðist 2007 árgangur
þorsks slakur og svipaður og
árin 2004 til 2006. Fyrstu
merki um 2007 árgang ýsu
benda hins vegar til að sá ár-

gangur sé talsvert yfir meðaltali á grunnslóð.
Rækja fannst eins og undanfarna vetur á mjög takmörkuðu svæði innst í Arnarfirði
Heildarvísitala var lægri nú
en árið 2006 en þó mun hærri
en árið 2005 er rækjustofninn
hrundi í Arnarfirði. Rækjan
var mjög stór og virðist óvanalega mikið af rækju 5-7 ára.
Nýliðun virtist hins vegar lítil.
Þorskur var undir meðaltali
áranna 2000-2007 en þó var

mikið um þorsk í næsta nágrenni við rækjuna. Mjög mikið
var af ýsu í öllum firðinum og
þá einkum ýsu á fyrsta ári og
2003 árganginum. Hafrannsóknastofnunin hefur lagt til
að rækjuveiðar verði ekki
leyfðar veturinn 2007-2008.
Rækjustofninn í Ísafjarðardjúpi mældist lítill en hefur
þó farið stækkandi frá árinu
2004 og 2005 er stofninn náði
lágmarki og er nú svipaður og
haustið 2003. Minna var um

þorsk en áður en mikið var
um ýsu og lýsu.
Undanfarna fjóra vetur hefur verið mikið af þorski og
ýsu í Djúpinu og engar rækjuveiðar leyfðar. Frá og með
árinu 2006 virðist rækjustofninn hafa vaxið í Ísafjarðardjúpi og er heildarvísitala dálitlu hærri nú en haustið 2006,
vegna mikils ungfisks er þó
ekki unnt að leggja til rækjuveiðar að sinni.
– thelma@bb.is

byggð og því ætti engum að
stafa hætta af.
Sprengingar hafa meðal
annars verið notaðar erlendis
til að koma af stað snjóflóðum
við vegi og á skíðasvæðum.
Snjóflóðum er þá komið af
stað í litlum skömmtum en
þannig er komið í veg fyrir
stærri flóð. Harpa segir einnig
hugsanlegt að nota sprengingar til að sjá hvort rýma þurfi
ákveðin svæði. Það yrði þá

gert þannig að sprengt yrði á
svæði nærri rýmingarsvæðinu, þar sem engin byggð er
en aðstæður eru sambærilegar
og á rýmingarsvæðinu. Þannig er hægt að sá hversu stöðugt
svæðið er.
Vonast er til að hægt verði
að gera tvær til fjórar tilraunir
í vetur. Kanna á dýpri farvegi
og þannig reyna að koma af
stað stærri flóðum en gert var
í fyrra. – gunnaratli@bb.is

Snjóflóðum komið af
stað með sprengingum
Snjóflóðum verður komið
af stað með sprengingum á
Vestfjörðum í vetur þar sem
kanna á hvort hægt sé að nota
þessa aðferð við snjóflóða-

eftirlit. Farið var af stað með
verkefnið fyrir um ári og voru
þrjár tilraunir gerðar síðasta
vetur. Það er Snjóflóðasetur
Veðurstofu Íslands sem stend-

ur fyrir verkefninu og nýtur
til þess aðstoðar sprengjusérfræðings. Sprengingar eru
víða notaðar erlendis við snjóflóðaeftirlit en þetta er í fyrsta

sinn sem þetta er gert hér á
landi. Harpa Grímsdóttir, forstöðumaður Snjóflóðasetursins, segir að allar tilraunir
séu gerðar langt frá manna-

„Einn merkasti fornleifastaður á Vestfjörðum“
Súðavíkurhreppur, Fornleifastofnun Íslands og félagið „Vestfirðir á miðöldum“ hafa í hyggju að gera
Vatnsfjörð í Ísafjarðardjúpi
að ferðamannastað. Hugmynd að samningi þess efnis var lögð fram á sveitarstjórnarfundi í Súðavík á

dögunum.
„Sveitarstjórn er jákvæð um
gerð samnings vegna uppbyggingar Vatnsfjarðar í Ísafjarðardjúpi sem ferðamannastaðar og er sveitarstjóra falið
að vinna áfram að málinu“,
segir í fundarbókun. Útsýnispallar eru til staðar á uppgraft-

arsvæðinu í Vatnsfirði í Ísafjarðardjúpi svo ferðamenn
geti virt fyrir sér minjarnar
sem þar eru. Pallarnir voru
settir upp á vegum „Vestfjarða
á miðöldum“.
Félagið telur Vatnsfjörð
einn merkasta fornleifastað á
Vestfjörðum. Þar hafi verið

samfelld byggð frá landnámi og á miðöldum hafði
verið þar mikil valdamiðstöð og höfðingjasetur sem
eigi sér merka sögu. Vitað
er að húsakostur í Vatnsfirði var með því glæsilegasta sem þá tíðkaðist á landinu.
– thelma@bb.is

Microsoft heimsækir Ísafjörð
Á morgun verða fulltrúar
frá tölvurisanum Microsoft
staddir á Ísafirði til að kynna
fyrir fyrirtækjum og stofnunum hugbúnaðarlausnir og
samninga. Kynningin, sem er
samstarfsverkefni Netheima
og Microsoft, er þrískipt að
sögn Magnúsar Hávarðarsonar hjá Netheimum. Fyrsti hlutinn er ætlaður stærri fyrirtækjum og stofnunum með a.m.k.
10 til 20 tölvur og netþjóna.

Að undanförnu hafa opnast
mun fleiri möguleikar á leyfissamningum hjá Microsoft
fyrir rekstraraðila af þessari
stærðargráðu sem gerir þeim
mögulegt að nota ávallt t.d.
nýjasta Windows og Office
hugbúnaðinn fyrir sanngjarnt
verð. Mikil hugarfarsbreyting
er að eiga sér stað meðal forsvarsmanna fyrirtækja varðandi mikilvægi notkunar á
löglegum hugbúnaði og er

kynningin upplagt tækifæri til
að átta sig á ótal möguleikum
sem bjóðast. Takmarkaður
fjöldi kemst á þennan hluta
kynningarinnar.
Annar hlutinn er ætlaður
smærri rekstraraðilum sem
hafa áhuga á að kynna sér hagræðingarleiðir í hugbúnaðarkaupum og umsjón. Áhersla
verður lögð á Small Business
Server lausnir og einnig kerfishýsingu, en Netheimar hafa

komið sér upp kerfisrými í
húsakynnum sínum til notkunar í þessum tilgangi og gert
sérstakan samning - Service
Provider License Agreement
(SPLA) við Microsoft um
notkun á hugbúnaði í hýsingu.
Þriðji hlutinn er ætlaður
starfsmönnum Netheima, en
Microsoft mun kynna ítarlega
fyrir þeim allar helstu vörur
og leyfistegundir fyrirtækisins.
– gunnaratli@bb.is

Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara, hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði, körfubíla, steypudæla og valtara
verður haldið í Þróunarsetri Vestfjarða,
Árnagötu 2-4 Ísafirði, ef næg þátttaka fæst.
Miðvikudaginn 21. nóv. kl. 09:00-15:00
Fimmtudaginn 22. nóv. kl. 09:00-15:00
Föstudaginn 23. nóv. kl. 09:00-15:00
Verð kr. 18.600 á þatttakanda.
Upplýsingar og skráning er hjá Vinnueftirlitinu á Ísafirði í síma 450 3080, 895
1594, 450 3000 og á netfangi vestfirdir@
ver.is. Ath! Hægt er að sækja um styrk til
verkalýðsfélaga.
Síðasti skráningardagur er 19. nóvember.
Vinnueftirlit ríkisins Ísafirði.
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Sigurður Arnfjörð Helgason hóf störf hjá Háskólasetri Vestfjarða fyrr í haust.
Eftir margra ára nám í
Bandaríkjunum ákvað hann
að snúa aftur til Íslands og
segist hann ekki sjá eftir því.
Sigurður hefur komið sér
fyrir á Ísafirði og hlakkar til
að takast á við verkefni
vetrarins, hvort sem þau
verða unnin í Vestrahúsinu
eða á skíðasvæðinu í
Tungudal.
–Staða þín hjá Háskólasetrinu er ný, sérfræðingur á
alþjóðasviði. Þetta er enginn
smá titill, í hverju felst
starfið?
„Ég vona að ég standi
undir þessum stóra titli. Ég

því og er það miður þar sem
ólæsi var ekkert á Íslandi
fyrir 10 árum síðan. Ef
vandamálið er til staðar þá
vindur það uppá sig“
– Hvaða menntun hefur
maður í svona stöðu?
„Ég tók þrjár háskólagráður í Bandaríkjunum, fyrst
fór ég í Hospitality Management við César Ritz og lauk
þaðan Associate of Science
gráðu, sem er svipað og hálf
Bachelorgráða. Ég fékk það
metið inn í Coastal Carolina
University, sem er í South
Carolina þar sem ég fór í
Bachelor of Science nám í
management, sem við
myndum kalla viðskiptafræði hérna heima. Það nám

draga í dilka. Ég var með
bílinn stilltan á sjálfvirka
fjöðrun og þar sem ég keyri
eftir þjóðvegi 60 og er að
koma niður af Gemlufallsheiði fer bíllinn sjálfkrafa í
off-road stillingu. Við það
skipar bíllinn mér að hægja
á mér og ég þurfti að keyra
alla leið heim til Ísafjarðar á
50 kílómetra hraða. Þetta
vandamál var ekki leyst fyrr
en ég fékk tölvu senda sunnan úr Reykjavík til að endurstilla bílinn. Ég hef síðan
haft bílinn stilltan á handvirka fjöðrun. En þetta sýnir
kannski hvernig vestfirskir
vegir eru.“
–Hvers vegna ákvaðst þú
að flytja til Ísafjarðar?

flutti út. Þegar ég kom svo
aftur til Reykjavíkur fannst
mér allt vera mjög yfirþyrmandi. Borgin er grárri en mig
minnti og stressið meira. Ég
hlakkaði því til að keyra
hingað vestur og byrja að
vinna hér. Nú hef ég verið
hér í nokkrar vikur og kann
vel við mig. Ég bý í fínni
íbúð í Fjarðarstræti og hef
útsýni út á Djúpið. Síðan er
ég að ganga í björgunarsveitina í Hnífsdal og er
kominn í Vestfjarðaakademíuna. Auk þess er ég skíðamaður, þannig að ég sé fram
á að hafa nóg að gera í
vetur.“
–Þú kvíðir þá ekki því að
veturinn verði snjóþungur?

því hvað við erum í raun
heppin hér á Íslandi. Ég tel
mig hafa betri möguleika
hér en úti. Ég varð því
ákveðinn í því að flytja
heim. Svo var ég líka orðinn
leiður á því að vera útlendingur.“
–Hvernig var að búa í
Suður Karólínu?
„Fólkið þarna labbar ekki
afturábak, það er ekki svo
slæmt eins og margir halda.
Þar sem ég bjó gaf hins
vegar kannski ekki alveg
réttu myndina af íbúum Suður Karólínu. Myrtle beach er
strandbær með yfir 100 mílu
langa strönd. Þarna búa
70.000 manns en á svæðið
koma 16 milljónir ferða-

með augum fjölmiðla hér
heima, þekkir til forsetans
og hvað Bandaríkin eru að
gera á alheimsgrundvelli. En
þegar maður býr í Bandaríkjunum er lítið sem ekkert
sagt frá heimsfréttum, nema
bara akkúrat því sem Bandaríkin eiga aðild að. Fréttirnar
eru mun svæðisbundnari, oft
bara fjallað um mál sem
gerast innan 500 kílómetra
radíus við staðinn sem
maður býr.“
–Voru heimamenn
vinalegir?
„Þetta er bara fólk eins og
ég og þú. Mér fannst Ameríkanar yfirleitt vera kurteisir,
almennilegir og jarðbundnir.
Þeir hafa sínar skoðanir á

Vestfirðingar eiga það inni að fá háskóla
kem fyrst og fremst til með
að sjá um styrki og sjóði,
það er, að finna hina ýmsu
sjóði sem Háskólasetrið sem
og aðrar stofnanir og fyrirtæki á Vestfjörðum geta sótt
um styrki í. Ég er þegar
byrjaður að lista mögulega
sjóði upp, en af mjög miklu
er að taka, bæði á evrópska
efnahagssvæðinu, í norrænum sjóðum og víðar. Mikið
samstarf er almennt á milli
háskóla sem við viljum
reyna að taka þátt í, í auknum mæli. Þegar í framtíðinni verður farið í sérverkefni hér í Háskólasetrinu og
í öðrum stofnunum og fyrirtækjum þá er ætlunin að fólk
geti leitað til mín og ég finni
vonandi þá styrki sem koma
til greina. Starf mitt felst
einnig í að skoða og greina
þá nemendur sem í Háskólasetrið sækja. Þeim mun ég
síðan benda á styrki og sjóði
sem hægt er að sækja í.
Margir nemendur eru kannski ekki að sækja um neina
styrki í dag því það er enginn sem hnippir í öxlina á
þeim og bendir þeim á
þennan möguleika.
Auk þessa er mikið samstarf meðal stofnana og fyrirtækja hér í Vestrahúsinu
og ég hef undanfarið verið
að vinna að verkefni fyrir
Fjölmenningarsetrið.
Verkefnið fjallar um lesfærni meðal innflytjanda á
Íslandi og er ekki síður
unnið í stærri skilningi. Ég
hef farið yfir gögn um lesfærni í heiminum til að
reyna að sjá út við hvaða
vanda við gætum átt að
stríða hér á landi varðandi
lesfærni. Hér er auðvitað
skólaskylda og öll börn sem
búa í landinu fá að fara í
skóla og læra að lesa. En ef
tafla yfir lesfærni í heiminum er skoðuð er ólæsi víða
mikið og sérstaklega meðal
kvenna í suðaustur Asíu.
Hingað til lands hafa flutt
margar konur frá þessu
svæði undanfarin ár en það
hefur aldrei verið rannsakað
hvort einhverjar þeirra kunni
ekki að lesa. Við viljum
meina að það sé möguleiki á

fékk ég flutt í þriðja háskólann sem heitir Webster University og er í St. Louis
Missouri. Ég lauk þaðan
MBA í leiðtogastjórnun.
Þetta tók mig fimm ár, ég
flutti út í september 2002 og
var búinn í maí í ár. Þannig
að ég er nýskriðinn úr skóla.
Starfið við Háskólasetrið
leggst mjög vel í mig, það er
virkilega áhugavert. Einnig
er gaman að sjá hvað hefur
verið gert hérna í uppbyggingu Háskólasetursins. Það
væri gaman að sjá hérna
alvöru háskóla með öllum
viðurkenningum sem því
fylgir, kennslu á staðnum og
fleira. Þetta hefur mikið
verið í umræðunni undanfarið og ég held að Vestfirðir og Vestfirðingar eigi það
inni að einhverju sé beint á
svæðið. Hinir landshlutarnir
eru komnir með eitthvað
annað, hvort sem það er háskóli eða stóriðja, eða hvoru
tveggja. Við höfum hvorugt
og það mætti fara að huga
aðeins betur að Vestfjörðunum í þessum málum.“
Sigurður vill einnig, eins
og svo margir aðrir, sjá betri
vegi í fjórðungum.
„Ég keyrði einar fimm
ferðir milli Reykjavíkur og
Ísafjarðar þegar ég var að
flytja og í fyrstu ferðinni
ætlaði ég ekki að trúa
ástandinu á vegakerfinu í
fjórðungnum. Að þetta væri
ennþá svona slæmt. Ég
reyndi ekki einu sinni að
keyra suðurleiðina.
Ég veit ekki hvort það er í
íslenska loftinu eða vatninu,
um leið og maður kemur til
landsins virðist maður þurfa
að koma sér í einhverjar
skuldir. Ég ákvað fyrir
skömmu að gamli Mitshubishi Carisma bíllinn sem ég
keypti strax og ég kom til
landsins hentaði mér ekki. Í
einni af bæjarferðum mínum
sá ég auglýstan forláta
Range Rover sem ég fékk á
mjög góðu verði og taldi
mig hafa gert súper kaup.
Fyrir skömmu var ég síðan
að keyra í alveg kolvitlausu
veðri frá því að hafa hjálpað
frænda mínum í Dýrafirði að

„Ég var byrjaður að líta í
kringum mig eftir starfi
fljótlega upp úr síðustu
áramótum. Ég ætlaði mér að
fara heim strax í vor, vera
búinn að finna mér vinnu
áður og ganga frá öllu. Eftir
því sem nær dró námslokum
fór mestur tími minn í að
klára lokaritgerð og lokaverkefni þannig að ég ýtti
atvinnuleitinni aðeins til
hliðar. Ég ákvað síðan að
taka því rólega að skóla
loknum, var eingöngu í
mínu starfi úti í Bandaríkjunum, en ég vann alltaf á
veitingastað með skóla. Ég
er einnig lærður þjónn
þannig að það kom sér ágætlega þarna úti. Það verður
enginn feitur af námslánum,
og á ekki að vera.
Ég fylgdist samt með því
sem var að gerast á Íslandi,
skráði mig hjá Capacent og
var með augun opin. Ég
rakst síðan á þetta starf á
netinu einn daginn og ákvað
að skoða það aðeins betur.
Ég kíkti til dæmis á bb.is til
að sjá hvað væri að gerast á
Ísafirði þessi misserin. Það
er skemmst frá því að segja
að mér leist bara mjög vel á.
Ég á mikið af ættingjum og
vinum hér fyrir vestan. Ég
var í sveit í Hjarðardal í
Dýrafirði í sex sumur og á
Núpi í Dýrafirði í tvo vetur
og hef mikið komið hingað
vestur. Það var því ekki erfið ákvörðun að flytja vestur.
Ég er mjög sáttur við þessa
ákvörðun. Ég veit ekki hvort
að hugur manns blekkir
mann svona til að sætta sig
við þær ákvarðanir sem
maður tekur, en eftir að hafa
komið til Reykjavíkur eftir
fjögur ár í burtu verð ég að
segja að lengi getur vont
versnað.
Ég var veitingamaður í
Reykjavík áður en ég flutti
til Bandaríkjanna, var einn
af þremur eigendum Húss
málarans, sem nú heitir
Sólon, og svo átti ég Kaupfélagið með Friðriki Weisshappel. Ég var því í hjarta
101 Reykjavík og lifði og
hrærðist í miðbæ Reykjavíkur í mörg ár áður en ég

„Nei, ég hlakka bara til ef
svo verður. Ég bjó að mestu
í suðurhluta Bandaríkjanna,
á Myrtle beach sem er
kölluð the redneck Riviera.
Þar snjóaði seinast fyrir um
12 árum síðan þannig að ég
sá ekki snjó í lengri tíma og
get varla beðið eftir að komast aftur á skíði.“
–Saknaðir þú Íslands?
„Mín reynsla er sú að
maður metur Ísland betur
eftir að hafa búið í útlöndum. Námið í Bandaríkjunum
tók fimm ár og ég kom
aðeins einu sinni heim á því
tímabili. Það var eftir fyrsta
árið. Svo kom ég ekkert
heim fyrr en í vor þegar ég
kláraði námið. Maður var
ekkert með neina rosalega
heimþrá en mér varð hins
vegar smátt og smátt ljóst að
ég vildi örugglega flytja
aftur heim. Fyrstu tvö árin
úti var alveg inni í myndinni
að búa þar áfram. Þá hugsaði ég sem svo að Ísland
væri allt of lítið og ég næði
lengra í starfi ef ég byggi í
Bandaríkjunum. En svo fór
ég að meta Ísland betur. Ég
fór að sjá landið frá allt öðru
sjónarhorni og áttaði mig á

manna á ári hverju, langflestir Bandaríkjamenn. Af
íbúum Myrtle beach eru
mjög margir frá öðrum
svæðum landsins. Því voru
fæstir sem ég kynntist í
skólanum eða vinnunni frá
Suður Karólínu. En maður
þurfti ekki að keyra langt til
að finna innfædda í minni
bæjunum í kring. Íbúar
fylkisins eru það sem Kaninn sjálfur kallar rednecks.
Ég bjó fyrst í Connecticut
og ég fann mikinn mun milli
fylkja. Enda er Ameríka
ekki bara Ameríka. Þetta eru
50 fylki sem geta verið mjög
ólík. Menn eru vissulega
ekki eins víðsýnir í suðurríkjunum eins og þeir eru í
norðurríkjunum og það
gengur allt mun hægar fyrir
sig í suðrinu. Viðkvæðið er
að ef maður getur gert eitthvað á morgun er óþarfi að
stressa sig yfir því í dag.“
–Er þetta svipað „þetta
reddast“ mottói Íslendinga?
„Já, ætli það ekki, að
mörgu leyti. Ég ferðaðist
aðeins um Bandaríkin og
mér finnst þau allt öðruvísi
en ég hafði gert mér í hugarlund. Maður sér þau mikið

hlutunum en þetta eru engir
ofsamenn, eins og sumir
kannski halda. Hjá þeim
gildir ekki „heimsyfirráð eða
dauði“.
Sem dæmi um kurteisi
Ameríkananna má nefna að
ég bjó um tíma í smábæ í
Connecticut sem heitir
Warren, þar sem búa um
700 manns. Fyrst eftir að ég
flutti þangað og var að keyra
heim úr skólanum skildi ég
ekkert í því að fólk í bílum
sem ég mætti var alltaf að
veifa. Ég gerði eiginlega ráð
fyrir að verið væri að veifa
einhverjum í bíl fyrir aftan
mig. Það tók mig í einfeldni
minni einhverja tvo, þrjá
daga að átta mig á því að
verið var að veifa mér. Þetta
sér maður ekki hér á landi,
nema fólk hreinlega þekkist
vel. Þarna vissi fólk hins
vegar að ég var nýr í bænum
og vildi bara heilsa mér með
þessum hætti. Ég var bara
dóni að veifa ekki til baka.
Svo var ég boðinn velkominn með eplaköku, alveg
eins og í bíómyndunum.
Þetta mættum við Íslendingar alveg taka upp að einhverju leyti“, segir Sigurður.
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KFÍ: Einn sigur og eitt tap

Einn gisti fangageyslur

Meistaraflokkur karla hjá Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar lék tvo leiki um helgina,
sigraði einn og tapaði einum. Á föstudag mættu þeir Val á Hlíðarenda í spennandi
leik. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 84-84 og þurfti því að grípa til framlengingar þar sem KFÍ menn fóru með sigur af hólmi, 87-94. Á laugardag mættu þeir
Hetti frá Egilsstöðum. Það var ljóst frá byrjun að Ísfirðingar voru þreyttir eftir leikinn
gegn Val og ferðalagið austur. Lokatölur 92-78 Hetti í vil. Eftir fimm leiki er lið KFÍ
í sjötta sæti með fjögur stig, fjórum stigum á eftir toppliði Breiðarbliks.

Einn gisti fangageymslur lögreglunnar á Ísafirði aðfaranótt sunnudags eftir að
hafa verið handtekinn fyrir ölvun og óspektir við veitingahús í bænum. Í
vikunni var tvisvar sinnum hafin eftirgrennslan vegna fólks sem ekki hafði
skilað sér heim á tilsettum tíma. Í báðum þessum tilfellum hafði lögreglan
upp á viðkomandi aðilum sem höfðu fest farartæki sín í snjó á fjallvegum. Í
dagbók Lögreglunnar á Vestfjörðum fyrir síðustu viku kemur fram að ekki
hafi komið til þess að kalla þyrfti út björgunarsveitir af þessu tilefni.

Ritstjórnargrein

Eyðum
óvissunni
Með þingsályktunartillögu Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur,
þáv. varaþingmanns VG í NV-kjördæmi, sem samþykkt var á
Alþingi 17. mars s.l., var ríkisstjórninni falið að gera úttekt á
möguleikum þess að efla norðanverða Vestfirði sem miðstöð
þjónustu við Austur-Grænland og skoða sérstaklega þann
kost að þjónustumiðstöð og umskipunarhöfn fyrir siglingar í
Norðurhöfum verði á Vestfjörðum. Í tillögunni var gert ráð
fyrir að haft yrði samráð við heimamenn við úttekina. Ástæða
er til að undirstrika að þingsályktunartillagan var samþykkt
samhljóða með 53 atkvæðum. 10 þingmenn voru fjarverandi.
Eindreginn stuðningur þingheims við þingsályktunartillöguna var ekki síst ánægjulegur í ljósi þess frumkvæðis, baráttu
og umræðu, sem átt hafði sér stað af hálfu Vestfirðinga fyrir
framgangi málsins. Oftar en ekki við lítinn skilning og jafnvel
beina andstöðu ráðandi afla þess tíma. Nægir í því sambandi
að nefna að í skýrslu sem bar heitið ,,Fyrir stafni haf – Tækifæri tengd siglingum á norðurslóðum“ og samin var af sérskipaðri nefnd þáv. utanríkisráðherra, var ekki einu orði minnst á
Vestfirði. Og þótti að vonum súrt í ljósi upplýsinga sem lágu
fyrir um Vestfirði sem góðan valkost. Þessi tilvitnaða skýrsla
starfshóps, að meginhluta embættismanna, sem þótti ekki
taka því að líta á tilvist og hagsmuni Vestfirðinga, í máli sem
verið gæti ,,stóriðja“ fyrir fjórðunginn, var kunngjörð í febrúar
2005.
Það verður að segjast eins og er að síðan lífsbjörg íbúa meginþorra byggða víðs vegar um land var frá þeim tekin hefur afkomuöryggi margra verið til fárra fiska metið. Þegar leitað
hefur verið eftir lausn á atvinnuleysi fólks á þessum stöðum
hafa viðbrögð þingmanna/stjórnvalda einatt verið á þá lund að
heimamenn yrðu að hafa frumkvæðið, koma með tillögur til
úrbóta; í ljósi þess yrðu málin skoðuð. Því miður hefur reynslan verið sú að hugmyndir heimamanna hafa oftar en ekki dagað uppi á skoðunarbekknum. Og þar við hefur setið.
Nær átta mánuðir eru liðnir síðan Alþingi samþykkti þingsályktunartillögu Lilju R. Magnúsdóttur. Ný ríkisstjórn er sest
að völdum. Varla spillir það framgangi málsins. Er því nema
von að spurt sé: Hvað tefur? Í nýlegri samþykkt skorar bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á ríkisstjórnina að flýta úttektinni. Er
eftir einhverju að bíða. Nei. Það er ekki eftir neinu að bíða.
Heimamenn eru tilbúnir. Þeir bíða óþreyjufullir eftir að haft
verði samráð við þá um úttektina. Ríkisvaldið verður að taka
til hendinni. Taka af skarið. Heimamönnum er öðrum fremur
ljós sú óheillaþróun sem átt hefur sér stað á undanförnum árum, hnignandi gengi landsbyggðarinnar, og ekki er séð fyrir
endann á.
Óvissan er versti óvinur fólks, sem veit ekki hvað morgundagurinn kann að bera með sér.
s.h.

Á þessum degi fyrir 32 árum

Grunur um fölsun
Guðmundur Axelsson í Klausturhólum er nú að láta athuga 3
myndir sem áttu að vera á málverkauppboðinu hjá honum á Sögu
á morgun, sunnudag, en grunur leikur á að þessar myndir, sem
allar eru merktar stöfum Þórarins B. Þorlákssonar, séu falsaðar.
En enginn vafi er talinn á því að fjórða myndin, merkt Þórarni, og
Guðmundur hefur undir höndum, sé máluð af listamanninum. Í
samtali við Morgunblaðið tjáði Guðmundur okkur að dóttir
Þórarins hefði vakið athygli á þessu þegar hún skoðaði myndirnar
og því hafi hann fengið sérfræðinga til að kanna málið til hlítar og
myndirnar þrjár verða ekki á uppboðinu á Sögu. Sá sérfræðingur
sem hefur lauslega kannað þessar umræddu myndir telur vafasamt
að Þórarinn B. Þorláksson hafi málað myndirnar, en nánari athugun þar að gera áður en niðurstaða fæst. Í samtali við Morgunblaðið sagði Guðrún Þórarinsdóttir, dóttir Þórarins B. Þorlákssonar, að hún hefði af forvitni farið í Klausturhóla til að sjá
mynd föður síns sem hafði verið auglýst í Morgunblaðinu sem
númer á uppboðinu á morgun. „Þegar ég sá hinar þrjár merktar
pabba, “, sagði hún. „brá mér heldur en ekki í brún og rak í rogastans því ég kannaðist ekki við handbragð föður míns.“

Þriðja einkasýning Marsibil varð óvænt að samsýningu með Sunnevu Elfarsdóttur, dóttur hennar.

„Gaman að koma fram í lit“
Listakonan Marsibil Kristjánsdóttir opnaði myndlistarsýningu á Langa Manga á Ísafirði á laugardag sem alveg
óvænt varð samsýningu með 16 ára gamalli dóttur hennar,
Sunnevu Elfarsdóttur. „Þegar ég var búin að setja allar
myndirnar mínar upp vantaði myndir á einn vegg. Ég
skellti því upp myndum dóttur minnar og tilkynnti henni
að hún væri líka að opna sýningu“, segir Marsibil og bætir
við að hún sjálf hafi selt eitt verk en Sunneva þrjú sem
þykir nú ekki amalegt á fyrstu sýningu. Sýningin ber yfirskriftina Í lit en þar bregður listakonan út af venjunni og
frá blýantsteikningunum sem hún hefur áður unnið með
og eins og nafnið gefur til kynna eru öll verk á sýningunni
í lit. „Þetta eru allt nýjar myndir og allar í lit. Það er gaman að öðruvísi fram en ekki bara svarthvít. Gaman að
koma fram í lit“, segir Marsibil.
Marsibil Kristjánsdóttir er fædd á Þingeyri 1971. Hún
hefur hannað leikmyndir, brúður og leikmuni fyrir fjölda
leiksýninga m.a. fyrir einleikina Gísli Súrsson, Dimmalimm
og Skrímsli. Einnig hannað og unnið ýmiskonar handverk
á tré og gler s.s. jólasveina og galdrastafi. Hún hefur sett
upp einkasýningar á eftirtöldum stöðum: Veitingastofan

Marsibil við eitt verka sinna.
Vegamót á Bíldudal, Café Mílanó í Reykjavík, Langi
Mangi á Ísafirði, Hótel Flókalundur, Gallerí Koltra á
Þingeyri, The Commedia School í Kaupmannahöfn og í
Vigur í Ísafjarðardjúpi.
– thelma@bb.is

Góð þátttaka í spurningaleik Kómedíuleikhússins
Mjög góð þátttaka var í
spurningaleik Kómedíuleikhússins í tengslum við leikinn
Ég bið að heilsa sem settur er
upp í tilefni af 200 ára fæðingarafmæli Jónasar Hallgrímssonar eða listaskáldsins
góða einsog hann er oft nefndur. Gaman að geta þess að
allir svöruðu spurningunni rétt
en spurt var í hvaða dal fæddist
Jónas Hallgrímsson? Hann
fæddist í Öxnadal. Þrír heppn-

ir hafa unnið tvo miða út að
borða á veitingastaðnum Við
Pollinn og á frumsýningu
leiksins. Borðhald hefst kl. 19
og sýningin klukkutíma síðar
eða kl. 20.
Vinningshafar eru: Þorbjörn
Jóhannsson, Rebekka Jóhanna
og Guðrún S. Bjarnadóttir.
Þeirra bíður glæsileg leikhúsveisla í mat og skemmtun.
Vinningshafar vinsamlegast
staðfesti komu sína og setji

sig í samband við veitingastaðinn Við Pollinn á Hótel
Ísafirði sími: 456-3360.
Boðið er upp á sannkallaða
leikhúsljóðaveislu í mat og
skemmtan á veitingastaðnum
Við Pollinn á Hótel Ísafirði.
Kómedíuleikhúsið á Ísafirði í
samstarfi við Þröst Jóhannesson sem standa að uppfærslunni. Flutt verða um 20 ljóð
eftir Jónas bæði í leik, tali og
tónum. Leikari er Elfar Logi

Hannesson og Þröstur Jóhannesson sér um tónlistina og
flytur frumsamin lög við ljóð
skáldsins.
Verði er stillt mjög í hóf
eða 2.900 krónur fyrir tvírétta
máltíð og leiksýningu. Einnig
er hægt að kaupa bara miða á
sýninguna og er miðaverð
1.500. krónur. Miðapantanir
eru á Við Pollinn í síma 4563360.
– thelma@bb.is

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693
og 849 8699, thelma@bb.is og Gunnar Atli Gunnarsson, sími 847 0009, gunnaratli@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. 300 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
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MÍ tekur þátt í MORFÍS

Farþegum fækkar um 2,4%
Farþegum sem fóru um Ísafjarðarflugvöll í fyrra fækkaði um 2,4%
miðað við árið 2005. Fækkunin nemur rúmlega 1000 manns en
44.604 fóru um flugvöllinn í fyrra. Farþegar árið 2005 voru 45.682.
Farþegum sem fóru um íslenska áætlunarflugvelli í fyrra fjölgaði hins
vegar um 3,7% frá árinu 2005. Mest aukning var í fjölda farþega um
Egilsstaðaflugvöll eða 8,4%. Farþegum um Reykjavíkurflugvöll fjölgaði
um 3,5% á þessum tíma, 7,2% á Akureyri, og 0,4% á Hornafirði.

Menntaskólinn á Ísafirðir sendir í fyrsta sinn í þrjú ár lið til þátttöku í
MORFÍS, mælsku- og rökræðukeppni framhaldsskólanna á Íslandi.
Ísfirðingar mæta Menntaskólanum í Kópavogi í fyrstu umferð og fer hún
fram 16.nóvember á Ísafirði. Lið Menntaskólans skipa þeir Gunnar Atli
Gunnarsson frummælandi, Eggert Orri Hermansson meðmælandi, Óskar
Albertsson stuðningsmaður og Gunnar Jónsson liðsstjóri. Allar nánari
upplýsingar má nálgast á vefsíðu keppninnar, www.morfis.is.

Vel heppnað haustmót hjá Boltafélaginu
Á þriðja hundrað ungra
knattspyrnumanna tóku þátt
í haustmóti Boltafélags
Ísafjarðar í innanhússknattspyrnu sem haldið var
um helgina. „Mótið gekk
framar vonum, keppendur
voru um 250 frá Hólmavík,
Bolungarvík, Suðureyri,
Súðavík, Þingeyri og
Ísafirði. Var það í raun mun
betri þátttaka en við áttum
von á en það varð hins vegar
til þess að einhverjir keppendur fengu ekki verðlaunin
sín afhent á mótinu en ég vil
koma því á framfæri að þau
munu fá þetta afhent næstu
daga þar sem panta þurfti
meira. Það telst þó vera
„gott“ vandamál og vonandi
jafna allir sig eftir því sem
frá líður hafi þeim sárnað á
annað borð“, segir Svavar
Þór Guðmundsson, formaður BÍ´88.
Keppendur voru á
aldrinum 6-16 ára og af
báðum kynjum. „Keppnin

gekk mjög vel og stóðst
tímaáætlun upp á mínútu
báða dagana. Mótið var
lengra en áður eða frá 9-18 á
laugardaginn og 9-15 á
sunnudaginn, þar sem
ákveðið var að láta eldri
flokkana leika báða dagana
og er það gert svo að
krakkarnir fái aðeins meira
út úr mótinu. Er stefnan sú
að fleiri flokkar fái að leika
tvöfalda umferð í framtíðinni þó að þau yngstu
muni væntanlega vera þar
undanskilin enda leyfir
húsrúm og tími ekki mikið
fleiri leiki“, segir Svavar.
„Stjórn BÍ’88 vill þakka
öllum keppendum fyrir
frábæra keppni, þar stóðu
allir sig vel og lögðu sig
fram af öllum kröftum í
öllum leikjum. Er ekkert
skemmtilegra fyrir okkur
sem vinnum í þessu tómstundastarfi en að sjá
krakkana skemmta sér vel
og njóta þess sem gert er

Þátttaka á haustmóti BÍ´88 fór framar vonum.

Haustmótið er einn af hápunktum ársins hjá ungu fótboltaköppunum.

fyrir þau og það virtust þau
sannarlega gera um helgina.
Til hamingju krakkar, þið
voruð frábær!
Stjórnin vill einnig þakka
þeim fjölmörgu foreldrum
sem hjálpuðu til og lögðu
hönd á plóginn við skipulag
og framkvæmd mótsins, án
þeirra væri þetta ekki hægt.
Þúsund þakkir. BÍ’88 vill
einnig þakka fyrirtækjum
sem styrkja félagið, t.d. á
móti sem þessu, stundum
þurfum við bara ögn til að
gera mikið fyrir krakkana“,
segir Svavar.
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Íslensk menning og pólitík
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Enn af samskiptum Íslendinga og útlendinga. Útgáfa barnasögu hefur
orðið tilefni mikilla umræðna og veltir nú hvert gáfnaljósið af öðrum fyrir
sér alvarlegum afleiðingum af því að tala um tíu litla negrastráka. Helst
mætti halda að hér væri ekki síður hræðileg ógn á ferð en hin margumtalaða
fuglaflensa. Hversu góð sem við Íslendingar viljum vera, þá verðum við að
gæta okkar á því að láta ekki sögu okkar, hverja skoðun svo sem hafa má á
liðnum atburðum, fyrir róða í því skyni að þóknast fólki af öðrum menningarheimi sem vill taka svínakjöt af metseðli skólabarna eða banna sundkennslu
drengja og stúlkna á sama tíma í sömu lauginni.
Við hljótum að standa vörð um lýðræðisleg gildi sem þjóðin hefur barist
fyrir og ekki má gefa eftir það sem náðst hefur fram í sókninni að auknu
jafnrétti kynjanna. Við hljótum líka að mega segja frá því að útlendingar
hafi brotið af sér líkt og að nefna það að unglingar eða vanaafbrotamenn
hafi verið að verki við lögbrotin. Ella verðum við eins og Akureyringar.
Fyrir áratugum fylgdi sú athugasemd hverri frétt um menn í fangageymslu
lögreglunnar á Akureyri, að um hefði verið að ræða utanbæjarmenn.
Á sama tíma er ekki hægt að tala um öryggi og láta lögbrot óátalin. Um
síðustu helgi greip dómsmálaráðherra til þess að fela ríkislögreglustjóra að
taka upp eftirlit á innri landamærum Schengen svæðisins í því skyni að

halda frá Íslandi útlendum Hells Angels félögum, sem vildu í afmælisveislu
vélhjólaklúbbsins Fáfnis. Í miðri Reykjavík hefur Fánir komið sér upp
víggirtu félagsheimili ef marka má fréttir. Sögunni fylgdi að Hells Angels
félagarnir væru dæmdir fyrir afbrot erlendis. Hversu vel er fylgst með því
að þeir sem koma til þess að vinna og starfa á Íslandi séu með hreinan sakarferil? Er vitað um erlenda sakskrá þeirra sem sækja um ríkisborgararétt
eftir venjulegu leiðinni? Þá er átt við fólk sem ekki hefur aðgang að ráðgjöf
ráð-herra í íslensku ríkisstjórinni um það hvernig unnt sé að komast
framhjá í röðinni.
Það er ekki sama að amast við útlendingum og að gera réttmætar kröfur
um að útlendingar upplýsi um feril sinn. Það er brýnt að horfa á staðreyndir.
Flestir útlendingar sem hingað koma eru besta fólk og verður ekki verra
fyrir það í hópnum séu svartir sauðir frekar en allir Íslendingar verði
glæpamenn af því að sumir þeirra nauðga, drepa, ræna og meiða. En varðandi þá sem þegar eru íslenskir ríkisborgarar ráðum við engu. Lágmark er
að fá réttar upplýsingar um hina og hætta þeim barnaskap að gera ráð fyrir
því að við sem hér sitjum á fleti fyrir verðum eitthvað betri fyrir það yfirdrífa meinta góðmennsku. ,,Negrastrákarnir” eru hvorki slæmir né góðir.
Það er afstaða hvers og eins til sögunnar sem ræður.
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„Jól í kassa“ hjá nemendum GÍ

Skíðamót Íslands á Ísafirði
Skíðamót Íslands árið 2008 verður haldið á Ísafirði í
mars á næsta ári. Mótið, sem stendur yfir í fjóra
daga, verður formlega sett á Silfurtorgi fimmtudaginn 27. mars. Skíðamót Íslands var síðast haldið
á Ísafirði árið 2004 en vegna snjóleysis var keppni í
alpagreinum flutt til Siglufjarðar. Dagskrá mótsins
má finna inn á vef Skíðafélags Ísfirðinga.

Nemendur í 10.bekk Grunnskólans á Ísafirði taka í ár þátt í verkefninu „Jól í skókassa“. Verkefnið felst í því að fá börn jafnt sem fullorðna til að setja nokkra hluti eins
og ritföng, hreinlætisvörur, leikföng og sælgæti, í skókassa. Kassanum er síðan pakkað
inn í jólapappír og útdeilt til þurfandi barna víðs vegar um heiminn. Þannig er reynt að
gleðja fólk sem lifir við fátækt, sjúkdóma og erfiðleika, með því að sýna kærleika Guðs
í verki eins og segir í tilkynningu. Nemendur skólans voru í óða önn að leggja lokahönd á þá fjóra kassa sem sendir verða þegar að ljósmyndara bb.is bar að garði.

Dánarbú tekið til skipta eftir 74 ár
Héraðsdómur Vestfjarða
hefur fallist á kröfu um að
dánarbú manns, sem lést árið
1933, eða fyrir 74 árum, verði
tekið til opinberra skipta en
engin gögn í málinu þóttu
benda til þess að skiptum á
dánarbúinu hafi verið lokið.
Það var sonarsonur mannsins,
sem krafðist þess að búinu
yrði skipt og beindist málið
gegn þremur öðrum barnabörnum mannsins. Um er að
ræða dánarbú Halldórs Pálssonar, sem fæddist árið 1878
og lést af slysförum. Hann
átti fimm börn, sem öll eru
látin, og barnabörn hans eru

12. Halldór átti ásamt tveimur
öðrum jörðina Hrafnfjarðareyri í Hnífsdal og seldu lögerfingjar fjögurra barna Halldórs í fyrra þann hlut af jörðinni sem þau erfðu.
Varnaraðilar vísuðu til þess
að rúmlega 74 ár séu liðin frá
andláti Halldórs Pálssonar.
Örðugt hafi reynst að fá fulla
vissu um hvernig farið hafi
verið með eignir dánarbús
hans. Halldór hafi verið útgerðarmaður og átt afar reisulega fasteign á svokallaðri
Brekku í Hnífsdal, þaðan sem
hann hafi gert út, og þótt vera
með afbrigðum fengsæll for-

maður. Þó svo vera kunni að
eignir úr dánarbúinu hafi verið
seldar á uppboði eftir lát Halldórs, sem varnaraðilar taka
fram að þeir hafi ekki vitneskju um, þá sé ekki þar með
sagt að um nauðungarsölu hafi
verið að ræða, enda hefðu þá
gögn um það átt að finnast í
uppboðsbókum sýslumannsins á Ísafirði. Þá kveða varnaraðilar sömuleiðis heldur ólík-

legt að eignarhluti Halldórs í
Hrafnfjarðareyri hefði orðið
útundan hefði dánarbú hans
ekki átt fyrir skuldum. þó
kunni að eignir úr dánarbúinu
hafi verið seldar á uppboði
eftir lát Halldórs, sem varnaraðilar taka fram að þeir hafi
ekki vitneskju um, þá sé ekki
þar með sagt að um nauðungarsölu hafi verið að ræða, enda
hefðu þá gögn um það átt að

finnast í uppboðsbókum sýslumannsins á Ísafirði.
Í dómsorði segir að staðreynd er að sóknaraðili er
barnabarn Halldórs Pálssonar,
en Guðmundur, faðir sóknaraðila, var sonur Halldórs. Þá
er einnig upplýst að foreldrar
sóknaraðila eru látnir. Sóknaraðili er því erfingi Halldórs.
Þó svo fyrir liggi að sóknaraðili hafi selt ætlaðan arfshluta

sinn í jörðinni Hrafnfjarðareyri verður því ekki slegið
föstu, eins og mál þetta liggur
fyrir, að hann hafi enga lögvarða hagsmuni af því að opinber skipti fari fram á dánarbúi Halldórs. Dómara þótti
hann því verða að fallast á
kröfu sóknaraðila um að dánarbú Halldórs Pálssonar verði
tekið til opinberra skipta.
– thelma@bb.is

Bæklunarlæknir
Ríkarður Sigfússon, bæklunarlæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 19.
til 23. október.
Tímapantanir í síma 450 4500 á milli kl.
08:00 og 16:00 alla virka daga.

Mugiboogie, nýjasta afturð Mugison, fær fimm stjörnur í Morgunblaðinu.

LAUSAR STÖÐUR VIÐ LEIKSKÓLANN SÓLBORG Á ÍSAFIRÐI
Staða deildarstjóra er laus frá og
með 1. desember 2007. Um er að ræða
100% starfshlutfall. Leikskólakennaramenntun er skilyrði.
Staða sérkennslustjóra er laus við
leikskólann frá 1. janúar 2008. Um er
að ræða 87,5% starfshlutfall. Óskað
er eftir leikskólakennara, þroskaþjálfa
eða iðjuþjálfa.
Æskilegt er að viðkomandi séu sjálfstæðir í vinnubrögðum, hafi metnað,
frumkvæði og séu góðir í mannlegum
samskiptum.
Sólborg er fjögurra deilda skóli með
börn á aldrinum 1-6 ára og vinnur eftir
hugmyndafræði Reggio Emilia og
eru einkunnarorð skólans, virðing –
gleði – sköpun.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björk
Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma
450 8285, netfang: solborg@isafjord
ur.is

Mugiboogie fær fimm stjörnur
„Mugiboogie er ekki aðeins
ein af bestu íslensku plötum
síðustu ára – hún sannar að
Mugison er einn af fremstu
tónlistarmönnum þjóðarinnar“, segir Helga Þórey Jónsdóttir, tónlistargagnrýnandi
hjá Morgunblaðinu, meðal
annars í dómi sínum um nýjustu plötu Mugison. Platan
fær fimm stjörnur af fimm
mögulegum í Morgunblaðinu.
„Þar sem einlægni sálarinnar,
stórkostlegir hæfileikar og

frumleg framsækni mætast,
verða töfrar Mugisons til. Sjálfur kýs hann líklega að þakka
ástinni fyrir en ég tel að fyrrgreind atriði hljóti að skipta máli.“
Í dómnum segir einnig að
Mugison sé gríðarlega sterkur
söngvari sem geti vippað sér
á milli sálarfullrar falsettu yfir
í kjarnyrt rokkskrímsli eins
og að drekka vatn. Afraksturinn sé heiðarlegur töffaraskapur sem byggist aldrei á ímynd
– aðeins á einlægni og getu.

„Í stað þess að senda frá sér
plötu fulla af slögurum á borð
við „Murr murr“ tekur hann
þá stefnu að leyfa sér að nýta
óhefðbundin áhrif í flutningi
sínum. Þrátt fyrir að platan sé
mestmegnis blúsrokk má
finna áhrif frá dauðarokkskonungum tíunda áratugarins
og sálartónlist áttunda áratugarins. Á einstakan hátt hefur
Mugison tekist að blanda mörgum ólíkum stefnum saman í
dýrslega ágenga rokkplötu

sem á engan sinn líka.“
„Með því að treysta á innsæi
sitt og ást á tónlist tekst honum
að komast hjá fyrirsjáanlegri
endurtekningu – hér er ekkert
miðjumoð að finna. Þess í stað
stendur hann upp úr sem sannur listamaður fullur af sjálfstæði og hugrekki. Mugiboogie
er ekki aðeins ein af bestu íslensku plötum síðustu ára –
hún sannar að Mugison er einn
af fremstu tónlistarmönnum
þjóðarinnar.“

Yfir 11 þúsund notendur á viku
Vefur Bæjarins besta er sjöundi fjölsóttasti fréttavefur
landsins en á síðasta ári sóttu
að meðaltali rúmlega 11.000
notendur vefinn á viku. Samkvæmt vefmælingu Modernus
var bb.is í fyrstu 25 sætunum
yfir mest lesnu vefi á landinu
nánast allt árið. Nær 3 milljónir innlita mældust á vefnum
frá október 2006 til október í

ár og tæplega 10 milljónir
fléttingar. Metvika var í sextándu viku ársins 2006 þegar
15.500 notendur sóttu vefinn
en þá voru innlitin 190 þúsund. Í tólftu viku var hins vegar slegið met í flettingum þegar þær voru 236 þúsund talsins.
Heimsóknum á bb.is hefur
farið ört fjölgandi undanfarin

misseri og má telja að um sé
að ræða metár í heimsóknafjölda en þetta er fyrsta heila
árið sem Modernus mælir
heimsóknir á vefinn. 93% notenda komu frá Íslandi en vefurinn var sóttur frá nær öllum
löndum heims. Flestar heimsóknir utan Íslands komu frá
Bretlandi, Bandaríkjunum,
Kanada og Norðurlöndunum.

Í fyrsta sæti yfir fjölsóttustu
vefi landsins er netleikurinn
Eve online, þar á eftir kemur
mbl.is og visir.is en því næst
kemur símaskráin og í fimmta
sæti er afþreyingarvefurinn
leikjanet.is. Þess má geta að
þeir fjórir fréttamiðlar sem eru
ofar en bb.is á listanum eru
mbl.is, visir.is, dv.is, ruv.is,
eyjan.is og vf.is. – thelma@bb.is
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„Eins og með mig sem var misnotuð fyrst um sex ára aldur en sagði ekki frá fyrr en níu árum seinna. Það þýðir að í níu ár fengu neikvæðar hugsanir að grúska í mínum huga. Óvelkomnar og óverðskuldaðar hugsanir finnst mér en það er erfitt að kenna gömlum hundi að
sitja. Ég berst við þetta t.d. með því að fara í skólana og hvetja krakka til þess að segja strax
frá því þá eiga þeir meiri möguleika á því að eiga eðlilegt og hamingjusamt líf.“

Fyrsta skrefið er að segja frá
Harpa Oddbjörnsdóttir hefur háð mikla
baráttu frá barnsaldri. Baráttu við að lifa af
kynferðislega misnotkun og ná bata. Harpa var
fyrst misnotuð um sex ára aldur en fjórir menn
brugðust trausti hennar þegar hún var barn með
kynferðislegri misnotkun. Afleiðingarnar ofbeldisins voru skelfilegar og Harpa glímir enn við
þær í dag. En nú hefur hún snúið vörn í sókn og
er ein þeirra sem stóðu að stofnun Sólstafa,
systursamtaka Stígamóta á Vestfjörðum. Með
það að leiðarljósi að hjálpa öðrum að græða
sár kynferðislegrar misnotkunar hefur
Harpa á opinskáan og einlægan hátt sagt
frá reynslu sinni og sækir sér menntun
um hvernig eigi að hjálpa öðrum í sömu
sporum og hún sjálf. Bæjarins besta
ræddi við Hörpu um sögu hennar,
Sólstafi og þá vá sem kynferðisleg
misnotkun barna er á Íslandi í dag.
– Hvað hefur drifið á daga ykkar Sólstafakvenna frá því að samtökin voru stofnuð?
„Það er nú margt og mikið. Við höfum
verið verða okkur úti um styrki til þess að
starfsemin geti farið fram og höfum fengið
mikinn fjárstuðning. Við fengum nýverið
styrk frá félagsmálaráðuneytinu upp á 600
hundruð þúsund krónur, sem er fyrir ársleigu
og erum við því með tryggt húsnæði næsta
árið. Ef við hefðum ekki fengið þennan
styrk veit ég ekki hvar við
stæðum í dag. Keppnin
Óbeisluð fegurð á
einnig stóran þátt
í því að starfsemin eflist
og styrkist
þar sem allur ágóði

hennar rann til styrktar Sólstöfum en hann nam 497 þúsund krónum. ÓB hópurinn á
einn þriðja af okkar rekstrarfé
og eigum við því honum mikið að þakka. Stuðningur hans
gerir okkur kleift að sækja
námskeið og mennta okkur
frekar í þessum málum. Nú til
dæmis er ég nýbúin að sækja
forvarnarnámskeið hjá samtökunum Blátt
áfram sem
ber

yfirskriftina Verndarar barna
og felst í því að kenna foreldrum og öllum sem vinna með
börnum að fyrirbyggja, greina
og bregðast við kynferðislegri
misnotkun barna. Ég var sem
sagt á leiðbeinandanámskeiði
sem veitir mér réttindi til þess
að halda þetta námskeið á
Vestfjörðum. Ég er að undirbúa fyrsta námskeiðið og hef
ákveðið að halda það ég hef
ákveðið að hafa námskeið
þann 14. nóvember og þeir
sem vilja skrá sig geta haft
samband við mig. Einnig
verður námskeið þann 15. nóv
en það er uppselt á það.
Ég fór einnig á leiðbeinandanámskeið Stígamóta í september, því miður komust ekki fleiri frá
Sólstöfum að þessu sinni
en hinar ætla að fara á
næsta námskeið. Þar lærði
ég að leiða sjálfhjálparhópa
og við erum að fara af stað
með hóp á næstu dögum og
vonandi fleiri en einn.“
– Hvað er langt síðan
Sólstafir voru stofnaðir?
„Það var snemma á
árinu 2006. Við
byrjuðum sex

saman í hóp að hittast ásamt
leiðbeinendunum Ingibjörgu
Maríu Guðmundsdóttur og
Sunnevu Sigurðardóttur. Í kjölfarið urðum við fjórar sem
settum Sólstafi á fót ásamt
Sunnu og Ingu Maju; ég,
Marsibil Kristjánsdóttir, Harpa
Stefánsdóttir og ein sem fluttist síðar í burtu. Nú erum við
bara þrjár eftir þar sem Sunna
er flutt tímabundið til Danmerkur, en hún kemur aftur
með menntun á bakinu sem
nýtist starfsemi okkar. Við erum að sjálfsögðu í samráði
við hana um allt sem fram fer
í starfinu.“
– Kom ykkur það á óvart
eða var það eftir væntingum
hve mikil þörfin fyrir starfsemi af þessu tagi er hér á
Vestfjörðum?
„Við vitum að það eru mun
fleiri sem þurfa á okkur að
halda þarna úti en þeir einstaklingar sem leitað hafa til
okkar. Það er alltaf að aukast
að fólk leiti til okkar. Við erum
með opið hús á þriðjudagskvöldum þar sem allir sem
hafa áhuga á að kynnast starfseminni eru velkomnir. Þó
nokkrar konur hafa mætt á
þessi kvöld og nú síðast mætti
til okkar kona sem hafði verið
á leiðinni til okkar í nokkra
mánuði. Við vitum að það eru
pottþétt fleiri sem eru á leiðinni til okkar og það hvetur
okkur áfram.“

Grunnskólakrakkar fræddir
um kynferðislegt ofbeldi
– Hvernig hefur samfélagið tekið
ykkur?
„Við eigum eiginlega ekki orð
yfir því hversu
vel okkur hefur
verið tekið. Allir eru tilbúnir
til að styðja

okkur og styrkja. Sérstaklega
þau vestfirsku fyrirtæki sem
við höfum leitað til. Eins og
ég sagði áðan þá styrktu skipuleggjendur Óbeislaðrar fegurðar okkur um aðgangseyri
að keppninni og einnig fáum
við aðgangseyri að sýningu
heimildarmyndarinnar um
keppnina á Ísafirði. Þannig að
þau eiga alltaf stærri og stærri
hluta í okkur. Ég var viðstödd
við frumsýningu heimildarmyndarinnar á Ísafirði og það
var frábært að sjá lífsgleðina
sem endurspeglaðist í keppninni. Margir keppendur voru
að stíga stórt skref út fyrir
þægindahringinn sem er nákvæmlega það sem margir
þolendur gera þegar þeir leita
sér hjálpar fyrst. Við getum
aldrei þakkað ÓB hópnum
nóg fyrir það sem hann hefur
gert fyrir okkur og vonum bara
að við getum skilað því til
baka með því að aðstoða aðra
og vinna markvisst gegn kynferðislegri misnotkun.
Án styrkjanna gætum við
ekki sinnt starfi okkar sem er
margþætt. Til dæmis vorum
við með einstaklingsviðtöl í
sumar og hópastarfið er að
byrja. Við höfum verið með
fræðslu í grunnskólum en
Sunneva Sigurðardóttir fór í
Grunnskólann á Ísafirði í fyrra
og það tókst alveg frábærlega
í alla staði. Bæði kennarar og
foreldar töluðu um að krakkarnir hefðu talað mikið um
heimsóknina og tóku þetta
mjög alvarlega. Við vorum
því ákveðnar í að halda því
áfram.
Við héldum að við þyrftum
að hafa samband við skólana
og troða okkur inn en svo var
nú ekki. Bæði skólarnir á Patreksfirði og í Strandabyggð
höfðu samband við okkur að
fyrra bragði og við höfum haft
samband við þau Bolungarvík
sem voru mjög jákvæð. Stjórnendur Grunnskólans á Ísafirði
vilja fá okkur aftur þar sem
þetta gekk svo frábærlega vel
seinast. Svo erum við að fara
setja okkur í samband við
skólana í hinum byggðunum
á Vestfjörðum.
Nú á dögunum fórum við
yfir til Patreksfjarðar og hittum nemendur frá grunnskólanum á Patreksfirði, Bíldudal
og Barðaströnd. Ég og Billa
(Marsibil) fórum saman og
það var í fyrsta sinn sem við
tvær vorum með svona fræðslu. Við fengum að fylgjast
með því sem kallað er Salur
en þá eru nemendur saman-
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„Ég vil hvetja þá sem eiga eftir að leita sér hjálpar að
taka fyrsta skrefið. Þá sem sitja heima og hafa verið á
leiðinni til okkar að stíga inn í óttann og segja frá. Og
eins ef þeir vilja ekki koma til okkar að segja einhverjum
sem þeir treysta frá. Fyrsta skrefið er að segja frá.“
komnir í sal skólans og flytja
atriði fyrir hvert annað. Það
er nú orðið langt síðan að ég
var í skóla og það var svo
yndislegt að fá að upplifa slíka
skólastemmningu aftur og
rifja upp að það var ekkert alslæmt í skólanum eins og
manni fannst.
Við byrjuðum á því að ræða
við strákana og vorum dálítið
stressaðar en þeir tóku mjög
vel á móti okkur. Þeir voru mjög
alvarlegir og ekki til stælar í
þeim. Þeir spurðu heilmikið
og spjölluðu við okkur. Við
byrjuðum á því að segja okkar
sögu og hverjar afleiðingar
misnotkunarinnar voru hjá
okkur. Við sögðum frá því
hvað við gerðum til þess að
lifa af.
Við fórum yfir það hvað kynferðislegt ofbeldi er og skilgreiningar á því. Sem sagt
hvað er sifjaspell og hvað er
áreitni og svo framvegis. Við
fórum einnig yfir tölfræðina
en þarna voru saman komnir
22 strákar og við sögðum þeim
að miðað við rannsóknir eru
a.m.k. einn af hverjum tíu
strákum sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og samkvæmt því gætu verið tveir
eða fleiri á meðal þeirra sem
hefðu upplifað það og ekki
sagt frá því.
Við settum upp sama dæmið með stelpurnar sem voru
33 gætu því verið sjö af þeim
miðað við þessar tölur sem
lent hefðu í kynferðislegri
misnotkun. Þessar tölur slógu
bæði strákana og stelpurnar
og þau spurðu öll mjög mikið.
Við sýndum þeim ýmsar síður
sem hægt er að leita sér upplýsinga um kynferðislega misnotkun og hvernig hægt sé að
leita sér hjálpar. Og þegar við
komum heim hafði ein þeirra
kvittað í gestabókina á Sólstafasíðunni og þakkað fyrir
að við hefðum komið í skólann. Það var yndislegt að fá
þessi skilaboð og mér fannst
heimsóknin þegar hafa skilað
heilmiklu bara vitandi það að
við hefðum náð til a.m.k. einnar manneskju.“

Það á ekki að vera
erfitt að segja frá
misnotkun
– Er vitundarvakning í
þjóðfélaginu um hversu stórt
og alvarlegt vandamál kynferðisleg misnotkun er?
„Já ég held það. Þetta er að
verða meira og meira í umræðunni. Ég er t.d. mikið inn
á moggablogginu og þar er
mikil umræða í kringum dóma
sem felldir eru í kynferðisafbrotamálum. Það er alltaf mikil reiði í fólki yfir vægum dómum og líflegasta umræðan er
oft í kringum þessi mál en

fólk hefur jafnframt mjög sterkar skoðanir á þessum málum.
Mér finnst það frábært að umræðan sé að aukast og við
sem störfum að þessum málum ætlum okkur að láta þetta
verða þannig málefni að það
sé ekki tabú að tala um það.
Og það sé ekki lengur erfitt að
segja frá því að maður hafi
verið misnotaður við þann
sem maður treystir. Þannig á
það að vera því þetta á aldrei
að vera á ábyrgð þolendanna
heldur gjörsamlega gerendanna.“
– Þú sýndir mikið hugrekki
á sínum tíma og birtir grein í
Bæjarins besta þar sem þú
sagðir á opinskáan og einlægan hátt frá þinni reynslu.
Hversu erfitt var það fyrir þig
að koma svo opinberlega fram?
„Það var rosalega erfitt.
Fyrstu dagana fannst mér ég
ganga um nakin og hugsaði
um það í hvert sinn sem ég
mætti einhverjum hvort hann
hefði lesið greinina og vissi
allt þetta um mig. En jafnframt
var þetta yndislegt því það
komu svo margir til mín og
hrósuðu mér fyrir þessa grein.
Margir komu og sögðu mér
frá sinni reynslu eða frá einhverjum sem þeir þekktu sem
hefðu gengið í gegnum þetta.
Það virðist vera að um leið og
einhver stígur fram fá aðrir
kjark til þess að tala.“

Tólf ár án hjálpar
– Varst þú byrjuð að vinna
í þínum málum þegar systursamtök Stígamóta voru stofnuð á Vestfjörðum?
„Já ég var á Stígamótum í
tvö ár fyrir um tíu árum síðan.
Ég var þar vikulega í viðtölum
hjá alveg yndislegri konu.
Fleiri konur úr minni fjölskyldu leituðu sér hjálpar þar
á sama tíma, sem sýnir að
þetta er ekki eins óalgengt og
fólk heldur. Síðan var það ekkert meir fyrr en starfið byrjaði
hér fyrir vestan.“
– Hjálpar það þér í þinni
baráttu við að græða sárin að
hjálpa öðrum?
„Alveg stórkostlega mikið.
Það er fátt sem veitir mér jafnmikla gleði eins og það að sjá
áhrifin sem starfið hefur. T.d.
konur sem roðna bara við að
koma inn í Sólstafahúsið þegar þær koma í fyrsta einstaklingsviðtalið eru farnar að uppréttari og ákveðnari eftir nokkur skipti og búnar að ná einhverjum markmiðum á þessum stutta tíma bara af því þær
öðlast einhvern kjark. Ég get
ekki lýst því hversu mikla
ánægju það veitir mér að sjá
það.“
– Hvernig voru afleiðingarnar fyrir þig af kynferðislegri misnotkuninni sem þú
varst fyrir sem barn?

„Afleiðingarnar geta verið
mismunandi. Frá því að maður
sé fullkomnunarsinni í öllu
sem maður gerir. Brillerar í
skóla og er hin fullkomna dóttir, bara hin fullkomna manneskja. Svo yfir í það, eins og
ég gerði, að loka mig af. Ég
læsti mig inn í herbergi, borðaði og borðaði, átti enga vini
og stal bæði frá búðum og
foreldrum mínum. Ég var
gríðarlega þunglynd og ofboðslega erfið í umgengni.
Offitan og þunglyndið eru
stærstu afleiðingarnar sem ég
glímdi við. Og er enn að glíma
við því það tekur tíma að vinna
úr þessu. Sérstaklega ef maður
segir ekki strax frá. Eins og
með mig sem var misnotuð
fyrst um sex ára aldur en sagði
ekki frá fyrr en níu árum
seinna. Það þýðir að í níu ár
fengu neikvæðar hugsanir að
grúska í mínum huga. Óvelkomnar og óverðskuldaðar
hugsanir finnst mér en það er
erfitt að kenna gömlum hundi
að sitja. Ég berst við þetta t.d.
með því að fara í skólana og
hvetja krakka til þess að segja
strax frá því þá eiga þeir meiri
möguleika á því að eiga eðlilegt og hamingjusamt líf. Ef
þeir geta tekið á þessu strax
og fá til þess réttan stuðning
frá foreldrum og samfélaginu
öllu.“

Vestfirðingar
vildu ekki taka á
þessum málum
– Hversu miklu máli hefði
það skipt þig að einhver hefði
komið í skólann og rætt við
þig um þessi mál þegar þú
varst á grunnskólaaldri?
„Það hefði skipt öllu máli.
Þegar ég var í tíunda bekk
kom það í ljós að frænka mín
hafði verið misnotuð af sama
manni og einn af þeim sem
misnotuðu mig. Ætlaði hún
að hætta í skóla af því henni
leið svo illa. Hún fór því til kennarans og sagði honum frá
þessu. Kennarinn kom og sagði
okkur í bekknum frá þessu
eftir að hafa fengið leyfi frá
henni til þess. Mér leið eins
og ég hefði verið slegin. Ég
byrjaði að titra og svo að gráta
og sagði frá þessu í fyrsta sinn
og það frammi fyrir öllum
bekknum. Ég hélt ég væri ein
í heiminum en svo var frænka
mín misnotuð af sama manni.
Þetta var í tíunda bekk svo
það hefði skipt óendanlegu
miklu máli ef einhver hefði
komið í sjöunda bekk, eins og
við Sólstafakonurnar erum að
gera, og sagt mér að ég væri
ekki ein í heiminum og ætti
að segja frá. Ég hélt að þetta
væri mér að kenna af því ég
væri svo ógeðsleg og hefði
bara átt þetta skilið. Í svona

brotum eru fullorðnir einstaklingar að brjóta á börnum.
Okkur er kennt að bera virðingu fyrir eldra fólki og mér
hafði aldrei verið sagt að ég
ætti minn líkama og mætti
segja nei. Í raun ætti að segja
nei! Þannig að ég fékk töluvert
sjokk þegar kennarinn minn
sagði okkur frá þessu. Og í
raun fékk allur bekkurinn það
líka því að það frussaðist út úr
mér að þetta hefði komið fyrir
mig líka.
Það sem er svo sláandi við
þetta er að þótt ég hefði sagt
þarna öllum bekknum og
kennara mínum frá þessu
ásamt frænku minni þá var
ekkert gert í málinu. Vitaskuld
hefði viðeigandi aðilar átt að
grípa í taumana en það var
ekki fyrr en um daginn að ég
áttaði mig á því hversu ótrúlegt það væri að ekkert hefði
verið gert. Ég hafði því samband við kennara minn og
fékk þau svör að hún hefði
látið nemendaverndarráð og
barnaverndarnefnd vita en
enginn vildi gera neitt. Hún
sagði orðrétt að Vestfirðingar
virtust hvorki vilja taka á
þessum málum, ræða þau né
viðurkenna að þau væru til
staðar í samfélögunum fyrir
vestan. Menn voru ekki tilbúnir til að gera neitt, sumpart
vegna vankunnáttu um meðferð slíkra mála, sumpart
vegna þess að þeir þorðu því
ekki eða vegna þess að þeir
trúðu ekki að þetta væri sagt.
Það voru nokkrar stelpur í
skólanum á þessum tíma sem
höfðu orðið fyrir misnotkun
frá sama manni. Þegar það
kemur upp þá var rætt við
barnaverndaryfirvöld. Samt
gerðist ekki neitt og það liðu
ár þar til ég leitaði mér hjálpar.
Ég er þessum aðilum mjög
reið og syrgi það sem hefði
getað verið. Ég vona að þeir
lesi þetta.
Allir brugðust skyldum sínum þarna nema kennarinn sem
reyndi að fá viðeigandi aðila
til að gera það sem þeim bar
og skerast í leikinn. En eftir
þetta hittumst við stelpurnar í
bekknum með kennaranum
nokkrum sinnum og ræddum
svona hluti. Það er vitaskuld
ekki hægt að ræða um svona
erfiða hluti við hvern sem er.
En það er mjög nauðsynlegt
að tala við börnin um þessi
mál. Og ekki bara spyrja þau
einu sinni hvort eitthvað hafi
komið fyrir þau ef grunur liggur á að þau hafi verið beitt
ofbeldi. Ég var bara spurð einu
sinni og ég sagði nei. Nánast
undantekningalaust segja börn
nei í fyrsta sinn sem þau eru
spurð. Ef einhver hefði spurt
aftur þá hefði ég kannski sagt
frá. Þarna var verið spyrja um
ákveðinn mann sem hafði leitað á systur mína. En ég sagði

að hann hefði í mesta lagi
klappað mér á kollinn þegar
það var ekki satt. Ég sagði
mömmu minni ekki frá þessu
fyrr en eftir fyrsta viðtalið mitt
hjá Stígamótum. En eins og
ég lýsti í greininni sem birtist
í BB fannst mér allir litir vera
skýrari eftir það. Þetta var svo
mikil vitundarvakning. Ég fór
þá beinustu leið og hringdi í
mömmu og sagði henni frá
þessu. Þetta var frábær dagur.“
– Fyrsta skrefið í batanum?
„Algjörlega. Og ég hélt
áfram að fara í tvö ár. Það
hafa einmitt margar konur sem
komið hafa til okkar talað um
fyrsta skiptið sem þær hafa
sagt frá. Ein sem ég hef talað
við var að tala um sitt mál í
fyrsta sinn í 33 ár. Búin að
þaga yfir þessu allt sitt líf og
er fyrst núna að geta talað.
Vegna þess að það hefur orðið
einhver vakning hefur verið í
samfélaginu að það eigi ekki
að þaga yfir svona málum.
Þannig að ég bara þakklát fyrir
að hafa leitað mér hjálpar sautján ára gömul þó að ég hefði
viljað getað sagt frá þessu
fimm til sex ára þegar ég var
fyrst misnotuð. Þá væri ég
kannski ekki að glíma við
þunglyndi og offitu í dag.“

Fullorðnir eiga að
vernda börnin
– Nú eru sárin sem kynferðisleg misnotkun veitir svo
djúp, er einhvern tímann hægt
að ná sér fullkomlega eftir að
hafa lent í klóm níðinga?
„Ég trúi því að það sé hægt
og því fyrr sem fólk segir frá
því betra. Og því ákveðnari
sem viðkomandi er að taka
ábyrgð á eigin lífi og láta þetta
ekki eyðileggja það sem framundan er, því betur gengur
manni að takast á við afleiðingarnar og vinna úr þeim. En
maður gleymir þessu aldrei
og ég mun aldrei geta fyrirgefið þessum mönnum.
Það voru fjórir menn sem
misnotuðu mig. Ég talaði alltaf í fyrstu um þrjá menn þar
sem sá fjórði snerti mig aldrei
heldur sýndi mér klámmyndir.
Ég ýtti honum því bara undir
teppið og taldi hann ekki með.
En nú er ég farin að horfast í
augu við það að þetta var
vissulega misnotkun og eitthvað sem ég mun aldrei gleyma.
Þess vegna er svo mikilvægt
að fullorðnir sem vita kannski
ekki hvernig þeir eiga að tala
við börnin sín um þessi viðkvæmu mál fái einhverja
fræðslu um hvernig best sé að
gera það. Þeir vita ekki hvað
eru of miklar upplýsingar fyrir
börnin sín og svo framvegis.
Mikilvægt er að þessir fullorðnu aðilar viti að það er
ekki nóg að spyrja bara einu

sinni. Það þarf að gera það
reglulega og tala á opinskáan
hátt við börnin sín. Þannig
læra þau að þau eiga að tala
um þessa hluti. Þess vegna
held ég að námskeiðið sem
Blátt áfram hefur hrint af stað
hér á landi sé eitt af mikilvægustu verkefnunum sem
við höfum í dag. Þar er
ábyrgðin sett yfir á fullorðna,
foreldra og þeirra sem starfa
með börnum, því það er þeirra
að vernda börnin. Þess vegna
heitir námskeiðið Verndarar
barna. Það hefur verið reiknað
út að fyrir hvern einn aðila
sem fær þessa fræðslu er tíu
börn vernduð. Þannig að það
þarf að fræða 5% fullorðna til
að ná til allra barna. Þessa
tölfræði má sjá á vef Blátt
áfram og það eru mjög góðar
rannsóknir á bak við hana. Ég
hef reiknað það út að miðað
við höfðatölu á Vestfjörðum
þarf ég að fræða 210 manns
svo ég á ærið verk fyrir höndum. Ég ætla því að vera dugleg
að ferðast um fjórðunginn og
fá fólk til að koma á námskeiðið.“
– Ætti það ekki að vera
skylda allra sem starfa með
börnum að sækja svona námskeið?
„Jú mér finnst það. Atvinnurekendur ættu að hafa
það fyrir skyldu að fræða sína
starfsmenn. Það hefur jú sýnt
sig að þeir sem leita á börn
sækjast eftir störfum þar sem
þeir vinna með börn. Það eru
mörg dæmi um það. Eins og
til að mynda einn sem er
svokallaður raðníðingur og
það eru tugir ef ekki hundruðir
sem liggja í valnum eftir hann.
Þessi aðili vann mikið við
kristileg störf með börnum.
Lítill og feitur með gleraugu
og virtist meinleysislegur við
fyrstu sýn en undir niðri
leyndist þetta skrímsli sem
leitaði eftir því að vera einn
með börnum. Auðvitað á fullorðni aðilinn að vera ábyrgur
og vita muninn á milli réttu
og röngu og börn eiga að geta
treyst á það.“

Fjöldi þolenda
sem lifir í þögn
„Grein í Mannlífi vakti mikla
athygli mína en þar voru nafngreindir fimm verstu barnaníðingar landsins og farið var
lauslega yfir þeirra „feril“ og
það sem var rosalega sláandi
var að það voru allt drengir
sem þeir leituðu á. Sem þýðir
að það eru hundruðir karlmanna þarna úti sem hafa ekki
leitað sér hjálpar og munu
kannski aldrei gera. Við megum aldrei gleyma í umræðunni að karlmenn eru vissulega meðal þolenda kynferðisofbeldis.
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Sjötíu sjúkraflug frá Ísafirði í fyrra
„Sjúkraflug frá Ísafirði er bara það lítið, þetta eru kannski 10 ferðir á ári. Það er hæpið að segja að tveir flugmenn geti haldist á Ísafirði í fullu starfi allt árið með 10 ferðir á ári,“ sagði Leifur Hallgrímsson, framkvæmdastjóri Mýflugs í samtali við blaðið en fyrirtækið sér um sjúkraflug frá Ísafirði. Samkvæmt upplýsingum frá Flugmálastjórn á Ísafjarðarflugvelli fóru 70 sjúkraflug um Ísafjarðarflugvöll í fyrra. „Ég er ekki með nákvæmlega tölu
hversu mörg flug þetta voru, en á þessu tímabili frá 1.nóvember í fyrra til 1.mars í ár voru þau ekki fleiri en 10.
Ef þau voru 70 í fyrra þá var mikill minnihluti þeirra á þessum tíma,“ segir Leifur. Ekki fengust nákvæmari tölur
hjá Flugstöðum yfir sjúkraflug frá Ísafirði undanfarin ár, en þær verða birtar um leið og þær berast.

Stórtónleikar í íþróttahúsinu

Barnaníðingar eru oftar en
ekki hinir prúðustu menn.
Prestar, lögfræðingar og skólaverðir. Þeir eru ekki með skrifað á ennið á sér að þeir séu
barnaníðingar.
Í 90% tilvika er um sifjaspell að ræða varðandi kynferðislega misnotkun. Eru þá
að verki til dæmis pabbar,
stjúp- eða fósturpabbar. Vissulega eru líka kvenmenn meðal
geranda kynferðisofbeldis en
það er mun sjaldgæfara. Næstalgengast er að um vini fjölskyldunnar sé að ræða eða ættingja. Þessir aðilar byggja upp
traust hjá barninu en brjóta
það síðan niður. Þess vegna
þurfa fullorðnir að vera vel
vakandi. Auðvitað á það ekki
að vera svo að börn megi aldrei vera ein með fullorðnum,
því það eykur tengslin á milli
þeirra. En fullorðnir eiga að
vera ávallt með augun og eyrun opin.
Á námskeiðinu sem ég er
að fara af stað með er einmitt
farið yfir það hvernig hægt er
að fylgjast vel með og eins
sýna gott fordæmi.
Hafa verið gerðar rannsóknir um það hversu hátt hlutfall
barna sem hafa verið misnotuð
er á Íslandi miðað við önnur
lönd?
Miðað við í Bandaríkjunum
t.d. er talað um að ein af hverj-

um fjórum stelpum og einn af
hverjum sex strákum. En hérlendis eru það ein af hverjum
fimm stelpum og einn af
hverjum tíu strákum. En hver
veit hvernig tölurnar væru ef
allir þyrðu að segja frá.
Samkvæmt lögum eiga
börn rétt á því að vera vernduð. Þau eiga rétt á að ekki sé
brotið á þeim og lifa hamingjusömu lífi. Og það er okkar fullorðinna að sjá til þess
að svo verði. Það er aldrei á
ábyrgð barnanna.“
– Eitthvað sem þú vilt segja
að lokum?
„Ég vil hvetja þá sem eiga
eftir að leita sér hjálpar að
taka fyrsta skrefið. Þá sem
sitja heima og hafa verið á
leiðinni til okkar að stíga inn í
óttann og segja frá. Við Sólstafakonurnar höfum allar
tekið þetta skref og hér erum
við í dag. Svona eins og að
segja við verðum að horfast í
augu við óttann til þess að
öðlast betra líf. Og að það
þurfa ekki allir að opinbera líf
sitt bara að treysta einhverjum
fyrir þessu og létta tonn af
þeirra herðum. Og eins ef þeir
vilja ekki koma til okkar að
segja einhverjum sem þeir
treysta frá. Fyrsta skrefið er
að segja frá“, segir Harpa
Oddbjörnsdóttir, Sólstafakona.
– thelma@bb.is

Stórtónleikar verða
haldnir í íþróttahúsinu
Torfnesi á Ísafirði föstudaginn 28. desember nk.
kl. 21. Þá kemur í fyrsta
sinn fram á Vestfjörðum
hljómsveitin Dúndurfréttir
sem þekkt er fyrir hreint
magnaða tónleika og túlkun á meistaraverkum
rokksögunnar. Á tónleikunum munu þeir taka
bland af því besta sem þeir
hafa flutt í gegnum árin.
Hvergi verður til sparað
við að gera þessa tónleika
sem glæsilegasta og einungis er selt í sæti. Miðasala hefst þriðjudaginn 6.
nóvember á midi.is og í
verslun BT á Ísafirði og
um allt land í Skífubúðunum. Miðaverð er 2.900
krónur og fá viðskiptavinir Glitnir 20% afslátt af
miðaverði, greiði þeir með
greiðslukorti eða debetkorti á sölustöðum. Hljómsveitin Dúndurfréttir var
stofnuð í október 1995.
Megin markmiðið með
stofnun hljómsveitarinnar
var að meðlimir hennar

Hljómsveitin Dúndurfréttir á tónleikum í Laugardalshöll.
Deep Purple, Uriah Heep
þannig að Dúndurfréttir
gætu hist og spilað lög eftir
og Led Zeppelin þykir
hafa spilað til fjölda ára
þær hljómsveitir sem eru í
hreint magnaður. Hljómhvað mestu uppáhaldi hjá við góðan orðstír á Gauknsveitina skipa þeir Mattum. Hljómsveitin hefur
þeim. Þessar hljómsveitir
hías Matthíasson, söngur
eru m.a. Pink Floyd, Led síðan þá troðfyllt öll helstu
og gítar, Pétur Örn Guðtónleikahús landsins og
Zeppilin, Deep Purple og
mundsson, söngur og
það oft í röð. Nú síðast
Uriah Heep. Þar sem
hljómborð, Ólafur Hólm
strákarnir höfðu ekkert héldu þeir rómaða tónleika
Einarsson, trommur,
fast húsnæði til að hittast í Laugardalshöllinni ásamt
Ingimundur Óskarsson,
varð það úr að þeir byrj- sinfóníuhljómsveit Íslands.
bassi og Einar Þór JóFlutningur þeirra á rómuðu að spila á Gauki á
hannsson, gítar.
Stöng. Málin þróuðust svo uðum verkum Pink Floyd,

Vegagerð um Hrútafjarðarbotn boðin út
Vegagerðin hefur auglýst
eftir tilboðum í nýbyggingu
hringvegarins um Hrútafjarðarbotn, en lengi hefur staðið

til að bjóða þetta verk út. Um
er að ræða um 6,9 km kafla af
hringveginum frá Brú í Bæjarhreppi að Brandagili í Húna-

þingi vestra, ásamt 1,6 km
langri tengingu við Djúpveg og alls um 1,2 km af öðrum tengingum. Samkvæmt
auglýsingu á útlögn klæðningar að vera lokið fyrir 15.
september á næsta ári og verkinu að fullu lokið fyrir 1. nóvember sama ár. Skila skal tilboðum í síðasta lagi þriðjudaginn 13. nóvember næstkomandi og verða þau opnuð
sama dag.
Vegstæðinu verður breytt
þannig að hringvegurinn fylgir eftir breytinguna veginum
norður á Strandir frá Brú og
norður fyrir Selá við Fögrubrekku. Þaðan færist vegurinn
síðan yfir fjarðarbotninn og
liggur austan við húsin á
Fjarðarhorni. Vegurinn norðan af Ströndum verður síðan
tengdur inn á hringveginn á
nýjum stað fyrir miðjum botni
Hrútafjarðar og lengist því
leiðin fyrir Hrútfirðinga suður
yfir Holtavörðuheiði lítið eitt.
Leiðin milli Stranda og
Vestfjarða og Norðurlands
styttist hins vegar við þetta
um 8,5 kílómetra, en leiðin

Vegagerð um Hrútafjarðarbotn hefur verið boðin út.
milli Reykjavíkur og Akureyrar lengist um 500 metra. Á
móti kemur að hættuleg beygja
við Brú verður ekki lengur
hluti hringvegarins og einbreið og varasöm brú yfir Síká
í Húnaþingi vestra verður
sömuleiðis utan hringvegar.
Staðarskáli fer úr alfaraleið
við þessa vegagerð og Brúarskáli verður aflagður. Ætlunin
eigenda þeirra mun vera að
byggja nýjan og stærri söluskála Strandamegin við Hrútafjarðará, á túni skammt vestan
við ný gatnamóta við veginn
norður á Strandir. Samkvæmt
fréttum visir.is er stefnt að
því að nýi skálinn verði tilbúinn um leið og nýi vegurinn.
– gunnaratli@bb.is
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6,6 milljónir í hlut Súðavíkurhrepps
Súðavíkurhreppur fær 6,6 milljón króna í sinn hlut úr
aukaframlagi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í ár. Félagsmálaráðherra ákvað í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, að veita aukaframlag til sveitarfélaga á árinu og er
framlaginu ætlað að jafna aðstöðumun sveitarfélaga sem
talin eru í mestri þörf fyrir sérstakt viðbótarframlag vegna
þróunar í rekstrarumhverfi þeirra og erfiðra ytri aðstæðna.

Fæðingum fækkar milli ára á Fjórðungssjúkrahúsinu
Það stefnir í töluvert færri fæðingar á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði í ár en árið 2006. „37 börn hafa
fæðst hjá okkur það sem af er ári og árið verður ekki mjög stórt hjá okkur. Við förum nú líklega yfir 40
en í fyrra fæddust 53 börn hjá okkur“, segir Ásthildur Gestsdóttir, ljósmóðir. Sumarið var mikið stráka
sumar og leit þá út fyrir að strákar yrðu í miklum meirihluta fæddra barna í ár. Hlutfallið hefur hins
vegar jafnast út og eru 20 strákar á móti 17 stelpum af þeim börnum sem komið hafa í heiminn í ár.
Að sögn Ásthildar er útlitið ágætt fyrir næsta ár svo aldrei að vita nema frjósemi Vestfirðinga verði
meiri fyrir 2008. „Byrjun ársins lítur ágætlega þó við séum nú enn ekki farnar að sjá langt fram á árið.“

Ekki hægt að úthluta byggðakvóta til skipa á Þingeyri
Ekki er mögulegt að úthluta
byggðakvóta til einstakra
skipa á Þingeyri fyrir fiskveiðiárið 2006/2007 þar sem
ekkert skip sem sótti um, uppfyllir skilyrðin er sett voru af
sjávarútvegsráðuneytinu og
Ísafjarðarbæ við úthlutun
byggðakvóta. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur því heimilað bæjarstjóra að sækja um

undanþágu hjá ráðuneytinu
um að úthluta megi byggðakvóta Þingeyrar til fiskvinnslufyrirtækja á Þingeyri. Skilyrðin sem um ræðir eru að skip
skulu skráð í viðkomandi
byggðarlagi 1. maí sl. og að
byggðakvóta skuli skipt samkvæmt lönduðum afla til vinnslu í Ísafjarðarbæ á tímabilinu
1. júlí 2006 til 30. júní 2007.

Hvað varðar úthlutanir til
skipa á Ísafirði, Hnífsdal, Suðureyri og Flateyri hefur nokkrum umsóknum verið hafnað
hjá Fiskistofu þar sem umsækjendur hafa ekki uppfyllt tilheyrandi skilyrði, annað eða
bæði. Ef fella ætti niður skilyrðið um löndun afla til vinnslu
í Ísafjarðarbæ almennt vegna
Þingeyrar væri öll önnur út-

hlutun í uppnámi.
Í bréfi bæjarritara sem lagt
var fram á bæjarráðsfundi var
þeirri spurningu velt upp hvort
Ísafjarðarbæ væri heimilt að
úthluta öllum byggðakvóta
merktum Þingeyri il að nýta
byggðakvóta Þingeyrar alls 87
þorskígildislestum, til þeirra
fyrirtækja á Þingeyri sem unnið hafa fisk á staðnum.

Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi

Sérfræðingur
Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi auglýsir starf sérfræðings laust til umsóknar.
Um er að ræða starf við álagningu og endurskoðun skattframtala einstaklinga og
lögaðila.
Æskilegt er, að umsækjandi hafi góða
almenna tölvukunnáttu, hafi góða bókhaldsþekkingu, geti lesið lagatexta, sé
nákvæmur og skipulagður í vinnubrögðum og sé vel ritfær.
Um er að ræða fullt starf, en ráðið verður í starfið frá 1. desember 2007 eða eftir
samkomulagi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna.
Nánari upplýsingar veitir skattstjóri í síma
450 3500.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og starfsreynslu skulu berast Skattstjóra
Vestfjarðaumdæmis, Hafnarstræti 1, 400
Ísafjörður eða á tölvupóstfang vestfirdir@
skattur.is, eigi síðar en 18. nóvember nk.
Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Skattstjórinn í Vestfjarðaumdæmi
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
vestfirdir@skattur.is

Bolungarvík.

Ánægja með jákvæða þróun
í fjármálum Bolungarvíkur
Eftirlitsnefnd fjármála sveitarfélaga hefur lýst yfir ánægju
með jákvæða þróun í fjármálum Bolungarvíkur. Bréf frá
nefndinni var tekið fyrir á bæjarráðsfundi í síðustu viku og
fagnar bæjarráð þessum ár-

angri en mun óska eftir skýringum á því hvar þessi jákvæða þróun liggur og frekari
ráðgjöf í þeim efnum. Sveitarfélagið hefur selt umtalsvert
af eignum síðastliðin misseri
auk þess sem framlag frá

Jöfnunarsjóði hækkaði umtalsvert á síðasta ári með tilkomu
700 m.kr. aukaframlags.
Í ár er framlag Jöfnunarsjóðs 21% minna úr 1400
m.kr. aukaframlagi. Eignir er
ekki hægt að selja aftur og því

vandséð hvernig fylgja á
þessari jákvæðu þróun eftir
án þess að draga enn frekar úr
framkvæmdum og viðhaldi
sem hefur þó verið í lágmarki.
Eftirlitsnefndin heimsótti Bolungarvík í apríl. – thelma@bb.is

Viðkvæmt atvinnulíf á Vestfjörðum
Atvinnulausum á Vestfjörðum hefur fækkað mikið
að undanförnu og eru nú 28
skráðir hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða. „Hafa skal í
huga að skoða tölur yfir brottflutning Vestfirðinga í þessu
sambandi auk þess sem ég vil
benda á að verið var að segja
upp öllum starfsmönnum
Stapa á Bíldudal. Þó verður
að segjast eins og er að at-

vinnuleysi hefur minnkað
töluvert á milli mánaða en atvinnulíf er viðkvæmt og óvissa
framundan um áhrif kvótaskerðingar“, segir Guðrún
Stella Gissurardóttir, forstöðumaður Svæðisvinnumiðlunar á Vestfjörðum. Tölur yfir atvinnulausa hefur farið
rokkandi en í byrjun október
voru 79 einstaklingar á skrá
en tölur voru afar lágar í byrj-

un árs.
„Það var í janúar - júní 2007
þegar síðustu tölur voru svona
lágar hjá okkur síðast, en það
var áður en Kambur á Flateyri,
Miðfell á Ísafirði, og Bakkavík í Bolungarvík sögðu upp
sínu fólki ýmist vegna hráefnisskorts eða gjaldþrots. Ef
farið er yfir allt landið þá er
þetta allstaðar að gerast, að
atvinnuleysið er í lágmarki“,

Gerist áskrifendur í síma 456 4560

segir Auður Mattíasdóttir,
fulltrúi Vinnumálastofnunar á
Vestfjörðum.
Mest er atvinnuleysið í
Vesturbyggð en í október voru
17 á skrá þar. Því næst kemur
Ísafjarðarbær með 11 manns.
14 störf eða 26 stöðugildi eru
í boði hjá Vinnumálastofnun
á Vestfjörðum, meðal annars
við almenna byggingarvinnu
og fiskvinnslu. – thelma@bb.is

Atvinnuhúsnæði
í Súðavík til sölu
Til sölu er 107m² atvinnuhúsnæði við
Aðalgötu 1 í Súðavík ásamt 1.271m² lóð.
Um er að ræða gömlu Shell stöðina.
Upplýsingar gefur Maya í síma 899 2288.
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Vetrarþing um nýsköpun á Vestfjörðum
Framtíðarlandið, félag áhugafólks um framtíð Íslands,
heldur vetrarþing í Edinborgarhúsinu á Ísafirði laugardaginn 10. nóvember þar sem
fjallað verður um stöðu nýsköpunar á svæðinu. Þingið
ber yfirskriftina „Vestfirðir á
teikniborðinu“ og mun Fram-

tíðarlandið leiða þar saman
sérfræðinga á sviði nýsköpunar og fremstu eldhuga vestfirsks atvinnulífs eins og segir
í tilkynningu.
„Í þröngum fjörðum Vestfjarðakjálkans hafa Íslendingar í hundruð ára lifað í sambýli
við myrkur, einangrun og óút-

reiknanleg náttúruöfl. Í gegnum þá sögu hafa Vestfirðingar
tileinkað sér atgervi, ósérhlífni
og þor sem á sér fáa líka. Þessir
eiginleikar sjást hvergi skýrar
en í öflugu nýsköpunarstarfi í
atvinnumálum Vestfjarða“,
segir á vef Framtíðarlandsins.
Þingið hefst kl. 9 og lýkur kl.

17 en þingstjórar eru Sigríður
Ólöf Kristjánsdóttir og Martha
Lilja Marthensdóttir Olsen.
Framtíðarlandið var stofnað
17. júní 2006 að frumkvæði
einstaklinga af ólíkum sviðum
þjóðlífsins sem telja að þörf
sé fyrir afl sem upplýsir, gagnrýnir og leggur til hugmyndir
Framtíðarlandið heldur
vetrarþingið „Vestfirðir
á teikniborðinu“
í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði 10. nóvember.
að nýrri framtíðarsýn á Íslandi
og að nauðsyn beri til að efla
lýðræði og lýðræðislega umræðu – og grundvallarþætti
samfélagsins: réttlæti, menntun og skapandi atvinnustefnu.
Aðgangur er ókeypis og öllum opinn, en þátttakendur
skulu tilkynna komu sína á
vef Framtíðarlandsins með
skráningu sem brátt verður
sett upp. Þar má einnig finna
dagskrána má finna í heild.
– thelma@bb.is

Rjúpukarri í vetrarbúningi. Mynd: Jóhann
Óli Hilmarsson.

Rjúpnaveiðitímabilið hafið
Hópur manna frá Ísafirði
og nágrenni hélt til rjúpnaveiða á fimmtudag í síðustu
viku er veiðitímabilið hófst í
haust. Rjúpnaveiðitímabilið
stendur 18 daga, en aðeins
fjóra daga í viku, og er síðasti
leyfilegi veiðidagurinn 30.
nóvember. Veiði er bönnuð
mánudaga, þriðjudaga og
miðvikudaga. Aðspurður um
helstu veiðisvæðin segir Hilmar Pálsson, rjúpnaveiðimaður
á Ísafirði, þau vera mörg.
„Menn fara út um allt Djúpið, í öllum fjörðum og heiðum.
Eingöngu er þó veitt með
leyfum landeigenda. Eflaust
fara einhverjir héðan frá Ísafirði styttra eins og upp á heiðar og í Hnífana. Þá er mikið
farið á Dynjandisheiði en hún
er lokuð eins og er.“
Hilmar segir að bændur hafi
ekki séð mikið til rjúpu við
smölun í haust sem bendi til
þess að ekki sé mikið af henni
á svæðinu. „Þeir sem eru að
veiða héðan eru hófsemdarmenn og veiða sér bara í matinn“,, bætir hann við en þeir
eru ófáir sem finnst rjúpan
ómissandi í jólamatinn.
– thelma@bb.is
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Hafa áhyggjur af hafnarkantinum

Jarðgöng til Bolungarvíkur tilbúin 2010

Framkvæmdir við jarðgöng til Bolungarvíkur hefjast á næsta ári og verða tilbúin síðla sumars árið 2010 samkvæmt upplýsingum frá samgönguráðuneytinu. Útboðsgögn verða send
til verktaka á næstu dögum og er vonast til að ljóst verði í byrjun næsta árs hver hreppir
verkið. Eins og greint hefur verið frá fá fjórir aðilar að bjóða í verkið. Um er að ræða
jarðgöng milli Hnífsdals og Bolungarvíkur, ásamt byggingu forskála og vega. Göngin eiga að
vera 8,7 metra breið og 5,1 kílómetri að lengd. Einnig á að byggja um 310 metra langa
steinsteypta vegskála, og 3 kílómetra langa vegi og tvær 15 metra langar steinsteyptar brýr.

Flotbryggjan á Flateyri þarfnast endurnýjuna vegna lélegs ástands.
Þetta kom fram á fundi sem hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar hélt með
íbúum á Flateyri á dögunum. Á fundinum lýstu heimamenn
einnig yfir áhyggjum vegna sigs á hafskipakantinum og viðlegukanti norðan löndunarkants. Hafnarstjórn ræddi einnig við
heimamenn á Suðureyri og á Þingeyri og voru sjóvarnir og
dúpkun smábátahafnar efst á óskalista heimamanna á Þingeyri.

Ísafjarðarbær greiðir hæstu
heildargjöld lögaðila á Vestfjörðum
Ísafjarðarbær greiðir hæstu
heildargjöld lögaðila í umdæmi skattstjórans á Vestfjörðum samkvæmt álagningarskrá sem lögð var fram í
síðustu viku eða rúmar 63,6
milljónir króna. Næst mestu
gjöld greiðir Hraðfrystihúsið

Gunnvör hf., eða rúmar 53,8
milljónir, þá kemur Jakob
Valgeir ehf., í Bolungarvík
með 32,3 milljónir, þá Fiskvinnslan Kambur á Flateyri
með tæpar 32,2 milljónir og
fimmtu hæstu gjöldin greiðir
Oddi hf., á Patreksfirði, um

20,2 milljónir króna. Orkubú
Vestfjarða greiðir rúmar 20
milljónir, þá kemur Ofjarl
ehf., sem er í eigu Jakobs
Flosasonar í Bolungarvík með
tæpar 19,5 milljónir, þá KNH
ehf., á Ísafirði með 15,8 milljónir, þá Bolungarvíkurkaup-

staður sem þarf að greiða 14,8
milljónir og Bakkavík hf., í
Bolungarvík, sem er gert að
greiða rúmar 14,6 milljónir
króna.
Þórsberg ehf., á Tálknafirði
er ellefti hæsti greiðandi lögaðila með rúmar 14,1 milljón

króna, þá kemur Vesturbyggð
með rúmar 13,5 milljónir, þá
3X Technology á Ísafirði 13,2
milljónir, þá Fiskvinnslan Íslandssaga á Suðureyri með
tæpar 12 milljónir, þá Sparisjóður Vestfirðinga með 10,1
milljón og Sparisjóður Stranda-

manna með 9,4 milljónir.
Unnvör ehf., í Vesturbyggð
þarf að greiða 9,2 milljónir í
heildargjöld, Kópanes í Strandabyggð greiðir 8,9 milljónir,
Strandabyggð greiðir 8,7
milljónir. Hér að neðan má sjá
nánari skiptingu gjaldanna.

Greiðendur hæstu gjalda lögaðila í umdæmi Skattstjórans í Vestfjarðaumdæmi
Nafn:

Gjöld samtals:

1. Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, Ísafjarðarbæ
2. Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf., Hnífsdalsbryggju
3. Jakob Valgeir ehf., Grundarstíg 5, Bolungarvík
4. Fiskvinnslan Kambur ehf., Flateyri
5. Oddi hf., Eyrargötu, Vesturbyggð
6. Orkubú Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði
7. Ofjarl ehf., Völusteinsstræti 26, Bolungarvík
8. KNH ehf., Grænagarði, Ísafirði
9. Bolungarvíkurkaupstaður, Aðalstræti 12
10. Bakkavík hf., Hafnargötu 80-96, Bolungarvík
11. Þórsberg ehf., Strandgötu, Tálknafirði
12. Vesturbyggð, Aðalstræti 63, Vesturbyggð
13. 3X-Technology, Sindragötu, Ísafirði
14. Fiskvinnslan Íslandssaga hf., Suðureyri
15. Sparisjóður Vestfirðinga, Fjarðargötu 2, Þingeyri
16. Sparisjóður Strandamanna, Strandabyggð
17. Unnvör ehf., Lönguhlíð 4, Vesturbyggð
18. Kópnes ehf., Hamravík 20, Strandabyggð
19. Strandabyggð, Hafnarbraut 19, Strandabyggð
20. Atlastaðir ehf., Seljalandsvegi 78, Ísafirði

Tekjuskattur:

kr. 63.616.636.kr. 53.820.739.kr. 32.231.200.kr. 32.159.974.kr. 20.211.303.kr. 20.028.529.kr. 19.470.360.kr. 15.803.961.kr. 14.815.154.kr. 14.654.514.kr. 14.157.224.kr. 13.561.550.kr. 13.220.472.kr. 11.994.659.kr. 10.167.386.kr. 9.425.166.kr. 9.238.556.kr. 8.983.344.kr. 8.751.065.kr. 6.312.746.-

kr. 19.349.225.kr. 6.046.736-

Tryggingagjald

Iðnaðarm.gjald:

kr. 63.616.636.kr. 53.820.739.kr. 12.881.975.kr. 32.159.974.kr. 14.164.567.kr. 20.028.529.-

kr. 19.470.360.-

kr. 4.089.567.kr. 3.302.663.-

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

7.973.839.9.074.736.8.444.148.376.460.6.312.746.-

kr. 14.910.346.kr. 14.815.154.kr. 14.654.514.kr. 10.067.657.kr. 13.561.550.kr. 9.565.235.kr. 11.994.659.kr. 10.167.386.kr. 1.451.327.kr.
163.820.kr.
539.196.kr. 8.374.605.-

kr. 893.615.-

kr. 352.574.-

Vilja flýta úttekt á eflingu Vestfjarða sem
þjónustumiðstöð fyrir Austur Grænland
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skorar á ríkisstjórn að flýta
gerð úttektar á möguleikum
þess að efla norðanverða Vestfirði sem miðstöð þjónustu við
Austur-Grænlands. Áskorunin er í fullu samræmi við
þingsályktunartillögu sem
samþykkt var á Alþingi 17.
mars þar sem ríkisstjórninni
var falið að gera úttekt á
möguleikum þess að efla
norðanverða Vestfirði sem
miðstöð við vaxandi fiskveiðar við Austur-Grænland og
skoða sérstaklega þann kost
að þjónustumiðstöð og umskipunarhöfn fyrir siglingar í
Norðurhöfum verði á Vestfjörðum. Í ályktun Alþingis
er einnig kveðið á um að haft
verði samráð við heimamenn

við gerð úttektarinnar.
Í greinargerð með tillögunni
segir að íbúar Vestfjarða hafi
háð mikla varnarbaráttu í atvinnu- og byggðamálum og
að íbúaþróun hafi verið óhagstæð síðustu áratugi. „Ekki er
séð fyrir endann á þeirri neikvæðu þróun ef ekki tekst að
snúa vörn í sókn, ekki síst
hvað varðar atvinnulíf og
launaþróun.“
Meðal þess sem mælir með
tillögunni sé að á Ísafirði sé
lífhöfn frá náttúrunnar hendi
og þar séu mikil mannvirki.
„Höfnin er stór og góð aðstaða
fyrir allar stærðir skipa. Ísafjörður liggur mjög vel við
þegar skip sem eru að veiðum
við Austur-Grænland þurfa að
sækja sér þjónustu og hafa

útgerðir frá Noregi og Færeyjum helst nýtt sér þjónustuna undanfarin ár. Þjónustugetan er þó miklu meiri og
því vannýttir möguleikar á að
þjónusta útgerð, fiskvinnslu
og flutninga til Austur-Grænlands. Mikilvægt er því að
koma á tengslum og samvinnu
milli Vestfjarða og byggðarlaga á Austur- Grænlandi.
Þjónusta í Ísafjarðarbæ er
fjölbreytt og má þar nefna vélsmiðjur, veiðarfæragerð og
framleiðslu á tækjum til veiða
og vinnslu. Einnig er nægt
kristalstært vatn úr Vestfjarðagöngum til staðar við höfnina.
Umhverfi til atvinnurekstrar
er því gott og víða leynast
tækifæri á sviði sjávarútvegs.
Mikilvægt er að fullnýta þá

þjónustu sem býðst í Ísafjarðarbæ og styrkja þar með
rekstrargrundvöll fyrirtækja
sem hefur verið að veikjast
vegna samdráttar í útgerð og
fiskvinnslu. Siglingar í Norðurhöfum munu aukast með
hlýnandi veðráttu og Ísland

Ísafjarðarhöfn.
því að flestra dómi álitlegur
möguleiki þegar skoðaðir eru
kostir fyrir umskipunarhöfn í
Norður-Atlantshafi. Vestfirðir
og þá einkum Dýrafjörður hefur verið nefndur í því sambandi. Þar er aðdjúpt og því
góð náttúrleg skilyrði fyrir

stórskipahöfn. Þar er einnig
flugvöllur sem unnt væri að
stækka. Miklu skiptir að sjálfsögðu að vanda staðarval,
skipulag og hönnun umskipunarhafnar með umhverfissjónarmið í huga, ef til kemur.“
– thelma@bb.is
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Sjúkraflugvél verður staðsett á Ísafirði í vetur

Guðlaugur Þór Þórðarson,
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, hefur ákveðið
að sjúkraflugvél verði staðsett
á Ísafirði í vetur. Samkvæmt
upplýsingum frá ráðuneytinu
er unnið að útfærslu verkefnisins. Sjúkraflugi til Vestfjarða átti samkvæmt nýju fyrirkomulagi að vera sinnt frá
Akureyri og hefur það vakið

reiði margra Vestfirðinga sem
telja að með því sé verið að
minnka öryggi íbúa fjórðungsins. Þá höfðu flugmenn
gagnrýnt þetta fyrirkomulag.
Leifur Hallgrímsson hjá
Mýflugi, sagði í samtali við
Ríkisútvarpið í fyrra að ekki
sé hægt að horfa fram hjá því
að síðasta vetur kom sú staða
upp oftar en einu sinni að flug-

vélin fór frá Ísafirði en ekki
getað komið til baka vegna
veðurs. Bæði Hálfdán Ingólfsson og Hörður Guðmundsson,
gamlir refir í vestfirsku flugi
hafa báðir lýst yfir efasemdum
sínum með þetta nýja fyrirkomulag. Þá hefur bæjarráð
Ísafjarðarbæjar og Bolungarvík ályktað um málið og lagst
gegn því. – gunnaratli@bb.is

Fagna ákvörðun um staðsetningu sjúkraflugvélar
Bæjarstjórar Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur fagna
þeirri ákvörðun Guðlaugs
Þórs Þórðarsonar, heilbrigðisog tryggingamálaráðherra að
sjúkraflugvél verði staðsett á
Ísafirði í vetur. „Ég er mjög
ánægður með þetta. Við höfum bent á þá staðreynd að það
getur verið erfitt að lenda á
Ísafjarðarflugvelli, en auðveldara að taka á loft. Þetta
hamlar kannski uppgangi
sjúkrahússins á Ísafirði, en öryggislega séð er þetta mjög

gott. Ég fagna þessari ákvörðun,“ segir Grímur Atlason,
bæjarstjóri í Bolungarvík.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ, tekur í
sama streng og segir ákvörðun
ráðherra auka öryggi íbúa á
Vestfjörðum. „Bæjarráð setti
niður ákveðin skilyrði, ef að
það yrði ekki sjúkraflugvél á
Ísafirði í vetur þá þyrfti að
styrkja sjúkrahúsið tækjalega
séð. Það hefur gengið eftir og
við erum með gott sjúkrahús.
Ég er mjög ánægður með

þessa ákvörðun,“ sagði Halldór.
– gunnaratli@bb.is

Grímur Atlason.

Sjúkraflugvél verður
staðsett á Ísafirði í vetur.

Halldór Halldórsson.

„Viljum ekki að sjúkraflugvél
verði staðsett á Ísafirði í vetur“
„Við viljum ekki að það sé
staðsett sjúkraflugvél á Ísafirði í vetur, það er svo einfalt,“ segir Leifur Hallgrímsson, framkvæmdastjóri Mýflugs en fyrirtækið sér um
sjúkraflug frá Ísafirði. „Við
erum að reyna að leysa þessi
mál en teljum þetta ekki skyn-

samlegt. Við munum gera allt
sem í okkar valdi stendur til
að verða við þessari ákvörðun,
en það er ekki víst að það
gangi. Ég skil hreinlega ekkert
í þessu, hvaðan kemur þessi
þrýstingur eiginlega?“ Leifur
segir það hæpið að hægt sé að
halda úti flugmönnum á Ísa-

firði í vetur með kannski eitt
sjúkraflug í mánuði.
„Sjúkraflug frá Ísafirði er
bara það lítið, þetta eru kannski 10 ferðir á ári. Það er hæpið
að segja að tveir flugmenn geti
haldist á Ísafirði í fullu starfi
allt árið með 10 ferðir á ári.“
Aðspurður hvort eitt bráða-

tilvik geti sannað gildi sjúkraflugvélar á Ísafirði segir Leifur
það hárrétt. „Það er alveg rétt
og við erum sammála því. En
það réttlætir ekki þá ákvörðun
að staðsetja flugvél fyrir vestan,“ sagði Leifur Hallgrímsson, framkvæmdastjóri Mýflugs.
– gunnaratli@bb.is

„Útgangspunkturinn í sýn ráðuneytisins er að efla öryggi íbúa“
Guðlaugur Þór Þórðarson,
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, hefur falið embættismönnum ráðuneytisins
að gera viðbótarsamning við
Mýflug sem sinnir sjúkraflugi
á svæðinu vegna þeirrar ákvörðunar að staðsetja sjúkraflugvél
á Ísafirði yfir vetrarmánuðina.
Ráðuneytið hefur þegar haft
samband við forsvarsmenn
Mýflugs og eru vonir bundnar
við að sjúkraflugvélin verði
staðsett á Ísafjarðarflugvelli
um miðjan mánuðinn. Guðlaugur segir að útgangspunkturinn í sýn ráðuneytisins sé
að efla öryggi íbúa á svæðinu.
„Aðalatriðið í þessu er að
efla öryggi íbúa á svæðinu. Ef
sú staða kemur upp að Mýflug
geti ekki tekið þetta á sér þá
verðum við, eðli málsins samkvæmt, að fara yfir þau mál.“

Ísafjarðarflugvöllur. Guðlaugur Þór Þórðarson, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, segir að útgangspunkturinn í sýn ráðuneytisins sé að efla öryggi íbúa á svæðinu.
Leifur Hallgrímsson, fram- þetta. Samt sem áður eru það þarf að laga. Einnig má
kvæmdastjóri Mýflugs, segir margir óvissuþættir í þessu nefna það að það er aðeins ein
að fyrirtækið muni gera allt öllu saman, t.d. sem snýr að vél sem við erum með sem
sem í þeirra valdi stendur til sjúkraflutningamönnum og hefur sjúkrabúnað í þessi
að verða við ákvörðun heil- sjúkrabúnaði. Ráðuneytið er verkefni. Svona búnaður er
brigðis- og tryggingamála- ekki með neina sjúkraflutn- rándýr og það tekur marga
ráðherra. „Við erum að vinna ingamenn á Ísafirði sem við mánuði að fá hann.“
– gunnaratli@bb.is
í þessu og reyna að undirbúa getum tekið með okkur í flug,
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Haustgróðursetning í vetrarveðri

Starfsmenn Ásels ehf., unnu að gróðursetningu á Ísafirði um miðja síðustu viku
og ráku margir upp stór augu þar sem veðrið bauð nú ekki beinlínis upp garðyrkjustörf. „Við erum nú ekki oft að gróðursetja í svona veðri en við vorum
bara að nýta tímann“, sagði Elías Skaftason hjá Ásel. „Við vorum að koma
niður trjám svo við getum gróðursett lauka. Í vor munu svo koma fallegir
túlípanar þar sem við settum laukana niður.“ Undanfarin sumur hafa litskrúðugar túlípanabreiður prýtt bæinn og hefur það vakið athygli og aðdáun.

Óskar eftir starfslokasamningi
Þórir Sveinsson, fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar, hefur óskað
eftir starfslokasamningi við sveitarfélagið. Þórir, sem hefur
starfað hjá Ísafjarðarbæ í 16 ár er ekki búinn að ákveða
hvað hann tekur sér fyrir hendur. „Ég er búinn að vinna
hér í 16 ár og mig langar að breyta til. Ég er ekkert búin
að ákveða hvað ég geri næst, en ég hef kunnað mjög vel
við mig hér, þetta er frábær vinnustaður,“ sagði Þórir.

Duggholufólkið frumsýnd

Eiríkur kallaður Snorri
Sturluson 21 aldarinnar

Barna- og fjölskyldumyndin Duggholufólkið
verður frumsýnd um jólin
en hún er fjallar um Kalla,
12 ára borgarbarn og
tölvuleikjaunnanda, sem
sendur er til Vestfjarða til
að dvelja hjá föður sínum
yfir jólin. Þar kemst hann í
hann krappan þegar sýndarævintýri skjáheima
breytast í alvöru ævintýri.
Þar sem sagan gerist að
stórum hluta á Vestfjörðum og fóru töluvert af tökunum fram fyrir vestan.
En innitökur fóru hins
vegar fram í stúdíói í
Reykjavík. Myndin byggir
lauslega á sögu um að eitt
sinn endur fyrir löngu hafi
18 manns farist við Dugguholu Gilsbrekkudal í Súgandafirði á leið frá jólagleði að Hóli í Bolungarvík. Í burðarhlutverkum
eru tvö 11 ára gömul börn,
þau Þórdís Árnadóttir og
Bergþór Þorvaldsson. Auk

Ljóðabókin Þjónn það er
Fönix í öskubakkanum mínum eftir Ísfirðinginn Eirík
Örn Norðdahl fékk afar
góða dóma í Íslandi í dag á
dögunum en þar var ljóðskáldið kallað Snorri Sturluson 21. aldarinnar.
„Meðan hefðbundin ljóðagerð var allsráðandi á Íslandi
(og raunar síðar) ortu skáld
kvæði sem nefndust háttalyklar eða eins og hjá Snorra
Sturlusyni, Háttatal. Eiríkur
er Snorri Sturluson tuttugustu og fyrstu aldarinnar.
Þjónn það er fönix í öskubakkanum mínum er ekki
bara ljóðasafn heldur stefnuyfirlýsing – háttatal þar sem
ort er undir ótal bragarháttum nútímaljóðlistar og þeir
skýrðir“, segir á bloggsíðu
um bókmenntagagnrýni Íslands.
Þjónn það er Fönix í öskubakkanum mínum er fjórða
ljóðabók Eiríks en áður hefur hann Heimsendapestir,

Kvikmyndafólk að störfum í Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði í desember
í fyrra en með á myndinni er einnig Helga Margrét Marzellíusardóttir
en barn hennar, sem þá var nýfætt kemur fyrir í myndinni.
þeirra fara með helstu
son. Auk þess eru margir
einna þekktastur fyrir
hlutverk Brynhildur GuðVestfirðingar í aukahlut- barnamyndirnar Pappírsjónsdóttir, Margrét Vilverkum. Leikstjóri og
Pési og Stikkfrí sem slógu
hjálmsdóttir, Erlendur Eihandritahöfundur er Ari
svo rækilega í gegn fyrir
ríksson og Magnús ÓlafsKristinsson en hann er
nokkrum árum.

Eiríkur Örn Norðdahl.
Nihil Obstat og Blandarabrandarar en auk þess gaf
hann út bókina Handsprengja
í morgunsárið ásamt Ingólfi
Gíslasyni. Þá ritstýrði Eiríkur bókinni Af ljóðum, og
gaf nýlega út ljóðaþýðingasafnið 131.839 slög með
bilum, þar sem finna má
þýðingar á verkum 61 skálds,
að mestu eftir erlend samtímaskáld. Eiríkur er einnig
höfundur skáldsagnanna
Hugsjónadruslan og Eitur
fyrir byrjendur.
– thelma@bb.is
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„Óeirðir“ í Dísarlandi í Bolungarvík
Óeirðir brutust út í Dísarlandi í Bolungarvík á þriðjudag í síðustu viku er lögreglan var
þar við æfingar. Var þetta liður í þjálfunarferli lögreglunnar hér vestra en lögreglumenn
æfa lögreglutök og líkamsæfingar hálfs mánaðarlega. Lögreglumennirnir beittu varnarúða
hver á annan þegar leikar stóðu sem hæst til að ná yfirhöndinni við handtöku vopnaðra
sakamanna. Varnarúði lögreglunnar er táragas sem beitt er í návígi og gerir fórnarlambið
óvirkt en veldur ekki skaða. Mikil óþægindi fylgja því að fá úðann yfir sig og snör handtök þurfti til að skola augu og andlit lögreglumanna til að slá á óþægingin sem þessu fylgja.

Mannlífið
Smáauglýsingar
Til sölu eru fjögur nagladekk
34" x16. Passa undir Toyota
Landcruiser 90. Verð kr. 16 þús.
öll dekkin. Uppl. í síma 892 7911.
Til sölu eru ísskápur, þvottavél,
uppþvottavél, eldavél og fótanuddtæki. Allt nýlegt. Selst fyrir lítinn pening. Uppl. í síma
858 8860 milli kl. 8 og 17.
Félag eldri borgara! Spilavist
verður í Safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju 13. nóvember kl.
14:00. Nefndin.
Til sölu er 1., 2., 3. og 4. bindi af
Arnardalsættinni. Upplýsingar
í síma 586 1643.
Til leigu er 4ra herb. íbúð í neðri
bæ Ísafjarðar. Laus frá 1. nóv.
Uppl. í síma 868 4080.
Til sölu er VW Passat, árg. 00,
ekinn 145 þús. km. 490 þús. kr.
bílalán (kr. 20 þús. á mán í tvö
ár). Verðhugmynd kr. 750.000.
Er á negldum snjódekkjum. Nýir bremsuborðar, spindlar og
stýrisendar endurnýjaðir. Uppl.
í síma 434 7807 eða 847 9112.
Til sölu er Renault Megane,
station, árg. 01. 60 þús. króna
útborgun og sex greiðslur af
vaxtalausu láni, 24 þús. á mánuði. Uppl. í síma 858 7970.
Hlutavelta Kvenfélagsins Hlífar
verður haldin sunnudaginn 11.
nóvember í Grunnskólanum á
Ísafirði.
Árgangur 1967! Ætlum að hittast í Edinborgarhúsinu mánudaginn 19. nóvember kl. 20 að
ræða væntanlegt árgangsmót,
sem 25 ára gagnfræðingar. Vonumst til að sjá sem flesta.
Óska eftir 2ja herb. eða stúdíóíbúð á Ísafirði til leigu. Uppl. í
síma 867 7752.
Par með tvö börn óskar eftir
íbúð til leigu á Ísafirði frá og
með 15. desember. Reglusemi
heitið. Uppl. í síma 849 8699.
Til leigu er 70m² íbúð. Leiga kr.
65 þús. með hita og rafmagni.
Uppl. í síma 694 9913.

Styrkja
afrísk börn
Sparisjóður Bolungarvíkur
hefur lagt nemendum Grunnskóla Bolungarvíkur lið í peningasöfnun til styrkrar ABCbarnaþorpunum. „Í kjölfar
ABC-markaðstorgsins í Grunnskólanum þar sem söfnuðust
110.000.- fór einn kennaranna
skólans í útvarpsviðtal og
sagði frá viðburðinum. Nokkrum dögum síðar hafði Ásgeir
Sólbergsson, sparisjóðsstjóri
samband, þar sem hann hrósaði nemendum fyrir framtakið
og sagði að bankinn myndi
leggja kr. 55.000.- til viðbótar“.

Spurning vikunnar
Myndir þú vilja fá laun
þín greidd út í evrum?
Alls svöruðu 593.
Já sögðu 278 eða 47%
Nei sögðu 315 eða 53%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Fulltrúar Rauða kross Íslands á Vestfjörðum og Sarpisjóðs Vestfirðinga og Sparisjóðs Bolungarvíkur við afhendingu styrksins.

Viðamikið starf hjá Rauða
krossinum á Vestfjörðum
Rauði kross Íslands vinnur
öflugt starf innanlands sem
kynnt var á viðamikilli kynningarviku í síðasta mánuði. Á
Vestfjörðum starfa sex deildir
að margvíslegum verkefnum
og hafa nú hrint af stað stóru
verkefni sem tekur mið af nýrri
stefnu Rauða kross Íslands til
2010 sem ber yfirskriftina
„Byggjum betra samfélag“.
Til þess að geta unnið verkefnið sem best hafa Sparisjóður Bolungarvíkur og Sparisjóður Vestfirðinga sameinast
um að vera bakhjarlar Rauða
krossins á Vestfjörðum og
veitt hreyfingunni þriggja
milljóna króna styrk. Markmiðið er að vinna markvisst
að útbreiðslu skyndihjálpar
allt frá leikskólaaldri til aldraðra og viðhalda og þróa
neyðarvarnarskipulag í takt
við mismunandi þarfir fólks
og breytingar í samfélaginu,
meðal annars með tilliti til
fólks af erlendum uppruna.
Af tilefni af þessu verða verkefni og kynningarviku hreyfingarinnar langaði blaðamann
til að forvitnast meira um starf
Rauða krossins og spjallaði

við Hrefnu Magnúsdóttur, formann Ísafjarðardeildar og
Bryndísi Friðgeirsdóttur, svæðisfulltrúa Rauða krossins á
Vestfjörðum.
„Á svæðinu eru sex deildir
sem vinna mikið saman og
við sem stöndum að deildunum höfum ákveðið að vinna
mjög mörg verkefni sem ein
heild. Við sóttum meðal annars að fá bakhjarl og sendum
erindi til Sparisjóðs Vestfirðinga og Sparisjóðsins Bolungarvíkur þar sem við höfðuðum
til samfélagslegrar ábyrgðar
þeirra og óskuðum eftir samstarfi við átak okkar við neyðarvarnir og skyndihjálp frá
leikskóla og upp í aldraða.
Þeir samþykktu það og ætla
að gefa okkur myndarlegan
styrk en um er að ræða þriggja
ára verkefni sem felur í sér að
boðið verði upp á fræðslu fyrir
alla sem vilja læra,“ segir Hrefna.

Vestfirðingar til
fyrirmyndar við
móttöku flóttamanna
– Skyndihjálp og neyðar-

varnir ekki það eina sem vestfirsku deildirnar eru nú að
vinna að.
„Við leituðum til almennings fyrir nokkru til þess að
byggja upp betra samfélag á
Vestfjörðum og erum að byrja
að vinna að hugmyndum sem
komu fram á hugmyndavinnuvinnufundi með íbúum
á svæðinu sem felast í að efla
barna- og unglingastarf og
verkefni sem tengjast innflytjendum,“ segir Hrefna.
– Starf rauða krossins fer
að mestu leiti fram sem sjálfboðastarf.
„Fullt af fólki hefur starfað
með Rauða krossinum í fjölda
ára og gefið óheyrilegan tíma
í sjálfboðastarfi. Það koma
ákveðin skiltímabil þar sem
fólk er að flytja og annað en
við viljum endilega fá þetta
fólk til okkar aftur. Þótt það
taki sér smá frí þá býr í þeim
svo mikil reynsla og hugsjón
sem mér finnst mjög mikilvægt að glatist ekki. Við
bjóðum því eldri félaga sérstaklega velkomna“, segir
Hrefna.
„Já það voru t.d. virkir sjálf-

boðaliðar hér vestra sem unnu
mjög mikið, mikið meira en
klukkutíma á viku. T.d. þegar
tekið var á móti flóttamönnum
á Ísafirði og á Flateyri fyrir
nokkrum árum. Svæðið hér
þá fékk mikið hrós á landsvísu
fyrir móttökurnar og hversu
vel gekk að taka á mótinu fólkinu. Þótt rauði krossinn og
íslenska ríkið hafið haldið utan um verkefnið tel ég að íbúarnir á staðnum hafi gert það
að verkum að þetta var einstaklega vel heppnað. Þá var
notað í fyrsta sinn verkefni
sem ber yfirskriftina Vinafjölskyldur sem gekk svo vel að
verið er að kynna það út um
allan heim í dag auk þess sem
önnur landsvæði eru að taka
það upp. Það var fólkið sjálft
á staðnum sem vann verkefnið
og gerði það alveg til fyrirmyndar“, segir Bryndís.
„Það er mismunandi hvaðan fólk er að koma til landsins
og af hvaða ástæðum en ríkið
hefur gert samning við Rauða
krossinn um móttöku flóttamanna og það er mjög mikilvægt að það starf sé þróað.
Rannsóknir hafa sýnt að fólk

vill stuðning í ákveðinn tíma
en síðan þarf að draga úr því
þannig að fólk geti staðið á
eigin fótum. Það er einmitt
það sem við lögðum áherslu á
í verkefninu „Byggjum betra
samfélag“ að við erum ekki
að fara í það hlutverk að bjarga
öllum eða taka fólk að okkur,
heldur ætlum við að tengja
fólk saman og að það sé gert á
þeirra forsendum“, segir Hrefna.
„Þegar við kynntum verkefnið Byggjum betra samfélag
lögðum við upp með það að
þetta væri leið fyrir fólk að
gefa eitthvað af sér og um leið
fá eitthvað í staðinn. Sem sagt
hvort fólk vildi læra eitthvað
nýtt og um leið og það lætur
gott af sér leiða. Við viljum
að þetta sé gagnkvæmt en ekki
að Rauði krossinn sé að hjálpa
þeim sem þurfa aðstoð og eiga
bágt heldur að þetta snúist um
að gefa og þiggja. Ég segi að
sjálfboðaliðinn þurfi á því að
halda að gefa af sér. En í könnunum okkar segir meirihluti
sjálfboðaliða eða 82% að
sjálfboðaliðastarfi snúist að
hjálpa öðrum en ekki að það
fái umbun fyrir“, segir Bryndís.
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Halldór, Hjalti og Jóhann í Gettur betur liði MÍ

Horfur á föstudag: Fremur hæg breytileg átt.
Lítilsháttar slydda eða rigning suðvestan- og vestanlands og hiti 0-5 stig, en annars skýjað með köflum
og þurrt að kalla. Frost 1-8 stig. Horfur á laugardag:
Sunnanátt og rigning eða slydda og hlýnandi veður.
Horfur á sunnudag: Útlit fyrir norðanátt með éljum,
einkum norðantil. Kólnandi veður.

Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólanna, hefst eftir áramót og
hefur lið Menntaskólans á Ísafirði verið tilkynnt. Liðið skipa þeir Halldór
Smárason, Hjalti Már Magnússon og Jóhann Örn Guðmundsson. Liðsstjóri
verður Gunnar Atli Gunnarsson. Í haust stóð yfir undankeppni sem alls
tóku 24 nemendur skólans tóku þátt í og var þeim skipt í þriggja manna
lið. Eftir þá keppni voru sex nemendur boðaðir í skriflegt próf, og var liðið
valið úr samanlögðum árangri undankeppninar og prófsins.

Sælkeri vikunnar er Sigríður Bryndís
Helgadóttir í Dýrafirði

Döðlu- og jarðarberjasulta að hætti Bryndísar
Sælkeri vikunnar býður upp
á alíslenskar fiskibollur með
remúlaði. Bryndís mælir með
því að bollurnar séu bornar
fram soðnum kartöflum og
salati. Uppskriftin af remúlaðinu fylgir einnig. Svo býður
sælkerinn okkar upp á döðluog jarðarberjasultu sem hún
segir að sé góð sulta á hrökkbrauð og bruður.
Döðlu- og jarðarberjasulta
500g döðlur
500 g frosin jarðarber

Frá heimsóknanámskeiði Rauða krossins á dögunum þar sem fjöldi sjálfboðaliða lærði hvernig á að láta gott af sér leiða
með því að heimsækja einhvern sem einhverra hluta vegna er félagslega einangraður. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
„Tökum heimsóknavini sem
dæmi, þeir fá enga umbun fyrir starf sitt, engar gjafir eða
slíkt, en hins vegar myndast
oft tengsl sem vara í mörg ár
og skipta fólk miklu máli. Eins
og til að mynda stuðningsfjölskyldur flóttamannanna
sem komu hingað hafa margar
hverjar enn samband við fólkið þótt það sé löngu flutt af
svæðinu og hafa þessi tengsl
þótt það sé flutt af svæðinu.
Vestfirðingarnir hafa jafnvel
farið með þeim í heimsóknir
til fyrrum heimalanda þeirra.
Það er ánægjulegt að vita að
þetta sé eitthvað sem eitthvað
sem fólk býr að alla ævi“, segir
Hrefna.

Tengir saman
kynslóðir
– Hvað meira felst í því að
vera sjálfboðaliði hjá Rauða
krossinum?
„Sjálfboðaliðar Rauða krossins eiga kost á því að sækja
ákveðin námskeið, fræðslu og
stuðning. Og svo felst í þessu
líka svo mikill félagsskapur.
Deildirnar skipuleggja ákveðna daga þar sem allir hittast
þannig að fólk fær heilmikið
út úr þessu. Við viljum líka að
fólk fái ákveðna umbun fyrir
að vera sjálfboðaliði sem felst
t.d. í lifandi og skemmtilegu
félagslífi. Oft byrjar fólk smátt,
gerist heimsóknavinur eða
gengur til góðs á tveggja ára
fresti og ósjálfrátt leiðist út í
meira starf ef áhuginn er fyrir
hendi.
Ísafjarðardeildin hefur óskað eftir samstarfi við Grunnskólann á Ísafirði og eldri
borgara, en allar deildirnar á
Vestfjörðum eru að fara í stórt
vinasamstarf við Gambíu. Það
felst í því að Rauða kross
deildin í Gambíu verður okkar

vinadeild og við munum
skiptast á hugmyndum og
verkefnum. Það er mjög spennandi að geta fengið önnur félög og stofnanir í þetta verkefni því við getum verið að
virkja, eins og í þessu tilefni,
ákveðna árganga í grunnskólanum til þess að búa eitthvað
til fyrir börn og ungmenni úti
í Gambíu og eldri borgarar
koma inn í þau verkefni með
því að aðstoða þau yngri,
þannig að um leið tengjum
við saman kynslóðir. Eitt af
markmiðum okkar er að meiri
samskipti verði á milli þeirra
eldri og yngri, og að þekkingin
tapist ekki af því að enginn
hafi áhuga á að læra af eldra
fólkinu. Okkur finnst þetta
mjög jákvætt og skemmtilegt
verkefni.
Þrír fulltrúar Ísafjarðardeildar starfa með URKÍ, ungmennahreyfingu Rauða kross-

ins og eru orðin mjög virk þar
inni. Meðal annars voru þau
nýlega á landsmóti en þau hafa
mikinn áhuga á því að koma
af stað ýmsum verkefnum eins
og til að mynda að koma á fót
starfsemi eins og var í Gamla
apótekinu og ýmislegt fleira.
Og ekki bara á svæðinu heldur
um allt land“, segir Hrefna.

Fyllir upp í
göt í kerfinu
– Rauði krossinn tók upp
nýja stefnu á þessu ári sem
stendur til 2010, hvað felst í
henni?
„Fjögur helstu markmið
þessarar stefnu eru að kynna
og breiða út grundvallarmarkmið hreyfingarinnar og mannúðarhugsjónir hennar, efla
neyðarvarnir og neyðaraðstoð
vegna áfalla og hamfara, draga
úr félagslegri einangrun og

styrkja þróunarsamvinnu og
að Rauði krossinn sé ávallt
vel starfandi landsfélag.
„Mikil vinna hefur farið í
að finna hver áhersluatriðin
eru í hverjum lið. Það er meðal
annars gert með könnunum
þar sem mið er tekið af þeim
markhópum sem verst standa
í samfélaginu. Nú eru þar að
koma inn nýir hópar og meðal
annars innflytjendur sem er
búið að skilgreina að þurfi einhverja sérstaka aðstoð. Þeir
voru ekki mjög ofarlega á
blaði fyrir nokkrum árum en
þá voru það helst einstæðar
mæður og þeir sem voru félagslega einangraðir eins og
til mynda aldraðir og geðfatlaðir. En í dag er hópurinn að
verða mun breiðari. Rauði
krossinn reynir að fylla upp í
þau göt sem önnur kerfi koma
ekki inn á, og þá með þessari sjálfboðaliðaþjónustu“, segir Hrefna.

Látið dálítið vatn í pott og
döðlurnar og jarðarberin frosin út í. Sjóðið smá stund.
Stappið með kartöflustappara.
Hrærið í með rafmagnsþeytara. Bætið vatni í þar til sultan
er hæfilega þunn.
Fiskibollur
300 g fiskhakk
1 lítill laukur
3-4 matskeiðar hveiti
2 matskeiðar kartöflumél
1 egg
2 teskeiðar fiskkrydd
1/4 teskeið salt
1/4 teskeið pipar
Mjólk
50 g kavíar ( má sleppa )
Matarolía til steikingar.
Hrærið saman fiskihakkið,

rifinn lauk, kartöflumjölið og
eggið. Kryddið með fiskikryddinu, salti og pipar. Hrærið mjólk út í þar til farsið er
hæfilega þykkt. Blandið kavíarnum saman við. Mótið bollur og steikið í matarolíu.
Remúlaði
100 g majónes
1 teskeið karrý
1 matskeið sinnep
100 g sýrðar gúrkur
1 matskeið söxuð steinselja
(má sleppa).
Hrærið saman majónes,
karrý og sinnep. Saxið sýrðu
gúrkurnar og steinseljuna og
hrærið saman.
Ég skora á Hildi Jósefsdóttur á Ísafirði að verða næsti
sælkeri vikunnar.

LEIKSKÓLINN LAUFÁS: AÐSTOÐARMAÐUR Í MÖTUNEYTI
Á leikskólanum Laufási, sem staðsettur er á Þingeyri, vantar aðstoðarmatráð í mötuneyti. Vinnutími að
mestu skv. skóladagatali Grunnskóla
Þingeyrar, sbr. jólafrí, páskafrí og
sumarfrí. Starfshlutfall er 60%.
Unnið er frá kl. 09-14 mánudaga til
fimmtudaga og kl. 10-14 á föstudögum. Afnot af bíl er skilyrði.
Í starfinu felst að aðstoða við matargerð, flytja mat í GÞ, skömmtun og
frágangur þar í nýrri aðstöðu.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf
1. desember nk.
Upplýsingar gefur Elsa María Thompsen, leikskólastjóri í síma 450 8270.
Leikskólastjóri.
Hrefna Magnúsdóttir og Bryndís Friðgeirsdóttir.
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Vilja að staðsetning þyrlna Landhelgisgæslunnar verði endurskoðuð
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að fela bæjarstjóra að hafa frumkvæði að
samstarfi við sveitarfélögin
Norðurþing og Hornafjörð,
um að fara með sameiginlegt
erindi til dómsmálaráðherra
þess efnis að staðsetning
björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar verði endurskoðuð,
þannig að ein þyrla verði staðsett í hverjum landsfjórðungi
með það að markmiði að auka
öryggi hringinn í kringum

landið. Í greinargerð með tillögunni kemur fram að þyrlur
sem væru staðsettar hver á
sínu landshorni hefðu mun
skemmri flugtíma til hinna
ýmsu staða á og í kringum
landið, heldur en ef þær eru
allar staðsettar á sama stað.
„Þyrla á Ísafirði væri um
30 mínútur að siglingaleiðinni
milli Íslands og Grænlands,
meðan að þyrla frá Reykjavík
væri um þrisvar sinnum lengur á leiðinni. Þyrlur á Húsavík/

Akureyri eða Hornafirði væru
um 30 mínútur inn á hálendið
við Vatnajökul, en þyrla frá
Reykjavík um helmingi lengur svo eitthvað sé nefnt. Þegar
fólk er í lífsháska getur þessi
tími skipt verulegu máli. Slík
ráðstöfun gæti einnig leyst
ákveðin vanda, sem hefur verið til umfjöllunar varðandi
sjúkraflug og sparað þar fjármuni á móti kostnaði, auk þess
sem hún myndi hafa eflandi
áhrif á atvinnulíf á stöðum.“

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vill að staðsetning björgunarþyrlna Landhelgisgæslunnar verði endurskoðuð.

Hönnunarvinna við nýja
sundlaug hefst á næsta ári
Fimmtíu milljónum króna
verður varið í hönnun á 25
metra sundlaugar með líkamsræktaraðstöðu í Ísafjarðarbæ
á næsta ári. Ákvörðun þess
efnis var tekin á bæjarstjórnarfundi í síðustu viku. Við hönnun mannvirkisins verður tekið
mið af þeirri þarfagreiningu
sem Ísafjarðarbær hefur látið
vinna og hugsanlegum breytingum sem kunna að hafa orðið síðan að sú greining fór

fram. Meirihluti bæjarstjórnar
hefur ákveðið að setja fjármuni
í þetta verkefni í fjárhagsáætlun ársins 2008. Birna Lárusdóttir, forseti bæjarstjórnar,
segir að ekki hefur verið tekin
ákvörðun um hvenær framkvæmdir hefjist. „Við bókuðum á fundinum að framkvæmdir yrðu að hefjast sem fyrst
en við teljum það ekki skynsamlegt að negla niður hvenær
nákvæmlega þær geta hafist

því hönnunarferlið tekur sinn
tíma. Við vonumst auðvitað til
þess að framkvæmdir hefjist
á næsta ári, en við viljum ekki
setja of mikinn þrýsting á ferlið. Við viljum taka tíma í þetta
og vanda til verka.“
Aðspurð hvort fjármagn
fyrir framkvæmdum sé til
staðar segir Birna að líklega
komi til lántöku. „Við erum
þessa dagana að vinna að gerð
fjárhagsáætlunar fyrir næsta

ár. Það segir sig sjálft að framlag frá rekstri bæjarfélagsins
er ekki mikið, eins og það nú
er á mörgum stöðum á landsbyggðinni. Það þarf væntanlega að fara í lántöku fyrir
svona framkvæmd, en það er
of snemmt að segja til um
það.“ Birna segir að áætlanir
bæjarins miði við að sundlaugin verði staðsett á Torfnesi,
annað sé ekki inni í myndinni
eins og er. – gunnaratli@bb.is

Ísafjörður.

Innheimtustofnun sveitarfélaga

Mögulegt
að
Steinþór og Martha kaupa
flytja 6-8 störf
ráðandi hlut í Trésmiðjunni til Ísafjarðar

Steinþór Bjarni Kristjánsson og Martha Örnólfsdóttir
hafa keypt ráðandi hlut í Trésmiðjunni ehf., á Ísafirði úr
þrotabúi fyrirtækisins G7.
Steinþór, sem áður var einn
eigenda Kambs á Flateyri,
segist ekki eiga von á miklum
breytingum á starfseminni
nema þá til eflingar fyrirtækisins.
„Við verðum að hugsa reksturinn upp á nýtt. Það er ekki
ætlun okkar að draga saman
seglin, þvert á móti. Verkefnastaðan er góð og þetta leggst
vel í okkur. Fyrirtækið býður
fyrir miklum möguleikum
sem við ætlum að nýta til hins
ítrasta í framtíðinni. Við ætlum að leita eftir starfsfólki og
fara út í endurnýjun á tækjakosti til að auka framleiðsluna
til muna.“

Vignir Guðmundsson, Þröstur Kristjánsson, Martha Örnólfsdóttir og Steinþór
Kristjánsson í vinnslusal fyrirtækisins eftir að gengið hafði verið frá kaupunum.
Trésmiðjan var stofnuð af svari þess í fjölda ára. Upp- Meginhluti framleiðslunnar
Hnífsdælingum fyrir 47 árum haflega var Trésmiðjan alhliða fer í nýbyggingar á höfuðog varð fjölskylda Magnúsar trésmíðafyrirtæki en síðasta borgarsvæðinu, einkum í
Helgasonar, fyrrum eiganda áratuginn hefur smíði á hurð- skóla og aðrar byggingar á
fyrirtækisins, fljótt leiðandi í um og innréttingum verið vegum hins opinbera.
– gunnaratli@bb.is
fyrirtækinu en hann var í for- meginstoðin í starfseminni.

Starfshópur sem skipaður
var um flutning á Innheimtustofnun sveitarfélaga
til Ísafjarðar telur mögulegt
að flytja 6-8 störf til sveitarfélagsins. Hópurinn taldi þó
ekki skynsamlegt að flytja
stofnunina í heilu lagi þar
sem flutningurinn gæti haft
neikvæð áhrif á innheimtuárangur stofnunarinnar.
Að sögn Halldórs Halldórssonar, formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga, hefur ekki verið tekin
afstaða til málsins en það
verður væntanlega gert á
næsta stjórnarfundi sem
haldinn verður 16. nóvember. Um er að ræða bókhaldsvinnu og almenn samskipti við meðlagsgreiðend-

ur. Samkvæmt álitinu gæti
töluverður hluti af þeirri
vinnu sem stofnunin innir
af hendi farið fram hvar sem
er á landinu og þyrfti ekki
að fara fram í Reykjavík.
Meirihluti starfshópsins
telur að vanda beri vel til
verka ef af flutningi verður,
s.s. með endurskilgreiningu
starfa og ítarlegri skoðun á
rekstraráhrifum. Sigurgeir
Sigurðsson, formaður stjórnar Innheimtustofnunarinnar
taldi þó að ekki væri vænlegt að flytja störf til Ísafjarðar, þar sem það gæti
riðlað starfsemi stofnunarinnar verulega og gæti komið niður á innheimtuárangri
hennar.
– thelma@bb.is

