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Vilborg Arnarsdóttir er
athafnarkona í Súðavík.

Hún hitt blaðamann BB að
máli á dögunum og sagði

honum frá uppvexti í Hvíta-
dal í Dalasýslu, glímunni

við sorgina eftir maka- og
sonarmissir, kraftinum í

Korfa sem hefur gerði
hana að orkubolta.

Minningar
framtíð-
arinnar
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„Þetta er alvöru verslun“
Þær eru ekki margar verslan-

irnar sem halda í gamlar hefðir.
Bjarnabúð í Bolungarvík er ein
af elstu starfandi krambúðum
landsins og eigendurnir eru
ekki hræddir við að blanda sam-
an gömlum gildum og nýjung-
um í búðinni hjá sér. Bjarnabúð
er 85 ára um þessar mundir en
núverandi eigendur, Stefanía
Birgisdóttir og Olgeir Hávarð-
arson, hafa átt verslunina og
rekið síðan 1996. „Þetta er al-

vöruverslun,“ segir Stefanía að-
spurð um sérstöðu verslunarinn-
ar. „Við höfum kannski ekki gert
mikið af því að henda út innrétt-
ingum og svoleiðis en vörurnar
eru ferskar og nýjar, nú eru t.d.
jólavörurnar að streyma inn hjá
okkur.“

Stefanía segir að jólin hafi allt-
af verið blómatími viðskipta hjá
versluninni en síðustu ár hafi orð-
ið nokkur aukning hjá þeim yfir
aðal ferðamannatímann á sumrin.

„Við eigum mikið safn muna allt
frá fyrstu árum verslunarinnar
sem geymdir eru á efstu hæð
hússins. Það má vel hugsa sér að
gera eitthvað meira úr því safni
og vinna jafnvel úr því sýningu,“
segir Stefanía. „Þarna er mikið
af heimildum um þróun verslunar
á stað eins og Bolungarvík í
gegnum tíðina.“  Bjarnabúð er
opin alla daga ársins nema jóla-
og nýjársdag. Þar fæst tískufatn-
aður í bland við ferska matvöru,

sumir vilja halda því fram að
Bjarnabúð sé n.k. mini-stórmark-
aður, þar sem finna má allt mögu-

legt, bara í minna upplagi en
hjá þeim stóru.

– eg@bb.is

Núverandi eigendur Bjarnabúðar þau Stefanía
Birgisdóttir og Olgeir Hávarðarson eru óhrædd
við að halda í gamlar hefðir í verslunarrekstri.

Vestfirskir verktakar ehf.,
hafa staðist úttekt á fyrsta
þrepi áfangaskiptrar gæða-
vottunar Samtaka iðnaðarins
og fengið D-vottun. Fyrirtækið
er það fyrsta á Vestfjörðum
sem fær vottun SI.  D-vottun
er fyrsti hluti gæðavottunar-
kerfis SI sem tekið er upp í
fjórum áföngum. Í því felst að
rekstur fyrirtækis er gerður
skilvirkari. Fyrirtækið fer í
gegnum stefnumótun þar sem
afkoma hvers verks eða vöru
er skilgreind. Vestfirskir
verktakar voru stofnaðir 8.
október 2003 þegar starfsemi
þriggja fyrirtækja, Eiríks og
Einars Vals hf., GS trésmíði
og Múrkraftur, sameinuðust.
Markmið Vestfirskra verktaka
er að veita alhliða fyrsta
flokks þjónustu á sviði ný-
bygginga, almenns viðhalds
og endurbóta.  Hjá fyrirtæk-
inu starfa í dag 25 manns en
höfuðstöðvar fyrirtækisins
eru á Skeiði 3, Ísafirði.
Að sögn Hermanns Þorsteins-
sonar eins eiganda Vest-
firskra verktaka hefur fyrir-
tækið lengi unnið eftir skil-
greindu gæðakerfi Samtaka
iðnaðarins en það er fyrst nú
sem þeir ákveða að leggja í
sjálft vottunarferlið. D-vottun
er fyrsta þrepið á þeirri veg-
ferð og reiknar Hermann með
því að þeir muni sækja um C-
vottun sem er næsta þrep og
sjá svo til með framhaldið.
Hermann segir að fyrirtækið
leggi mikla áherslu á að þróa
gæðastjórnun og eftirlit jafnt
og þétt enda fari kröfur af
hálfu verkkaup sífellt vax-
andi.                        – eg@bb.is

Vestfirskir
verktakar
fá D-vottun

Ísafjarðarbær vill framlengja
samning við Náttúrustofuna
Daníel Jakobsson, bæjarstjóri

Ísafjarðarbæjar, hefur lagt til við
bæjarráð að sveitarfélagið verði
áfram aðili að rekstri Náttúru-
stofu Vestfjarða í Bolungarvík.
Umhverfisráðuneytið sendi í
sumar þeim sveitarfélögum sem
eru aðilar að rekstri stofunnar,
erindi í sumar þar sem óskað var
eftir því að þau tækju afstöðu til
nýs samnings. Sveitarfélögin sem

eiga hlut að máli eru auk Ísafjarð-
arbæjar, Bolungarvík, Stranda-
byggð, Súðavíkurhreppur, Tálkna-
fjarðarhreppur og Vesturbyggð.
Daníel hefur jafnframt bent á að
skuldir Náttúrustofu Vestfjarða
séu verulegar og ekki liggi enn
fyrir hvort og hve mikið af upp-
söfnuðu rekstrartapi Náttúrustof-
unnar lendi á Ísafjarðarbæ.

Fjárhagsáætlanir næsta árs

hafa ekki verið kynntar né að-
gerðir sem miða að því að draga
úr tapi. Í erindi sínu til bæjarráðs,
tekur bæjarstjóri fram að með
undirritun nýs samnings muni
Ísafjarðarbær líklega taka á sig
skuldbindingar sem eru umfram
það sem tilgreint er í samningn-
um. Bæjarráð vill tryggja rekstur
stofunnar og leggur því til að
samningurinn verði framlengdur.

Náttúrustofa hóf starfsemi árið
1997 og starfar sem alhliða rann-
sókna- og þjónustustofnun í nátt-
úrufræðum.  Verkefni stofunnar
eru meðal annars öflun upplýs-
inga um náttúru Vestfjarða og
gera þær aðgengilegar fyrir þá
sem þurfa á þeim að halda. Nátt-
úrustofna rekur söfn í Bolungar-
vík, á Hólmavík og á Bíldudal.

– audur@bb.is

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknarflokks, sem
skipa meirihluta í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar, voru ekki samstíga
í afstöðu sinni til tillagna um end-
urúthlutun byggðakvóta síðasta
kvótaárs á fundi bæjarstjórnar
sem haldinn var á fimmtudag.
Tillaga Albertínu Friðbjargar
Elíasdóttur, bæjarfulltrúa Fram-
sóknarflokksins um að úthluta

óinnleystum byggðakvóta til
þeirra útgerða sem þegar hafa
unnið sér inn rétt til kvótans,
með löndunum til vinnslu í
heimabyggð, var samþykkt með
atkvæðum bæjarfulltrúa Í-listans,
sem eru í minnihluta og Gísla
Halldórs Halldórssonar, bæjar-
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Hinir þrír bæjarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins sátu hjá við

lokaafgreiðslu málsins.
Þeir vildu gefa öllum útgerðum

tækifæri til að vinna sér inn rétt
til byggðakvóta síðasta árs, með
veiðum á nýju kvótaári. Um er
að ræða 42 tonn í þorskígild-
um talið, af kvóta sem úthlutað
var á Ísafjörð. Að sögn Albertínu
F. Elíasdóttur taldi hún mikilvægt
að úthluta kvótanum til þeirra
skipa sem sýndu viðleitni til að

ná inn því sem þeim var úthlutað
á síðasta fiskveiðiári. „Annars
fellur þessi bara kvóti bara dauður
niður. Það er allt útlit fyrir að
Ísafjörður fái ekki úthlutað aftur
vegna þess hve bærinn er stór, þá
er betra að gera ráðstafanir til að
ná kvótanum inn á þessu fisk-
veiðiári,“ segir Albertína Frið-
björg Elíasdóttir.

– eg@bb.is

Ágreiningur um byggðakvóta
Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Auglýsing um styrki
Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs

fólks vekur athygli á rétti fólks til að sækja um
styrki skv. 27. grein laga nr. 59/1992 um mál-
efni fatlaðs fólks, með síðari breytingum.

Byggðasamlaginu er heimilt að veita styrk til
greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur
samkvæmt ákvæðum annarra laga, enda telst
námið hafa gildi sem hæfing eða endurhæfing.
Einnig er heimilt að veita þeim sem eru 18 ára
og eldri styrk til verkfæra- og tækjakaupa í
sambandi við heimavinnu eða sjálfstæða starf-
semi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem fé-
lagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að
því að auðvelda fötluðum að skapa sér atvinnu.

Umsóknarfrestur er til 20. nóvember 2012 og
skulu umsóknir berast félagsþjónustu lögheim-
ilissveitarfélags.

„Þetta er eins og að tala upp í
vindinn,“ segir Björn Birkisson
bóndi að Botni í Súgandafirði
um ummæli Einars Sigurðssonar,
forstjóra Mjólkursamsölunnar í
Reykjavík um framtíð mjókur-
stöðvarinnar á Ísafirði. Björn er
fulltrúi bænda í óformlegum
starfshópi sem landbúnaðarráðu-
neytið setti á laggirnar um framtíð
mjólkurstöðvarinnar á Ísafirði.
Hann er mjög ósáttur við vinnu-
brögð Mjólkursamsölunnar.

„Eina sem við höfum farið
fram á er að fá réttar upplýsingar
frá forsvarsmönnum Mjólkur-
samsölunnar, en við fáum ekkert.
Þegar við óskuðum eftir rökstuðn-
ingi fyrir þeim aðgerðum að leggja

niður mjólkurstöðuna á Ísafirði
og að fá að sjá hvað sé á bak við
sparnaðinn sem myndast með
lokuninni, var okkur sagt að það
væru stjórnendaupplýsingar,“
segir Björn. Hann segir Mjókur-
samsölunna búna að missa allt
traust bænda á svæðinu.

„Við viljum bara að spilin verði
lögð á borðið en það er ekki einu
sinni hægt,“ segir Björn. Hann
segist vera búinn að fá sig full-
saddan af lygum frá forsvars-
mönnum Mjólkursamsölunnar.
Hann telur að Mjólkursamsalan
ætli að draga málið á langinn og
fá bændur til að gefast upp. „En
þar sem það tekst ekki, er þeirra
eina svar að þegja.“ Björn furðar

sig á því að einhver sparnaður sé
í því að flytja mjólkina suður þar
sem flutningar á milli landshluta
séu ekki ódýrir.

„Mjólkin er sótt frá okkur
bændum um kl. 07 á mánudags-
morgni og ekið til Ísafjarðar og
þaðan suður. Mjólk sem ég fram-
leiði eftir það er ekki sótt fyrr en
á fimmtudegi og þar af leiðandi
er elsta mjólkin orðin viku gömul
er hún fer til vinnslu í Reykjavík
þrátt fyrir að reglugerðir kveði á
um að mjólkin verði að vera kom-
in í vinnslu eigi síðar en 72 tímum
eftir að hún fer frá okkur bænd-
um,“ segir Björn og undrast
hvernig slíkt geti farið fram án
þess að athuasemdir séu gerðar.

Segir Mjólkursamsöl-
una ljúga að bændum

„Framkoman er alveg með
ólíkindum. Við fáum engin svör,“
segir Eiríkur Finnur Greipsson,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbær að-
spurður um framtíðarverkefni
mjólkurstöðvarinnar á Ísafirði.
Eiríkur Finnur á sæti í óformleg-
um starfshópi á vegum landbún-
aðarráðuneytisins sem vinnur að
málefnum mjólkurstöðvarinnar.
„Það er alveg sama hvað við reyn-
um að fá svör, við heyrum ekkert
og það er bara eins og enginn
vilji starfa með okkur þegar kem-
ur að framtíð mjólkurstöðvarinn-

ar,“ segir Eiríkur Finnur sem er
langt því frá sáttur við forsvars-
menn Mjólkursamsölunnar í
Reykjavík.

Mjólkurstöðinni var lokað í
júní á síðasta ári en þá hafði
Mjólkursamsalan rekið stöðuna
um nokkurra ára skeið og hafði á
þeim tíma unnið að því að leggja
starfsemina niður smátt og smátt.
Háværar gagnrýnisraddir voru
uppi um ákvörðun Mjólkursam-
sölunnar að loka stöðinni og
beittu stjórn og trúnaðarráð
Verkalýðsfélags Vestfirðinga sér

fyrir því með öllum ráðum að
halda mjólkurkvótanum heima í
héraði sem og að vinnsla yrði
endurvakin á Vestfjörðum. Allt
kom fyrir ekki og nú er ljóst að
engin vinnsla verður í stöðinni af
hálfu Mjólkursamsölunnar.

„Það hefur alltaf legið ljóst
fyrir að engin starfsemi á vegum
MS verði í húsinu en við erum
opin fyrir hugmyndum um rekst-
ur í húsinu,“ segir Einar Sigurðs-
son forstjóri MS. Hann er hissa á
viðbrögðum bæjarfulltrúans og

furðar sig við hvern hann hafi
verið að tala um þessi mál. Þótt
Einar hafi gjarnan viljað svara
fyrr til um framtíð húsnæðisins
þá sé það eingöngu vegna þess
að ýmsu þarf að huga.

Einar segir að mjólkurstöðin
sé hluti af stóru verkefni sem
unnið er að um land allt. Um er
að ræða tveggja ára verkefni sem
er langt komið í skipulagningu
þótt framkvæmdin sé að mestu
eftir. „Þetta er eiginlega mun
stærra en við lögðum upp með

þ.e. að færa alla vinnslu frá Reyk-
javík og út á land en öll pökkun
mjólkurvara verður á Selfossi.
Þetta er mikil fjárfesting og mikil
endurskipulagning sem fram fer
um land allt. Við höfum því ekki
enn séð hvað verður um mjólkur-
stöðina á Ísafirði, hvort hún verð-
ur leigð út eða seld,“ segir Einar.
Hann segir erfitt að ákveða fram-
tíð húsnæðisins því skoða þurfi
hvaða búnað er hægt að nota ann-
ars staðar.

– audur@bb.is

„Framkoman er með ólíkindum“
Framtíð mjólkurstöðvarinnar á Ísafirði er enn í óvissu.
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Spurningin
Trúir þú að vits-
munaverur frá

öðrum hnöttum hafi
heimsótt jörðina?
Alls svöruðu 989.

Já sögðu 694 eða 70%
Nei sögðu 237 eða 24%

Hlutlausir voru 58 eða 6%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Suðlæg átt, skýjað með
köflum og él sunnan- og
vestanlands en bjartviðri
um norðan- og austan-

vert landið. Frost 0-5 stig.
Horfur á laugardag:

Norðlæg átt, 5-10 m/s. Él
um landið norðanvert en
annars skýjað með köfl-
um og bjartviðri. Kalt í
veðri. Horfur á sunnu-

dag: Suðlæg átt og stöku
él með suðurströndinni
en annars úrkomulítið.

Fremur kalt í veðri.

Ritstjórnargrein

Hálft annað ár liðið er síðan mjólkurstöðinni á Ísafirði var lokað.
Öllum stundum síðan hafa Vestfirðingar talað fyrir daufum eyrum
forráðamanna Mjólkursamsölunnar, (MS) sem kinnroðalaust skáka
í skjóli einokunar, sem fyrirtækið hefur á markaðnum. Í starfshópi á
vegum landbúnaðarráðuneytisins, varðandi framtíð mjólkurstöðvar-
innar á Ísafirði, eiga sæti m.a. Björn Birkisson, bóndi að Botni í Súg-
andafirði og Eiríkur Finnur Greipsson, bæjarfulltrúi á Ísafirði. Þeir
bera MS ekki söguna vel. ,,Framkoman er alveg með ólíkindum. Við
fáum engin svör,“ segir Eiríkur. ,,Þetta er eins og að tala upp í vind-
inn,“ segir Björn, sem telur MS ætla að draga málið á langinn þar til
vestfirskir bændur gefast upp, sem þeir muni ekki gera. Beiðni um
svör við hver sé ávinningurinn af lokun stöðvarinnar á Ísafirði, er
svarað með því það séu ,,stjórnendaupplýsingar.“ Umorðað á manna-
máli: Ykkur kemur þetta ekkert við!

Gott er að hafa tungur tvær. Á bb.is., 6. mars s.l., er haft eftir Einari
Sigurðssyni, forstjóra MS að litlar líkur séu á því að mjólkurvinnsla
hefjist á ný á Ísafirði. Hins vegar segir hann unnið að því að koma
annarri starfsemi í húsið og kveðst vongóður um að þannig takist að
skapa jafnvel fleiri störf en voru við mjólkurpökkun. Viðbrögð for-
stjórans nú, við umvöndun Eiríks Finns, taka hins vegar af allan vafa
um hver ætlunin er. Eftir að hafa sagt mjólkurstöðina vera hluta af

stóru verkefni, sem unnið er að um land allt og sem langt sé komið í
skipulagningu, þótt framkvæmdin sé að mestu eftir, segir forstjóri MS:

,,Þetta er eiginlegra mun stærra en við lögðum upp með þ.e. að
færa alla vinnslu frá Reykjavík og út á land en öll pökkun mjólkurvara
verður á Selfossi. Þetta er mikil fjárfesting og mikil endurskipulagning
sem fram fer um land allt.“ Rétt er að staldra við orðavalið um að
færa alla vinnslu út á land og endurskipulagningu um land allt, því
strax á eftir hefur forstjórinn eftirfarandi boðskap fram að færa, vest-
firskum bændum og neytendum: ,,Við höfum því ekki enn séð hvað
verður um mjólkurstöðina á Ísafirði, hvort hún verður leigð út eða
seld.“ (Leturbr.BB)  Gleggra getur það vart orðið! Húsið selt eða
leigt. Undirstrikað að yfirlýsingin um að unnið væri að því að koma
annarri starfsemi í húsnæði mjólkurstöðvarinnar á Ísafirði, sem jafn-
vel væri mannfrekari en fyrri starfsemi, væri marklaust hjal! Vestfirðir
ekki með á ,,öllu landinu“!

Eitt af síðustu verkum Jóns Bjarnasonar, sem landbúnaðarráðherra
var að eyrnamerkja að tæpur þriðjungur af verðmiðunargjaldi mjólkur
árið 2012 skyldi renna sem styrkur til reksturs mjólkurstöðvarinnar
á Ísafirði. En allt kom fyrir ekki. Hagsmunir MS liggja annars staðar
en hjá vestfirskum kúabændum og vestfirskum neytendum.  Lok,
lok og læs! Einokunin blífur!                                                        s.h.

Stjórn Íbúasamtaka Önundar-
fjarðar hefur samþykkt að veita
fé úr söfnunarsjóðnum „Samhug-
ur í verki“ til að mæta þeim kostn-
aði sem þarf til að skipta út enda-
búnaði í símstöðinni á Flateyri
vegna háhraðagagnaflutninga.

Nokkur umræða hefur verið um
lélega háhraðatengingu Inn-
heimtustofnunar á Flateyri og má
áætla að Íbúasamtökin séu að
vitna í þá stofnun í bréfi til bæjar-
ráðs Ísafjarðar þar sem segir:
„Stjórnin leggur áherslu á að hið
allra fyrsta verði endastöðinni
breytt þar sem ella kynni svo að
fara að stofnanir sem nú hafa

verkefni Ísafjarðarbæjar, Íbúa-
samtaka Önundarfjarðar og for-
sætisráðuneytisins að ráðstafa
fénu og annast framkvæmdir við
verkin sem samþykkt væri að
vinna. Bæjarráð hefur tekur já-
kvætt í erindið og falið bæjar-
stjóra að vinna frekar að málinu.

Samkvæmt bréfi Íbúasamtak-
anna er vilji til að leggja 800

þúsund krónur í verkefnið. Þess
má geta að af þeim fimm verkefn-
um sem sjóðurinn samþykkti á
árunum 2008-2012, er aðeins
einu lokið. Guðmundur Björg-
vinsson formaður Íbúasamtaka
Önundarfjarðar vildi ekki tjá sig
um málið er blaðið hafði sam-
band við hann.

– audur@bb.is

Ofurvald einokunar

starfsstöðvar á Flateyri, telji sig
verða að fara annað.“

Í bréfi Íbúasamtakanna kemur
einnig fram að enn sé nokkru fé
óráðstafað úr sjóðnum sem stofn-
aður var til að stuðla að upp-
byggingu eftir snjóflóðið á Flat-
eyri árið 1995. Samkvæmt sam-
komulagi sem undirritað var í
janúar 2001, er það sameiginlegt

Söfnunarfé notað í endabúnað

Framkvæmdum við áhorfenda-
stúku á Torfnesi miðar ágætlega

Þrátt fyrir rysjótt veðurfar hef-
ur vinna við byggingu 540 sæta
áhorfendastúku á Torfnesi gengið
framar vonum. Vestfirskir verk-
takar vinna nú að fyrsta áfanga
verksins og að sögn Hermanns
Þorsteinssonar hjá Vestfirskum
verktökum miðar verkinu sæmi-
lega og hafa tafir vegna veðurs
einungis verið 2-3 dagar síðustu
misserin. Haldið verður áfram á
meðan veður leyfir en í verkinu
felst uppsteypa og smíði áhorf-
endabekkja og að koma fyrir for-
steyptum einingum sem mynda
gólf stúkunnar og jafnfram loftið
yfir skotsal undir efstu hæðum
hennar.  Áhorfendastúkan verður
þá fullkláruð að utan, en innra
rými fokhelt.

Þegar verktakarnir hafa lokið

sínum hluta verksins munu Skot-
íþróttafélag Ísafjarðarbæjar sjá
um og kosta sjálft uppbyggingu
æfinga- og félagsaðstöðu í innra
rými. Og aðstandendur ST2012
sjá um lokafrágang við stoðvegg
og dren að baki stúkunnar, jarð-

vegsfrágang og fleira sem tilheyr-
ir fyrsta áfanga verksins.

Eignarhaldsfélagið ST2012
var stofnað af áhugafólki um
byggingu stúkunnar, en Jóhann
Torfason er í forsvari fyrir þann
hóp. Að sögn Jóhanns er reiknað

með því að fyrsti áfangi fram-
kvæmdanna verði fullfrágenginn
áður en leiktíð hefst á komandi
vori, en fyrsti leikur ársins er
venjulega haldinn í maí.  í öðrum
áfanga felst síðan frágangur fé-
laga- og klúbbaðstöðu og bygg-

ing þaks yfir stúkuna.  Félagið
gerði samning við Ísafjaðrabæ
um að bærinn tæki yfir mannvirk-
ið að fyrsta áfanga loknum og
tæki þá jafnframt að sér að ljúka
verkinu.

– eg@bb.is
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Allir geta látið
drauma sína rætast

er af náttúrunnar hendi góður út-
gerðarstaður þar sem þar er mjög
aðdjúpt og gott skjól. Helsta mið-
stöð Hansakaupmanna á Vest-
fjörðum var á Langeyri, en þeir
voru töluvert umsvifamiklir í
verslun og útgerð hér á landi á
14. og 15. öld. Seinna var notuðu
Hollendingar og Bretar staðinn
þegar þeir voru við fiskveiðar
hér út af Vestfjörðum. Langeyri
var svo vinsæll að til eru fornar
sagnir um að Bretar og Þjóðverjar
hafi barist með vopnum um að-
setrið.

Þéttbýlið hér í Súðavík hófst
um svipað leyti og Norðmenn
byggðu fyrstu hvalveiðistöðina
á Íslandi1883, en þeir stunduðu
hvalveiðar héðan í rúm tuttugu
ár. Mig langaði að koma þessari
sögu á framfæri við Íslendinga,
enda eigum við Norðmönnunum
mikið að þakka. Það má kannski
segja að þeir frekar en aðrir hafi
leitt okkur út úr torfkofunum.

Saga húsins á Langeyri á tutt-
ugustu öldinni er ekki síður
merkilegt. Fyrst var húsið notað
sem salthús, þegar Þorvarður Sig-
urðsson byggði það um 1930, og
var þá einn stór geymur án nokk-
urra þilja. Þegar Björgvin Bjarna-
son tók yfir rekstur þess var smíð-
að loft og hæðin hólfuð í herbergi
þannig að smábátakallarnir gætu
einhvers staðar lagt sig þegar þeir
voru á vertíð. Þessi hæð er enn
nákvæmlega eins og Björgvin lét
smíða hana, en neðri hæðin var
þá notuð sem netageymsla.

Þó svo það hafi ekki verið at-
vinnustarfsemi á Langeyri í lang-
an tíma er atvinnusaga staðarins
á síðustu öld ótrúlega fjölbreytt.
Þarna var síld söltuð í tunnur,
kúfisksverkun, lýsisbræðsla, nið-
ursuðuverksmiðja fyrir smásíld
og hrognavinnsla. Þá var þarna
rækjuvinnsla og rækjan bæði
fryst og soðin í dósir. Fyrir utan
saltfiskverkun og hraðfrystingu
annara sjávarafla.  Meira að segja
var slátrað fé þarna 1958 og 1959
á Vegum Kaupfélagsins og gær-
urnar saltaðar í Salthúsinu sem
nú loks hefur fengið hlutverk sem
Gistiheimili.

Árið 1973 tók hraðfrystihúsið
Frosti við húsinu og breytti því
fljótlega í starfsmannaíbúðir. Eft-
ir það var húsið bústaður ótal far-
andverkamanna, bæði Íslendinga

„Þegar við Halldór byrjuðum
að dytta að húsinu síðasta vetur
þá var ég svo heilluð, bæði af
húsinu sjálfu og sögu þess, að ég
vissi að þetta yrði verkefni mitt
næstu árin,“ segir Vilborg þegar
ég spyr hana hvernig það kom til
að hún hóf að reka gistiheimili á
Langeyri, rétt innan við Súðavík.
Það kemur blik í augu hennar þeg-
ar hún rifjar upp ákvörðunartök-
una.

„Það eru lítil sem engin útiljós
þarna niður frá og þegar norður-
ljósin komu og ég sá þau leika
um allan fjörðinn varð ég berg-
numin. Fjaran er þarna rétt við
húsgaflinn og sjávarniðurinn
ómaði í kyrrðinni. Á þeirri stundu
langaði mig til þess að flytja og
vera þarna alla tíð. Ég ætla þó að
láta mér nægja að reka gistiheim-
ilið að sinni,“ segir hún og brosir.

Vilborg er ekki kona sem tekur
verkefni sín vettlingatökum. Eld-
húsborðið á heimili hennar við
Holtagötu í Súðavík er þakið
blöðum um sögu Langeyrar. Vil-
borg er greinilega kominn á fullt
í grúsk og miðað við sögu hennar
hingað til mun hún ekki linna
látum fyrr en hún hefur komist
til botns í málinu.

„Fyrst langaði mig einfaldlega
til þess að vita hvað hafði orðið
um húsin sem stóðu hér á Eyrinni
og önnur eldri hús frá tíma Norð-
manna hér í hreppnum og komst
þá að því að þau voru mörg hver
flutt í burtu. Því er stundum
stungið að okkur Súðvíkingum
að við höfum stolið kirkjunni á
Hesteyri – nú orðið þó meira í
gríni, en áður fyrr skilst mér að
þetta hafi verið verið nokkuð heitt
mál. Ég hef nú komist að því að
það er búið að stela fullt af fall-
egum byggingum frá okkur Súð-
víkingum.  Til dæmis Duushúsið
á Hattareyri og hús Stixrud á
Uppsalaeyri Seiðisfirði sem nú
standa við Túngötu á Ísafirði. Þá
seldi Útvegsbankinn Rauðahúsið
á Langeyri til barnaskólans í
Reykjanesi um 1940.“

Langeyri og saganLangeyri og saganLangeyri og saganLangeyri og saganLangeyri og sagan
„Þetta hefur svo undið upp á sig

og nú langar mig til þess að læra
allt um sögu staðarins því hún er
mjög merkileg. Verslun og útgerð
á Langeyri á sér langa sögu. Eyrin

og hvaðanæva úr heiminum. Á
tímabili voru íbúarnir flestir frá
Ástralíu, Nýja Sjálandi, Bretlandi
og Suður Afríku. Og mér skilst
að þá hafi oft verið mikið stuð á
mannskapnum. Til dæmis bjuggu
aðalgerendurnir í nærbuxnamál-
inu mikla í húsinu. Það varð mik-
ið fjaðrafok út af því á sínum
tíma, en mér skilst að þá hafi
þrjár fjörugar breskar stúlkur
gerst fullnærgöngular við gifta
sjómenn hér í þorpinu. Á balli
eiga þær að hafa náð að klæða
einn þeirra úr nærbuxunum á
miðju dansgólfinu og svo veifað
þeim sigri hrósandi. Þarna fóru
þær yfir strikið að mati giftu sjó-
mannskvennanna og upphófust
nokkrar stympingar. Málið komst
svo í hámæli þegar um það var
skrifað í breska blaðinu The Sun
og bandaríska blaðinu Examiner,
en þegar konurnar komu heim
sögðu þær farir sínar ekki sléttar
af samskiptum sínum við Íslend-
inga og vistinni á Langeyri. Þetta
var nú það sem kallað var Nær-
buxnastríðið mikla, en heima-
menn sögðu þessa sögu stór ykta.

En þarna bjó líka fólk, sem
seinna varð að góðum og gegnum
borgurum hér í þorpinu, t.d. Hall-
dór Guðmundsson verkalýðsfor-
ingi um miðja síðustu öld og
seinna var Björgvin Bjarnason í
húsinu á fyrstu árum útgerðar
sinnar.“

GistiheimiliðGistiheimiliðGistiheimiliðGistiheimiliðGistiheimilið
SwanfjordSwanfjordSwanfjordSwanfjordSwanfjord

„Við leigjum húsið af Hrað-
frystihúsinu Gunnvöru sem eign-
aðist húsið við sameiningu við
Frosta árið 1997.  Nokkrir ein-
staklingar sem unnu hjá Frosta
leigðu herbergi í verbúðinni en
síðasti ábúandi hefur líklega
verið þarna um 2008.  Og hefur
verið í eyði síðan. Húsið hentar
hins vegar einstaklega vel sem
gistiheimili og því fékk ég það
leigt af þeim og fyrirtkækið hefur
stutt okkur mikið í þessu verk-
efni.

Það eru sex herbergi á fyrstu
hæðinni fyrir tólf manns og annað
eins á efri hæðinni, en það þarf
að leggja í töluverðar viðgerðir
til að koma þeim herbergjum í stand.
Við ákváðum þannig að byrja
bara á fyrstu hæðinni núna í

sumar – svona til þess að prófa
okkur áfram.

Samkvæmt deiluskipulagi er
Langeyrin skilgreind sem at-
vinnusvæði og ekki gert ráð fyrir
gistiheimili. En mér finnst það ein-
mitt gefa gistiheimilinu ákveð-
inn sjarma að vera staðsett innan
um allar þessar atvinnuminjar.
Ég hef bara haldið áfram að vinna
útfrá þessu og afmarka nú svæðið
með gömlum togarabobbingum
og ætla að koma fyrir gömlum
brautarteinum og vagni sem við
björguðum hér úr fjörunni. Von-
andi finnum við svo stór hvalbein
sem við getum reist hér upp sem
hlið, eins og sjá má í Jónsgarði á
Ísafirði og Skrúði í Dýrafirði.“

Uppruninn í DölumUppruninn í DölumUppruninn í DölumUppruninn í DölumUppruninn í Dölum
„Ég er fædd í Hafnarfirði og

móðurfjölskylda mín kemur
þaðan. Móðir mín heitir Elísa
Bertelsen og faðir hennar Nikulás
Sófus Bertelsen. En afi hans sem
hann heitir eftir  var fyrsti mál-
arinn á Íslandi. Hann málaði m.a.
Kálfatjarnarkirkju, Iðnó og fleiri
hús. Í föðurættina er ég að hálfu
leyti Ísfirðingur. Langamma mín
hét Kristín og átti heima í Krókn-
um. Dóttir hennar Heiðveig var
amma mín og tengdasonur henn-
ar, afi minn Skúli Sigurðsson,
ólst upp í Reykjavík og gerðist
Símaverkstjóri. Heiða amma og
Skúli afi fóru með viðhaldsflokk
um vestfirði eða lögðu nýjar lín-
ur.  Pabbi og bræður hans slóust
líka oft með í för með afa í þess-
um ferðum.

Það var í einni slíkri ferð sem
ég steig mín fyrstu spor á Vest-
fjörðum. Þegar ég var sex ára fór
ég með afa og pabba að gera við
og dytta að símalínunum hér fyrir
vestan. Ég man vel eftir þessum
skóm sem þeir voru í þegar þeir
voru að klifra upp símastaurana.
Þetta voru miklar ævintýraferðir
þegar við fengum að koma í
heimsókn í símaskúrana og
ferðast með viðhaldsgenginu”
segir Vilborg og brosir við minn-
ingunni.

Foreldrar mínir skildu. Mamma
tók þá saman við mann sem hét
Björn og gerðist bóndakona í
Dalasýslu, og þar dvaldi ég
stærstan hluta minnar barnæsku
og unglingsára. Fyrst bjuggum

við í Saurbæ við Gilsfjörðinn þar
sem ég sleit barnsskónum. Mamma
missti mann sinn tiltölulega fljót-
lega en kynntist þá öðrum manni
á næsta bæ, þ.e. Hvítadal sem
Stefán skáld var kenndur við.
Þau felldu hugi saman og bjuggi
í Hvítadal með blandaðan bú-
skap, sauðfé, kýr og hesta. Ég
lærði því að mjólka og sinna öðr-
um bústörfum og fannst mjög
gaman í sveitinni. Ég ólst þarna
upp með eintómum strákum og
það hefur sjálfsagt haft töluverð
áhrif á mig. Mér finnst gaman að
vinna úti og taka til hendinni.
Og í sveitinni var mér mikið í
mun að sýna strákunum að ég
væri betri á traktornum og gæti
lyft jafnmörgum heyböggum og
þeir.

Fjölskyldan mín er mjög stór
og undarlega samsett. Við erum
tíu systkini. Mamma eignaðist
átta börn en missti eitt barn. Pabbi
eignaðist sex börn en við erum
þrjú alsystkinin. Þessi heilmikli
hópur er nú dreifður út um allar
jarðir, tvö systkini mín búa t.d. í
Noregi og ein systir býr í Texas í
Bandaríkjunum. Pabbi og stjúp-
móðir mín búa í Bolungarvík og
svo á ég einn bróður á Ísafirði.
Móðir mín býr enn í Hvídadal.

Ég gekk í Laugaskóla í Sæ-
lingsdal og var þar á heimavist.
Þar leið mér afskaplega vel og ég
á mikið af góðum minningum
frá þessum skólaárum mínum.
Mér finnst leiðinlegt að heima-
mönnum í Dölum hafi ekki tekist
að halda skólanum gangandi. Að
mínu mati er það gríðarlegur lær-
dómur fyrir krakka að vera í
heimavist og mér finnst vont að
þessi valkostur skuli ekki lengur
vera fyrir hendi,“ segir Vilborg.

Bolungarvík og uppgripBolungarvík og uppgripBolungarvík og uppgripBolungarvík og uppgripBolungarvík og uppgrip

„Þegar ég var unglingur vant-
aði mig vinnu svo að ég ákvað þá
að fylgja pabba og systur minni
til Bolungarvíkur. Þar var ég í
tvö sumur í fiskvinnslu þegar ég
var 13 og 14 ára, en kom heim á
haustin og kláraði skólann. Ég
var svo búin með hálft ár í
Menntaskólanum á Laugum
þegar útþráin fór að gera vart við
sig. Þetta var í kringum 1980 og
hægt að komast í ágætist uppgrip
í fiskvinnslum þannig ég flutti til
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Bolungarvíkur og gerðist fisk-
verkunarkona.

Svo ílengdist ég í Bolungarvík.
Ég þóttist finna sveitarlykt af
manni og leist vel á hann. Hann
hét Gunnar Bjarki Vestfjörð, en
var alltaf kallaður Bjarki, og var
sonur Rögnu Aðalsteinsdóttur á
Laugarbóli við Ísafjarðardjúp.
Við eignuðumst saman tvo syni,
Ragnar Frey sem var fæddur
1983 og Sindra sem fæddist árið
1988, og við áttum heimili saman
í Bolungarvík. Ég var lengi köll-
uð Bogga í Einarsbúð þegar ég
bjó í Bolungarvík því ég vann
svo lengi í búðinni þeirra EG-
manna.“

Sorgin og forlöginSorgin og forlöginSorgin og forlöginSorgin og forlöginSorgin og forlögin
„Bjarki lést í sjóflóði við annan

mann á Óshlíðinni. Hann var vél-
fræðingur og var á leið til vinnu
í Vélsmiðjuna Þór á Ísafirði frá
Bolungarvík. Þá kom hann að
snjóflóði sem hafði farið yfir
veginn en þar voru fyrir Lög-
reglumennirnir Jónmundur og
Skarphéðinn. Bjarki og Skarp-
héðinn ákváðu að ganga upp á
flóðið til þess að athuga hvort
hægt væri að keyra yfir það. En
þegar þeir eru komnir upp á flóðið
fellur niður annað flóð sem hrífur
þá með sér.  Lík Skarphéðins fannst
nokkru síðar, en Bjarki kom al-
drei í leitirnar.

Ég held að okkur sé fyrirfram
ákveðin hlutverk. Það rekur á
fjörur okkar allskonar atburðir,
sem vekja bæði sorg og gleði, en
það er okkar að takast á við þá.
Heimurinn hrynur vissulega þeg-
ar maður missir sína nánustu.
Þegar ég missti maka minn frá
tveimur litlum börnum þá hvarf
öll fótfesta og heimurinn hrundi.
En maður lærir smátt og smátt að
byggja upp á ný og þá byggir
maður upp á annan hátt en barn-
æskan kenndi. Í barnæsku var
mér innrætt að ég myndi hitta
mann, eignast börn og lifa ham-
ingjusöm til æviloka. En svo
kemst maður að því að lífið er
ekki svona. Núna er ég þakklát
fyrir alla þá reynslu sem lífið
hefur látið mér í té. Hún hefur
gert mig að þeirri mannesku sem
ég er í dag.

Þátttaka ogÞátttaka ogÞátttaka ogÞátttaka ogÞátttaka og
krafturinn í Súðavíkkrafturinn í Súðavíkkrafturinn í Súðavíkkrafturinn í Súðavíkkrafturinn í Súðavík

Nokkrum árum seinna kynntist
ég núverandi manni mínum,
Halldóri Má Þórissyni. Hann er
Austfirðingur og ég var ákveðinn
að ná mér í Austfirðing til að koma
mér sem lengst í burtu frá Vest-
fjörðum. Vandamálið var að hann
vildi ekkert flytja austur. Hann
átti skyldmenni hér í Súðavík og
eftir snjóflóðið 1995 þegar það
vantaði einhvern til þess að sjá
um bensínstöðina þá slóum við
til og fluttum hingað. Ég hugsaði
með mér: Ókei, þetta er allavega
á leiðinni burt frá Vestfjörðum
og að ég myndi bara taka þetta í

smáskrefum,“ segir Vilborg og
hlær.

„Við fluttum með nýfædda tví-
bura okkar, Þóri Garibaldi og
Elísu Vilborg og svo þá bræður
Ragnar og Sindra. Þegar við
höfðum verið búsett hér í svolít-
inn tíma þá var hvarf öll löngun
til þess að flytja í burt frá Vest-
fjörðum eins og dögg fyrir sólu.
Maður þurfti vissulega að læra
ýmislegt áður en maður varð sátt-
ur hér. Til dæmis var manni sagt
að það sem ekki fengist í Kaup-
félaginu það vantaði mann ekki,
og ég sá fljótlega að það er mikið
til í þessu. Þá var Heilsugæslan
aðeins opin einn dag í viku og
flensan venjulega á bak og burt
loksins þegar maður hafði færi á
að hitta lækninn. Þannig að ef
menn skoða sjúkraskrána mína
þá er eins og ég hafi nánast hætt
að verða veik eftir að ég flutti til
Súðavíkur.

Þegar ég bjó í Bolungarvík þá
forðaðist ég allt sem kallaðist
félagslíf, en þegar við fluttum
hingað þá komst maður ekkert
upp með að taka ekki þátt. Í svona
litlu samfélagi hringir nágranninn
óhikaði í mann þegar verið er að
baka fyrir einhvern kökubasar
o.s.frv.

Annar stór kostur við það að
búa í svona litlu þorpi er að hér
geta allir verið kóngar í sínu ríki.
Allir geta haft rétt fyrir sér, rifist
og skammast og ekki látið neinn
troða sér um tær. En að sama
skapi þá eru fólk hér eins og ein
stór fjölskylda þegar eitthvað
kemur upp á. Hér fær fólk svig-
rúm til þess að vera öðruvísi og
vera stolt af því.

Mikilvægasta breytingin við
flutninginn var þó ekki á ytra
umhvefinu heldur á mér sjálfri.
Ég veit ekki nákvæmlega hvernig
ég á útskýra þetta en ég tengi
breytinguna við Korfa sem gnæf-
ir hér yfir þorpinu. Það er eins og
ég hafi fengið aukinn kraft við
það að flytja hingað. Ég breyttist
í orkubolta,“ segir Vilborg og
hlær.

SumarbyggðSumarbyggðSumarbyggðSumarbyggðSumarbyggð
og kirkjugarðarog kirkjugarðarog kirkjugarðarog kirkjugarðarog kirkjugarðar

Skömmu eftir aldamótin tók
Vilborg við stöðu framkvæmda-
stjóra Sumarbyggðar, ferðaþjón-
ustufyrirtækis á Súðavik, sem
rekur gistihús fyrir 20 einstakl-
inga og þrettán orlofshús, auk
þess sem það gerir út nokkra báta
á sjóstangveiði.

„Þetta var reglulega skemmti-
legt verkefni og gaman að taka
þátt í þeirri uppbyggingu á ferða-
þjónustu sem hér hefur orðið.
Yfir sumartímann var yfirdrifð
nóg að gera þannig að eftir sex ár
í þessu starfi ákvað ég að hætta.
Ég er fjölskyldukona og það er
ekki langt þangað til yngstu
krakkarnir mínir fljúga úr hreiðr-
inu og ég vildi geta verið meira
með þeim yfir sumartímann
þegar allir voru í fríum.“

Þótt annartíminn í ferðaþjón-
ustunni sé á sumrin sat Vilborg
þó ekki aðgerðarlaus yfir vetrar-
mánuðina á meðan hún starfaði
fyrr ferðaþjónustuna Sumar-
byggð.

„Ég var meðhjálpari í krikjunni
og einhvern veginn rataði það
verkefni til mín að teikna upp
kirkjugarðinn. Það vantaði nýja
teikningu fyrir garðinn og upp-
haflega var arkitekt fenginn í
starfið en menn voru ekki sáttir
við afrakstur hans. Ég sagði nú í
einhverju bríaríi að ég gæti auð-
veldlega tekið þetta að mér; ég
hefði nú einu sinni teiknað upp
eldhúsinnréttinguna heima.

Ég hellti mér í þetta og skilaði
teikningunni af mér. Við fengum
mjög góð viðbrögð frá ferða-
mönnum sem voru að leita að
leiðum forfeðra sinna og svo var
þetta bara svo skemmtilegt verk-
efni. Það komu upp alls konar
ráðgátur, t.d. þegar það áttu að
vera 10 leiði í röðinni skv. bók-
inni en voru svo 11; hafði þá
einhver verið grafinn á laun í
skjóli nætur? Þannig ég tók að
mér að teikna og endurskrá
kirkjugarðinn á Flateyri og í Holti
í Önundarfirði og svo í Ögri í
Vatnsfirði og Kirkjubóli Ísafjarð-
ardjúpi.

Einu sinni tóku mormónar
myndir af  öllum kirkjubókum

og leiðum til þess að tryggja að
sálin kæmist upp til himna. Ég lít
svo á að ég hafi tekið við þessum
sið og fært hann til nútímans, því
nú eru öll þessi gögn kominn á
Netið á gardur.is og þannig er
tryggt að sálirnar komist í gegn-
um Gullna hliðið,“ segir Vilborg
og hlær.

„Svo fékk ég það verkefni hjá
bænum einn veturinn að skanna
inn gamlar myndir úr þorpinu til
þess að koma þeim á Netið. Þá
fékk ég andlit á mörg þau nöfn
sem ég þekkti af leiðunum í
kirkjugarðinum. Þá fór þetta að
smella saman eins og púsluspil
og það var gaman þegar þessar
upplýsingar sem komu úr ólíkum
áttum fóru að mynda heildstæða
mynd.“

Sonarmissir ogSonarmissir ogSonarmissir ogSonarmissir ogSonarmissir og
RaggagarðurRaggagarðurRaggagarðurRaggagarðurRaggagarður

Árið 2001 missti Vilborg elsta
son sinn, Ragnar Frey, í bílslysi
rétt fyrir innan Súðavík. Ragnar
var þá tæplega 18 ára og var við
nám í rafiðn við Menntaskólann
á Ísafirði. Í kjölfarið ákvað Vil-
borg að reisa garð í minningu
sonar síns og Raggagarður var
opnaður fjórum árum seinna.

„Ég var reyndar búinn að ala
þennan draum um fjölskyldugarð
í brjósti áður en Ragnar lést.  Hug-

myndin er eiginlega sprotin úr
minningu fjölskyldunnar frá því
að við heimsóttum Kjarnaskóg í
Eyjafirði. Þetta var frábær dagur
sem strákarnir rifjuðu oft upp og
ég held að dagurinn hafi verið
svona eftirminnilegur vegna þess
að við fullorðna fólkið tókum
þátt í leiknum með krökkunum.
Mig langaði til þess að búa til
stað fyrir slíkar minningar hér í
þorpinu.

Þegar ég missti Ragnar þá
hugsaði ég með mér að ég fengi
ekki meiri tíma með honum, en
að ég ætlaði eyða þeim tíma sem
ég hefði annars átt með honum í
að reisa þennan garð. Ég byrjaði
á því að tala um hugmyndina við
allskonar fólk og undirtektirnar
voru góðar og mikil hvatning
fólgin í því. Það var þó ekki fyrr
en eftir fyrstu skóflustunguna að
ég áttaði mig á því að það yrði
ekki aftur snúið. Sem betur fer
hef ég fengið alveg gríðarlega
hjálp. Þetta er garður sem er reist-
ur af höndum og hjörtum heima-
manna, Vestfirðinga og lands-
manna allra.

Ég hef fengið styrki frá Poka-
sjóði og fleiri sjóðum, en sjálf
vinnan hefur meira og minna ver-
ið í höndum heimamanna. Við
höldum árlega vinnudaga og það
hafa mætt allt frá þremur upp í
20 manns. Leiktækin hofum við
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fengið á góðum afslætti frá Jó-
hanni helga og Co umboðsmanni,
en þau eru framleidd af finnsku
fyrirtæki Lappset sem gaf okkur
líka stóru álftirnar við inngang-
inn. Og svo hefur umgengni allra
gesta í garðinum verið til fyrir-
myndar. Það er eins og þeir viti
hvað það liggur ofboðsleg vinna
á bak við garðinn og gangi um með
virðingu fyrir þessari vinnu.“

MinningarMinningarMinningarMinningarMinningar
framtíðarinnarframtíðarinnarframtíðarinnarframtíðarinnarframtíðarinnar

„Þetta er auðvitað búið að
kosta blóð, svita og tár. Til þess
að standa undir rekstri garðsins,
borga rafmagnsreikninga og
tryggingar o.s.frv., hef ég bakað
kleinur eftir vinnu og selt. Ætli
ég sé ekki búinn að eyða vinnu-
stundum sem samsvara einu og
hálfu ári í kleinubakstur og vinnu
við garðinn á þessum tæpa ára-
tug. Halldór hefur svo sett upp
öll leiktækin í sumarfríunum sín-
um þannig þetta hefur kostað
okkur mikinn tíma. En garðurinn
er kannski til marks um að það
geta allir látið drauma sína rætast
þótt fólk sé ekki ríkt af peningum.
Ég er venjuleg verkakona sem
hefur unnið í fiskvinnslu og við
kassa í búð, en ef maður missir
aldrei sjónar af því sem maður
ætlar byggja og hefur trú á því
sem maður er að gera, þá getur
maður látið drauma sína rætast.“

Vilborg segist hafa dregið úr
kleinubakstri á síðustu mánuðum
sökum anna í vinnunni. „Ég vinn
í Víkurbúðinni, en hann Þor-
steinn Haukur tók nýlega við
rekstrinum af Óskari og ég fylgdi
með hillunum í búðinni í kaup-
unum. Það var mikið að gera á
meðan þessi eignandaskipti fóru
fram í sumar. Ég bind vonir við
að geta sett meiri í kraft í upp-
byggingu garðsins næsta sumar
samhliða rekstri gistiheimilisins.
Þar er hægt að hlaupa frá við og
við en maður hleypur ekkert í
burt frá búðinni.

Garðurinn er ekki fullbúinn og
ég stefni að því að klára hann
fyrir tíu ára afmælið 2015. Það á
eftir að reisa svið og koma fyrir
grilli, bekkjum og borðum. Og
svo langar mig til þess að planta
nokkrum trjám þannig hægt verði
að halda samkomur og tónleika í
garðinum í skjólgóðu rjóðri.

Það hefur gefið mér ótrúlega
mikið að sjá þennan draum verða
að veruleika. Þegar ég sé fjöl-
skyldur eiga góða stund í garðinu
sé ég jafnframt að markmiðinu
er náð. Það var aldrei hugmyndin
að byggja minnismerki um það
sem var, heldur var hann reistur
fyrir minningar framtíðarinnar.
Þegar fólk tekur börnin sín þang-
að á það og hlæja, brosa og leika
sér. Við lifum svo stutt og tími
okkar með börnunum er svo stutt-
ur, en börnin eiga eftir að varð-
veita þessar góðu minningar um
ókomna tíð,” segir Vilborg.

– Kristján Torfi Einarsson.

Ísfirðingurinn Jóhann Bær-
ing Gunnarsson hefur fengið
fimm milljóna króna styrk frá
Nýsköpunarsjóði til að vinna
að hönnun og þróun nýrra hjóla-
stóla. Jóhann segir að hug-
myndin hafi skotið einn daginn
upp í kollinum á honum og
hann hafi ákveðið að láta reyna

á hana. „Það er um eitt og hálft ár
síðan ég sótti um styrkinn og
næsta skref er að vinna meira í
verkefninu og koma því í fram-
kvæmd,“ segir Jóhann og bætir
við að vinnsluferli verkefnisins
sé í ákveðnum skrefum og því sé
erfitt að segja til um hvernig út-
koman verður. „Ég tek þetta skref

fyrir skref,“ segir Jóhann Bæring.
Jóhann Bæring segir að styrk-

fjárhæðin sé aðeins brot af því
sem framleiðsluferlið kosti og
óvíst sé hvort sótt verði um fleiri
styrki. „Það fer algjörlega eftir
niðurstöðunni við næstu skref-
um.“ Jóhann Bæring vonast til
að framleiðslan geti farið fram á

Vestfjörðum, nái verkefnið svo
langt sem og hvort varan verði
samkeppnishæf. Enginn hjóla-
stólaframleiðandi er starfandi
hérlendis og hefur aldrei verið.
Jóhann Bæring er því braut-
ryðjandi á þessu sviði, verði
verkefnið að veruleika.

– audur@bb.is

Ísfirskur frumkvöðull

Ljósmyndasafnið í gamla sjúkra-
húsinu á Ísafirði er í stöðugum
vexti. Í dag samanstendur safn-
kosturinn af um 500.000 ljós-
myndum og eru flestar þeirra
heildstæð söfn frá ljósmyndurum
eins og Birni Pálssyni, Martinus
Simson, Jóni Aðalbirni Bjarna-
syni, Leó Jóhannssyni og Árnýju
Herbertsdóttur. Safnið varðveitir
nú myndir frá miðri nítjándu öld
og fram til áramóta 2000. Safnið
á meðal annars myndir af mörg-
um íbúum Ísafjarðarkaupstaðar
sem teknar voru um það leyti

sem Ísafjörður fékk kaupstaða-
réttindi á ný árið 1866.

Mikið átak hefur verið unnið í
að færa myndir yfir á tölvutækt
form, m.a. í samvinnu við Vinnu-
málastofnun. Safnið hefur einn
starfsmann í hálfu starfi sem
vinnur við að skanna, skrá og
sinna fyrirspurnum. Á heimasíðu
safnsins er aðgengilegar mynda-
skrár og hægt er að fá afrit af
myndum safnsins á pappír eða
stafrænt til einkanota eða birt-
ingar gegn gjaldi. Aðeins örlítið
brot af safninu er aðgengilegt á

heimasíðunni enn sem komið er.
Að sögn Jónu Símoníu Bjarna-

dóttur forstöðumanns safnsins er
eitthvað gert reglulega til að
kynna safnkostinn og fá aðstoð
fólks til að fylla upp í eyður við
skráningu, t.d. safna upplýsing-
um um hvaða fólk er á myndum
og af hvaða tilefni þær eru tekn-
ar. Gamlar myndir úr safninu eru
reglulega til sýnis í sölum gamla
sjúkrahússins við Eyrartún. Ný
myndasöfn eru líka alltaf vel-
komin viðbót og er fólk hvatt til
að koma með myndir sem það

hefur í fórum sínum.
Auk ljósmynda varðveitir safn-

ið kvikmyndir, bæði heimilis-
kvikmyndir sem teknar hafa verið
á 8mm filmu, sem eru varðveittar
ásamt varðveislueintökum á
tölvutæku formi sem og kvik-
myndafilmur.  Kvikmyndasafn
Íslands, sem hefur betri aðstöðu
til að varðveita stærri kvikmynda-
filmur, geymir kvikmyndafilmur
Ljósmyndasafnsins en afrit á
tölvutæku formi eru einnig til á
staðnum.

– eg@bb.is

Ljósmyndasafnið vex og dafnar

Umhverfisvottaðir Vestfirðir
Fjórðungssamband Vestfirð-

inga hefur sent frá sér yfirlýsingu
þess efnis að öll sveitarfélög á
Vestfjörðum hafi gerst meðlimir
í EarthCheck, sem eru viður-
kennd vottunarsamtök sem hafa
höfuðstöðvar í Ástralíu. Í yfirlýs-
ingunni segir m.a:

„Þann 8. nóvember síðastlið-
inn tóku sveitarfélögin á Vest-
fjörðum stórt skref inn í framtíð-

ina með því að gerast meðlimir
hjá EarthCheck og hafa nú hafið
vinnu sem miðar að því að um-
hverfisvotta öll níu sveitarfélögin
á Vestfjörðum. Með þessu eru
sveitarfélögin að skuldbinda sig
til þess að taka mið af náttúrunni
í öllum ákvörðunum sínum og
tryggja sjálfbærni þeirra auðlinda
sem til staðar eru á svæðinu.“

Hugmyndin að verkefninu kem-

ur upprunalega frá Ferðamála-
samtökum Vestfjarða og hefur
umhverfisvottun verið eitt að
viðfangsefnum síðustu tveggja
fjórðungsþinga. Fjárstyrkur frá
umhverfisráðuneytinu fékkst í
byrjun þessa árs til að hefja und-
irbúningsvinnu fyrir umhverfis-
vottaða Vestfirði. – audur@bb.is

Vestfirðir hafa tekið stórt
skref inn í framtíðina.

Safnahúsið á Ísafirði.
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Stakkur skrifar >

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

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

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðar-menn blaðsins
ábyrgð á skrifum Stakks

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Prófkjör og lífskjör

Alls eru 83 einstaklingar án
atvinnu á Vestfjörðum auk 60-
70 einstaklinga sem ráðnir voru í
úrræðið „Vinnandi vegur“. Nokkr-
ir þeirra hafa fengið ráðningu í
kjölfar slíkra samninga. Flestir
þeirra sem eru á atvinnuleysis-
skrá hafa verið í einhverjum úr-
ræðum s.s. náms- og starfsúrræð-
um og starfsendurhæfingu. Að
sögn Guðrúnar Stellu Gissurar-
dóttur hjá Vinnumálastofnun er
atvinnuleitendur á öllum aldri,
ekki margir í yngsta aldurshópn-
um eins og er, en fer vaxandi
sem er nokkuð áhyggjuefni.
 Flestir atvinnuleitendur eru á
norðanverðum Vestfjörðum.
Ekki eru margir án atvinnu á suð-
urfjörðunum eða á Ströndum þar
sem atvinnuástandið er tiltölu-
lega gott.

Síðastliðið vor var lögð áhersla
á vinnustaðasamninga sem kall-
ast „Vinnandi vegur“ og sjónum
beint einkum að þeim sem höfðu
nýtt ár eða lengur af bótarétti
sínum.  Margir þeirra hafa fengið
vinnu hjá fyrirtækjum í framhaldi
af átakinu eins og áður segir, en
sem stendur er áherslan á úrræði
fyrir atvinnuleitendur af erlend-
um uppruna. Landnemaskóli II
er í gangi um þessar mundir, en
Vinnumálastofnun rekur skólann
í samvinnu við Fræðslumiðstöð
Vestfjarða. Þetta er 120 klst. nám
þar sem nemendum boðið upp á
íslenskunám auk samfélagsfræð-
slu. Í seinni hluta Landnemaskól-
ans fara nemendur í tvær kennslu-
stundir á morgnana og fara síðan
í þjálfun hjá fyrirtækjum víðs-
vegar um bæinn þar sem þeir

læra að nota málið á vinnustað í
fjórar vikur.

Auk landnemaskólans stendur
fólki fjöldi námskeiða til boða,
allt eftir hvað hentar hverjum og
einum, sum eru undir hatti Fræð-
slumiðstöðvar Vestfjarða og líkra
stofnana, en önnur eru skipulögð
af Vinnumálastofnun. Flestir á
skrá eru virkir í atvinnuleit og
duglegir að sækja þau úrræði sem
í boði eru. Svo virðist sem at-
vinnuleitendur séu nú meira með-
vitaðir um nauðsyn þess að sækja
sér endurmenntun til að eiga
möguleika á starfi en áður, en
flestir atvinnuleitenda hafa ekki
lokið neinni starfsmenntun. Þá
hafa nokkrir einstaklingar skapað
sér eigin atvinnu á árinu og þá
sótt um að fá að starfa að eigin
viðskiptahugmynd í allt að sex

mánuði.
Einnig hafa verið gerðir náms-

samningar við fólk í atvinnuleit
og fær það þá bætur í eina önn á
meðan það stundar nám. At-
vinnuleitendur höfðu kost á að
sækja iðn- og starfsnám í grein
sem ekki er lánshæf hjá Lánasjóði
íslenskra námsmanna og geta
stundað nám í allt að fjórar annir
með framfærslustyrk frá Vinnu-
málastofnun í framhaldi af náms-
samning í tengslum við átakið
„Nám er vinnandi vegur“ sem
hófst s.l. haust. Vinnumálastofn-
un stendur líka fyrir stuttum
námskeiðum fyrir skjólstæðinga
sína þar sem allir eru boðaðir til
þátttöku. Fyrr í haust var nám-
skeið sem kallaðist „Frumkvæði-
virkni-nýsköpun“ þar sem þátt-
takendur fengu m.a. kynningu á

möguleikum Fab-lab og fram-
undan er annað námskeið sem
ber heitið „Heilbrigði, breytingar
og líðan í atvinnuleit.“  Auk þessa
hafa atvinnuleitendur sótt nám-
skeiðið „Í atvinnuleit og feril-
skrárgerð“, námskeiðið „Stefnt
að starfsframa“  og „ Áhugasvið
 og persónuleiki starfsmanns.“

Guðrún Stella hvetur vinnu-
veitendur til samstarfs um úrræði
fyrir atvinnuleitendur, en hægt
er að ráða atvinnuleitendur til
starfa í fyrirtækjum og stofnun-
um s.s. í tengslum við átaksverk-
efni, nýsköpunarverkefni auk
starfsþjálfunar- og reynsluráðn-
ingarsamninga sem hægt er að
gera vegna atvinnuleitenda.  Starfs-
tengd úrræði eru oft besta leiðin
fyrir atvinnuleitendur út á vinnu-
markaðinn að nýju.  – eg@bb.is

Fjölmörg úrræði í boði fyrir at-
vinnuleitendur á Vestfjörðum

Vinnumálastofnun er til húsa í Vestra-húsinu á Ísafirði.

Á liðinni helgi fóru fram prófkjör, tvö í Suðvesturkjördæmi og
eitt í Norðausturkjördæmi. Fróðlegt er að rýna í niðurstöður
þeirra. Tvö fóru fram á vegum Samfylkingar, eitt syðra og annað
nyrðra. Sérlega eftirtektarvert er að brottreknir ráðherrar úr rík-
isstjórn, Árni Páll Árnason og Kristján Möller sigruðu og hinn
síðarnefndi með miklum yfirburðum,73 prósent greiddra at-
kvæða. Árni Páll hafði betur en Katrín Júlíusdóttir, sem nýtur
náðar Jóhönnu Sigurðardóttur formanns Samfylkingar og for-
sætisráðherra. Árna Páli var ýtt úr ráðherrasæti 2011 og Kristjáni
árinu fyrr. Ef eitthvað mætti lesa í þessa niðurstöðu væri það
helst að nokkur klofningur væri í Samfylkingu og nú nytu þeir
sem þorað hafa að segja álit sitt, þótt það væri forsætisráðherra
ekki þóknanlegt, meira fylgis en hinir fylgispöku. Í sundurslitna
kjördæminu, Suðvestur, hélt Sjálfstæðisflokkurinn einnig próf-
kjör. Þátttaka var 34% en á kjörskrá stóðu um 15.000 félagar.
Heldur hærra hlutfall kaus hjá Samfylkingu, en þar var unnt að
kjósa á netinu, sem reyndar hafði í för með sér tafir á talningu því
einn kaus líka á kjörstað. Á kjörskrá Samfylkingar voru álíka
margir og kusu hjá Sjálfstæðisflokki.

Sú spurning vaknar hvort eitthvað megi lesa í fjölda kjósenda
og hvort hann sé minni en búast mátti við. Ógerningur er að

fullyrða nokkuð í þá veruna. Líklegt er að margir hafi setið
heima af þeirri einu ástæðu að stjórnmálamenn og Alþingi
njóta ekki trausts almennings og því síður vinsælda. Því mið-
ur. Þá má velta fyrir sér yfirburðum Kristjáns Möller, en kjör-
sókn þar var í sama hlutfalli og syðra. Þar urðu tíðindi að Erna
Indriðadóttir ýtti Sigmundi Erni niður. Það er umhugsunarefni
hve greiða leið fjölmiðlamenn eiga á Alþingi. Þjóðin þarf fólk
sem kann til verka. Ekki dugir að tala um það sem hefur gerst.
Lífskjör almennings ráðast af ákvörðunum stjórnmálamanna.
Þau hafa farið hríð versnandi hjá alltof mörgum síðustu ár.

Það mega teljast mikil tíðindi að Vilhjálmur Bjarnason hafi
náð 4. sætinu í Suðvestri og 12% atkvæða í fyrsta sætið. Hann
hefur ekki verið áberandi í stjórnmálum en afar rökfastur þeg-
ar fjármál eru rædd. Að auki rak hann einfalda og ódýra kosn-
ingabaráttu. Fast á hæla honum fylgdi enn einn fréttamaðurinn,
Elín Hirst. Hægt verður að segja fréttir af störfum Alþingis.
Eftir síðustu helgi bendir margt til vitrænnar endurnýjunar á
Alþingi. Dýrfirðingur einn sendi Vilhjálmi tóninn og hamast
við að gera lítið úr honum. Þá veit þjóðin hvað Samfylkingin
óttast, vitræna umræðu um efnahagsmál. Hún gæti bætt lífs-
kjörin á landsbyggðinni mikið.
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Eins og kunnugt er hefur
starfshópur um strandsiglingar
lagt til að þær verði boðnar út
með ríkisstyrk í byrjun næsta
árs.  Um tilraunaverkefni yrði
að ræða til nokkurra ára þar
sem styrkirnir færu smám sam-
an minnkandi í samræmi við
aukna flutninga þegar þjón-
ustan festir sig í sessi. Haft er
eftir Guðmundi M. Kristjáns-
syni, formanni starfshóps um
strandsiglingar í Morgunblað-
inu að þrjú skandinavísk skipa-

félög hafi sýnt áhuga á strand-
siglingum hér við land og vilji
fá að fylgjast með gangi mála.

Einnig eru íslensku skipa-
félögin Eimskip og Samskip
sögð líkleg til að bjóða í rekst-
urinn, en fulltrúar þeirra hafa
áður lýst efasemdum um hag-
kvæmni siglinganna. Strand-
siglingar hafa lengi verið
áhugamál hjá fiskframleið-
endum og fyrirækjum á þunga-
iðnaði á Vestfjörðum og víðar
um land.                – eg@bb.is

Áhugi skipafélaga á
strandsiglingum glæðist

Ögmundur Jónasson innan-
ríkisráðherra hefur greint frá
því á Alþingi að stefnt sé að því
að hefja strandsiglingar að nýju
í mars eða apríl á næsta ári.
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)
hefur verið með málið í um-
sagnarferli en málið hefur tafist
þar sökum þess að starfshópur
á vegum innanríkisráðuneytis-
ins lagði til í byrjun árs að sett
yrði á laggirnar tilraunaverkefni

um strandveiðar til nokkurra
ára.

Ögmundur sagði ennfremur
að þegar ESA afgreiddi málið,
yrðu strandsiglingar boðnar út.
Hann sagði jafnframt að gert
væri ráð fyrir vikulegum sigl-
ingum með fastri viðkomu á
höfuðborgarsvæðinu, Vest-
fjörðum, Norðurlandi og á
Austfjörðum. Farnar verða að
lágmarki 50 ferðir á ári.

Boðar strandsigl-
ingar með vorinu

Nýtt vinnslukerfi frá 3X Technology
Nýtt vinnslukerfi sem 3X

Technology á Ísafirði hefur hann-
að og framleitt var skipað út frá
Ísafirði í síðustu viku og alla leið
til Suður Afríku. Í janúar fara
síðan sérfræðingar frá fyrirtæk-
inu erlendis og vinna að gang-
setningu þess. Um er að ræða
þrjú sjálfvirk karainnmötunar-
kerfi sem stjórna flæði hráefnis
sjálfkrafa inná vinnslulínur ásamt
sjálfvirkni við alla meðhöndlun
fiskikara fyrir og eftir losun.  3X
Technology selur framleiðslu
sína út um allan heim og hafa átt
viðskipti við fyrirtæki í Suður
Afríku áður, seldu m.a. Rotex-
búnað í togara fyrir nokkrum
árum, en sá togari er í eigu sama
fyrirtækis og fest hefur kaup á
innmötunarkerfinu sem skipað
verður út í vikunni.

„Það er alltaf viss viðurkenning
og ávallt okkar markmið að sömu
viðskiptavinirnir leiti til okkar
aftur, en það segir okkur að við-
skiptavinir félagsins séu ánægðir
með þær vörur og lausnir sem
félagið býður,“ segir Kristján
Karl Aðalsteinsson einn sölufull-
trúa fyrirtækisins. Að sögn Krist-
jáns skiptir miklu máli að kynna
starfsemi fyrirtækisins fyrir er-
lendum viðskiptavinum með því
að bjóða þeim vestur, sýna að-
stöðuna og skapa þeim tækifæri
til að skynja kraftinn sem býr í
vestfirsku samfélagi. „Það hefur
mikið að segja fyrir fyrirtækið
að erlendu viðskiptavinirnir eru
mjög ánægðir með það sem þeir
sjá og upplifa hérna fyrir vestan,

gististaðir og þjónusta er til fyrir-
myndar og maturinn er á heims-
mælikvarða.  Allt þetta hefur
áhrif, ekki síður en gæði vörunnar
og þjónustan sem fyrirtækið veit-
ir.“

Annað verkefni sem nú er í
vinnslu hjá fyrirtækinu er ROT-
EX-vinnslubúnaður fyrir nýtt
línuveiðiskip sem gert verður út
frá Alaska. Fulltrúar 3X Techno-
logy voru nýverið í heimsókn
hjá skipasmíðastöð í Bandaríkj-

unum og miðar smíðinni mjög
vel. Er gert ráð fyrir að skipið
verði sjósett í apríl á næsta ári.
Fullbúið tekur skipið tekur um
800 tonn af frystum fiski í lest og
verður þar með eitt stærsta línu-
skip í heimi. Þessir aðilar voru
hjá okkur fyrr í sumar og skoðuðu
íslensk skip sem eru með ROT-
EX búnaðinn um borð og þær
afurðir sem þaðan koma. Þá varð
þeim strax ljóst að fiskurinn sem
kemur af þessum skipum er mun

betur blæddur, hvítari, endinga-
betri og bragðbetri heldur en
fiskur sem ekki hefur verið „ROT-
EXaður“ að sögn Kristjáns.

„Við horfum björtum augum á

framtíðina og höldum áfram að
stækka okkar markaðssvæði og
auka þekkingu okkar og  við-
skiptavina okkar um allan heim“
segir Kristján.           – eg@bb.is

Höfuðstöðvar 3X Technology á Ísafirði.

Margrét Geirsdóttir, sviðstjóri
félagsmálasviðs Ísafjarðarbæjar,
segir að ekki hafi verið gerðar
neina breytingar á þjónustu Hlíf-
ar, íbúða aldraðra á Ísafirði í kjöl-
far þess að öldruð kona læsti sig
úti um kvöld í síðasta mánuði og
fannst síðan hrakin og köld við
Menntaskólann á Ísafirði. „Hlíf
er ekki dvalarheimili heldur eign
íbúa sem þar búa. Íbúarnir eru
sjálfstæðir einstaklingar sem ekki
er hægt að stjórna frekar en öðru

fólki,“ segir Margrét og bendir á
að oft sé algengur misskilningur
um það hvernig aldraðir lifa og
búa.

„Við rekum ekki næturþjón-
ustu þar sem íbúar eru ekki búnir
að gangast undir vistunarmat og
þurfa í skilningi laganna ekki
aðstoð,“ segir Margrét og vísar
þar í mat sem fram fer þegar
viðkomandi er ekki lengur fær
um að sjá um sig sjálfur.

„Á planinu er að kaupa dyra-

síma í andyri hússins. Ef slíkt
atvik kemur upp aftur, getur við-
komandi hringt og látið opna fyrir
sér,“ segir Margrét og ítrekar að
ástæður þess að það hafi ekki
verið gert fyrr sé fjárskortur. Úr
þessu verður bætt fljótlega á
næsta ári. „Allar slíkar ákvarðanir
verður að gera í samræmi við
húsfélögin á Hlíf I og Hlíf II
enda er þetta þeirra eign,“ segir
Margrét.

– audur@bb.is

Dyrasími væntanlegur á Hlíf
Hlíf I og II eru þjónustuíbúðir ekki dvalarheimili.
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Ungur Þingeyringur í ævintýraþrá
„Þetta er eitthvað sem mig

langar til að gera. Ætli það sé
ekki hægt að segja að þetta sé
ævintýraþrá,“ segir Guðni Páll
Viktorsson, 25 ára Þingeyring-
ur, sem mun leggja í hringferð
umhverfis landið á kajak næsta
sumar. Guðni Páll segir að
ákvörðunin hafi verið tekin í
sumar og undirbúningurinn sé
hafinn. „Um er að ræða bæði
andlegan og líkamlegan undir-
búning og síðan þarf ég að safna

styrkjum því þetta er mjög dýr
framkvæmd,“ segir Guðni Páll.
Hann segist vera kominn með
þrjá stóra styrktaraðila og sé að
leita að fleirum. Hægt verður að
heita á hann og munu ákveðin
samtök eða félag njóta góðs af
áheitunum. Ákvörðun þess efnis
verður tekin síðar.

Búnaðurinn sem Guðni Páll
hefur með sér kostar stórar fjár-
hæðir sem og tækjabúnaður til
að hafa samskipti við fólk í landi,

fatnaður og síðast en ekki síst,
góður kajak. Guðni Páll segist
geta tekið með sér vistir til 10
daga í senn enda sé meira pláss
um borð í venjulegum kajak en
margir geri sér grein fyrir. Guðni
Páll mun róa einn og áætlar að
ferðin taki 5-8 vikur með því að
róa 10-12 tíma á sólarhring. „Ég
mun fara í land til að sofa og
matast en geri ekki ráð fyrir að
stoppa nema 2-3 daga í landi í
senn, nema vegna veðurs. Draum-

urinn er einnig sá að taka ferðina
upp og gera 3-4 þætti úr henni til
sýninga,“ segir Guðni Páll.

Að ýmsu þarf að huga á meðan
á ferðinni stendur og þarf Guðni
Páll að fylgjast vel með veðri og
sjávarföllum. „Sumstaðar þarf ég
að róa að nóttu til eins og við
Látrabjarg því ég þarf að varast
sólvinda og innlögn sem getur
orðið mjög sterk á þessum slóð-
um,“ segir Guðni Páll sem hyggst
hefja ferðina 1. maí á næsta ári.

Guðni Páll verður annar Íslend-
ingurinn sem rær í kringum land-
ið á kajak, ef verkefnið gengur
að óskum, en fyrstur til þess var
Gísli H. Friðgeirsson árið 2009.
Sett hefur verið á stofn Facebook
síða sem tileinkuð er ferðinni og
í bígerð er að gera heimsíðu þar
sem hægt verður að fygjast með
ferðalaginu. Áhugasamir sem
vilja styrkja Guðna Pál er bent á
að hafa samband í síma 664-
6475.                   – audur@bb.is

Líta til
Norðmanna

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga vill að stjórn-
völd notist við aðferðir eins
og lækkun á tekjuskatti,
hvetjandi námsfyrirkomulag
og lækkun tryggingagjalds á
fyrirtækjum á svæðum sem
búa við viðvarandi fólks-
fækkun, eins og Vestfirðir
gera. Aðgerðirnar sem um
ræðir eru líkar þeim sem
Norðmenn hafa notað á síð-
ustu áratugum til að sporna
við fólksfækkun á ákveðnum
svæðum, og hefur stjórn sam-
bandsins nú skorað á stjórn-
völd að taka slíkar aðgerðir
til alvarlegrar skoðunar, svo
hægt sé að sporna við nei-
kvæðri byggðaþróun.

Í ályktun sem stjórnin
sendi frá sér á aðalfundi sam-
bandsins í síðustu viku kemur
fram aðgerðir síðustu áratuga
til að sporna við fólksfækkun
á svæðum eins og Vestfjörð-
um hafa ekki virkað. Nauð-
synlegt sé að beita skattkerf-
inu til þess að sporna við
fækkuninni. Að mati stjórn-
arinnar er löngu orðið tíma-
bært að grípa til aðgerða og
telur stjórnvöld hafa gott af
því að líta Noregs í þessu sam-
hengi.   – gudmundur@bb.is

Gengið um Rauðasand.

uninni er sú að Íslandspóstur taldi
viðskiptalegar forsendur fyrir því
að starfrækja þar póstafgreiðslu
áfram og óskaði eftir því að fá að
loka afgreiðslu á umræddum
stöðum, og bjóða þess í stað upp
á þjónustu póstbíls.

Í stað afgreiðslu munu íbúar
Flateyrar og Bíldudals fá þjón-
ustu með heimaakstri fimm sinn-
um í viku, sambærilega og er í
sveitum og minni bæjarfélögum.
Póstkassi verður á báðum stöðum
og leitað verður leiða til að fá

fyrirtæki til að selja frímerki í
þorpunum. Í niðurstöðu Póst- og
fjarskiptastofnunnar segir að eina
hugsanlega óhagræðið sem felst
í þessum breytingum sé að ekki
verði lengur afgreiðslustaður
með fyrirfram skilgreindum opn-
unartíma. Póstkassar verða í
þorpunum og hægt verður að
koma almennum bréfum til skila
sem bera með sér að burðargjöld
hafi verið greitt.

Samkvæmt lögum um póst-
þjónustu er aðgangur að póst-

kassa hluti af skilgreiningu á hug-
takinu afgreiðslustaður. Að mati
Póst- og fjarskiptastofnunnar eru
þær breytingar sem boðaðar eru
á þjónustuháttum á Flateyri og
Bíldudal, til þess fallnar að
minnka þörfina fyrir að reka hefð-
bundna afgreiðslustaði í þorp-
unum. Notkun afgreiðslustað-
anna mun ekki hafa verið í þeim
mæli að það gæti réttlætt nauðsyn
þess að þeir yrðu reknir áfram í
óbreyttri mynd.

– gudmundur@bb.is

Póst- og fjarskiptastofnun hef-
ur samþykkt beiðni Íslandspósts
um heimild til að loka póstaf-
greiðslustöðum á Flateyri og
Bíldudal, en að mati stofnunar-
innar mun Íslandspóstur í staðinn
bjóða íbúum bæjanna fullnægj-
andi þjónustu. Afgreiðsla póstins
á Flateyri og Bíldudal var lokað
með stuttum fyrirvara 1. júní, en
frá þeim tíma hefur starfsmaður
Íslandspósts haft opna afgreiðslu
í eina klukkustund á dag í hús-
næði bankans. Ástæðan fyrir lok-

Samþykkja lokun pósthúsa

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að skora á inn-
anríkisráðherra og umhverfisráð-
herra að hlutast til um að vinna
verði hafin við útfærslu skipu-
lagslögsögu sveitarfélaga út í
eina sjómílu frá grunnlínu land-
helginnar. Málið er mjög brýnt
nú í aðdraganda samþykktar
landskipulagsstefnu og í ljósi
þeirrar óreiðu sem er að skapast í
leyfisveitingum vegna fiskeldis-
mála á Íslandi. Útfærsla skipu-
lagslögsögunnar ætti einnig að
geta orðið til að flýta fyrir því að
í skipulagi og rannsóknum strand-
svæða standi Íslendingar jafn-

fætis þeim þjóðum sem við vilj-
um gjarnan miða okkur við. Þess
má geta að Fjórðungssamband
Vestfirðinga ályktaði með svip-
uðum hætti á þingi sínu í október
síðastliðinn í umfjöllun um nýt-
ingaráætlun Arnarfjarðar.

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
skorar á innanríkisráðherra og
umhverfisráðherra, f.h. ríkis-
stjórnar Íslands, að beita sér fyrir
því að á Alþingi verði hafin vinna
við að færa skipulagslögsögu
sveitarfélaga út í eina sjómílu
utan við grunnlínu landhelginnar.

Í samfélaginu er mikil umræða
um aukið íbúalýðræði. Nærtæk

leið til að auka íbúalýðræði er að
beina því m.a. í gegnum þann
farveg sem nefndir sveitarfélaga
og skipulagslög hafa þegar búið
til. Metnaðarfull sveitarfélög
hafa, undir eftirliti Skipulags-
stofnunar, gert vandaðar skipu-
lagsáætlanir á borð við aðalskipu-
lag sveitarfélaga. Slík vinna er
bæði samfélagslega eflandi og
lýðræðisleg.

Víða um heim eru strand-
svæðin innan einnar sjómílu utan
við grunnlínu á skipulagsvaldi
sveitarfélaga. Þannig er það í
Noregi. Í Svíþjóð og Finnlandi
eru skipulagsmörk sveitarfélaga

12 sjómílur utan grunnlínu. Að
auki miðast Vatnatilskipun Evr-
ópusambandsins við eina sjómílu
utan við grunnlínu.

Það er tæpast nokkur ástæða
til þess fyrir Íslendinga að halda
í flókið og svifaseint stofnana-
fyrirkomulag að svo miklu leyti
sem hægt er að greiða úr málum
með skipulagsvaldi sveitarfélaga
og því íbúalýðræði sem því fylgir.
Gera má ráð fyrir að skipulags-
mál yrðu skilvirkari, heildstæðari
og einfaldari ef skipulagsvald á
strandssvæðum yrði fært til sveit-
arfélaga,“ segir í áskoruninni.

– bb@bb.is

Skipulagslögsaga sveitarfé-
laga verði færð út í eina sjómílu
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Sælkeri vikunnar er Bergdís Ingibergsdóttir á Ísafirði

Hakk SnakkHakk SnakkHakk SnakkHakk SnakkHakk Snakk
Bergdís er er uppalinn í

Kópavogi. Hún er í sambúð
með Jóhannesi Karli Kárasyni
og eiga þau fjögur börn á aldr-
inum 4-9 ára. Fjölskyldan flutti
til Ísafjarðar í sumar eftir að
Jóhannes Karl fékk vinnu þar.
Bergdís er menntaður snyrti-
fræðingur en starfar sem dag-
mamma á Ísafirði. „Okkur líð-
ur alveg einstaklega vel hérna
á Ísafirði,“ segir Bergdís.

Uppskrift

500 gr hakk
Fajita krydd ( í litlu pokunum)
Ein krukka salsa sósa ( eftir
smekk)
Einn poki doritos flögur
1 1/2 dós ostasósa (í dós)
Rifinn ostur
Byrja á því að steikja hakkið

og krydda með Fajita kryddinu,
(hægt að nota hvaða krydd eftir
smekk). Setja Doritos flögurnar
í botnin á elfdöstumóti og hella
osta sósunni yfir ( ekki gott að
setja of mikið). Setja síðan eldaða

hakkið yfir flögurnar jafnt og
þétt. Síðan er salsa sósunni hellt
yfir hakkið. Síðan er rifna ostin-
um stráð yfir. Sett í ofn í 20-25
mínútur við 200 gráður.

Gott að bera fram með snittu
brauði og fersku salati. 

Þetta er réttur sem er mikið
borðaður heima hjá mér. Krakk-
arnir elska hann og hann er mjög
fljótgerður og einstaklega góður.

Ég skora á skáfrænku mína
Kristínu Gísladóttur að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Guðni Páll hyggst róa á kajak kringum landið sumarið 2013.

Rómantísk mynstur einkenna tískuna.

Elsa G. Borgarsdóttir, hönn-
uður og handverkskona flutti
starfsemi sína til Ísafjarðar í vor.
Starfsemin er fólgin í fyrirtækinu
Ískeldu, sem framleiðir og selur
sérhönnuð föt, aukahluti og skart.
Elsa er ánægð með að vera komin
heim enda eru hún borin og barn-
fæddur Ísfirðingur. Í ágúst hófu
Ískelda og Gullauga samstarf í
húsnæði Gullauga við Hafnar-
stræti og segir Elsa samastarfið
ganga mjög vel. „Þetta er alveg

meiriháttar, við þurfum að standa
saman og vera opin fyrir sam-
starfi milli fyrirtækja, það opnar
fleiri leiðir til að nýta alla mögu-
leika hérna á svæðinu,“ segir
Elsa.

Gullauga er sjóntækja-, úra-
og skartgripaverslun með sér-
hannaða íslenska vöru auk inn-
fluttrar vöru meðal annars frá
Ítalíu. Elsa segist framleiða alla
sína vöru sjálf og hún þurfi að
hafa sig alla við til að vinna upp

milli sumarvertíðarinnar og jóla-
vertíðar sem brátt skellur á.  Hún
segist blanda saman ólíkum efn-
um í hönnun sinni, hún noti t.d
gervileður með ekta silki. Henni
finnst gaman að spila saman mjög
grófum efnum og fínni, og svo sé
auðvitað enginn hlutur eins þegar
um handunnar vörur er að ræða.
„Ég hef verið að bródera mikið
undanfarið,“ segir Elsa „enda
mikil rómantík í tískunni um
þessar mundir.“          – eg@bb.is

Enginn hlutur eins
Elsa Borgarsdóttir ásamt Erni Torfasyni í versluninni Gullauga.
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