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Helgi Björnsson er nýbúinn að senda frá sér sína fjórðu sólóplötu,
Kampavín. En hann er líka að reka leikhúsið sitt í Berlín, leika í þýsk/
bandarískri/íranskri kvikmynd í Þýskalandi, syngja með Kokteilpinn-

um í Þjóðleikhúskjallaranum, syngja jólalög á Grand Hóteli og fleira
og fleira. Helgi gaf sér tíma mitt í öllu annríkinu til að segja Bæjarins

besta frá leikhúsrekstrinum í Berlín, nýju plötunni, kvikmyndunum,
söngnum og því hvaða þýðingu það hefur að eiga ísfirska vini.

Reif einka-
stúku Hitlers
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Sameining prestakalla samþykkt
Staðarprestakall og Þingeyrar-

prestakall sameinast. Heiti hins
sameinaða prestakalls verður
Þingeyrarprestakall. Prestssetur
verði á Þingeyri. Þetta var sam-
þykkt á kirkjuþingi sem lauk í
síðustu viku. Að auki var sam-
þykkt sú breyting að Súðavíkur-,
Vatnsfjarðar- og Ögursóknir
munu héðan af tilheyra Holts-
prestakalli og að Hólmavíkur-
prestakall færist frá Húnavatns-
prófastsdæmi til Vestfjarðapróf-
astsdæmis. Séra Leifur Ragnar
Jónsson, sóknarprestur á Patreks-
firði, var fulltrúi presta á Vest-
fjörðum á kirkjuþinginu. Hann
segir það hafa verið vonlausa
baráttu að reyna að standa á móti
breytingunum. Fjárhagslegur
niðurskurður innan Þjóðkirkj-
unnar sé svo gífurlegur að það

hafi ekki verið möguleiki að
bjarga þessu embætti.

Séra Agnes Sigurðardóttir,
prófastur Vestfjarðaprófasts-
dæmis, vildi lítið tjá sig um breyt-
ingarnar. Sagðist hafa séð þetta
á heimasíðu þjóðkirkjunnar rétt í
þessu og væri ekki tilbúin til að
tjá sig opinberlega um málið að
svo stöddu. Á kirkjuþingi voru
samþykktar átta sameiningar
prestakalla, sameiningar fimm
prófastsdæma í tvö og tilfærslur
þriggja prestakalla milli prófasts-
dæma. Samþykktir um samein-
ingu prestakalla taka gildi 30.
nóvember, en aðeins tvær koma
til framkvæmda þá þar sem sókn-
arprestar í öðrum prestaköllum
sem sameinast eiga hafa látið af
störfum.

– fridrika@bb.is
Sameining Staðarprestakalls og Þingeyrarprestakalls

var samþykkt á kirkjuþingi, auk ýmissa annarra breytinga.

Guðfinna íhug-
ar framboð

Guðfinna Hreiðarsdóttir
sagnfræðingur, eiginkona
Halldórs Halldórssonar bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar, hef-
ur staðfest við bb.is að hún
sé að íhuga að gefa kost á
sér í fyrsta sæti á lista Sjálf-
stæðisflokksins í bæjar-
stjórnarkosningum á kom-
andi vori.

„Þetta hefur verið nefnt
við mig og ég er að hugsa
málið, en hef ekki tekið
neina ákvörðun,“ segir Guð-
finna. „Spurningin er þá
hvort ég gefi kost á mér í
prófkjöri sem ég held að sé
um miðjan febrúar.“ Guð-
finna hefur ekki tekið þátt í
bæjarpólitíkinni til þessa.
„Ég hef náttúrulega verið
virk í starfinu, en ekki verið
beinn þátttakandi,“ segir
hún.

Gárungarnir tala um að
þetta sé bara einsog hjá
Clinton-hjónunum og Guð-
finna segist hafa heyrt fólk
hafa það í flimtingum, en
hún taki það ekki nærri sér.
„Ef það á að fara að líkja
mér við Hillary Clinton, þá
segi ég nú bara að það er
ekki leiðum að líkjast. Ég
geri ráð fyrir að ég sé hvorki
betri né verri frambjóðandi
þótt ég sé gift bæjarstjóran-
um.“         – fridrika@bb.is

Merkisgripur hefur bæst í
Harmonikkusafn Ásgeirs S. Sig-
urðssonar. Það er harmonikka af
gerðinni Cellini Luttbeg sem er
sérstök fyrir þær sakir að það er
píanóborð beggja vegna á harmo-
nikkunni. Þessi gerð er fundin
upp af Max B. Luttbeg, hann var

rússneskur fjölbragðaglímu-
maður. Hann fluttist til Banda-
ríkjanna um aldamótin 1900 og
glímdi þar um tíma, en lagði svo
glímuskóna á hilluna og sneri
sér að því að betrumbæta harmo-
nikkuna sem hljóðfæri.

Luttbeg fékk einkaleyfi á þess-

ari gerð harmonikka árið 1931,
og þótti þetta byltingarkennd út-
gáfa af þessu þekkta hljóðfæri.
Það fór nú samt svo að aðeins
voru smíðaðar um tólf harmo-
nikkur af þessari gerð í heimin-
um. Sú harmonikka sem hér um
ræðir er talin vera frumsmíði,

smíðuð af Max Luttbeg sjálfum
og er ein af sex sem vitað er um
í heiminum í dag. Þetta er því
afar fágætur gripur. Harmonikk-
an var í bágu ástandi þegar hún
kom í safnið en Ásgeir hefur eytt
ómældum tíma í að gera hana
upp og er hún nú sem ný.

Merkisgripur bætist í harmonikkusafnið

Mun fleiri karlar eru einhleypir
á Vestfjörðum er konur. Sam-
kvæmt Landshögum, hagtöluriti
Hagstofu Íslands eru 43,7% karla
18 ára og eldri einhleypir í fjórð-
ungnum en 32.3% kvenna. Þá
eru 26,8% karla með maka og
28,5% með maka og börn. Að-
eins 1% karla eru einstæðir og
með börn. Hins vegar voru 7,9%
kvenna einstæðar með börn, 29%
með maka og 30,8% með maka

og börn. Athygli vekur að þegar
litið er á landið í heild eru ein-
hleypar konur ávallt færri en karl-
ar.

Flestir einhleypir búa í Reykja-
vík eða 50,8% karla og 41.4%
kvenna. Samkvæmt ritinu eru
1.813 kjarnafjölskyldur á Vest-
fjörðum. Til kjarnafjölskyldu
teljast hjón og fólk í óvígðri sam-
búð með börn undir 17 ára aldri
og einhleypir karlar og konur

sem búa með börnum 17 ára og
yngri.

Börn 18 ára og eldri sem búa
með foreldrum sínum teljast ekki
til kjarnafjölskyldu og sama
gildir um einhleypa sem búa með
börnum sínum 18 ára og eldri.
Samkvæmt samantekt Lands-
haga eru 699 hjón án barna í
fjórðungnum, 584 með börn. Þá
eru 65 pör í óvígðri sambúð án
barna og 228 í óvígðri sambúð

með börnum. 29 einstæðir feður
eru á Vestfjörðum og 208 ein-
stæðar mæður.

Á Vestfjörðum búa 3.805 karla
og 3.580 konur. Flestir búa í Ísa-
fjarðarbæ eða 2.007 karlmenn
og 1.965 konur. Því næst kemur
Bolungarvík en þar búa 516
karlmenn og 450 konur. Fæstir
búa í Árneshreppi eða 26 karlar
og 23 konur.

– thelma@bb.is

Einhleypir karlar í meirihluta
Á Vestfjörðum búa 3.805 karla og 3.580 konur. Myndin er frá Ísafirði.
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Endurskoðun Vestfjarða kaupir
rekstur Löggiltra endurskoðenda

Endurskoðun Vestfjarða ehf.,
sem er í eigu Jóns Þ. Einarssonar
og Elínar J. Jónsdóttur, hefur
keypt rekstur Löggiltra endur-
skoðenda Vestfjörðum ehf. Sam-
hliða hefur endurskoðunarfyrir-
tækið Deloitte hf. gerst hluthafi í
Endurskoðun Vestfjarða ehf. Að

sögn Jóns Þ. Einarssonar hafa
vestfirsku stofurnar tvær ávallt
átt í góðu samstarfi. Um aðkomu
Deloitte hf. segir Jón að tengslin
við það fyrirtæki hafi ávallt verið
mikil og góð.  Bæði hann og
Guðmundur hafi lært hjá fyrir-
tækjum sem sameinuðust inn í

Deloitte hf. og hann hafi verið í
tengslum við fyrirtækið frá stofn-
un Endurskoðunar Vestfjarða.
Hlutur Deloitte í hinu nýja fyrir-
tæki sé hins vegar ekki stór, að-
eins tæplega tuttugu prósent, en
með aðkomu Deloitte að fyrir-
tækinu opnist möguleikar á að

nota víðtækt net sérfræðinga De-
loitte bæði fyrir starfsmenn og
viðskiptavini.

Endurskoðun Vestfjarða ehf.
mun reka endurskoðunarstofu á
Ísafirði og ráða til sín allt starfs-
fólk Löggiltra endurskoðenda
Vestfjörðum ehf., frá og með 1.

desember 2009. Guðmundur E.
Kjartansson, endurskoðandi mun
veita skrifstofunni á Ísafirði for-
stöðu og Jón Þ. Einarsson, end-
urskoðandi, skrifstofunni í Bol-
ungarvík. Framkvæmdastjóri fé-
lagsins verður Elín J. Jónsdóttir,
viðskipta- og kerfisfræðingur.

Tökur á nýrri vestfirskri kvik-
mynd hefjast í febrúar á næsta
ári. Að henni stendur kvik-
myndafélagið Í einni sæng auk
Íslandssögu og Sigurðar Ólafs-
sonar, en leitað er að fleiri hlut-
höfum til að fjármagna myndina.
„Það geta allir gerst hluthafar í
myndinni, þetta er gott fjárfest-
ingatækifæri þar sem góðar líkur

eru á því að menn fái það allt til
baka en það gengur vitaskuld út
á að við getum selt myndina. Og
við höfum fulla á trú á því,“ segir
Óðinn Gestsson, einn af fram-
leiðendum myndarinnar. Nú
þegar hafa ýmis lagt kvikmynda-
gerðarmönnunum lið.

„Við ætlum að selja 60 hluti á
100 þúsund krónur og nú þegar

hafa fimmtán hlutir selst. Við
ætlum að vera búnir að fá alla
hluthafana áður en tökur hefjast.“
Myndin er ætluð fyrir alla fjöl-
skylduna og verður tekin upp á
Vestfjörðum. „Meiningin er að
þetta verði vestfirsk afurð og við
ætlum að leita til vestfirskra leik-
ara og aðstoðarfólks,“ segir
Óðinn. Stefnt er að því að haldin

verði áheyrnarpróf innan skamms
þar sem enn er leitað að pilti á
fermingaraldri og stúlku á ungl-
ingsaldri.

Myndin hefur hlotið titilinn
Vaxandi tungl og fjallar að miklu
leyti um fjölskyldutengsl. „Göm-
ul kona deyr í litlu sjávarþorpi.
Eldri sonur hennar býr á staðnum
ásamt fjölskyldu, en yngri sonur-

inn býr í Reykjavík með konu
sinni. Lát gömlu konunnar vekur
upp átök milli bræðranna. Óvænt
þungun flækir málin enn frekar.
Kemur þá til skjalanna yngsta
dóttirin, augasteinn ömmu sinn-
ar. Hún finnur fyrir nánd gömlu
konunnar, afræður að bjóða ör-
lögunum birginn og berjast fyrir
sínu,“ segir í lýsingu.

Vestfirsk kvikmynd í pípunum

Mikilvægt að efla samvinnu
á milli ferðaþjónustuaðila

„Til að ná frekari árangri í ferða-
þjónustu og til að nýta þau fjöl-
mörgu tækifæri sem norðanverð-
ir Vestfirðir geta boðið upp á
fyrir ferðamenn er mikilvægt er
að efla samvinnu ferðaþjónustu-
aðila og sveitarfélaga,“ segir í
uppdrætti að aðalskipulagi Bol-
ungarvíkur fyrir árin 2008-2020.
Er þar bæði átt við stefnumörkun
og skipulagningu atburða. „Stað-
þekking er dýrmæt og mikilvægt
er að nýta hana vel. Jafnframt
getur verið ákjósanlegt og hag-
kvæmt að hafa samvinnu á milli
landssvæða við þróun á vöru og
þjónustuframboði,“, segir jafn-
framt í drögunum. Er þar lagt til
að reyna ætti að lengja ferða-
mannatímann og byggja enn
frekar upp ferðir sérsniðnar að
vetrinum og upplifunum á nátt-
úru, menningu og mannlífi
tengdu þessari árstíð. Nýta beri
það sem hefur verið byggt upp
og gagnast getur í ferðaþjónustu,
m.a. íþróttamannvirki, menn-
ingu, rannsóknaaðstöðu, nálægð
við Hornstrandir, söfn, atburði,
göngustíga. Svæðið hentar vel
til rannsókna m.t.t. aðstöðu og
náttúrufars er góð.

Tryggja þarf nægt framboð að

tjaldsvæðum og fylgja þarf eftir
þeim kröfum sem almenningur
gerir með breyttum ferðavenjum.
Í aðalskipulaginu er áfram gert
ráð fyrir þeim tjaldsvæðum sem
þegar eru rekin, þ.e. við Sund-
laugina og í Skálavík. Svigrúm
er til stækkunar og bættrar þjón-

ustu, en einnig er lögð áhersla á
það að hægt verði að byggja upp
ný svæði. Tjaldsvæði má byggja
á landbúnaðarsvæðum og opnum
svæðum til sérstakra nota. Tjald-
svæði eru oft á eða í nálægð við
viðkvæm svæði og því skal við
alla uppbyggingu hafa almenn

verndarmarkmið aðalskipulags-
ins að leiðarljósi.

„Auðvelt að skapa góð tengsl
ferðamanna við atvinnulíf, m.a.
landbúnað og sjávarútveg m.a.
vegna nálægðar við þessar at-
vinnugreinar. Mikilvægt er að
miða uppbyggingu hafnarsvæði

við þetta, m.a. með það að mark-
miði að skapa aðlaðandi um-
hverfi þar,“ segir í drögunum.
Vegna nálægðar við Hornstranda-
friðland og góðrar hafnaraðstöðu
er gert ráð fyrir auknu vægi ferða-
þjónustu á hafnarsvæðinu.

– thelma@bb.is

Í aðalskipulagi Bolvíkinga er lagt til að byggð verði upp ferðaþjónusta sem miðist að köldustu árstíðinni.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Finnbogi Sveinbjörnsson,Finnbogi Sveinbjörnsson,Finnbogi Sveinbjörnsson,Finnbogi Sveinbjörnsson,Finnbogi Sveinbjörnsson,
formaður /framkvæmdastjóriformaður /framkvæmdastjóriformaður /framkvæmdastjóriformaður /framkvæmdastjóriformaður /framkvæmdastjóri

Finnbogi Sveinbjörnsson hefur sinnt formennsku Verkalýðsfélags Vestfirðinga frá árinu 2007.Finnbogi Sveinbjörnsson hefur sinnt formennsku Verkalýðsfélags Vestfirðinga frá árinu 2007.Finnbogi Sveinbjörnsson hefur sinnt formennsku Verkalýðsfélags Vestfirðinga frá árinu 2007.Finnbogi Sveinbjörnsson hefur sinnt formennsku Verkalýðsfélags Vestfirðinga frá árinu 2007.Finnbogi Sveinbjörnsson hefur sinnt formennsku Verkalýðsfélags Vestfirðinga frá árinu 2007.
Félagið tók til starfa 1. janúar 2002 með sameiningu sex verkalýðsfélaga á Vestfjörðum og í dagFélagið tók til starfa 1. janúar 2002 með sameiningu sex verkalýðsfélaga á Vestfjörðum og í dagFélagið tók til starfa 1. janúar 2002 með sameiningu sex verkalýðsfélaga á Vestfjörðum og í dagFélagið tók til starfa 1. janúar 2002 með sameiningu sex verkalýðsfélaga á Vestfjörðum og í dagFélagið tók til starfa 1. janúar 2002 með sameiningu sex verkalýðsfélaga á Vestfjörðum og í dag
nær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða að Bolungarvík og Hrútafirði undanskildum. Þaðnær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða að Bolungarvík og Hrútafirði undanskildum. Þaðnær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða að Bolungarvík og Hrútafirði undanskildum. Þaðnær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða að Bolungarvík og Hrútafirði undanskildum. Þaðnær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða að Bolungarvík og Hrútafirði undanskildum. Það

kemur því ekki á óvart að landshlutinn sé Finnboga hugfólginn en þegar hann var inntur svara fyrirkemur því ekki á óvart að landshlutinn sé Finnboga hugfólginn en þegar hann var inntur svara fyrirkemur því ekki á óvart að landshlutinn sé Finnboga hugfólginn en þegar hann var inntur svara fyrirkemur því ekki á óvart að landshlutinn sé Finnboga hugfólginn en þegar hann var inntur svara fyrirkemur því ekki á óvart að landshlutinn sé Finnboga hugfólginn en þegar hann var inntur svara fyrir
Inn að beini kom í ljós að honum finnst Vestfirðir vera fallegasti staðurinn á Íslandi.Inn að beini kom í ljós að honum finnst Vestfirðir vera fallegasti staðurinn á Íslandi.Inn að beini kom í ljós að honum finnst Vestfirðir vera fallegasti staðurinn á Íslandi.Inn að beini kom í ljós að honum finnst Vestfirðir vera fallegasti staðurinn á Íslandi.Inn að beini kom í ljós að honum finnst Vestfirðir vera fallegasti staðurinn á Íslandi.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að bjóða mig fram til formennsku í stéttarfélagi.

Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?
Hvar sem er á Vestfjörðum í faðmi fjalla blárra.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Að fylgjast með börnunum mínum vaxa og þroskast.

Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?
Þegar Linda skilaði mér.

Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Lífið sjálft og hvað stutt er á milli gleði og sorgar.

Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?
July morning með Uriah heep og Rósin sungin í góðra vina hópi.

Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?
Á erfitt að gera upp á milli Forrest Gump og Bíódaga.

Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?
Bækur Kristjönu Marju Baldursdóttur eru tær snilld.

Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?
Kórferð til Ungverjalands.

Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?
Santa Pola / London.

Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?
Gjöf Galdursdóttir, merfolald sem Linda

gaf mér þegar ég varð 25 ára.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Ekki ólíklegt að einhversstaðar leynist lífsform.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?

Gleraugun, tölvan, gemsinn...
Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?
Hellusteyperí

Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?
Ætli ég sé ekki kominn í það, ótrúlega

fjölbreytt og á stundum gefandi.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Á yngri árum David Bowie. Vinir Ísaks míns segja Dr. House???

Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Vestfirðir á öllum árstíðum, Skálavíkin um
sumarsólstöður, Jökulfirðir í haustlitum,
Mjóifjörður að vetri og Dynjandi að vori.

Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?Skondnasta upplifun þín?
Þegar mikilúðlegur lestarstjóri sagðist vera kominn á endastöð

lengst upp í sveit í Skotlandi – og sjá svo lestarstjórann
tilsýndar á sveitarkránni stuttu síðar.

Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?
Hestarnir - tónlistin

Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?
Fer oft inn á bb.is og verkvest.is, svo er fésið ágætt,

hef annars of lítinn tíma í netið.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Prestur og kannski á ég það bara eftir...
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Geng í öll verkefni jöfnum höndum.
En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?

Gott vín með góðum mat.
Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?

Flugvélar eru tímasparandi.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Gamlársdagur og 1.maí
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Að öðrum ólöstunum verð ég að nefna móður mína.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Finnbogi.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?

Á öllum tímum.
Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?

Fiskamerki
Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?

Það þarf meiri kjark til að segja satt en
ljúga, og fylgja í verki sannfæringu sinni.

Reksturinn
í járnum

Forsvarsmenn Listaskóla
Rögnvaldar Ólafssonar á
Ísafirði hafa óskað eftir hærri
styrk frá Ísafjarðarbæ vegna
tónlistarkennslu við skól-
ann. Þá hafa fulltrúar skólans
einnig óskað eftir fundi við
bæjarráð til að ræða stöðuna.
„Vegna niðurskurðar er
staða skólans mjög erfið
þrátt fyrir mikinn sparnað
og aðhaldssemi,“ segir í
bréfi LRÓ til bæjarráðs.

„Skólinn er orðinn fastur
í sessi hér í samfélaginu og
væri miður ef starfsemi hans
legðist af. Við gerum okkur
vel grein fyrir bágri fjárhags-
stöðu bæjarins en viljum
gjarnan að fulls jafnræðis
og réttlætis sé gætt.“ Bæjar-
ráð hefur vísað beiðninni um
hækkun styrks er vísað til
gerðar fjárhagsáætlunar 2010.
Bæjarráð væntir þess að
fulltrúar frá Listaskóla RÓ
komi á næsta fund bæjar-
ráðs.

Nauðungar-
sölum frestað

Alþingi hefur samþykkt
að fresta nauðungarsölum
íbúðarhúsnæðis til 28. febr-
úar á næsta ári. Upphaflega
var fresturinn til 31. október
en ástæða þótti til að fresta
nauðungarsölum enn, þar
sem fólk í kröggum hefði
hugsanlega ekki haft tíma
til að koma skikk á fjármál
sín með þeim úrræðum sem
í boði eru. Fyrsta uppboði
eigna er ekki frestað, aðeins
framhaldsuppboðum að því
er fram kemur á ruv.is.

Hjá sýslumannsembætt-
unum fjórum á Vestfjörðum
var rúmlega 20 nauðungar-
sölum frestað fram yfir 31.
október. Flestum nauðung-
arsölum frestað á Ísafirði eða
níu, því næst komu Patreks-
fjörður og Bolungarvík og
síðan Hólmavík með fjórar.

Bundið slitlag
á 56,1% vega
Alls eru 1.444 þjóðvegir á

Vestfjörðum. Þar af eru 737
stofnvegir, 262 tengivegir,
308 safnvegir og 137 lands-
vegir. Bundið slitlag er á 560
stofn- og tengivegum eða
56,1% af vegum fjórðungs-
ins. Á landinu öllu eru
12.869 þjóðvegir þar af
5.011 stofnvegir og 2,794
tengivegir. Bundið slitlag er
á 56,9% stofn- og tengivega.
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Enn eru 453 bílhræ í bíla-
kirkjugarðinum að Garðsstöðum
við Ísafjarðardjúp, þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir Súðavíkur-
hrepps til að láta fjarlægja þau. Í
samkomulagi sem gert var við
Þorbjörn Steingrímsson „bíla-
bónda“ á Garðsstöðum, árið 2006
átti fjöldi þeirra að vera kominn
niður í sextíu haustið 2009. Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri Súða-

víkurhrepps, segir hreppinn hafa
leitast við það allt frá árinu 2005
að ná sáttum í þessu máli, frekar
en að fara í hart, en ekki haft
árangur sem erfiði. Málið hafi
nú verið sett í hendurnar á heil-
brigðiseftirlitinu og hann vonist
til að það gegni skyldu sinni og
láti fjarlægja bílhræin samkvæmt
þeim laga og reglugerðaramma
sem það eigi að starfa eftir.

„Ég hef fylgst með málinu í
gegnum starfsmenn heilbrigðis-
eftirlitsins og er kunnugt um að
þeir hafa verið í sambandi við
Þorbjörn og að það hafa verið
unnin drög að samkomulagi þar
sem sameiginleg markmið allra
eru samtvinnuð,“ segir Ómar
Már. Varðandi það að ýmsir telji
Þorbjörn vinna gott starf og
stuðla að endurnýtingu og um-

hverfisvernd segir Ómar Már:
„Vissulega hafa margir þá sýn

á þetta að þetta sé bara hið besta
mál, og vissulega hefur Þorbjörn
hjálpað mörgum um varahluti og
ýmsa þjónustu sem tengist bílum
og ekkert nema gott um það að
segja. En það undanskilur okkur
ekki frá því að fara að lögum er
varða mengunarhættu. Til þess
að reka slíka starfsemi þurfa

menn líka tilskilin leyfi, hvort
sem þeir eru í miðbæ Reykja-
víkur eða úti á landi. Auk þess er
alveg ljóst að þetta er sjónræn
mengun, auk hinnar, og þeir sem
búa þarna nærri hafa einnig sinn
rétt og það er á þessum forsend-
um sem heilbrigðiseftirlitið mun
ganga fram í málinu. Þessar sam-
ningaumleitanir hafa nú staðið
yfir í fjögur ár.“ – fridrika@bb.is

„Verðum að gæta þess að farið sé að lögum“

Undrast vinnubrögð ráðherra
Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-

fjarðarbæjar lýsir yfir undrun á
þeim vinnubrögðum Jóns Bjarna-
sonar, sjávarútvegs- og landbún-
aðarráðherra, að leggja til veru-
legar breytingar á lögum um fisk-
veiðar áður en sérstakur starfs-
hópur um endurskoðun á fyrir-
komulagi fiskveiðistjórnunarinn-
ar, sem ráðherra skipaði í júlí
hefur lokið störfum.

„Á heimasíðu ráðuneytisins

kemur fram að starfshópnum,
sem í sitja fulltrúar ýmissa hags-
munasamtaka og stjórnmálaafla,
var ætlað að skilgreina helstu
álitaefni, sem fyrir hendi eru í
fiskveiðilöggjöfinni og lýsa
þeim. Hann átti að láta vinna
nauðsynlegar greiningar og setja
að því loknu fram valkosti um
leiðir til úrbóta, þannig að grein-
inni yrði sköpuð góð rekstrar-
skilyrði til langs tíma. Markmið

starfshópsins er að fiskveiðar séu
stundaðar með sjálfbærum hætti
og að sem víðtækust sátt náist
um fiskveiðistjórnunina meðal
þjóðarinnar. Meirihlutinn hefði
talið eðlilegra að ráðherrann gæfi
sínum eigin starfshópi svigrúm
til að ljúka við verkefnin, sem
honum voru falin og tillögugerð
í framhaldi af því, áður en frum-
vörp í þessum mikilvæga mála-
flokki yrðu lögð fram og af-

greidd,“ segir í bókun meirihlut-
ans.

Minnihlutinn lét þá bóka að
hann furðaði sig á bókun meiri-
hlutans „þar sem fulltrúar hans
hafa ítrekað lýst því yfir að þeir
telji nauðsynlegt að ákveðnar
breytingar, til dæmis á veiði-
skyldu og framsali aflaheimilda,
verði gerðar á íslenska fiskveiði-
stjórnunarkerfinu.“ Meirihlutinn
svaraði: ,,Meirihluti bæjarstjórn-

ar telur fulltrúa minnihlutans gera
afar lítið úr starfshópi sjávarút-
vegsráðherra þegar þau telja enga
ástæðu til að bíða með breytingar
á fiskveiðilöggjöfinni, þar til
starfshópurinn skilar niðurstöð-
um. Meirihlutinn bendir á að ef
bæjarstjórn myndi skipa nefnd
um umdeilt mál væri það lág-
markskurteisi að bíða niðurstöðu
nefndarinnar áður en ákvarðanir
yrðu teknar í viðkomandi máli.“

Vill 150 millj-
ónir til Funa
Umhverfisnefnd Ísafjarð-

arbæjar hefur lagt til við
bæjarstjórn að lagðar verði
150 milljónir króna í sorp-
brennslustöðina Funa á
árinu 2010. Önnur verkefni
sem umhverfisnefndin legg-
ur til að lagt verði fé í á
árinu eru: snjóflóðavarnir
undir Gleiðarhjalla 5 millj-
ónir, göngustígur milli
Hnífsdals og Ísafjarðar 30
milljónir, tjaldsvæðið í
Tungudal 15 milljónir,
þjónustumiðstöð 1,5 millj-
ónir, vatnsveitan 6 millj-
ónir, fráveitan 13 milljónir
og malbikunarframkvæmd-
ir 20 milljónir.

Einnig telur umhverfis-
nefnd mikilvægt að unnið
verði áfram í landupplýs-
ingakerfi Ísafjarðarbæjar
og að lagðar verði í það verk-
efni 2,2 milljónir króna.

Ný heimasíða Menntaskólans
á Ísafirði sett í loftið á föstudag.
Gamla síðan sem tekin var í notk-
un fyrir þremur árum þótti ekki
nógu aðlaðandi og var ekki auð-
veld í notkun að sögn skólameist-
ara. Ágúst Atlason margmiðlun-
arhönnuður hjá Snerpu var feng-
inn til að hanna nýju síðu í vef-
umsjón sem kallast Snerpill þar
sem öll vefumsjón er einföld þar
sem notandinn er alltaf að vinna
á eigin vefsíðu á svokölluðu inn-
síðu kerfi. Fleiri starfsmenn

skólans munu því koma að inn-
setningu efnis á heimasíðuna en
áður var.

„Með öflugri heimasíðu verður
miðlun upplýsinga greiðari og
betri. Margar myndir úr starfi
skólans á þessari haustönn voru
teknar af Ágústi og komið fyrir á
heimasíðunni. Starfsmenn og
nemendur skólans hafa lýst
ánægju sinni með þessa heima-
síðu,“ sagði Jón Reynir Sigur-
vinsson skólameistari.

– thelma@bb.is Hér má sjá gamla og nýja vefinn hlið við hlið.

MÍ opnar nýja heimasíðu
 Jón Reynir Sigurvinsson skólastjóri Menntaskólans á Ísafirði og Ágúst Atlason við opnun nýja vefsins.
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Spurningin
Treystir þú

bankanum þínum?
Alls svöruðu 732.

Já sögðu 259 eða 35%
Nei sögðu 473 eða 65%

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:

Minnkandi norðanátt, en
áfram hvasst norðvest-
anlands. Slydda eða

snjókoma, en þurrt að
mestu sunnan- og suð-
vestanlands. Frost 0-5
stig. Horfur á laugar-

dag: Austlæg eða breyti-
leg átt og yfirleitt þurrt, en
stöku él við norðurströnd-

ina. Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag: Lík-
ur á austlægri átt með élj-

um fyrir norðan og
austanlands.

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða tel-
ur að ekki þurfi að meta sérstak-
lega umhverfisáhrif af stækkun
urðunarstaðar við Klofning í Ön-
undarfirði. Telur ráðið misskiln-
ings gæta í fylgigögnum með
stjórnsýslukæru íbúasamtaka
Önundarfjarðar vegna starfs-
leyfis urðunarstaðarins að Klofn-
ingi, þar sem Heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða hafi ekki eftirlit með
urðunarstaðnum að Klofningi,

eftirlit þar sé í höndum Umhverf-
isstofnunar. Hér er heilbrigðis-
eftirlitið að vísa í stjórnsýslukæru
frá íbúasamtökum Önundarfjarð-
ar frá því í september þar sem kærð
var sú ákvörðun að nýtt um-
hverfismat skyldi ekki fara fram.

Rök heilbrigðiseftirlitsins fyrir
því að ekki þurfi að meta um-
hverfisáhrif eru að urðunarstað-
urinn sé staðsettur í gamalli námu
þannig að um raskað land sé að

ræða. Í bréfi frá Heilbrigðiseftir-
liti Vestfjarða, sem lagt var fram
á fundi Heilbrigðisnefndar Vest-
fjarða nýlega, segir: „Urðunar-
staðurinn er þannig hannaður að
yfirborðsvatn er beint frá staðn-
um. (...) Líklegt er að ekkert vatn
renni í gegnum urðunarstaðinn.
Um það bil 200m eru síðan niður
í hnullungafjöru og straumur
Klofningsmegin liggur út fjörð-
inn. Lífríki fjörunnar var kortlagt

af Náttúrustofu Vestfjarða þegar
staðurinn var valinn.“

Í bréfinu er einnig bent á, í
framhaldi af ábendingu um að
eftirlit við Klofning sé í höndum
Umhverfisstofnunar, að Heil-
brigðiseftirlit Vestfjarða hafi
ítrekað bent á að virkara eftirlit
væri mögulegt ef eftirlitið væri
heima í héraði en ekki sinnt frá
Reykjavík.

Starfsleyfi fyrir urðunarstað-

inn við Klofning í Önundarfirði
rann út 1. júlí og er unnið eftir
bráðabirgðaleyfi en nýtt starfs-
leyfi er í vinnslu hjá Skipulags-
stofnun.

Ísafjarðarbær hefur hug á að
notast áfram við urðunarstaðinn
við Klofning næstu ár og verður
hann þá stækkaður og betrum-
bættur samkvæmt áætlunum
bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ.

– fridrika@bb.is

Telja sig ekki þurfa að meta um-
hverfisáhrif af stækkun við Klofning

Dregið úr eftirspurn á leigumarkaði
Frekar hefur dregið úr eftir-

spurn eftir leiguhúsnæði á Ísa-
firði síðustu mánuði. Gísli Jón
Hjaltason, framkvæmdastjóri
Fasteigna Ísafjarðarbæjar, telur
samdráttinn þó ekki marktækan,
einungis geti verið um eðlilega
sveiflu að ræða. Guðmundur Óli
Tryggvason, hjá Fasteignasölu
Vestfjarða, segir að leigumark-
aðurinn hafi tekið kipp eftir hrun-
ið í fyrra haust og náð hámarki í
sumar, en síðastliðna mánuði hafi
töluvert dregið úr eftirspurninni.
Ingimar Halldórsson, hjá Leigu-
félagi Vestfjarða, segist ekki hafa
orðið var við neina breytingu á
leigumarkaðnum, þetta gangi
svona jafnt og þétt.

Í flestum tilfellum fylgir húsa-

Ritstjórnargrein

Heiðarleiki

leiga vísitölu sem hefur hækkað
töluvert undanfarið ár. Gísli Jón
tekur sem dæmi að þriggja her-
bergja íbúð sem hafi kostað
54.000 á mánuði í janúar 2008
kosti nú 67.000 á mánuði, ein-

ungis fyrir tilstuðlan vísitölunnar.
Gísli Jón segir ennfremur að tölu-
vert meiri eftirspurn sé nú eftir
húsnæði til kaups en verið hafi
síðastliðið ár.

Eins og fram hefur komið í

fréttum hefur orðið töluverð
aukning í eftirspurn eftir leigu-
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu
og er skýringin talin sú að fólk
haldi að sér höndum við íbúða-
kaup á meðan efnahagsástandið

er svona ótryggt.
Vestfirðingar virðast sem sagt

óragari við að leggja út í fjár-
festingar á óvissutímum en höf-
uðborgarbúar.

– fridrika@bb.is

Ísfirðingar virðast óragari en höfuðborgarbúar við að fjárfesta í húsnæði á óvissutímum ef marka má eftirspurn eftir leiguhúsnæði.

Í fjölda þeirra gilda, sem á annað þúsund þátttakendur, víðs vegar
að af landinu tilgreindu sem leiðarljós hins nýja Íslands á þjóð-
fundinum sem fram fór í Laugardalshöllinni í Reykjavík um helgina,
stóð HEIÐARLEIKI upp úr. Og skal engan að undra.

Maurar eru sagðir öðrum dýrum skipulagðari. Í maurafjölskyld-
unni gegnir hver og einn mikilvægu hlutverki. Ef til vill var það
vegna þess að á þjóðfundinum skyldi lögð áhersla á gildi einstakl-
ingsins, hann fengi að njóta sín, óháður fyrirtækjavaldi eða flokksaga,
sem frumkvöðlarnir að þjóðfundinum kusu að kalla sig maura.
Nafngift sem hitti í mark líkt og fundurinn.

Markmiðið með þjóðfundinum var að kryfja samfélagið út frá
ríkjandi aðstæðum, leita eftir nýjum lífsgildum, endurmóta megin-
stoðir samfélagsins og varða veginn til endurreisnar fram hjá
þröngum hagsmunum stjórnmála og hinna fáu, útvöldu; leggja drög
að nýjum markmiðum þjóðar, sem berst fyrir lífi sínu, rísandi úr
öskustó samfélags, sem eftir líkum að dæma var urið svo til öllu sið-
ferði. Maurarnir hefðu bliknað af skömm.

Þjóðfundurinn er afrek út af fyrir sig. Hver sem endanlegur
afrakstur hans verður má fullyrða að samheldnin sem þar ríkti gefi
ákveðna von; von um  önnur viðhorf og úrræði, aðra sýn á verkefn-
unum fram undan, viðfangsefnum sem ekki verður vikist undan.

Sumarvegur í hálfa öldSumarvegur í hálfa öldSumarvegur í hálfa öldSumarvegur í hálfa öldSumarvegur í hálfa öld
Mannfagnaður á miðju sumri á Dynjandisheiðinni. Tilefni:

Hálf öld liðin síðan vegur var opnaður yfir heiðina.
Umræðan um stóra og öfluga landsbyggðakjarna hefur getið af

sér hugmynd um Vestfirði sem eitt sveitarfélag. Vandséð er að það
gangi eftir meðan samgöngur milli suður- og norðurfjarða eru í
núverandi farvegi. Tveir þröskuldar standa þar einkum í vegi:
Hrafnseyrar- og Dynjandisheiði. Undir þá fyrri eru áformuð jarðgöng,
sem áætlað er að boðin verði út 2010. Spurning vaknar hins vegar
hvort snuðra sé hlaupin á þráðinn? Í nýlegri tillögu samgönguráð-
herra, um að áfram verði unnið að útboðum tiltekinna verka, mun
ekki staf að finna um jarðgöngin milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar!
Hvað dvelur? Vonandi er það ekki afmælisgjöf til Vestfirðinga á 50
ára afmæli vegarspottans yfir Dynjandisheiði, að jarðgöngin undir
Hrafnseyrarheiði hafi verið lögð í saltbinginn landskunna? Æskilegt
er að stjórnvöld láti Vestfirðinga ekki búa við óvissu í þessum efn-
um.

Við þetta er því einu að bæta að vegurinn um Hrafnseyrarheiði er
vart boðlegur sem sumarvegur hvað þá á öðrum árstíma!

s.h.
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Áreiðanleiki raforkuafhend-
ingar lægstur á Vestfjörðum

Áreiðanleiki raforkuafhend-
ingar í kerfi Landsnets er lægstur
á Vestfjörðum. Þetta kemur fram
í árlegri kerfisáætlun sem Lands-
net gefur út. Megin ástæðan fyrir
óáreiðanleikanum er að til fjórð-
ungsins liggur aðeins ein flutn-
ingsleið, Vesturlína, sem saman-
stendur af þremur línum: Glerár-
skógalínu 1, Geiradalslínu 1 og
Mjólkárlínu 1, sem liggja að hluta
til um svæði þar sem veðurfar get-
ur valdið truflunum á rekstri og
staðhættir torveldað viðgerðar-
störf í slæmum veðrum. „Megin-
hluti kostnaðar sem straumleysi
veldur liggur í þeim samfélags-
lega kostnaði sem fylgir straum-
leysi. Meðalkostnaður Lands-
nets, vegna tapaðs flutnings og
keyrslu varaafls er hins vegar
mun lægri. Það er því eftir nokkru
að sækjast að lækka hinn samfé-
lagslega kostnað vegna straum-
leysis. Til þess að bæta afhend-
ingaröryggi raforku á Vestfjörð-
um er lagt til að varnir verði
bættar, settar verði upp undir-
tíðnivarnir til að tryggja mark-
vissa útleysingu ótryggðs álags í
truflanatilvikum ásamt því að
varaaflsstöðvar verði reknar sam-
kvæmt viðbragðsáætlun,“ segir í
skýrslunni.

Að auki er lagt til skoðað verði
að nýta þá möguleika sem gefast
varðandi það að leggja flutnings-

staka hluta línunnar sem liggja
um veðurfarslega erfið svæði“,
segir í skýrslunni.

„Til viðbótar hugsanlegum
styrkingum á 132 kV tenging-
unni milli Mjólkár og Hrútatungu
er nú unnið að lagningu Bolung-
arvíkurlínu 2 í jarðstreng gegnum
jarðgöng milli Ísafjarðar og Bol-
ungarvíkur. Auk þess er lagt til
að Breiðadalslína 1 verði lögð í
jarðstreng í fyrirhuguð jarðgöng
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarð-
ar. Strenglagnir sem þessar leysa
af hólmi hluta af loftlínum sem
liggja yfir heiðar þar sem veður
geta oft verið slæm og aðstæður
til viðgerða erfiðar. Afhending-
aröryggi batnar þar með umtals-
vert og samnýting varaafls einn-
ig. Enn fremur er nú unnið að
uppsetningu undirtíðnivarna til
þess að tryggja markvissa útleys-
ingu ótryggðs álags í truflanatil-
vikum auk þess sem varnarbún-
aður hefur verið bættur,“ segir í
skýrslunni.

Landsnet gefur árlega út kerfis-
áætlun til fimm ára í senn. Auk
þess er það markmið Landsnets
að skoða, að minnsta kosti á fjög-
urra ára fresti, þróun flutnings-
kerfisins fimmtán ár fram í tím-
ann. Að þessu sinni nær áætlunin
til áranna 2010-2014. Hana má
nálgast í heild á vef Landsnets.

– thelma@bb.is

leiðir í fyrirhuguð veggöng. „Raun-
verulegt ótiltæki Breiðadalslínu
1 er um þrefalt meðaltal allra 66
kV lína kerfisins og hafa bilanir
á línunni bein áhrif á afhending-
aröryggi á afhendingarstöðum
Landsnets á Breiðadal, Ísafirði
og í Bolungarvík. Fyrirhuguð
jarðgöng milli Arnarfjarðar og
Dýrafjarðar eru áætluð 11 km
löng. Ef miðað er við að Breiða-
dalslína 1 verði lögð í streng í
þessi göng og leysi af hólmi 15

km langan kafla af loftlínu má
reikna með að ætlað (þ.e. út-
reiknað) ótiltæki flutningsleiðar-
innar minnki,“ segir í skýrslunni.

Í skýrslunni segir að athugun á
66 kV kerfi Landsnets á Vest-
fjörðum leiði í ljós að sé ekki
gert ráð fyrir flutningi ótryggðar
orku um kerfið er ekki þörf á
endurbótum í kerfinu á tímabili
þessarar áætlunar. „Kerfisathug-
anir sýna að án endurbóta í flutn-
ingskerfinu er lítið sem ekkert

svigrúm til álagsaukningar í
Mjólká. Með þéttavirkjum á
Vestfjörðum má auka þar álag
að einhverju leyti. Tíðar truflanir
á Vesturlínu draga mjög úr af-
hendingaröryggi á Vestfjörðum.
Nokkrar leiðir hafa verið skoð-
aðar til að styrkja tengingu Vest-
fjarða við meginflutningskerfið,
allt frá styrkingum og endurbót-
um einstakra hluta Vesturlínu
upp í tvöföldun tengingarinnar.
Vænlegast þykir að styrkja ein-

Mjólká í Arnarfirði. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Sló á ótta lögreglumanna
Ragna Árnadóttir, dómsmála-

ráðherra, segir fyrirhugaðar breyt-
ingar á löggæsluumdæmum ekki
endilega vera endanlega niður-
stöðu. Ráðherra fundaði með
vestfirskum lögreglumönnum og
sveitarstjórnarmönnum á Ísafirði

í síðustu viku. „Við efndum til
fundar því við vildum ræða fyrir-
hugaðar breytingar á skipan lög-
reglumála í landinu og lögreglu-
menn hér fyrir vestan hafa verið
uggandi um sinn hag og hag
íbúa,“ segir Gylfi Þór Gíslason,

formaður Lögreglufélags Vest-
fjarða. Samkvæmt skýrslu vinnu-
hóps, sem Ragna Árnadóttir
dómsmálaráðherra skipaði í sum-
ar, er miðað við að lögregluum-
dæmum fækki í sex.

„Dómsmálaráðherra sló á ótta

manna og sagði að þetta væru
einungis hugmyndir sem komnar
væru á blað. Það væri ekki heilög
tala að fækka lögregluumdæm-
unum úr fimmtán í sex. Hún veit
að það er óánægja meðal vest-
firskra lögreglumanna með það
að sameina löggæsluna alla leið
til Akraness og það er óánægja á
fleiri stöðum,“segir Gylfi. Í lok
fundar gaf ráðherra sterklega til
kynna að fækkun embætta myndi
ekki eiga sér stað 1. janúar eins
og stefnt hefur verið að þar sem

það væri of stuttur tími til stefnu.
Fundurinn var vel sóttur af lög-

reglu- og sveitarstjórnarmönn-
um. Auk dómsmálaráðherra
fluttu framsögu Gylfi Þór Gísla-
son, Snorri Magnússon, formað-
ur Landssambands lögreglu-
manna, Haukur Guðmundsson
skrifstofustjóri í dóms- og kirkju-
málaráðuneytinu og Elías Jóna-
tansson bæjarstjóri í Bolungarvík
sem fulltrúi sveitarfélaga á Vest-
fjörðum.

– thelma@bb.is

Fundurinn var vel sóttur.

Dómsmálaráðherra fundaði með lögreglu- og sveitarstjórnamönnum á Vestfjörðum.
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Ísafjörður er með manni hvert sem maðu
Helga Björnsson þekkir öll

þjóðin. Söngvarann í Grafík og
SSSól, kvikmyndaleikarann og
sumir eru meira að segja svo
minnugir að þeir muna eftir hon-
um á sviðum leikhúsanna. Síð-
ustu fimm árin hefur Helgi þó
haft annan aðalstarfa, hann á og
rekur, í félagi við aðra, eitt sögu-
frægasta leikhús í Berlín og hefur
dvalið þar meiri hlutann af þess-
um fimm árum. Helgi er heima
um þessar mundir, búinn að gefa
út sína fjórðu sólóplötu, Kampa-
vín, syngur með Kokteilpinnun-
um í Þjóðleikhúskjallaranum og
skemmtir gestum á jólahlaðborði
Grand Hótels með jólaslögurum.
Berlínarævintýrinu er þó alls ekki
lokið, þar er allt í fullum gangi
og stendur til að opna fimm
hundruð gesta næturklúbb í kjall-
ara Admiralspalast leikhússins
eftir áramótin. Hvernig stendur

þá á því að Helgi er kominn heim?
„Síðustu fimm árin hef ég

dvalið 70-80% af árinu úti í
Berlín og 20-30% hér heima.
Núna ætla ég að snúa hlutföll-
unum við um tíma. Fjölskylda
mín hefur búið hér heima allan
tímann og þetta er orðið langt og
strangt úthald. Admiralspalast er
komið á gott skrið, þótt við séum
ekki búnir að koma öllu í fram-
kvæmd sem við ætlum okkur, og
bara tímabært að breyta til.“

KabarettstemningKabarettstemningKabarettstemningKabarettstemningKabarettstemning
og stúka Hitlersog stúka Hitlersog stúka Hitlersog stúka Hitlersog stúka Hitlers

– Hvernig kom það til að þú
fórst að reka leikhús í Berlín?

„Jón Tryggvason félagi minn
ásamt fjölskyldu var að framleiða
Hellisbúann í Þýskalandi, við
stofnuðum síðan fyrirtæki í kring-
um Sellófan og fleiri leikrit sem

við vorum að framleiða í Evrópu
og meðframleiðandi okkar í
Berlín, Falk Walter ásamt tveim-
ur félögum sínum, fékk augastað
á þessu leikhúsi og vildi fá okkur
með í púkkið. Leikhúsið var í
eigu borgarinnar og þurftu áhuga-
samir kaupendur að leggja fram
áætlun um það hvernig þeir
hygðust endurbyggja og nýta og
fjármagna þetta sögufræga leik-
hús. Við ákváðum að slá til, og
okkar áætlun, sem hljóðaði upp
á það að koma leikhúsinu sem
mest í upprunalegt horf, hlaut
náð fyrir augum seljanda og til-
boði okkar var tekið.“

– Hvað fólst í því að koma
leikhúsinu í upprunalegt horf?

„Admiralspalast er eitt sögu-
frægasta leikhús Berlínar. Það
var opnað árið 1911 sem skauta-
svell með svölum í kringum svell-
ið með borðum og veitingasölu,

allt mjög glæsilegt og elegant.
Þar voru líka böð fyrir fína fólkið
og meira að segja voru sérstök
kvennaböð, sem var nýjung í
Þýskalandi á þessum tíma. Og
ekki nóg með það, þarna voru
líka sturtur fyrir almúgann, sem
oft bjó í baðherbergislausu hús-
næði. Vandlega aðskildar frá
böðum fína fólksins, að sjálf-
sögðu.

Eftir fyrra stríð þegar Þjóðverj-
ar voru sigruð og niðurlægð þjóð
ríkti mikið blómaskeið í skemmt-
anaiðnaðinum í Berlín. Þetta voru
„the roaring twenties“, tími
charlestons, kampavíns og kabar-
etta og Admiralspalast varð eitt
helsta kabarettleikhúsið. Síðan
kom náttúrulega nasisminn og
nasistar lögðu leikhúsið undir
sínar leiksýningar. Þar var meira
að segja byggð einkastúka fyrir
Hitler, sem við létum rífa og er

nú á Listasafni Íslands, sem hluti
af verki Ragnars Kjartanssonar,
en það er nú önnur saga.

Eftir seinna stríð dró heldur úr
ljóma Admiralspalast og því
hnignaði smám saman þar til því
var endanlega lokað árið 1997.
Það var því í algerri niðurníðslu
þegar við tókum við því og end-
urreisnarhugmynd okkar byggði
á því að koma því í það horf sem
það var á þriðja áratugnum. Við
höfum ekkert hengt okkur í að
endurbyggja allt í nákvæmlega
sama fari og það var þá, heldur
lagt meiri áherslu á að endurvekja
andann og stemninguna sem þá
ríkti. Stærsti salurinn tekur 1.800
manns í sæti og þar höfum við
verið með hvern söngleikinn á
fætur öðrum, auk þess sem þar
eru alls konar tónleikar. Grease,
Producers, Rocky Horror, Slava
Snow Show og Buano Vista
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m maður fer
Ljósmyndir: Spessi.

Social Club eru meðal sýninga
og Muse, Sigurrós, Tom Waits
og Supertramp eru meðal tón-
leika sem við höfum haldið, til
að nefna örfáa atburði. Og Cat
Stevens ætlaði að setja þar upp
söngleik en dró sig út á síðustu
stundu, svo dæmi séu tekin.

Tveir aðrir salir eru í húsinu,
annar tekur 200 manns og hinn
400 manns í sæti, og þar hefur
verið meira af svona tilrauna-
verkefnum, oft í samstarfi við
utanaðkomandi leikhópa. Í kjall-
aranum verður svo næturklúbbur
sem tekur 500 manns og við erum
að klára núna. Þar er gamla
stemningin alls ráðandi, hvítir
dúkar á borðum, þægileg lýsing
og meiningin að hljómsveitir
spili músík í anda fyrri áratuga
og hljóðfæraleikararnir séu upp-
dressaðir í hljómsveitarbúning
eins og tíðkaðist þá. Við stefnum

að því að opna fljótlega eftir ára-
mótin. Í upphaflegu áætluninni
var líka gert ráð fyrir því að end-
urbyggja böðin, en það er óskap-
lega dýrt dæmi og verður að bíða
eitthvað áfram.“

KampavínKampavínKampavínKampavínKampavín
– Þessi lýsing á klúbbnum minn-

ir mann á nýju plötuna, Kampa-
vín. Hvað geturðu sagt mér um
hana?

„Þetta er svört tónlist frá sjötta
áratugnum, sem var mikill bræð-
slupottur í tónlistinni. Swingið
var á fullu en þarna komu inn
áhrif frá djassinum og svo bland-
aðist blúsinn saman við og þetta
var fyrirrennari rokksins eins og
við þekkjum það í dag. Svartir
tónlistarmenn fóru auðvitað
fremstir í djassinum og blúsnum,
en samt var það nú svo að það
var sérstakur vinsældalisti í
Bandaríkjunum fyrir svarta mús-
ík, sem var bara öll kölluð
„rhythm and blues“.

Þessi tónlist finnst mér óskap-
lega skemmtileg, saxófónninn er
þarna í aðalhlutverki, en um leið
er rokkið að þróast og tónlistin
að verða harðari. Og ekki spilltu
textarnir fyrir, enda fékk ég
nokkra eðalsnillinga til að semja
íslenska texta í sama anda og
textarnir voru á þessu tímabili.
Þetta var mikil partýtónlist, gleð-
in allsráðandi, allir yfir sig kátir
yfir því að stríðið er búið.“

Vondi kallinnVondi kallinnVondi kallinnVondi kallinnVondi kallinn

Nýjasta kvikmynd Helga,
Reykjavik Whale Watching
Massacre, gekk ekki sérlega vel
hér á landi. Kann hann einhverja
skýringu á því?

„Þetta er hryllingsmynd og
mikið af blóði og drápum, það er
því mjög eðlilegt að slík mynd
höfði ekki til breiðs hóps áhorf-
enda. Þetta er mynd fyrir mjög
sérhæfðan hóp, sem ekki er sér-
lega stór hér á landi. En myndin
getur vel átt eftir að gera það gott
erlendis og það er búið að semja
um dreifingu á henni út um allar
jarðir. Þessi gerð kvikmynda nýt-
ur mikillar hylli um allan heim,
því er markaðurinn mjög stór.

– Í Reykjavik Whale Watching
Massacre leikur þú vonda kall-
inn. Í Svörtum englum lékstu
líka vonda kallinn og í Köld slóð
hélt áhorfandinn lengi vel að þú
værir vondi kallinn. Ertu að
festast í því hlutverki?

„Þetta er nú mestmegnis hug-
mynd sem fjölmiðlarnir hafa
stokkið á og blásið upp. En ég
veit það svo sem ekki. Kannski
verður þróunin sú, maður veit
aldrei. Annars er ég að fara að
leika lögreglumann í þýsk-
bandarísk-íranskri mynd með
írönskum leikstjóra, svo ímyndin
fer kannski að breytast.“

– Flestir þekkja þig sem kvik-
myndaleikara, en færri muna eftir
þér á sviði. Hvers vegna hættirðu
að starfa í leikhúsunum?

„Leikhúsið er eins og hjóna-
band. Það er 100% skuldbinding
og maður gerir lítið annað á með-
an. Ég var bara með svo mörg
járn í eldinum að ég átti erfitt
með að vera að vinna á einum
stað alla daga. Stundum rákust
líka verkefni á. Ég hef ekki leikið
á sviði síðan í RENT og það eru
tíu ár síðan. En ég fæ alltaf freist-
andi tilboð annað slagið og hver
veit nema maður eigi eftir að
snúa aftur á leiksviðið.“

– En hvers vegna ákvaðstu að
verða leikari?

„Það er nú aðallega Möggu
Óskars að þakka. Hún kenndi
mér í grunnskóla og alltaf í frjálsa
tímanum lét hún okkur gera alls
kyns leiklistaræfingar. Semja ör-
leikrit og spinna. Mér fannst þetta
óskaplega gaman og fór fljótlega
að vinna með Litla leikklúbbn-
um. Lék í Sandkassanum og Sab-
ínu til dæmis og fór svo í Leik-
listarskólann. En flest ungt fólk í
dag lítur fyrst og fremst á mig
sem söngvara sem stundum leik-
ur í bíómyndum. Fæstir vita að
ég er leiklistarskólagenginn.“

– Popparinn, já. Grafík og
SSSól. Eru þær sveitir dánar og
grafnar?

„Grafík er náttúrulega löngu
hætt, fyrir utan endurkomutón-
leikana vegna afmælisins. Sólin
kemur alltaf saman annað slagið
og treður upp. Við erum líka
alltaf á leiðinni að gera plötu, en
menn eru fastir í öðrum verkefn-
um og þetta gengur ekki alveg
upp. En við erum ekki hættir.
Alls ekki.“

Ómetanlegt að eigaÓmetanlegt að eigaÓmetanlegt að eigaÓmetanlegt að eigaÓmetanlegt að eiga
gömlu vininagömlu vininagömlu vininagömlu vininagömlu vinina

– Ertu tengdur Ísafirði ennþá?
„Já, auðvitað. Pabbi og mamma

eru þar, tvær systur mínar og
fjölskyldur og flest frændfólk
mitt í báðar ættir, þannig að teng-
ingin er sterk. Ég fer samt ekki
nærri eins oft vestur og ég vildi,
en við fjölskyldan förum alltaf
saman vestur um páskana og svo
förum við gamli vinahópurinn
frá Ísafirði saman í gönguferð
um Hornstrandir á hverju ári. Við
erum búnir að vera vinir í þrjátíu
ár eða meira og þekkjum hver
annan út og inn. Það þýðir sko
ekkert að reyna að þykjast vera
eitthvað annað en maður er í þeim
hópi. Það er rekið öfugt ofan í
mann.

Það er algjörlega ómetanlegt
að eiga vini sem þekkja mann
svona vel. Það heldur manni á
jörðinni. Og allar minningarnar
að vestan eru auðvitað stór hluti
þess sem heldur okkur saman,
þannig að Ísafjörður er með
manni hvert sem maður fer.“

– Nú ertu búinn að flytja aðal-
stöðvarnar heim aftur. Hvað er
svo framundan?

„Það er nú svo sem ekkert af-
ráðið. Ég verð að syngja með
Kokteilpinnunum allar helgar
fram að jólum í Þjóðleikhúskjall-

aranum, syng á jólahlaðborði á
Grand Hóteli, fylgi plötunni eftir,
fer út og leik lögreglumann í
írönsku bíómyndinni og held
auðvitað áfram að vinna að
rekstrinum á Admiralpalast. Nú,

svo eru fleiri myndir á teikni-
borðinu, tónleikar í Berlín eftir
áramót. Þannig að það er nóg að
gera, manni leiðist ekki á með-
an.“

– fridrika@bb.is
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Steypustöð til söluSteypustöð til söluSteypustöð til söluSteypustöð til söluSteypustöð til sölu
Til sölu er steypustöð Ásels ehf., að Sindragötu 27,

Ísafirði, sem er 659,6m² stálgrindarhús, byggt 2005.
Húsið skiptist í þrjár einingar, aðalhús, steypustöð og
geymslu. Meðfylgjandi eru öll tæki sem í húsinu eru til
steypugerðar og hellu- og kantsteinagerðar.

Meðfylgjandi eru 5.063m² lóðarréttindi. Ásett verð er
kr. 75 milljónir.

Nánari upplýsingar eru veittar á Fasteignasölu Vest-
fjarða, Hafnarstræti 19, Ísafirði, sími 456 3244, fax: 456
4547. netfang: eignir@fsv.is.

Þrír ferðaþjónustuaðilar, tjald-
svæði og vörumerki á Vestfjörð-
um hafa verið tilnefnd til um-
hverfisverðlauna Ferðamálastofu
2009. Alls bárust 27 tilkynningar
en tilkynnt verður um verðlauna-
hafann í dag, 19. nóvember. Vest-
firsku tilnefningar fimm eru vegna
Ferðaþjónustunnar á Kirkjubóli

á Ströndum, Heydals í Mjóafirði,
Óvissuferða sem reka gistiskála
í Hornbjargsvita í Látravík, tjald-
svæðisins á Tálknafirði og vöru-
merkisins Fisherman.

Tilgangur verðlaunanna er að
beina athyglinni að þeim ferða-
mannastöðum eða fyrirtækjum í
ferðaþjónustu sem sinna um-

hverfismálum í starfi sínu og
framtíðarskipulagi. Þau geti með
því orðið hvatning til ferðaþjón-
ustuaðila og viðskiptavina þeirra
að huga betur að umhverfi og
náttúru og styrkja þannig framtíð
greinarinnar. Verðlaunin hafa
verið afhent árlega frá árinu 1995
og er þetta því í 15. skiptið.

Fimm tilnefningar til Vestfjarða

Rúmlega 120 milljóna hagn-
aður af rekstri Bolungarvíkur

Bolungarvíkurkaupstaður var
rekinn með 123 milljóna króna
hagnaði fyrstu níu mánuði ársins.
Afgangur af rekstri A-hluta var
rúmlega 24 milljónir króna og
afgangur af rekstri B-hluta rúm-
lega 98 milljónir. Rekstraraf-
gangur fyrir fjármagnsliði og af-
skriftir var 128 milljónir króna
eða 11 milljónum meira en áætl-
unin gerði ráð fyrir. Þar af var
afgangurinn 83 milljónir króna
hjá A-hluta og 45 milljónir króna
hjá B-hluta. Þetta kemur fram í
árshlutauppgjöri Bolungarvíkur
sem lagt hefur verið fram fyrir
bæjarráð.

Skatttekjur Bolungarvíkur-
kaupstaðar, án Jöfnunarsjóðs-
framlaga, fyrstu níu mánuði
ársins eru 258 milljónir króna
samanborið við rekstraráætlun
ársins sem gerði ráð fyrir 238
milljónum króna. Regluleg fram-
lög Jöfnunarsjóðs eru 101 millj-
ónir króna eða ein milljón yfir
áætlun. Þá eru heildartekjur sam-
stæðunnar 12 milljónum meiri
en gert ráð fyrir eða 2,5% yfir
áætlun.

Launakostnaður fyrir níu mán-
uði ársins er 230 milljónir króna
eða 11 milljónir yfir áætlun á
meðan annar rekstrarkostnaður

er 131 milljón króna eða 11 millj-
ónum undir áætlun. Launakostn-
aður síðustu þriggja mánaða er
talsvert lægri en næstu 3 mánuði
á undan og er reiknað með að
frávik frá áætlun verði mun minni
í lok ársins. Heildarrekstrarkostn-
aður er því á áætlun. Heildarfjár-
magnsgjöld eru 89 milljónir
króna eða 16% undir áætlun sem
gerði ráð fyrir 107 milljón króna
fjármagnsgjöldum.

Rekstrarniðurstaða samstæðu
fyrir óvenjulega liði er jákvæð
um tæplega 20 milljónir króna á
meðan rekstraráætlun gerði ráð
fyrir neikvæðri niðurstöðu um

14 milljónir króna. Rekstrarnið-
urstaða fyrstu níu mánuði ársins
er því jákvæð um tæplega 123
milljónir króna.

Eigið fé sveitarfélagsins hefur
því aukist um 123 milljónir króna
frá áramótum og nema nettó
skuldir þess nú 970 milljónum
króna og hafa lækkað um rúm-
lega 100 milljónir króna á fyrstu
níu mánuðum ársins. Veltufé frá
rekstri er 129 milljónir króna
samanborið við 46 milljónir
króna allt árið 2008. Það hefur
verið nýtt til niðurgreiðslu bæði
langtíma- og skammtímaskulda
um 164 milljónir króna á tíma-

Marsbil útnefnd bæjarlistamaður

bilinu, en sveitarfélagið hefur á
sama tíma tekið eitt langtímalán
að fjárhæð 50 milljónir króna.

„Það er ljóst að mikill við-
snúningur hefur orðið í rekstri
sveitarfélagsins sem nú skilar
hagnaði fyrstu níu mánuði ársins,
eftir erfiðan rekstur undanfarin
ár. Þær aðstæður sem nú eru uppi
kalla þó á áframhaldandi aðhald
í rekstri sveitarfélagsins. Sá ár-
angur sem náðst hefur það sem
af er árinu gefur þó sterkar vís-
bendingar um að bæjarfélaginu
sé að takast að vinna sig út úr
fjárhagsvanda sínum,“ segir í árs-
hlutauppgjörinu.

Listakonan Marsibil Kristjáns-
dóttir frá Þingeyri var útnefnd
bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar
við hátíðlega athöfn í Tjöruhús-
inu. Nafnbótina hlaut hún fyrir
að hafa auðgað mannlíf í Ísafjarð-
arbæ á þann hátt að það verður
ekki metið til fjár. Ásamt list-
sköpun sinni hefur hún komið
mjög að því starfi að byggja upp
og styrkja starf Sólstafa hér í bæ,
en Sólstafir veita ráðgjöf og að-
stoð til þolenda kynferðisofbeld-
is. „Eiginmaður Billu, eins og
hún er oftast kölluð, er hinn ein-
leikni Elfar Logi Hannesson og
eiga þau þrjár dætur. Marsibil er
dóttir hjónanna Öldu Veigu Sig-
urðardóttur og Kristjáns Gunn-
arssonar. Allt saman er þetta fólk
virkir listamenn hér í Ísafjarðar-
bæ og saman hafa þau komið að
fjölda listviðburða […]Við stönd-
um í þakkarskuld við Marsibil
og fjölskyldu hennar,“ sagði Gísli
H. Halldórsson forseti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar við út-
nefningu Marsibilar sem bæjar-

listamanns Ísafjarðarbæjar.
Marsibil Kristjánsdóttir, mynd-

lista- og fjöllistakona, er fædd á
Þingeyri 1971. Hún hefur hannað
leikmyndir, brúður og leikmuni
fyrir fjölda leiksýninga m.a. fyrir
einleikina Gísli Súrsson, Dimma-
limm og Skrímsli. Einnig hannað
og unnið ýmiskonar handverk á
tré og gler s.s. jólasveina og
galdrastafi. Í smiðjunni hjá föður
sínum á Þingeyri hefur hún steypt
í járn. Eins og móðir hennar hefur
hún hannað og búið til brúður.
Myndlist sína hefur Billa unnið
sem blýants- og pennateikningar,
málverk, krít og sprey á striga,
dúkristur og brennimyndir á
rekavið svo eitthvað sé nefnt.

Marsibil hefur sett upp einka-
sýningar á eftirtöldum stöðum:
Veitingastofan Vegamót á Bíldu-
dal, Café Mílanó í Reykjavík,
Langi Mangi á Ísafirði, Hótel
Flókalundur, Gallerí Koltra á
Þingeyri, The Commedia School
í Kaupmannahöfn, Café Karó-
línu á Akureyri, Vigur í Ísafjarð-

ardjúpi, Hamraborg á Ísafirði og
í Haukadal í Dýrafirði. Verk eftir
hana eru m.a. í eigu H – Prent
Ísafirði, Ráðgjafa- og Nuddset-
ursins, Sparisjóðsins, Sólstafa og
Við Pollinn.

Marsibil hlaut að launum lista-
verk eftir Dýrfinnu Torfadóttur.

Marsibil er sú tíunda í röðinni
sem ber titilinn en fyrrum bæjar-
listamenn Ísafjarðarbæjar eru:
Sigríður Ragnarsdóttir, skóla-
stjóri og tónlistarmaður, Reynir
Torfason, myndlistarmaður, Jón
Sigurpálsson, myndlistarmaður
og safnvörður, Harpa Jónsdóttir,

rithöfundur og kennari, Vilberg
Vilbergsson, rakari og tónlistar-
maður, Jónas Tómasson tónskáld
og Elfar Logi Hannesson leikari,
Pétur Tryggvi, silfursmiður og
Baldur Geirmundsson, tónlistar-
maður.

– thelma@bb.is

Marsibil Kristjánsdóttir tekur við verðlaununum af Gísla H. Halldórssyni formanni bæjarstjórnar.
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Í drögum að nýju aðalskipulagi
Bolungarvíkur er áhersla lögð á
að efla Aðalstræti, milli Brim-
brjótsgötu að Skólastíg og um
Vitastíg að Lækjarbryggju, sem
miðbæ Bolungarvíkur. „Mikil-
vægt er að varðveita og styrkja
þá þætti sem geta gert götuna
lífvænlega, s.s. verslun, þjónustu
og útivistarsvæði. Sérstök áhersla
er lögð á að þétta byggðina á
þessu svæði í samræmi við mið-
bæ. Vinna skal með rýmismynd-
un á svæðinu þannig að mögu-
leiki verði til að mynda lítil torg
af stærðargráðu sem er í samræmi
við áætlaðan fólksfjölda í bæn-
um.“, segir í uppdrætti að aðal-
skipulagi fyrir árin 2008-2020.
Fram yfir miðja tuttugustu öldina
var Hafnargata aðalgata bæjar-
ins. „Gatan er mjög þröng og
húsin eru flest byggð á fyrri hluta
20. aldar. Form, stærðir og hlut-
föll götunnar eru í ágætur sammi

við lífvænlegan miðbæ“, segir í
drögnum.

Þar kemur fram að almenn
miðbæjarstarfsemi er takmörkuð
í Hafnargötunni í dag, þó eru þar
veitingastaður, verslun og skrif-
stofa. Að auki eru þar nokkur
fyrirtæki sem tengjast sjávar-
útvegi og öðrum iðnaði. Þvert á
Hafnargötu liggur Vitastígur og
í framhaldi af honum liggur leiðin
að Lækjarbryggju, þar sem smá-
bátar og ferðaþjónustubátar
leggjast að. Við Vitastíg er ein af
aðalverslunum bæjarins og hand-
verkshús, auk þess sem innan-
gegnt er í verslun og þjónustu
sem er við Aðalstræti.

„Fjölbreytileiki er mikilvægur
fyrir blómlegan miðbæ og er því
lögð áhersla á að tengslin við
hafnarsvæðið glatist ekki. Bol-
ungarvík byggðist upp í tengslum
við útgerð og því er mikilvægt
gera upprunann sýnilegri. Leið

margra liggur að Lækjarbryggju
s.s. sjómanna á leið til vinnu,
ferðamanna og íbúa í leit að af-
þreyingu,“ segir í drögunum.
Er bent á að fjölgun íbúða í Hvíta
húsinu getur orðið mikilvægur
þáttur í styrkingu miðbæjarins.

Félags- og heilbrigðismál.
„Slíkri starfsemi fylgir gjarnan

jöfn og dagleg umferð auk stað-
bundins mannlífs, sem er einn af
lykilþáttum í uppbyggingu mið-
bæja. Með því að blanda saman
mannlífi, sem tengist hafnar-

svæðinu, íbúðum aldraðra og því
sem tengist verslun og þjónustu,
er möguleiki á að það byggist
upp miðbær með aðdráttarafl
fyrir fólk og starfsemi“, segir í
drögunum.

– thelma@bb.is

Vilja efla Aðalstræti sem miðbæ

Anton Helgi kylfingur ársins
Anton Helgi Guðjónsson var

kjörinn kylfingur ársins hjá Golf-
klúbbi Ísafjarðar á aðalfundi fé-
lagsins sem haldinn var fyrir
stuttu. Jafnframt var Anton Helgi
tilnefndur sem fulltrúi félagsins
við val á íþróttamanni ársins 2009
hjá Ísafjarðarbæ. Anton Helgi er
vel að þessum titli kominn en
hann er að öllum líkindum yngsti
kylfingurinn sem unnið hefur
meistaramót GÍ fram að þessu.
Hann var í verðlaunasæti á öllum
þeim mótum sem hann tók þátt í
og haldin voru á vegum GÍ í
sumar. Þrátt fyrir ungan aldur er
Anton Helgi góð fyrirmynd fyrir
það unga fólk sem vill leggja
golfíþróttina fyrir sig. Á aðal-
fundinum var farið yfir starfsemi
félagsins í sumar og má segja að
rekstur félagsins hafi verið í góðu
jafnvægi. Um sex þúsund manns
heimsóttu golfvöllinn í Tungudal
á starfsárinu og er því ljóst að
völlurinn er orðinn vinsæll án-
ingarstaður hjá þeim ferðamönn-
um sem sækja Ísafjarðarbæ heim
á hverju sumri. Rúmlega 550
kylfingar tóku þátt í þeim mótum
sem félagið stóð fyrir í sumar.

Starfsemi GÍ er fjölþætt. Auk
reksturs vallarins er klúbburinn
með veitingasölu frá júní og fram
í september í tengslum við opnun
tjaldsvæðisins í Tungudal. Þá
hefur klúbburinn séð um allan
slátt fyrir sveitarfélagið á íþrótta-
vellinum á Torfnesi ásamt því að
sjá um viðhald á púttvellinum
við Dvalarheimilið Hlíf. Þá hefur
klúbburinn séð um rekstur tjald-
svæðisins í Tungudal, en blikur

eru á lofti hvað varðar rekstur
þess á næsta ári þar sem Ísafjarð-
arbær hefur sagt upp samningi
þar að lútandi við klúbbinn.

„Hvort það er afleiðing óvæg-
innar umræðu frá því fyrr á þessu
ári er ekki gott að segja, en þar
var mjög vegið að heiðri klúbbs-
ins í fjölmiðlum af hálfu starfs-
manns bæjarfélagsins sem fer
með þessi mál. Klúbburinn hefur
ávallt lagt sig fram um að gera
það vel sem hann tekur að sér og

það er alltaf hollt fyrir alla að líta
í eigin barm. Það hefur klúbbur-
inn gert og hefur á undanförnum
árum sent frá sér athugasemdir
varðandi aðstöðuna á tjaldsvæð-
inu og tillögur um úrbætur, en á
það hefur ekki verið hlustað fram
til þessa. GÍ kýs að líta fram á
veginn og lítur á þetta sem tæki-
færi til að gera betur um mun
kappkosta að gera golfvöllinn í
Tungudal að enn skemmtilegra
áningarsvæði fyrir félagsmenn

og ekki síður fyrir alla þá sem
kosið hafa að heimsækja völlinn
undanfarin ár. Og þá verða íbúar
tjaldsvæðisins jafn velkomnir og
allir aðrir,“ segir í tilkynningu
frá félaginu.

Á aðalfundinum voru veittar
viðurkenningar til þeirra sem
sköruðu framúr á síðasta ári. Svo-
nefndir skálameistarar voru þau
Guðrún Á. Stefánsdóttir og
Gunnar P. Ólason. Í firmakeppni
sem haldin var samhliða skála-

mótunum fór 3X Technology á
Ísafirði með sigur af hólmi. Þá
var í annað sinn veitt háttvísi-
verðlaun en þau eru veitt þeim
einstaklingi og/eða hópi sem
þykir með framkomu sinni á golf-
vellinum og virkni í félagsstarf-
inu, hafa skarað framúr. Að þessu
sinni var stjórn GÍ sammála um
að veita Hreini Pálssyni viður-
kenninguna en hann hefur verið
„ódrepandi“ í starfsemi klúbbs-
ins undanfarin ár.      – bb@bb.is

Anton Helgi Guðjónsson var kjörinn kylfingur ársins hjá Golfklúbbi Ísafjarðar.
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Ósammála – ekki klofin!

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.

Stakkur skrifar

smáar
Til sölu er bátur með 55 hest-
afla mótor. Fínn á svartfugl-
inn. Uppl. í síma 868 6233.

Óska eftir páfagauk. Uppl. í
síma 847 9197.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Fjarðarstræti 6 á Ísafirði. Uppl.
í síma 847 8522 og 865 0150.

Öll meðferð skotvopna er
bönnuð í Laugardal í Ögur-
hreppi nema með leyfi land-
eigenda.

Aðalfundur Kvenfélags Ísa-
fjarðarkirkju verður haldinn í
kvöld kl. 19:30. Mætur sem
flestar og nýjar félagskonur
eru velkomnar. Stjórnin.

Til sölu er lítið notur Jensen
rúmdýna. Lítur mjög vel út.
Stærð: 150x200. Selst mjög
ódýrt. Uppl. í síma 844 1312.

Óska eftir einbýlishúsi til leigu
eða stórri íbúð, snemma árs
2010. Uppl. í síma 867 6657
og á aflugi@centrum.is.

Við erum þrjár ungar, ábyrgar
og reglusamar stelpur í leit
að 4ra herb. leiguhúsnæði á
Ísafirði frá og með áramótum.
Hafið samband við Jónínu í
síma 868 9367.

Aðalfundur Róta, félags áhuga-
fólks um menningarfjölbreytni
verður haldinn laugardaginn
28. nóvember kl. 13 í Rögn-
valdarsal í Edinborgarhúsinu.

Óska eftir eldhúsborði og stól-
um fyrir lítið. Borðið má ekki
vera mjög stórt. Er stödd í
Bolungarvík og gef upplýsing-
ar í símum 486 4423 og 867
3296, María Svava.

Eldri borgarar! Spilavist í Safn-
aðarheimilinu á Ísafirði, þriðju-
daginn 24. nóv. kl. 14.

Til sölu er koja með fataskáp,
skrifborði og hillum undir.
Uppl. í síma 896 1307 e. kl. 20.

Rannveig Björnsdóttir hjúkr-
unarfræðingur hefur verið ráðin
sem deildarstjóri legudeilda hjá
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á
Ísafirði. Rannveig er fædd 1958.
Hún lauk B. Sc. prófi í hjúkrunar-
fræði frá Háskóla Íslands 1983
og viðbótardiplóma 2007 í hjúkr-
unarstjórnun við sama skóla.

Hún starfaði víða á árunum
1983 – 1998 meðal annars á hand-
lækninga og barnadeildum Land-
spítala og Borgarspítala, sjúkra-
húsi Akraness og Húsavíkur, sem
sendifulltrúi hjá Rauða Kross
Íslands og var deildarstjóri á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
1992-1995. Frá vormánuðum
1998 hefur hún unnið sem
deildarstjóri öldrunardeildar
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða.

Rannveig ráð-
in deildarstjóri

Vegurinn um Hrafnseyr-
arheiði hefur minjagildi
Vegarkaflinn yfir Hrafnseyrar-

heiði verður ekki fjarlægður með
tilkomu jarðganga milli Arnar-
fjarðar og Dýrafjarðar þar sem
hann hefur gildi fyrir ferða-
mennsku og smölun. Vegurinn
hefur auk þess minjagildi, þar
sem legu hans hefur ekki verið
breytt svo máli skipti síðan hann
var lagður á árunum 1940 til
1950. Vegkaflar sem lagðir verða
af í Arnar- og Dýrafirði verða
rippaðir upp til að auðvelda gróð-
urframvindu. Áætlaður fram-
kvæmdatími við göngin er allt
að þrjú ár. Áætlun um upphaf
framkvæmda liggur ekki fyrir en
áður en efnahagshrunið átti sér
stað var gert er ráð fyrir að það
gæti orðið um mitt ár 2010. Frá
þessu er greint í frummatsskýrslu
um göngin sem send hafa verið
Skipulagsstofnun.

Heildarlengd jarðganga með
vegskálum verður um 5,6 km,
um 5,3 km í bergi og samtals um
0,3 km af vegskálum. Göngin
verða unnin með hefðbundinni
aðferð þar sem 4-5 m eru boraðir
og sprengdir í einu, efninu ekið
út og bergið síðan styrkt eftir
þörfum áður en næsta lota er
tekin. Að jafnaði má gera ráð
fyrir að sprengt verði einu sinni
til þrisvar á dag í hvorum enda

jarðganganna.
Framkvæmdin byrjar um 815

m sunnan Mjólkár. Brú yfir
Mjólká verður aðeins neðan við
núverandi brú, en frá Borg og
nokkuð fram yfir Hófsá liggur

vegurinn að miklu leyti á sama
stað og núverandi vegur. Brúin
yfir Hófsá verður á sama stað og
hún er, annað hvort endurbyggð
og gerð tvíbreið eða ný brú byggð
í staðinn. Frá Hófsá verður um

700 m vegkafli að göngunum en
á um tveim þriðju þeirrar vega-
lengdar verður vegurinn á nýju
vegstæði. Lengdir vegkafla sem
lagðir eru yfir eldri vegi annars-
vegar eða í nýtt hinsvegar.

Vegurinn um Hrafnseyrarheiði verður haldið við þar sem hann hefur
minjagildi og verður hann nýttur fyrir ferðamennsku og smölun.

Athyglisverðasta fyrir-
sögn helgarinnar var í Fréttablað-

inu. Hún var þessi: ,,Erum ósammála ekki klofin”. Hún var
höfð eftir Ögmundi Jónassyni, fyrrverandi formanni BSRB og
fyrrverandi heilbrigðisráðherra. Tilefnið var að meirihluti efna-
hags- og skattanefndar alþingis skilar tveimur álitum um Icesave.
Við aumur almúginn héldum í einfeldni okkar að þegar fram
kemur tvenns konar álit á sama málefninu væri það ótvíræð
vísbending um að þeir sem að baki stæðu kæmu sér ekki saman
af því að þeir væru ekki sammála um málin. Þar af leiðandi
væri klofningur á milli. Nei, þau eru bara ósammála um mál
sem er algert grundvallaratriði í samningum við Breta og Hol-
lendinga og þarf að ná lyktum um á Alþingi innan tíu daga.

Af þessari spaklegu niðurstöðu Ögmundar má draga þá
ályktun að þjóðin muni framvegis ekki verða klofin í neinu
máli, heldur einungis ósammála. Það hlýtur að hafa allt önnur
áhrif en að hún væri til dæmis klofin í afstöðu sinni til kvótakerf-
isins eða til Evrópusambandsins. Þessari athyglisverðu ályktun
hlýtur að fylgja eitthvað nýtt að minnsta kosti einhverjar nýjar
lausnir til að ná fram niðurstöðu umfram það sem væri ef svo
illa vildi til að þjóðin væri klofin í einhverjum málum, að ekki
sé talað um í meiriháttar málum er hana varða miklu.

En svo kemur í ljós að ,,þessi” nefnd á bara að veita álit og

miðla upplýsingum til fjárlaganefndar og meirihluti hennar er
því ekki klofin. Það er fjárlaganefnd sem á að afgreiða málið og
því ekki ástæða til að gera mikið úr þessu. Það er góður boð-
skapur að ekki sé ástæða til að gera mikið úr því að fólk sé
ósammála um það sem skiptir mestu. Það hlýtur að vera okkur
öllum mikil léttir að það sé lítið mál að þeir þingmenn sem
standi að baki ríkisstjórninni séu ósammála um stærstu mál
þjóðarinnar en hins vegar mikið mál að stjórnarandstaðan sé
ósammála ríkisstjórninni. ,,Nú skyldi ég hlæja ef ég væri ekki
dauður” sagði fáráðurinn kerlingarinnar í þjóðsögunni þegar
hann sá út um glugga líkkistunnar sem hann var borin til grafar
í, að fáráðurinn, eiginmaður vinkonunnar var allsber í jarðar-
förinni, af því að hann trúði því að hann væri í fötum úr fínasta
vefnaði.

Þær vinkonurnar höfðu metist um það hvor eiginmaðurinn
væri heimskari. Nú minnir margt sem er að gerast í þjóðmálun-
um á þessa þjóðsögu. Henni fylgdu þau lok að báðar kerlingarnar
voru hýddar á þingi. Hvort einhver verður hýddur á þingi í
vetur veit nú enginn. Betur að svo fari ekki. En með skattlagn-
ingu sem skal vera í hæstu hæðum og atvinnuleysi sömuleiðis
með tilheyrandi vexti svartrar vinnu lýtur það ekki vel út að
allir sleppi. Þá er gott að alþingismenn séu bara ósammála, en
ekki klofnir í afstöðu sinni.
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Innflytjendum á Vestfjörðum
og Vesturlandi hefur fækkað á
undanförnum árum ef marka má
niðurstöður viðhorfskönnunar
Fjölmenningarseturs og Félags-
vísindastofnunar. Af þeim sem
svöruðu spurningalistunum á lands-
byggðinni, fluttust næst flestir,
26%, á Vesturland og Vestfirði
þegar þeir fluttu fyrst til Íslands.
Flestir fluttu á Norðurland eða
28%. „Margir sem komu hingað
á árunum 1995-1999 fluttust á
Vestfirði/Vesturland eða Norð-
urland, en búferlaflutningur inn-
flytjenda þangað hefur minnkað
með hverju árinu. Þeir sem hafa

búið hér í innan við tvö ár fluttust
langflestir á höfuðborgarsvæðið
fyrst við komu hingað eða 87%“,
segir í könnuninni.

Meirihluti svarenda eða 68%
bjuggu á höfuðborgarsvæðinu
fyrst eftir komu hingað. Fæstir
höfðu flutt á Austurland fyrst
eftir komu til Íslands. Tæp 80%
svarenda sögðu það vera frekar
eða mjög gott að búa á Íslandi og
yfir 60% svarenda fannst þeir
hafa aðlagast íslensku samfélagi
frekar vel eða mjög vel. 78% þátt-
takenda áttu barn eða börn á Ís-
landi og 57% áttu barn eða börn
sem bjuggu í heimalandi við-

komandi Meira en helmingi þátt-
takenda fannst það frekar eða
mjög erfitt að læra íslensku, 4%
fannst það mjög auðvelt og 15%
frekar auðvelt.

Athygli vekur að nærri helm-
ingur svarenda hafði verið í starfi
á Íslandi þar sem menntun þeirra
nýttist ekki að fullu. 54% svar-
enda sögðu ástæðu þess vera að
þá skorti íslenskukunnáttu eða
að þeir hefðu ekki fengið starf
við hæfi. Um 74% svarenda
höfðu ekki reynt að fá nám sitt
metið hér á landi. Fjórðungur
þátttakenda hafði áhuga á því að
stofna sitt eigið fyrirtæki.

Búferlaflutningum
til Vestfjarða fækkar

Nýtt aðalskipulag Bolungar-
víkur gerir ráð fyrir lítilsháttar
fólksfjölgun á næsta ári sem og
að fjölgunin muni aukast eftir
því sem líður á tímabilið og verði
orðin 0,6% árið 2020. Sam-
kvæmt því mun íbúum fjölga um
fjörutíu manns á næstu 11 árum.
Þetta kemur fram í drögum að
aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Þar er þó tekið fram að margir
þættir geti haft áhrif á íbúaþró-
unina og því sé erfitt að segja ná-
kvæmlega til um mannfjölda-
breytingar á gildistíma skipu-
lagsins. Einnig geti hlutfallslegar
sveiflur verið mun meiri í minni
sveitarfélögum þar sem hver ein-
staklingur hefur mun meira vægi
en í þeim stærri. Um það bil tvær

hafa jafnan verið neikvæðir síð-
ustu 20 ár, þ.e. fleiri flytja frá
sveitarfélaginu en til þess. Nei-
kvæðastir voru flutningarnir á
árunum 1990-1998 að árinu 1996
undanskildu, en síðan hefur dreg-
ið úr þeim. Síðasta ár var jákvætt
en inni í þeim tölum eru áhrif
vegna tímabundinna framkvæmda.
Fyrstu tölur ársins 2009 benda
til jákvæðari áhrifa.

Flutningsjöfnuður kynjanna

hefur verið mjög jafn ef litið er á
allt tímabilið frá 1986-2009 þó
breytileikinn milli ára hafi verið
mjög mikill. Náttúruleg fjölgun
á tímabilinu hefur hins vegar
verið jákvæð, þ.e. fæðingar hafa
verði fleiri en dauðsföll og hefur
það unnið á móti fólksfækkun-
inni. Nánar er greint frá íbúaþró-
uninni í drögum að aðalskipu-
laginu fyrir árin 2008-2020.

– thelma@bb.is

fjölskyldur samsvara um 1% af
íbúafjölda sveitarfélagsins. Mjög
litla hreyfingu þarf því til að
breyting á fólksfjölda verði vel
merkjanleg.

Skipulagið miðar að því að
bæta búsetuskilyrðin í Bolungar-
vík og er gert ráð fyrir að íbúum
muni fjölga á skipulagstímabil-
inu. Íbúum Bolungarvíkur hefur
hins vegar fækkað stöðugt síð-
ustu tvo áratugina. Við upphaf
síðasta skipulagstímabils árið
1980, voru íbúar Bolungarvíkur
1.266 en voru í desember 2008
orðnir 897. Fækkunin á tímabil-
inu er um 29% en á sama tíma
hefur íbúum á landinu fjölgað
um ríflega 22%. Bolvíkingum
fjölgaði jafnt og þétt frá fimmta

áratug síðustu aldar, og aukn-
ingin var mest á áttunda áratugn-
um. Um miðjan níunda áratuginn
byrjaði Bolvíkingum að fækka
aftur og er íbúafjöldinn nú svip-
aður því sem var á miðjum átt-
unda áratugnum. Mesta fækkun-
in í Bolungarvík, var á tíunda
áratug síðustu aldar en dregið
hefur úr fólksfækkun síðustu ár.
Ýmsar skýringar hafa verið settar
fram á þessari þróun og ber þar
helst að nefna mannskæð snjó-
flóð á árinu 1995 og miklar breyt-
ingar í undirstöðuatvinnugrein
svæðisins, sjávarútvegi.

Íbúaþróun er háð búferlaflutn-
ingum og náttúrulegri fjölgun,
þ.e. fjölda fæddra umfram dána.
Búferlaflutningar í Bolungarvík

Gera ráð fyrir fjölgun á næstu árum
Bolungarvík.
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gegnum
LINSUNA

Vegna síaukins áhuga al-
mennings á ljósmyndun,

hefur Bæjarins besta ákveð-
ið að birta í vetur valdar

myndir eftir hina fjölmörgu
áhugaljósmyndara á Vest-

fjörðum. Þeir sem vilja leyfa
lesendum blaðsins að sjá

verk sín er bent á að senda
þær í prentgæðum á net-

fangið bb@bb.is ásamt
stuttum texta og ljósmynd

af höfundi. Annar vestfirski
áhugaljósmyndarinn til að
sýna ljósmynd eftir sig er

Ágúst G. Atlason á Ísafirði.

Arngerðareyri: Við vinnu á Focus Westfjords höfðum við Matt fengið einstakt tækifæri til að ferðast um Vestfirði
og taka myndir. Eins og gengur og gerist eru skilyrðin mismunandi og áttum við leið fram hjá Arngerðareyri um
fimm leytið þann 4. september. Það var léttskýjað og einstakt myndaveður. Þessi mynd er tekin þar á gömlu
bryggjunni sem er að niðurlotum komin. Myndvinnsla fór fram í Adobe Photoshop og Adobe Photoshop Lightroom.
Myndavél: Canon EOS 5D Mark II. Linsa: Canon EF 17-40mm f/4L.Ljósop: f/20. Hraði: 124 sek. ISO: 50 - 10 stoppa
ND filter.

Fimmtán tóku þátt
í Ljósmyndakasti

Fimmtán ljósmyndarar tóku
þátt í svokölluðu Ljósmyndakasti
á menningarhátíðinni Veturnótt-
um. Er þetta í annað sinn sem
efnt er til ljósmyndakastsins.
Ekki eru um keppni að ræða,
heldur einungis verið að hvetja
fólk til að taka skemmtilegar
myndir. Yfirskrift leiksins var
„Leikum okkur saman, gleðj-
umst og höfum gaman.“ Mynd-
irnar verða síðan afhentar Ljós-
myndasafni Ísafjarðar til varð-
veislu. Ljósmyndaleikurinn gekk
út á það að þátttakendur leystu af
hendi eitt og sama verkefnið.

Þrautin var að taka eina ljós-

mynd og þurfti myndin að inni-
halda farartæki og manneskju.
Það er að segja að það varð að
sjást í hvort tveggja að hluta eða
alveg. Ekki var verra ef myndin
hefði boðskap eða húmor. Ekki
mátti nota flass til að lýsa mynd-
ina en allur annar ljósgjafi var
leyfilegur. Þrátt fyrir að allar
myndirnar séu teknar út frá sama
verkefninu er afraksturinn afar
fjölbreyttur.

Fyrir utan þemað hafði fólk
frelsi til að vinna myndirnar eins
og það lysti. „Lit eða svarthvít
unnin eða ekki unnin, bara eins
og fólk taldi myndina koma best

út en myndirnar voru prentaðar
út í litljósritun á ódýrasta pappír
enda við að leika okkur og hafa
gaman af,“ segir Hrafn Snorrason
sem stendur að Ljósmynda-

kastinu.
Þátttakendur voru Ágúst G.

Atlason, Ásthildur Þórðardóttir,
Elías Skaftason, Elísa Stefáns,
Eyjólfur Ari Bjarnason, Guðrún
Pálsdóttir, Hilmar Pálsson, Hlyn-

ur Kristjánsson, Hrafnhildur
Björk Sigurbjörnsdóttir, Salmar
Már Salmarsson og Ingibjörg S.
Hagalín, Páll Janus, Páll Önund-
arson, Rannveig Björnsdóttir,
Silja Rán Guðmundsdóttir.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Elín Halldóra Friðriksdóttir á Ísafirði.SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Uppáhaldsréttur sonarinsUppáhaldsréttur sonarinsUppáhaldsréttur sonarinsUppáhaldsréttur sonarinsUppáhaldsréttur sonarins
„Ég ætla að vera með tvo aðal-

rétti, einn mjög góðan fiskrétt og
svo uppáhaldsmatinn hjá syni
mínum. Einnig set ég inn tvo
eftirrétti,“ segir Elín Halldóra.

Heitur fiskréttur fyrir fjóra
800 g ýsuflök
1 msk fiskikrydd
1 tsk salt
1 pakki Bachelors hrísgrjón
með blönduðu grænmeti
2 msk tómatkraftur
Safi úr 1/2 appelsínu
2 msk teriyaki-sósa
1 msk kókosmjöl
100 g rjómaostur með ananas
eða tómötum
2 dl. rjómi
1/2 rauð paprika, söxuð
100 g Rifinn ostur yfir.

Hitið ofninn í 180°C. Roð og
beinhreinsið ýsuflökin og skerið
þau í bita. Setjið fiskinn í sjóð-
andi vatn sem í er fiskikrydd og
salt. Látið fiskinn krauma í 3-5
mínútur. Sjóðið hrísgrjónin eftir
leiðbeiningunum á pakka og setja
þau í smurt eldfast mót. Raðið
fiskibitunum ofan. Hrærið saman

tómatmauki, appelsínusafa, teri-
yaki-sósu, rjóma, kókosmjöli,
rjómaostinum og hellið sósunni
yfir fiskinn. Dreifið paprikunni
yfir og síðan ostinum. Bakið í
15-20 mínútur. Berið fram með
grófu brauði og salati.

Uppáhaldsréttur sonar
míns – Spönsk Hrísgrjón
8 sneiðar beikon

pönnu og steikt ásamt smátt
brytjuðum lauk og papriku, þessu
er síðan haugað yfir beikonið.
Hrísgrjón soðin og sett yfir.
Tómatdjús og sósurnar hitaðar
saman, síðan helt yfir og sett inn
í ofn í 15-20 mín. á 200°C.

Haft er með þessu brauð smurt
með Carli-smjöri.

Carli-smjör

1 laukur
500 g hakk
2 tsk. salt
2 tsk. worchesterhiresósa
1 tsk. hvítlaukssalt
2 1/2 dl hrísgrjón
1 dós af hökkuðum
Tómötum
1-2 tsk. paprikuduft
1/2 - 1 paprika
1 msk. HP-sósa

Beikon brúnað á pönnu og sett
í eldfast mót. Hakkið látið á

4 msk. majónes
4 tsk. smjör (lint)
4 msk. rifinn ostur
1 tsk. hvítlauskssalt.
Smurt á brauðsneiðar, raðað

saman, sett í álpappír og bakað
með réttinum.

Epla og Döðlukaka
4 epli
200 g súkkulaði, saxað
200 g döðlur, saxaðar
200 g kókosmjöl
2 tsk. lyftiduft

2 egg
150 g hveiti
100 g sykur

Látið allt saman í skál hrærið
þar til hráefnið hefur blandast
vel, en gætið þess þó að hræra
ekki of lengi. Bakið vil 160°C í
30 mínútur. Berið fram með
þeyttum rjóma eða ís.

Haframjöls-pæ
1 poki af frosnum blönduðum

berjum, sett í pæ-form, strá smá
sykri og 1-2 msk. kartöflumjöli

yfir berin.
5 d haframjöl
1 d sykur
1 msk hveiti
1 tsk lyftiduft
165 g brætt smjör

Setjið smjörið í þurrblönduna
og hrærið saman. Setjið allt yfir
berin, bakið við 180°C í 20-30
mínútur. Berið fram með ís.

Ég skora á Huldu Bragadóttur
á Ísafirði að koma með uppskrift
í næsta blaði.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
Gerist áskrifendur

í síma 456 4560ATH!



1616161616 FIMMTUDAGUR     19. NÓVEMBER 2009


