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Flestar þeirra fjölskyldna
sem eru í vanskilum á Vest-
fjörðum hafa lægri mánaðar-
laun en 250 þúsund krónur á
mánuði. Fólki á vanskilskrá á
landinu öllu hefur fjölgað um
rúm 40% miðað við sama tíma
í fyrra. Meðaltekjur fjölskyld-
na á Vestfjörðum eru 341.390

krónur á mánuði. Fjöldi fjöl-
skyldna sem eru í vanskilum
á Vestfjörðum eru 330, eða
8,5% af fjölskyldum búsettum
á Vestfjörðum.

Frá áramótum hafa tæplega
3000 kröfur vegna skulda-
bréfa verið skráðar á vanskila-
skrá, og er það um 40% aukn-

ing á kröfum frá því á sama
tíma í fyrra. Einstæðar mæður
sem komnar eru í vanskil á
landinu öllu eru 1.515 talsins
og eru flestar þeirra með undir
250 þúsund í tekjur á mánuði.
Flestar einstæðar mæður eru
búsettar á höfuðborgarsvæð-
inu.

Flestar þeirra fjölskyldna
sem eru í vanskilum á Vest-
fjörðum hafa lægri mánaðar-
laun en 250 þúsund krónur og
er þarna um að ræða 130 fjöl-
skyldur. Í tekjuhópnum 250-
400 þúsund og tekjuhópnum
400-600 þúsund eru hlutfalls-
lega flestir í vanskilum á Vest-

fjörðum, eða rúm 11 prósent.
Í tekjuhópnum sem eru 550-
800 þúsund krónur í heildar-
laun á mánuði á Vestfjörðum
eru hlutfallslega langfæstir í
vanskilum eða rúm 7%.

Frá þessu var sagt á vef
Svæðisútvarps Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Á fjórða hundrað fjölskyldna á vanskilaskrá

Gistinóttum á hótelum
á samanlögðu svæði Suð-
urnesja, Vesturlands og
Vestfjarða fjölgaði um
rúm 19% milli ára m.v.
september. Fóru gistinæt-
ur úr 9.300 árið 2007 í
11.100 í ár. Athygli vekur
að gistinætur útlendinga
voru í miklum meirihluta
í september í ár, eða 6.896
á móti 4.338 gistinóttum
Íslendinga. Í september í
fyrra var annað uppi á
teningnum en þá voru
gistinætur Íslendinga 4.
941 en útlendinga 4.338.
Á fyrstu níu mánuðum í
ár stóð fjöldi gistinátta á
umræddu svæði í stað
miðað við sama tímabil í
fyrra.

Athygli skal vakin á
því að hér er eingöngu átt
við gistinætur á hótelum,
þ.e. hótelum sem opin eru
allt árið. Til þessa flokks
gististaða teljast hvorki
gistiheimili né hótel sem
eingöngu eru opin yfir
sumartímann. Þess má
geta að á samanlögðu
svæði Suðurnesja, Vest-
urlands og Vestfjarða
hafa bæst við í gagna-
grunn gistináttatalningar
Hagstofu gögn frá tveim-
ur hótelum fyrir septem-
bermánuð.

Gistinótt-
um fjölgaði

Hótel Ísafjörður.

Ekki næst að klára Mjóafjarðarbrú
og Arnkötludalsveg fyrir veturinn

Ekki næst að ljúka fram-
kvæmdum við Mjóafjarðar-
brú og veginn um Arnkötludal
samkvæmt vef Vegagerðar-
innar. Framkvæmdum við
brúna yfir Mjóafjörð átti að
vera lokið fyrir 1. nóvember
en smíði hennar hefur tafist
og verður ekki lokið fyrr en
næsta sumar. Enn er unnið
við verkið en ráðgert er að
allri vinnu verði hætt á næstu

vikum og hefjist að nýju um
leið og veður leyfir í vor. Veg-
urinn frá vegamótum Eyrar-
fjalls í Ísafjarðardjúpi að
Mjóafjarðarbrú er fullbúinn
með bundnu slitlagi og brýrn-
ar í Reykjarfirði og Vatnsfirði
eru fullbúnar. Umrædd leið er
álíka löng og núverandi leið
yfir Eyrarfjall. Sú leið hefur
oft verið lokuð um fjóra mán-
uði á ári vegna snjóþyngsla

og þungatakmarkana. Þá hafa
vegfarendur þurft að taka á
sig 35 km krók út fyrir Vatns-
fjarðarnes eftir mjóum og sein-
förnum vegi. Reykjanesleiðin
liggur hins vegar meira og
minna með ströndum fram og
er því snjóléttari.

Samkvæmt útboðsgögnum
á útlögn á neðra burðarlagi
Tröllatunguvegs um Arnkötlu-
dal á því að vera lokið fyrir 1.

desember. Frágangur á neðra
burðarlaginu á að vera þannig
að hægt sé að heimila umferð
yfir veturinn. „Ekki hefur ver-
ið tekin ákvörðun um hvort
umferð verði leyfð í vetur.
Ýmislegt mælir á móti því að
opna veginn og þá fyrst og
fremst umferðaröryggismál
þar sem ekki verður búið að
koma fyrir vegriðum auk þess
sem erfitt yrði með vetrarþjón-

ustuna. Um þetta verður þó
tekin ákvörðun fljótlega“, seg-
ir á vegagerdin.is. Samkvæmt
útboðsgögnum á að vera kom-
ið fyrra lag klæðingar fyrir
15. júlí á næsta ári og á þá að
leyfa almenna umferð á veg-
inn. Verkinu á síðan að vera
að fullu lokið fyrir 1. septem-
ber 2009. Ekkert bendir enn
þá til að þessar dagsetningar
standist ekki.– thelma@bb.is

Frá brúarsmíðinni í Mjóafirði. Mynd: Björn Guðjónsson.
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Starfsemi rækjuverksmiðj-
unnar Kampa á Ísafirði
gengur ágætlega en forsvars-
menn fyrirtækisins leyna
ekki vonbrigðum sínum
með þá ákvörðun að leyfa
ekki rækjuveiðar í Ísafjarð-
ardjúpi í vetur. „Það hefur
gengið fínt og við höfum
verið stanslaust að vinna.
Nóg er til af hráefni í augna-
blikinu, en við erum eitt af

þeim fyrirtækjum sem eru að
selja vörur erlendis og það
hefur gengið erfiðlega að fá
greiðslur þaðan. Það hefur
verið smá ströggl hjá okkur
eins og hjá svo mörgum fyrir-
tækjum. En vonandi reddast
þetta allt saman, við reynum
að minnsta kosti að vera bjart-
sýnir“, segir Brynjar Ingason
hjá Kampa.

Eins og greint hefur verið

frá mældist rækjustofninn í
Ísafjarðardjúpi lítill í haust-
könnun Hafrannsóknastofn-
unar og hefur hann minnkað
mikið frá árinu 2007 þegar
hann virtist vera á uppleið.
Undanfarna fimm vetur hefur
verið mikið af þorski og ýsu í
Djúpinu en oftast lítið af rækju
og hafa engar rækjuveiðar
verið leyfðar.

Þá var hins vegar hafa verið

veiðar á 500 tonnum af
rækju í Arnarfirði þar sem
rækjustofninn hefur bragg-
ast mikið. Ekki er orðið ljóst
hvar rækjuafla úr Arnarfirði
verður landað en að sögn
Brynjars hefur Kampa-
mönnum verið boðið að
gera tilboð í hann. „Það mun
svo bara koma í ljós hvað
setur.“

– thelma@bb.is

Nóg af hráefni hjá Kampa

Kómedíuleikhúsið og Litli
leikklúbburinn munu í sam-
starfi setja upp söng- og leik-
sýningu á nýju ári. Verkið
verður byggt á verkum Jóns
Múla og Jónasar Árnasona.
„Þeir bræður eiga ófáa slagara
og svo ég nefni brotabrot af
því sem allir þekkja þá eru
það Aridú Aridúradei, Fröken
Reykjavík, Einu sinni á ágúst-
kvöldi, Þá stundi Mundi, Lífið
er Lotterí og Langi Mangi
Svanga-Mangason“, segir

Elfar Logi Hannesson. Æfing-
ar hefjast á næstu dögum og
verður sýningin frumsýnd í
janúar en forleikur að sýning-
unni verður sýndur á jólahlað-
borði Hótels Ísafjarðar fram
að jólum og í Einarshúsi í
Bolungarvík.

„Við ætlum að taka smá
upphitun fyrir sýninguna með
því að sýna brot úr henni sem
við köllum Úti er alltaf að
snjóa. Hins vegar þegar leik-
urinn sjálfur verður frumsýnd-

ur verður hann kallaður Við
heimtum aukavinnu sem er í
stíl við stemmninguna á Ís-
landi í dag“, segir Elfar Logi
en eins og glöggir lesendur
hafa eflaust áttað sig á eru
báðir titlarnir einnig heiti á
lögum eftir umrædda bræður.

„Þetta verður létt og
skemmtileg dagskrá með
úrvali leikara og tónlistar-
manna innan Litla leikklúbbs-
ins. Og Guðmundur Hjaltason
verður tónlistarstjóri. Verkin

voru vanalega frumflutt af
hinu frábæra tríói Þrjú á palli
í Iðnó á sínum tíma og okkur
langar að fanga stemmning-
una sem þá ríkti. Það verður
því mikið um gítarspil og mik-
ill söngur þar sem allir geta
sungið með“, segir Elfar Logi.

Úti er alltaf snjóa verður
frumsýnt 22. nóvember og
„svo heimtum við aukavinnu
út um borg og bí í janúar“,
segir Elfar Logi.

– thelma@bb.is

Kómedíuleikhúsið og LL í samstarf

Brot úr sýningunni Við heimtum aukavinnu
verður sýnt á jólahlaðborðum Hótels Ísafjarðar

og kallast þá Úti er alltaf að snjóa.

Um 7500-8000 manns
sóttu Byggðasafn Vestfjarða
á Ísafirði í sumar. Góð sala
var í póstkortum í sumar
og mikil sala í saltfiski sem
þurrkaður er á reitum á reit-
um safnsins. Frá því var
greint á fundi stjórnar
safnsins að samstarf við
ferðaskrifstofuna Vestur-
ferðir hafi gengið vel en í
gegnum hana koma ferða-
menn af skemmtiferðaskip-
um til Byggðasafnsins. Þá
hefur stjórnin stungið upp
á því að rætt verði við Vest-
urferðir um hugsanlega
aukinn fjölda ferðamanna í
ljósi þess að hagkvæmt er
orðið að koma til Íslands.
Þá eru uppi hugmyndir um
að auglýsa safnið erlendis

og meira innanlands meira
en gert hefur verið. Hlut-
föllin milli innlendra og er-
lendra gesta eru nánast jöfn
og hefur svo verið um ára-
bil. Þá var ákveðið að koma
upplýsingum á erlendum
tungumálum á vef safnsins.

Byggðasafn Vestfjarða
er í Neðstakaupstað þar sem
elsta húsaþyrping landsins
stendur. Um er að ræða
fjögur hús sem öll voru
byggð af dönskum einok-
unarkaupmönnum á 18.
öld. Húsaþyrpingin saman-
stendur af Faktorshúsi,
Krambúð, Turnhúsi og
Tjöruhúsi. Faktorshús og
Krambúð eru nú íbúðahús
og í Turnhúsi er sjóminja-
safn.          – thelma@bb.is

Nær 8000 manns
sóttu Byggðasafnið

Í Neðstakaupstað er elsta húsaþyrping landsins.

„Mér finnst afar mikilvægt að sjúkravél sé staðsett á
Ísafirði, þar sem viðbragðstíminn hlýtur þá að vera styttri.
Þá verður að teljast líklegt að ef sæta þarf lagi vegna veð-
urs, sé frekar hægt að taka á loft með mjög skömmum fyrir-
vara t.d. á milli élja, en lenda,“ segir Elías Jónatansson,
bæjarstjóri í Bolungarvík, aðspurður hvort hann vilji að
sjúkraflugvél verði staðsett á Ísafjarðarflugvelli í vetur.
Elías telur það mikilvægt að standa þétt að baki sjúkra-
stofnunum á Vestfjörðum. „ Að sjálfsögðu viljum við að
þar sé aðstaða til að sinna bráðatilfellum sem allra best.
Það að mat stjórnenda Heilbrigðisstofnunarinnar sé að
fjármunum sé betur varið í að byggja upp betri aðstöðu á
Fjórðungssjúkrahúsinu sýnir okkur enn betur að á meðan

það er ekki gert, er þörfin á staðsetningu sjúkraflugvélar
á Ísafirði ennþá brýnni,“ segir Elías.

Sagt er frá því í frétt í blaðinu að heilbrigðisráðuneytið
sé ekki búið að taka ákvörðun þess efnis hvort sjúkraflugvél
verður staðsett á Ísafjarðarflugvelli í vetur. Að sögn Helga
Más Arthúrssonar, upplýsingafulltrúa ráðuneytisins er
málið í skoðun og er óvíst hvenær niðurstaða liggur fyrir.
„Það er verið að skoða málið og hvað sé heppilegast í því,“
segir Helgi. Sjúkraflugvél var staðsett á Ísafjarðarflugvelli
síðasta vetur og höfðu tveir flugmenn búsetu á Ísafirði.
Vélin átti einungis að sinna bráðatilfellum frá Ísafirði en
ekki frá nærliggjandi stöðum í fjórðungnum.

– birgir@bb.is

Afar mikilvægt að sjúkra-
flugvél sé staðsett á Ísafirði

„Mér finnst afar mikilvægt að sjúkravél sé staðsett á Ísafirði, þar sem viðbragðstíminn hlýtur þá að vera styttri,“ segir Elías.
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Nemendur við Grunn-
skólann á Ísafirði tæmdu úr
slökkvitæki á gangi skólans
í síðustu viku. Að sögn Guð-
bjargar Höllu Magnadóttur,
deildarstjóra unglingastigs
GÍ, er málið litið mjög alvar-
legum augum af hálfu skóla-
yfirvalda.

„Skemmdir vegna athæf-

is nemendanna eru ennþá að
koma í ljós. Nemendurnir
sprautuðu úr slökkvitækinu
yfir sjónvarpstæki, mynd-
bandstæki og dvd-spilara sem
voru á ganginum. Yfirferð á
tækjunum stendur yfir og
vitum við ekki hvert endanlegt
tjón er fyrr en því er lokið.
Við tókum mjög hart á þessu

máli. Við kölluðum foreldra
nemendanna til viðtals og
tilkynntum málið til lög-
reglu. Við sendum viðkom-
andi nemendur í fræðslu um
öryggismál og kostnaður
vegna tjóns sem hlýst af
völdum skemmdarverka
nemendanna kemur til með
að falla á þá,“ segir Halla.

Nemendur tæmdu úr slökkvitækiÁhugamannahópur um bætta
aðstöðu í tækjasal íþróttahúss-
ins Árbæ undirbýr þessa dag-
ana útgáfu dagatals með af-
mælisdögum bæjarbúa. Hóp-
urinn, sem kallar sig „Bjartar
vonir“, stefnir að því að daga-
talið komi út fyrir jólin og
verður allur ágóði notaður til
endurnýjunar eða kaupa á
búnaði fyrir tækjasalinn í
íþróttahúsinu.

„Strax á næsta ári verður
því hægt að senda hvert öðru
afmæliskveðju til að lífga upp
á tilveruna í bænum og styrkja
tækjakaup í íþróttahúsinu í
leiðinni“, segir á vikari.is.
Þess má geta að fræðslumála-
og æskulýðsráð bæjarins hef-
ur lýst yfir ánægju með fram-
tak hópsins og beinir því til
bæjarráðs að við fjárhagsáætl-
unargerð verði reynt að koma

til móts við þetta framtak með
framlagi úr bæjarsjóði.

Er það von hópsins að daga-
talið hljóti góðar viðtökur og
að íbúar Bolungarvíkur sýni
stuðning sinn með því að festa
kaup á dagatalinu. Öll frjáls
framlög eru einnig vel þegin
til stuðnings verkefninu. Nán-
ari upplýsingar er að finna á
vikari.is.

– thelma@bb.is

Dagatal með afmæl-
isdögum Bolvíkinga

Íbúar á suðvesturhorninu leita
eftir leikskólaplássi í Ísafjarðarbæ

Óskum um aðstoð sálfræð-
ings félagsþjónustu Ísafjarðar-
bæjar hefur fjölgað undanfarin
misseri að sögn Margrétar
Geirsdóttur, forstöðumanns
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar en ekki er
meira um að fólk leiti aðstoðar
hjá skrifstofunni vegna ástands-
ins í samfélaginu. „Það kemur
hingað sálfræðingur frá Reyk-
javík á tveggja vikna fresti en
hann hefur m.a. sinnt áfalla-

hjálp hjá Rauða krossinum.
Óskum um aðstoð hans hefur
fjölgað að undanförnu. Þá hef-
ur fyrirpurnum fjölgað frá íbú-
um á suðvesturhorninu um
leikskólapláss í Ísafjarðarbæ
sem bendir til þess að íbúar
þess svæðis séu að skoða það
að flytjast út á land,“ segir
Margrét.

Margrét segir Skóla- og
fjölskylduskrifstofuna bjóða
íbúum Ísafjarðarbæjar upp á

ýmsa ráðgjöf. „Fyrst og fremst
er það almenn félagsráðgjöf.
Fólk getur sótt um fjárhags-
aðstoð á skrifstofunni og húsa-
leigubætur. Við veitum einnig
aðstoð fyrir fólk sem stendur
í skilnaði. Öll þjónusta við
aldraða og fatlaða fer fram
hér. Einnig bjóðum við upp á
aðstoð við akstur aldraðra og
öryrkja. Skrifstofan spannar
nærri allt lífið frá vöggu til
grafar,“ segir Margrét. Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
ítrekar fyrri afstöðu sveitarfé-
lagsins um að sjúkraflugvél
verði áfram staðsett á Ísafjarð-
arflugvelli, þar sem enn hafi
ekki verið settur upp búnaður
til næturflugs á Þingeyrarflug-
velli sem er forsenda fyrir full-
nægjandi öryggi í sjúkraflugi.
Þetta var bókað á bæjarráðs-

fundi á mánudag þar sem mál-
ið var rætt en eins og greint
hefur verið frá hefur ekki verið
tekin ákvörðun í heilbrigðis-
ráðuneytinu um hvort sjúkra-
flugvél verður staðsett á Ísa-
fjarðarflugvelli í vetur og óvíst
hvenær niðurstaða liggi fyrir.

Sjúkraflugvél var staðsett á
Ísafjarðarflugvelli síðasta vet-

ur og höfðu tveir flugmenn
búsetu á Ísafirði. Vélin átti
einungis að sinna bráðatilfell-
um frá Ísafirði en ekki frá
nærliggjandi stöðum í fjórð-
ungnum. Ef útkall kæmi frá
öðrum stöðum en Ísafirði átti
stærri og öflugri flugvél að
sinna því verkefni.

– thelma@bb.is

Ítreka afstöðu Ísafjarð-
arbæjar um sjúkraflug

Elsti slippur landsins
þarfnast viðgerðar

Slippurinn í Neðstakaup-
stað á Ísafirði þarfnast við-
gerðar. Á fundi hjá stjórn
Byggðasafns Vestfjarða kom
fram að þörf er á viðgerð svo
hægt sé að taka þar upp báta
30-50 tonn að stærð. Teina
þarf að endurnýja, hjól undir
sleða eru orðin föst og fleiru
þarf að dytta að. Á síðasta ári
keypti Ísafjarðarbær gamla
slippinn af Siglingaklúbbnum
Sæfara og fól Byggðasafni
Vestfjarða hann til varðveislu.

Um er að ræða elsta slipp
landsins sem var upphaflega
settur upp á Torfnesi árið 1921
að frumkvæði Bárðar G. Tóm-
assonar skipaverkfræðings.
Var hann nýttur af fyrirtæki
Bárðar, Skipabraut Ísafjarðar
en fyrsta skipið sem tekið var
upp í slippnum var mb. Eir
sem var í eigu Karls & Jóhanns

á Ísafirði.
Árið 1944 keypti skipa-

smíðastöð Marzellíusar Bern-
harðssonar slippinn, og flutti
starfsemi sína þangað. Árið
1978 þurfti að rýma til á Torf-
nesinu fyrir nýjum bygging-

um Menntaskólans, og var þá
slippurinn fluttur til, á þann
stað sem hann er nú. Talið er
að frá því að slippurinn var
byggður hafi rúmlega 1300
skip verið tekin upp í honum.

– thelma@bb.is

Tréskipið Páll Helgi í gamla slippnum.

Miklar framkvæmdir eru við veginn um Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð. Búið er
að fjarlægja einbreiða brú við Arnarnes og vinnur Vegagerðin nú að gerð sjóvarn-
argarða við Arnarnes og á Súðavíkurhlíð, rétt utan við byggðina í Súðavík. Töluverðar
skemmdir urðu á veginum í óveðrinu sem reið yfir landið fyrir tæpum tveimur
vikum og ákvað Vegagerðin að gera nýja sjóvarnargarða á þeim stöðum sem urðu
verst úti. Vegagerðin er þessa dagana að sprengja úr snjóflóðagiljum númer eitt og
tvö fyrir ofan Súðavíkurhlíð og nota þeir efni úr giljunum í sjóvarnargarðana.

Sjóvarnargarð-
ar endurnýjaðir

Vegagerðin á Ísafirði vinnur að sjóvörnum á Súðavíkurhlíð.
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Steingrímur Rúnar með nokkur sköpunarverka sinna.

Tekur þátt í brúðugerðar-
keppni í Bandaríkjunum
Steingrímur Rúnar Guð-

mundsson, verslunarstjóri
og brúðugerðarmaður á

Ísafirði, tekur um þessar
mundir þátt í brúðugerð-
arkeppni í Bandaríkjun-

um. Keppnin, puppet-
contest.com, fer fram á

netinu og bíður Steingrím-
ur nú svars þess efnis

hvort eitt sköpunarverka
hans komist áfram í

keppninni. „Dómnefndin
er að velja 10 þátttak-

endur sem komast inn en
alls taka 28 þátt. Einu

skilyrði keppninnar eru að
nota þarf sérstök snið við

brúðgerðina en þema
hennar er „Outer Space“.

Ég gerði því þríeygða
geimveru sem heitir Gald-
ur. Dómnefndin er enn að
velja 10 bestu brúðurnar

og bíð ég spenntur eftir
niðurstöðu hennar,“ segir
Steingrímur. Fjölmargar

stolnar stundir fóru í
brúðugerðina að sögn

Steingríms. „Það er því
erfitt að meta hversu lengi
ég var að búa til brúðuna.

En hefði ég sest niður og
klárað hana í einni lotu þá
hefði brúðgerðin tekið mig

fimm til sex tíma.“
Steingrímur segir erfitt

að fá efni til brúðugerðar á
Íslandi. „Í grunninn nota

ég svamp, flísefni og fönd-
urkúlur. Ég hef nálgast

efnið í Rúmfatalagernum,
þar fæ ég flísefnið. Ég hef
stolið svamp úr vinnunni

og er nýbúinn að kaupa
svamp í Marco. Svo kíki ég
í allar föndurbúðir í Reyk-

javík þegar ég á leið þar
um.,“ segir Steingrímur.

Hann segir brúðugerðina
hafa blundað lengi í sér.
„Hún hefur bærst inn í

mér alveg frá sex ára aldri
þegar ég horfði á Stundina
okkar. Mér hefði allavega
ekki dottið í hug að þetta

væri framkvæmanlegt.
Dætur mínir eru einstak-

lega ánægðar með þetta
áhugamál mitt. Þær leika
sér mikið með brúðurnar

en ég er aðallega að búa
þær til,“ segir Steingrímur

og hlær.  – birgir@bb.is

Þríeygða geimveran
Galdur. Ljósm: Baldur

Páll Hólmgeirsson.
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Enn fyrirhugað að koma á fót
forvörsluverkstæði á Ísafirði
Jón Sigurpálsson, forstöðu-

maður Byggðasafns Vestfjarða,
segir að vinna við stofnun
forvörsluverkstæðis á veg-
um safnsins sé enn í fullum
gangi. „Í ljósi frétta hér í BB
vil ég taka fram að vinna
varðandi forvörslumálin er
enn í fullum gangi. Þótt við
höfum fengið neikvæðar
undirtektir frá Fornleifa-
vernd ríkisins þýðir það ekki
að það sé endanlegur dómur

á málinu.“ Eins og sagt hefur
verið frá vill stjórn Byggða-
safnsins koma á fót slíku verk-
stæði sem skapa myndi tvö
stöðugildi í byrjun. Nokkuð
víðtækir fornleifauppgreftir
hafa verið á Vestfjörðum síð-
ustu ár og telur stjórnin mikil-
vægt að fornmunir sem finnast
verði varðveittir á svæðinu en
ekki á höfuðborgarsvæðinu.
Fornleifavernd ríkisins finnst
hins vegar óskynsamlegt að

eitt safn fari út í slíka fram-
kvæmd sem kosti mikla pen-
inga.

Samkvæmt greinargerð sem
Byggðasafnið sendi til þing-
manna, sveitarfélaga og fleiri
aðila í upphafi árs kemur fram
verkstæðið myndi hafa í för
með sér tvö stöðugildi; for-
vörður sem hefði yfirumsjón
með forvörsluverkstæðin ann-
ars vegar og starfsmaður við
gagnasýslu og skráningu hins

vegar.
Fyrirhugað er að verkstæðið

verði hýst í nýju húsi Byggða-
safnsins. „Fyrirliggjandi eru
næg verkefni á sviði forngripa-
vörslu hérlendis og mun staða
þeirra mála raunar verið með
þeim hætti að þörf er á veru-
legum umbótum. Vegna vax-
andi rannsóknastarfs um allt
land hefur fjölda jarðfundinna
forngripa margfaldast á síð-
ustu árum. Þar af leiðir að

þörf er fyrir sérhæft geym-
slurými sem stenst kröfur
löggjafans um meðferð
jarðbundinna forngripa fer
vaxandi sem og nauðsyn
þess að fjölga störfum tengd-
um margvíslegri umsýslu
forngripa, s.s. hreinsun, við-
gerðir, pökkun, skráningu,
auk kynningar- og sýning-
arstarfs“, segir í greinar-
gerðinni sem Byggðasafn
Vestfjarða sendi frá sér.

sýslulega umboð hafi Þjóð-
minjasafn Íslands. „Uppsetn-
ingu forvörsluverkstæðis þarf
að vinna í samvinnu við Þjóð-
minjasafn og þjóðminjavörð,
sem gerði einnig athugasemd-

ir við framkvæmd fyrirhugaðs
verkstæðis.

Þá er ekki eina fyrirstaðan,
að mati Fornleifaverndar, hve
dýrt er að byggja slíkt verk-
stæði. „Ég legg áherslu á að

það er mjög dýrt að byggja
slíkt verkstæði en einnig er
skortur á forvörðum á landinu
og það er starf sem ekki hver
sem er getur unnið. Til þess
þarf mjög sérhæft nám sem

ekki er kennt hérlendis. Eins
fannst mér miðað við þær upp-
lýsingar sem ég hafði í hönd-
unum að fólkið sem stóð að
hugmyndinni væri ekki alveg
inni í málunum um hvað þurfi

til að koma slíku verkstæði á
fót, því hefði verið mun skyn-
samlegra að leita til þeirra sem
vanir slíku og gætu leiðbeint
þeim“, segir Kristín.

– thelma@bb.is

Kristín Huld Sigurðardóttir
forstöðumaður Fornleifavernd-
ar ríkisins segist ekki vera al-
neikvæð út í fyrirætlun Byggða-
safns Vestfjarða að koma á
fót forvörsluverkstæði á Ísa-
firði. Hins vegar hafi hún gert
athugasemdir við það og bent
á aðrar leiðir. „Okkur [hjá
Fornleifavernd ríkisins] fannst
skynsamlegra að gert yrði for-
vörsluverkstæði almennt fyrir
söfn landsins en ekki einungis
fyrir eitt svæði. Óhemju dýrt
er að búa til verkstæði af þessu
tagi og því óskynsamlegt af
einu litlu safni að fara út í
slíka framkvæmd og bentum
við á að mun skynsamlegra
væri að gera það í samstarfi
við aðra.“

Kristín segir eðlilegt að
sjálfseignarstofnunin Forn-
leifastofnun Íslands sé jákvæð
vegna hugmyndarinnar þar
sem þeir voru þátttakendur í
verkefninu. Sjálfseignarstofn-
unin hafi hins vegar ekkert
með það að segja hvar mun-
irnir verði geymdir, það stjórn-

Óskynsamlegt að byggja for-
vörsluverkstæði fyrir eitt safn

Enn hefur ekkert orðið úr
tilætlan Byggðasafns Vest-
fjarða um að koma á fót for-
vörsluverkstæði á Ísafirði og
er það fyrst og fremst vegna
neikvæðra undirtekta frá Forn-
leifavernd ríkisins. Þetta kom
fram á síðasta stjórnarfundi

Byggðsafnsins. Fornleifa-
stofnun Íslands hefur verið já-
kvæð gagnvart hugmyndinni
en á undanförnum árum hefur
hún unnið að uppgreftri forn-
leifa víða um Vestfirði, m.a. í
Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp,
á Eyri í Skutulsfirði og Hrings-

dal við Arnarfjörð.
Munirnir sem þar fundust

hafa verið skráðir og forvarðir
eftir því sem unnt er hjá Forn-
leifastofnun Íslands og verða
geymdir þar til þeir eru afhent-
ir Fornleifavernd ríkisins.
Fornleifastofnunin lýst yfir

áhuga á því að allir þeir munir
sem fundist hafa og munu
finnast við fornleifauppgröft
á þessum stöðum verður for-
varðir, skráðir og geymdir hjá
Byggðasafni Vestfjarða. Þjóð-
minjasafnið hefur sömuleiðis
tekið jákvætt í hugmyndina

að forvörsluverkstæðinu.
Samkvæmt greinargerð sem

Byggðasafnið sendi til þing-
manna, sveitarfélaga og fleiri
aðila í upphafi árs kemur fram
verkstæðið myndi hafa í för
með sér tvö stöðugildi; for-
vörður sem hefði yfirumsjón

með forvörsluverkstæðin ann-
ars vegar og starfsmaður við
gagnasýslu og skráningu hins
vegar.

Fyrirhugað er að verkstæðið
verði hýst í nýju húsi Byggða-
safnsins.

– thelma@bb.is

Fornleifavernd neikvæð gagn-
vart forvörsluverkstæði á Ísafirði

Byggðasafn Vestfjarða er til húsa í Neðstakaupstað á Ísafirði.
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Hinn. 1. nóvember sl. var haldinn á Ísafirði fundur um heilbrigðis-
mál, sem til var boðað af bæjarstjórn Ísafjarðar og sátu fundinn full-
trúar sveitarfélaga í Ísafjarðarsýslum, félaga og stofnana, sem um
heilbrigðismál fjalla, heilbrigðisráðuneytisins, Lækna- og Hjúkrun-
arfélag Íslands, Fjórðungssambands Vestfirðinga, Samtaka vest-
firzkra kvenna, alþingismenn o.fl. Í ályktun fundarins kom fram sú
skoðun að nauðsynlegt væri að stofna og starfrækja læknamiðstöð í
nánum tengslum við Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði og verði þar
starfandi að jafnaði fimm læknar. Þar verði fullnægjandi tækjakostur
ásamt hagkvæmri starfsaðstöðu fyrir lækna og hjúkrunarkonur. Í
ályktun fundarins segir m.a: „Um leið og fundurinn fagnar þeirri
ákvörðun að sameina Ísafjarðar og Súðavíkurlæknishéruð og leggja
þar með hornstein að stofnun læknamiðstöðvar á norðanverðum
Vestfjörðum.[…]. Fundurinn álítur að unnt sé að ákveða læknamiðst,
sem nái yfir umrædd læknishéruð, það skipulags- og starfsform, að all-
ir mættu vel við una, og sem jafnframt tryggði íbúum alls svæðisins fjöl-
breyttari, betri og öruggari læknisþjónustu, en annars væri tök á.“

Konur í meirihluta brauðskráðra nemendaKonur í meirihluta brauðskráðra nemendaKonur í meirihluta brauðskráðra nemendaKonur í meirihluta brauðskráðra nemendaKonur í meirihluta brauðskráðra nemenda
Brautskráðir stúdentar á Vestfjörðum á síðasta skólaári voru 72 talsins. Hafa þeir ekki verið fleiri frá
aldamótum fyrir utan metárið 2004-2005 þegar 85 stúdentar voru brautskráðir. Konur voru í mikl-
um meirihluta stúdenta, 45 á móti 27 körlum. Langflestir voru á hefðbundnum stúdentaaldri, 20-21
árs, eða 52 talsins. Alls voru brautskráðir nemendur á framhaldsskólastigi á Vestfjörðum 136 talsins,
sem er svipaður fjöldi og árið áður þegar þeir voru 140. Þar eru konur einnig í meirihluta eða 73 á
móti 63 körlum. Þá voru brautskráðir nemendur á háskólastigi á Vestfjörðum 38 á síðasta skólaári og
hafði fækkað um 27 frá árinu áður. Enn á ný eru fleiri konur í hópnum eða 26 á móti 12 körlum.

Reiðvegurinn nær tilbúinnReiðvegurinn nær tilbúinnReiðvegurinn nær tilbúinnReiðvegurinn nær tilbúinnReiðvegurinn nær tilbúinn
Framkvæmdum við reiðveg á milli Engidals og Arnardals í Skutulsfirði
er nánast lokið. Búið er að undirbyggja veginn og forma út Kirkjubóls-
hlíðina og á einungis eftir að bera fínt efni ofan í hann sem er ekki áætl-
að að verði að fyrr en í vor að sögn Vegagerðarinnar á Ísafirði. Reið-
vegurinn er kostaður af Vegagerðinni en Hestamannafélagið Hending
hefur séð um framkvæmdina. Fyrsti áfangi vegarins var gerður 2004

og hefur framkvæmdahraðinn miðast við þær fjárheimildir.

Ekki hefur verið tekin ákvörð-
un í heilbrigðisráðuneytinu
um hvort sjúkraflugvél verður
staðsett á Ísafjarðarflugvelli í
vetur. Að sögn Helga Más Art-
húrssonar, upplýsingafulltrúa
ráðuneytisins er málið í skoð-
un og er óvíst hvenær niður-
staða liggur fyrir. „Það er verið
að skoða málið og hvað sé
heppilegast í því,“ segir Helgi.

Sjúkraflugvél var staðsett á
Ísafjarðarflugvelli síðasta vet-

ur og höfðu tveir flugmenn
búsetu á Ísafirði. Vélin átti
einungis að sinna bráðatilfell-
um frá Ísafirði en ekki frá nær-
liggjandi stöðum í fjórðungn-
um. Ef útkall kæmi frá öðrum
stöðum en Ísafirði átti stærri
og öflugri flugvél að sinna
því verkefni.

„Ég hef alltaf viljað að
sjúkraflugvél sé staðsett á Ísa-
fjarðarflugvelli. Ég virði auð-
vitað fagfólkið á Fjórðungs-

sjúkrahúsinu og þeirra afstöðu
um að sjúkrafluginu verði
sinnt frá Akureyri og fjár-
magnið sem færi í að halda
úti sjúkraflugvél á Ísafirði yrði
betur varið á Fjórðungssjúkra-
húsinu,“ segir Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar.

„Ég tel að miðað við reynslu
stjórnenda Fjórðungssjúkra-
hússins þá vita þeir auðvitað
hvað þeir eru að tala um þegar

þetta mál er rætt. Ég er hins
vegar hræddur um að það
komi upp tilvik þar sem ekki
er hægt að lenda á Ísafjarðar-
flugvelli. Ef bara eitt tilvik
kæmi upp sem Fjórðungs-
sjúkrahúsið myndi ekki ráða
við sökum skorts á tækjabún-
aði eða einhverju slíku og ekki
yrði fært með sjúkraflugvél
til Ísafjarðar, yrði það einu
tilviki of mikið,“ segir Hall-
dór.                 – birgir@bb.is

Óvissa með vetursetu
sjúkraflugvélar á Ísafirði

Gjaldþrot bankanna dundu yfir hvert á fætur öðru og settu á
svipstundu eina af ríkustu þjóðum heims á bekk með þurfa-
lingum, sviptu hana nær öllu trausti og virðingu meðal þjóða.
Kvíðinn sem fylgdi í kjölfarið vex dag frá degi. Almenningi
má líkja við sjúkling sem langtímum saman hefur verið hald-
inn óvissu um niðurstöðu sjúkdómsgreiningar og óttast þar af
leiðandi allt hið versta.

Öllum ber saman um nauðsyn samstöðu meðal þjóðarinnar
í þeim gífurlegu þrengingum sem hún stendur frammi fyrir.
Eigi að síður veldur óvissan óróleika sem gæti brotist út með
óæskilegum hætti dragist öllu lengur að upplýsa almenning
um stöðu mála. Á þessu verða stjórnvöld að átta sig. Kveiki-
þráðurinn styttist með degi hverjum.

Af skoðanakönnunum, skrifum innlendra og erlendra sér-
fræðinga á sviði peningamála og samþykktum fjöldasamtaka
hagsmunaaðila verður það eitt ráðið að samfélagið sættir sig
ekki við þá einu kunngerðu lausn til þessa, að fjárhirslur
Seðlabankans verði fylltar erlendu lánsfé til áhættusamrar til-
raunar til viðhalds handónýtrar íslenskrar krónu; tilraunar sem
gæti komið okkur í enn meiri vanda en við stöndum nú þegar
frammi fyrir. Í þessu sambandi þykir BB rétt að vekja athygli
á grein Heiðars Más Guðjónssonar og Ársæls Valfells, ,,Val-
möguleikar eru fyrir hendi í gengismálum“, í Fréttablaðinu s.l.
laugardag. Þar segja þeir um áform Seðlabankans og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins (IMF) að setja krónuna aftur á flot:

,,Í ætlun Seðlabankans og IMF felst ákveðin áhætta. Áhættan
felst í því að ef ekki tekst að endurvekja traust á krónunni
munu þeir, sem eiga krónur, reyna að skipta þeim eins hratt og
mögulegt er fyrir gjaldeyri en ekki vilja skipta gjaldeyri aftur
yfir í krónur. Þá sæti ríkið eftir skuldsett og áfram með ótrú-
verðugan gjaldmiðil.“ Grein þeirra félaga hefur fengið jákvæð
viðbrögð þótt sumir óttist að einhliða upptaka nýs gjaldmiðils
(evru) með slíkum hætti kunni að vekja hörð viðbrögð hjá
ESB. ,,Mér finnst mjög spennandi að menn velti fyrir sér hvort
hægt sé að stytta sér leið inn í evruna, til að koma í veg fyrir að
gjaldeyriskreppan hrindi af stað nýrri bankakreppu sem auki
enn á efnahagskreppuna,“ segir Edda Rós Karlsdóttir, hag-
fræðingur. Og fyrrverandi efnahagsráðgjafi Alþjóðabankans,
Manuel Hinds, spyr ,,af hverju landið ætti að halda í krónuna,
sem hefur reynst Íslandi dýr og mun reynast enn dýrari í fram-
tíðinni?“ Já, það vantar ekki að stjórnvöld hafi úr ýmsu að
moða og mörgum spurningum að svara.

Í stuttu máli. Stjórnvöld verða að taka sig á með upplýsinga-
gjöf til almennings; gera þjóðinni ljóst hvað þau ætlast fyrir,
hvert þau stefna. Það gengur ekki að dag eftir dag séu einu
fréttirnar: Tíðindalaust hjá stjórnvöldum!

s.h.

Fimm námsmenn frá Sjáv-
arútvegsskóla Háskóla Sam-
einuðu þjóðanna komu til Ísa-
fjarðar fyrir stuttu og munu
þeir dvelja hér fram í febrúar
á næsta ári. Hafrannsókna-
stofnun Íslands hefur umsjón

með skólanum en í ár stunda
alls tuttugu og tveir nemendur
nám í skólanum. Námsmenn-
irnir fimm sem komu á Ísa-
fjörð eru þeir Roany Martinez
Cabrera frá Kúbu, Makkhen
Kheng frá Kambódíu, Maha-

dew Rama Kokane frá Ind-
landi, Kingsley Madalo Thengo
frá Malaví og Theofillus Kai-
rua frá Namibíu.

Þeir munu leggja stund á
nám í veiðarfæratækni hjá
þeim Einari Hreinssyni og Ól-

afi Arnari Ingólfssyni hjá Haf-
rannsóknastofnuninni á Ísa-
firði en Háskólasetur Vest-
fjarða sér fyrir kennsluaðstöðu
og vinnuaðstöðu fyrir nem-
endurna.

– thelma@bb.is

Nemar frá Sjávarút-
vegsskóla SÞ á Ísafirði

Námsmennirnir frá Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Mynd: HSVest.
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Hefur starfað fyrir Bolungarvík í 30 árHefur starfað fyrir Bolungarvík í 30 árHefur starfað fyrir Bolungarvík í 30 árHefur starfað fyrir Bolungarvík í 30 árHefur starfað fyrir Bolungarvík í 30 ár
Þann 1. september síðastliðinn voru 30 ár síðan Margrét Gunnarsdóttir, launafulltrúi Bolungarvíkur-
kaupstaðar, tók til starfa hjá sveitarfélaginu. Hún hóf störf á bæjarskrifstofunni í Bolungarvík árið
1978 og hefur starfað nær óslitið síðan. Starfsfólk bæjarskrifstofunnar gerði sér glaðan dag í tilefni
þessa áfanga. Halla Signý Kristjánsdóttir skrifstofu- og fjármálastjóri las upp úr fundargerð bæjar-
stjórnar frá árinu 1978 sem Margrét ritaði til að gefa glögga mynd af þeim viðfangsefnum sem ráða-
menn bæjarins glímdu við á þeim tíma og færði Halla síðan Margréti gjöf frá starfsfólki bæjarskrifstof-
unnar. Margrét var ósköp hissa á uppákkomunni samstarfsfólksins en mjög þakklát.

Víkingar vilja milljónVíkingar vilja milljónVíkingar vilja milljónVíkingar vilja milljónVíkingar vilja milljón
Félag áhugamanna um víkingaverkefni á söguslóðum Gísla Súrssonar

hefur sótt um styrk til Ísafjarðarbæjar upp á eina milljón króna vegna
áframhaldandi framkvæmda á árinu 2009 við byggingu víkingasvæðis á
Oddanum á Þingeyri. Farið var yfir umsókn þeirra á bæjarráðsfundi og

vísar ráðið erindinu til atvinnumálanefndar Ísafjarðarbæjar til umsagnar.
Markmið félags áhugamanna um víkingaverkefni á söguslóðum Gísla

Súrssonar er m.a. að endurlífga sögusvið Gísla sögu Súrssonar.

Vöntun á menntuðum lögreglumönn-
um hjá lögreglunni á Vestfjörðum

Lögreglan á Vestfjörð-
um efndi til kynningar á

embættinu í Lögregluskóla
ríkisins í Reykjavík í síð-

ustu viku. Önundur Jóns-
son, yfirlögregluþjónn á

Ísafirði, segir tilgang kynn-
ingarinnar vera að fá fleiri

skólagengna lögreglu-
menn vestur. „Við erum

með óskólagengna lög-
reglumenn innan okkar

raða og er vöntun á
menntuðum lögregluþjón-

um. Það er fremur erfitt að
vera með lögreglumenn
sem ekki mega og hafa

ekki þekkingu til að fara í
öll mál. Það er ekki svo að

það vanti í stöður. Þær eru
fullmannaðar en ómennt-

aðir löggæslumenn eru í
þeim stöðum og má ekki
ráða þá nema til þriggja
mánaða í senn. Svo eru

menn að fara í lögreglu-
skólann frá okkar em-
bætti, þá vantar okkur

menn í staðinn og þetta er
ein leiðin til þess,“ segir

Önundur. Hann segir lög-
reglunemana hafa tekið

mjög vel í kynningu lög-
reglunnar á Vestfjörðum.

„Enda sendi ég mjög hæfa
menn til að kynna okkur.

Þeir Gylfi Þór Gíslason og
Hörður Sævar Harðarson,
varðstjórar, kynntu Vest-

firðina og gerðu svæðið
áhugavert fyrir nemana.
Þeir sögðu nemunum frá

því hvernig er að vera lög-
reglumaður á Vestfjörðum
og kynntu embættið sjálft.
Þeir sögðu þeim einnig frá

hver munurinn er að búa á
Vestfjörðum í samanburði

við suðvesturhornið. Þeir
kynntu einnig hvaða

möguleikar eru fyrir hendi
varðandi maka þeirra og
hvað sé hér í boði. Menn
vita ekki að því að hér er

jafn mikið í boði og í
Reykjavík nema hvað að

hér eru ekki jafn mörg
kvikmyndahús. Þó nokkrir

nemar lýstu yfir áhuga á
að flytja vestur og starfa
hjá lögreglu Vestfjarða,“

segir Önundur.
– birgir@bb.is Lögreglan á Vestfjörðum kynnti embætti sitt fyrir lögreglunemum.

Umhverfismálaráð Bolung-
arvík hefur falið tæknideild
bæjarins að vinna áfram að
deiliskipulagi Bolungarvíkur-
hafnar og koma fyrir bursta-
bæjarhúsi/húsum á svokall-
aðri LG3 lóð norðan Hóls-
ár.Var það gert í kjölfar þess
að bæjarstjórn lýsti yfir vilja
sínum að slíkt yrði gert en
umhverfismálaráð hafði lagt

til við bæjarstjórn að deili-
skipulagstillagan yrði auglýst
samhliða breytingartillögu á
aðalskipulagi Bolungarvíkur
fyrir árin 1980-2000. Óhætt
er að segja að málið hafi valdið
töluverðu fjaðrafoki í ráðinu
og bókanir hafa gengið á víxl
vegna varðandi málefni fyrir-
tækisins Kjarnabúðar. Á fundi
ráðsins á mánudag lagði Rol-

and Smelt, fulltrúi K-listans
og eiginmaður Soffíu Vagns-
dóttur, eins af forsvarsmönn-
um Kjarnabúðar, fram eftir-
farandi bókun:

„Ég lýsi hér með yfir undr-
un minni yfir bókun Katrínar
Gunnarsdóttur á umhverfis-
málaráðsfundi þann 29. sept-
ember sl. Ég hef í öllum til-
vikum vikið sæti mínu í ráð-

inu, þegar málefni Kjarnabúð-
ar hafa verið til umræðu. Soff-
ía Vagnsdóttir er ekki og hefur
aldrei verið nefndarmaður í
umhverfismálaráði og er því
einfaldlega ekki hægt að draga
hæfi hennar þar í efa. Jafn-
framt vísa ég þessum ásökun-
um á hendur mér og konu
minni á bug. Það má vel vera
að órökstuddar ásakanir séu

samþykkja á fundi sínum þann
2. október sl. umrædda fund-
argerð umhverfismálaráðs.“

Þess má geta að Katrín sagði
í umræddri bókun hafa miklar
efasemdir um hæfi Rolands
Smelt, nefndarmanns í um-
hverfismálaráði svo og Soffíu
Vagnsdóttur bæjarfulltrúa K-
listans í málinu  vegna tengsla
þeirra við Kjarnabúð.“

teknar gildar á bloggsíðum,
o.þ.h. en í opinberri stjórn-
sýslu er þess krafist að menn
rökstyðji mál sín, annars eru
slíkar ásakanir ómerkar.

Að lokum beini ég kröfu
minni um rökstuðning einnig
til meirihluta bæjarstjórnar
Bolungarvíkur, þar sem hún
hefur tekið undir órökstuddar
ásakanir Katrínar með því að

Krefst þess að menn rökstyðji
mál sín í opinberri stjórnsýslu

Roland Smelt segir að það megi vel vera að órökstuddar ásakanir séu teknar gildar á bloggsíðum en í opinberri stjórnsýslu er þess krafist að menn rökstyðji mál sín.
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Hönnun á nýrri sundlaug
á Ísafirði hefur verið slegið
á frest af hálfu Ísafjarðar-
bæjar og er ekki út séð hve-
nær það verkefni kemst aftur
á áætlun. „Þetta verkefni var
ekkert komið af stað. Það
átti að byrja í haust að skoða
sundlaugarmál á Ísafirði en
því hefur öllu verið slegið á
frest og liggur ekkert fyrir í
þessu máli. Ég sé ekki fram
á að af þessari hugmynd verði
á næstu árum,“ segir Jóhann
Birkir Helgason, forstöðu-
maður tæknideildar Ísafjarð-
arbæjar. Hönnun á nýrri 25
metra sundlaug á Ísafirði var
á undirbúningsstigi hjá um-

hverfissviði Ísafjarðarbæj-
ar.

Í bréfi frá Jóhanni Birki
til umhverfisnefndar í júní
var óskað eftir afstöðu til
nokkurra þátta er varða
hugsanlega sundlaug, s.s.
staðsetningar, hvort hún
yrði innan- eða utandyra og
hvort líkamsræktaraðstaða
yrði fyrir hendi í nýja hús-
næðinu. Að mati Jóhanns
yrði Torfnes hentugasta
staðsetningin á nýrri sund-
laug og taldi hann 25 metra
innisundlaug með aðstöðu
utandyra fyrir heita potta
vænlegasta kostinn.

– birgir@bb.is

Hönnun útisund-
laugar slegið á frest

Söngvarinn Friðrik Ómar
heimsækir Ísafjörð á laugar-
dag í tónleikaferð sinni um
landið. Friðrik þarf vart að
kynna fyrir Vestfirðingum en
hann hefur skipað sér í röð
fremstu söngvara landsins.
Þetta er í fyrsta sinn sem Frið-
rik fer eins síns liðs um landið
en hann hefur áður sungið
með Guðrúnu Gunnarsdóttur
og fylgt eftir þrem gullplötum
þeirra sl. ár með því að syngja
í kirkjum landsins. Að þessu

sinni er það Grétar Örvarsson
sem leikur undir á píanó og á
efnisskránni eru meðal annars
lög sem Vilhjálmur Vilhjálms-
son gerði vinsæl og fleiri
þekkt dægurlög sem Friðrik
hefur gaman af að flytja.

„Mér hefur alltaf þótt gam-
an að syngja fyrir vestan. Ég
get lofað afar hugljúfum tón-
leikum. Áhorfendur gleyma
stund og stað og af fyrri tón-
leikum okkar að dæma fer fólk
mun yfirvegaðra og bjart-

sýnna út um kirkjudyrnar en
þegar það kom inn. Maður
nær vissri slökun sem er hverj-
um manni holl. Það er líka
gott að koma inn í kirkjuna og
hlýða á tónlist. Lögin hans
Vilhjálms eru þannig að það
þykir öllum vænt um þau. Svo
er aldrei að vita nema ég syngi
eitthvað af Eurovision slög-
urum og þá færist smá fjör í
leikinn!“ segir Friðrik  Ómar.
Tónleikarnir hefjast kl. 20:30
í Ísafjarðarkirkju. Friðrik Ómar.

Friðrik Ómar í Ísafjarðarkirkju

Landeigendur á Birnu-
stöðum í Laugardal í Ísa-
fjarðardjúpi ætla að láta
reyna fyrir héraðsdómi á úr-
skurð úrskurðarnefndar
skipulags-og byggingar-
mála vegna útgefins bygg-
ingarleyfis vélageymslu á
staðnum og mun málið
verða rekið sem flýtimeð-
ferðarmál. Niðurstaða úr-
skurðarnefndarinnar var á
þá lund að útgefið bygging-
arleyfi Súðavíkurhrepps var
fellt úr gildi. Þetta kemur
fram í bréfi lögmanns land-
eigenda til sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps sem tekið
var fyrir á fundi í síðustu
viku. Með tilliti til þessa og
annarra atvika málsins er
sveitarstjórn sammála um

að bíða með frekari aðgerðir
þar til að niðurstaða liggur
fyrir í málinu, sem vænta
má innan nokkurra vikna.

Eins og sagt hefur verið
frá eru landeigendur Birnu-
staða og eigandi sumarbú-
staðar á jörðinni ósammála
um staðsetningu vélageym-
slu fyrir þá fyrrnefndu, en
ekki byggingu vélageymsl-
unnar sem slíkrar og á málið
sér nokkra forsögu. Eig-
endur sumarhússins telja að
vélageymslan standi of ná-
lægt lóð þeirra og muni
valda verulegum grenndar-
áhrifum og er þar helst
minnst á útsýnisskerðingu,
skugga, snjósöfnun og há-
vaðamengun frá vélum.

– thelma@bb.is

Beðið með frek-
ari aðgerðir

Mjög slæmt ef ekki er staðið
við samþykktir í vegamálum

„Ég átti von á því og það
var vitað að Mjóafjarðarbrúin
yrði ekki kláruð fyrir veturinn
og er það miður. En það sem
er mun verra mál er Arnkötlu-
dalsvegurinn og er það mjög
slæmt ef fresta á samþykktum
um samgönguáætlun. Við er-
um búin að berjast fyrir bætt-
um samgöngum á Vestfjörð-
um í mörg ár og hefur verið
mikil samstaða um það mál
og það hefur verið samhljóm-
ur um það á Alþingi um að
gera okkur þetta mögulegt,“
segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri í Súðavík, að-
spurður um frestanir á vega-
framkvæmdum á Vestfjörð-
um. „Eins og staðan er í þjóð-
félaginu þá geri ég mér grein

halda sig við þær áætlanir sem
hafa verið gerðar. Við höfum
alltaf kallað eftir því að það
yrði gert meira á Vestfjörðum
en við megum ekki gleyma
því að áður en þessi kreppa
skall á þá stóð grunngerð vest-
firska samfélagsins mjög illa.
Þegar við komumst út úr þessu
kreppuástandi þá mun grunn-
gerð samfélagsins ekki batna
en hugsanlega verður aukinn

áhugi hjá íbúum höfuðborg-
arsvæðisins í að flytja út á
land. Þess vegna tel ég þetta
ástand vera gríðarlega gott
tækifæri fyrir ríkisstjórnina að
halda þeim áætlunum sem hún
gerði þannig að Vestfirðir
hugnist íbúum höfuðborgar-
svæðisins fyrir búsetu. Þegar
þjóðin kemst úr þessu ástandi
þá mun höfuðborgarsvæðið
jafna sig mjög fljótt en það er

óvíst með landsbyggðina,“
segir Ómar Már.

Fyrir örfáum mánuðum var
samþykkt ein stærsta byggða-
áætlun sem gerð hefur verið á
Íslandi í tugi ára að sögn Óm-
ars Más. „Hún var gerð með
því að setja marga milljarða
inn í Íbúðalánasjóð ríkisins til
þess að létta á húsnæðiskerf-
inu. Þess vegna tel ég það
réttlætismál fyrir Vestfirðinga

að ríkisstjórnin standi við þær
áætlanir sem gerðar hafa
verið. Ég tel vestfirska sveitar-
stjórnarmenn ekki ósann-
gjarna í kröfum sínum gagn-
vart ríkisvaldinu og það er
ekki ósanngjarnt að óska eftir
að staðið verði við áætlanir,“
segir Ómar Már Jónsson, sveit-
arstjóri Súðavíkurhrepps í sam-
tali við blaðið.

– birgir@bb.is

Tíu til tólf tonna bjarg féll úr Súðavíkurhlíð og niður á veg laust um miðja síðustu viku. Bjargið féll niður úr Skjól-
hamarsvík um miðbik hlíðarinnar. Auk þessa stóra bjargs féllu smærri grjót á veginn og alla leið niður í fjöru. Starfs-
menn Vegagerðarinnar á Ísafirði hreinsuðu veginn en töluverðar skemmdir urðu á klæðningu hans. Bjargið lokaði
ekki veginum og komust bifreiðar framhjá en mikil mildi þykir að bjargið hafnaði ekki á ökutækjum sem áttu leið um
hlíðina á sama tíma.

Stórt bjarg féll úr Súðavíkurhlíð
Ekki hefði þurft að spyrja að leikslokum hefði bjargið hafnað á bifreið.

fyrir því að einhverstaðar
verður að bíta af,“ segir Ómar
Már.

Frestun vegaframkvæmda á
Vestfjörðum hefur mjög slæm
áhrif á atvinnulífið og heimili
á Vestfjörðum að sögn Ómars
Más. „Margir telja að þetta
muni ekki bitna mikið á lands-
byggðinni og er nokkuð til í
því að þetta kreppuástand mun
ekki bitna jafn illa á henni
eins og á höfuðborgarsvæð-
inu. En það er alveg ljóst að
kreppan mun taka í, hún mun
taka í heimili og atvinnulíf á
Vestfjörðum. Núna hefur rík-
isvaldið mikil tækifæri til þess
að jafna mun þessara samfé-
laga, s.s. landsbyggðin og höf-
uðborgarsvæðið, með því að
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Brennivínskjallarinn á sínum stað
Starfsmenn á vegum Ísa-

fjarðarbæjar sannreyndu á
mánudag staðsetningu svo-
kallaðs brennivínskjallara í
Neðstakaupstað á Ísafirði.
Kjallarinn fannst, en ekki
verður frekar aðhafst í bili
enda um fornminjar að ræða
og þarf fagmenn til að sjá um
framhaldið, ef af því verður.
Húsið ofan af kjallaranum var
rifið laust fyrir 1940, en til
eru heimildir um húsið allt frá
því snemma á 19. öld. Þrátt
fyrir að kjallarinn hafi verið
kallaður brennivínskjallarinn,
var hann niðurgrafinn kælir
sem var notaður til að geyma
alls kyns kælivöru. Húsið var
það eina í þyrpingunni í

Neðstakaupstað sem var með
íslensku lagi, þ.e.a.s. með
hlöðnum veggjum og torf-
þaki.

Jón Sigurpálsson, forstöðu-
maður Byggðasafns Vest-
fjarða, segir mikinn áhuga
vera fyrir að fá húsið sem var
ofan á kjallaranum aftur upp í
Neðstakaupstaðnum. „Þetta
var afar fallegt hús og myndi
setja skemmtilegan heildar-
svip á Byggðasafnið ef það
fengi að rísa á ný,“ segir Jón
og efast um að forlátar brenni-
vínsflöskur gætu leynst í rúst-
um kjallarans. „Við yrðum
heppnir ef við næðum að finna
eina kartöflu ofan í honum,“
segir Jón.        – birgir@bb.is

Jón Sigurpálsson fylgist spenntur með greftrinum. Húsið ofan af kjallaranum var rifið laust fyrir 1940, en til eru heimildir um húsið allt frá því snemma á 19. öld.

Skortur á hákarli?
Skortur á hráefni hefur gert

það að verkum að hákarls-
verkun Guðmundar Páls Ás-
geirssonar í Hnífsdal hefur
gengið illa. „Það er mun
minna framboð af hákarli nú
en áður. Það eru fá skip sem
stunda veiðar þar sem hákarl-
inn er. Ég skal ekki segja hvort
að það sé minna um hákarl í
hafinu. Ef fer sem horfir þá
hugsa ég að framboð á verk-
uðum hákarli verði lítið fyrir

þorrablótin í vetur. Mér skilst
að þetta vandamál sé ekki bara
hjá minni verkun heldur finna
flestir fyrir þessu,“ segir Guð-
mundur.

Verð á verkuðum hákarli
kemur því til með að hækka
töluvert að sögn Guðmundar.
„Verð á hákarli sem ég kaupi
til verkunar hefur hækkað
verulega. Ég er ekki með það
á hreinu hversu mikil hækk-
unin er en hún nemur einhverj-

um þúsund króna,“ segir Guð-
mundur.

Ekki er ljóst hvenær hákarls-
afurðir Guðmundar verða til-
búnar og segir hann það al-
gjörlega fara eftir veðráttunni.
„Skilyrði fyrir verkun hafa ver-
ið hörmuleg í haust. Ég þarf á
þurrkatíð að halda en þessi
ríkjandi vætutíð virðist engan
endi ætla að taka. Ég vona því
að það fari að koma smá þurrk-
ur í veðráttuna,“ segir Guðmundur. Hákarlsverkun Guðmundur Páls í Hnífsdal.

Útlit fyrir 15% verðhækk-
un hjá ferðaþjónustuaðilum

Ferðaþjónustuaðilar á Vest-
fjörðum munu almennt hækka
verð á gistingu og annarri
þjónustu um 12-15% fyrir
næsta ár samkvæmt könnun
sem Markaðsstofa Vestfjarða
og Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða stóðu fyrir nýverið. Þá
hölluðust fleiri þátttakendur
könnunarinnar að 15% hækk-
un. „Það er ljóst að ferðaþjón-
ustuaðilar um allt land munu
hækka verð fyrir næsta sumar,
enda eru kostnaðarhækkanir
framundan. Nokkur óvissa er
um hversu miklar hækkanir
verða á aðföngum, enda litlar
upplýsingar í boði á þessari

stundu“, segir á vef Ferða-
málasamtaka Vestfjarða.

Upplýsingar sem eru í boði
núna og hafa áhrif á kostnað
ferðaþjónustufyrirtækja eru:
Raforkusala á Vestfjörðum
hækkað um 6%. Launavísitala
hefur hækkað um 9,11% frá
því á sama tíma og í fyrra,
þetta er meðaltal en í iðnaði
var meðalhækkun 5,9% og
4,4% í verslun. Meðalvextir
hækkað um 12%. Vísitala
neysluverðs hefur hækkað um
13,5% sem gefur vísbendingu
um hækkun matvæla en þó er
ýmislegt þarna inni sem ætti
ekki að taka mið af við

verðlagningu hjá ferðaþjón-
ustunni. Spá Glitnis varðandi
verðbólgu næstu 12 mánuði
er 15,8% verðbólga, þetta er
þó með fyrirvara um þær
ákvarðanir sem teknar verða
hjá ríkisstjórninni. Rétt er að
geta að þessar tölur eru ein-
ungis til viðmiðunar og geta
breyst.

Markaðsstofa og At-Vest
höfðu einnig samband við
ferðaskrifstofur um hver væri
þeirra hugur varðandi verð-
lagningu fyrir næsta ár. Niður-
staða úr þeim viðtölum er að
verð hækkaði frá ferðaþjón-
ustufyrirtækjum um allt land

um 7-12% í haust. Undanfarið
væri hinsvegar miklu meiri

pressa um að hækka þessi verð
enn frekar, sem styður niður-

stöðuna um 15% hækkun.
– thelma@bb.is

Það eru margar náttúruperlurnar sem draga ferðamenn til Vestfjarða en á næsta ári
mega þeir búast við hækkun hjá ferðaþjónustuaðilum. Myndin er af Látrabjargi.
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STAKKUR SKRIFAR

Sofið þér öll enn?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um 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 Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Vegagerðin stöðvar verkútboðVegagerðin stöðvar verkútboðVegagerðin stöðvar verkútboðVegagerðin stöðvar verkútboðVegagerðin stöðvar verkútboð
Vegagerðin hefur stöðvað öll frekari verkútboð og afturkallað þau útboð, sem þegar voru komin í
auglýsingu. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er þetta gert vegna fyrirmæla fjármálaráðu-
neytisins um að ekki skuli stofnað til nýrra fjárskuldbindinga fyrr en áætlanir um ríkisfjármál hafa verið
endurskoðaðar. Magnús V. Jóhannsson, svæðisstjóri Vegagerðarinnar, segist ekki vita hvort verkút-
boð verða stöðvuð á Vestfjörðum og segir t.a.m. verkútboð vegna Dýrafjarðar- og Arnarfjarðarganga
ennþá vera á áætlun. „Fyrirliggjandi var verkútboð á Vestfjarðarvegi um Vatnsfjörð við Ísafjarðar-
djúp. Ég efast um að það sé búið að slá það verk endanlega af en það eru óvissutímar á Íslandi í dag.“

Ný pökkunarvél tekin í gagniðNý pökkunarvél tekin í gagniðNý pökkunarvél tekin í gagniðNý pökkunarvél tekin í gagniðNý pökkunarvél tekin í gagnið
Mjólkursamsalan hefur tekið í notkun nýja pökkunarvél í starfsaðstöðu

sinni á Ísafirði. Vélin sem er af gerðinni Tetra Tex 5, kemur frá hinu
þekkta fyrirtæki Tetra Pak. „Vélin sjálf hefur ekki í för með sér margar

nýjungar í pökkun. Hún er afkastameiri en sú sem var fyrir og hefur þjón-
að mörgum mjólkurstöðvum um landið t.d. í Borgarnesi, á Húsavík og á
Akureyri. Með þessum skiptum erum við að einfalda innkaup á fernuefni

inn í landið,“ segir Sævar Hjaltason, mjólkurbússtjóri MS.

Þjóðin bíður í ofvæni, en eftir hverju? Hún vill heyra um áætlanir ríkis-
stjórnarinnar og finnst seint að heyra rúmum mánuði eftir að Lands(ráða)-
bankamenn kipptu fótunum undan íslenskri þjóð að loks skuli ríkisstjórnin
hafa séð að sér og kalla til ábyrgðar þá menn sem höguðu sér þannig að fjör-
egg íslensku þjóðarinnar brotnuðu.

Sefur ríkisstjórnin? Hvar er áætlun um að veita þjóðinni upplýsingar? Er
virðing alþingismanna og ríkisstjórnar fyrir umbjóðendum sínum ekki fyrir
hendi? Er ríkisstjórn  að skjóta sér undan ábyrgð á lagaumhverfi því sem
gerði bönkunum kleift að skilja við sig sviðna jörð? Ætlar ríkisstjórnin að
upplýsa hvaða rök urðu til þess að þjóðnýta Glitni? Var ríkisstjórn ljóst
hverjar afleiðingar þjóðnýting banka yrðu fyrir efnahagslíf Íslands?

Hvar er Fjármálaeftirlitið nú? Á þjóðin að búa við að starfslið, stjórnendur
og millistjórnendur, sem stýrðu útrásinni sitji nú í hægum sætum í ríkisbönk-
um í skjóli ríkisstjórnar? Er Fjármálaeftirlitið vanda sínum vaxið? Hvað var
Fjármálaeftirlitið að gera meðan bankarnir ruddust um erlendis í skjóli þess
og efnahagur almennings á Íslandi brann upp? Hvað er Seðlabankinn að
gera og hverjar voru gerðir hans til að stöðva þessa skelfingarþróun sem
versnar með hverjum aðgerðarleysisdeginum?

Hvar eru alþingismenn Íslendinga nú? Eru þeir uppteknir við að ráða sér
nýja aðstoðarmenn? Til hvers er það gert? Eiga nýju aðstoðarmennirnir sem

sumir koma úr skemmtanabransanum að segja þingmönnum hvað þeir
eiga að gera nú? Ætla þingmenn að fá aðstoðarmennina til að skemmta
okkur meðan efnahagslífið brennur? Þetta minir helst á Neró sem lék á
hörpu meðan Róm brann og þá aðferð Rómarkeisara að láta fólkinu í té
brauð og leiki. Það yrði strax framför frá því sem nú er gert.

Hlustuðu ríkisstjórn, alþingismenn, Fjármálaeftirlit og Seðlabanki á
varnaðarorð Sigurbjargar Árnadóttur um finnsku leiðina í síðustu viku á
Rás 2? Fyrrum forstjórar fóru í ruslatunnur nágranna sinna að leita sér
matar fremur en að vera í röð hjá kirkjum nú eða Hjálpræðishernum á með-
an erlendar sjónvarpsstöðvar mynduðu ástandið og raðirnar.

Hvar eru þið nú alþingismenn okkar Vestfirðinga? Hvað ætlið þið að
gera? Það er ekki leið að afsaka sig með því að ríkisstjórnin ráði öllu á Al-
þingi. Miklu fleiri þingmenn eru utan ríkisstjórnar en í. Ætlið þið að læra
ensku og samskiptatækni til að koma í veg fyrir meint aulasamtöl við út-
lendinga eða ráða ykkur túlka þegar þið ræðið við þá? Eruð þið ekki alltaf
á ferðinni? Þarf að gera kröfu um tungumálakunnáttu til þess að þingmenn
geti boðið sig fram?

Ætlið þið að gera okkur kleift að fá greitt í gjaldeyri fyrir sjávarafurðir?
Og að lokum, ætlið þið að svara þessum spurningum? Sofið þér kannski
öll enn?

Alls komu 934 tonn að
landi í Bolungarvík í októ-
ber. Þorlákur ÍS var þar
aflahæstur með 249.257
kg í sjö róðrum en Sirrý
ÍS var með 85.051 kg eftir
22 róðra og Guðmundur
Einarsson ÍS með 81.529
kg eftir jafnmarga róðra.
Sæbjúguskipið Hannes
Andrésson var með 62.476
kg eftir sex róðra og fast á
hæla hans kemur Björg-
mundur ÍS með 58.781 kg
eftir 20 róðra. Páll Helgi
ÍS var með 57.146 kg eftir
ellefu róðra, Einar Hálf-
dáns ÍS með 50.790 eftir
fjórtán róðra og Steinunn
með 49.920 kg eftir sex
róðra.

Gunnar Leós ÍS var með
44.829 í þrettán róðrum,
Ásdís ÍS með 30.678 kg í
tólf róðrum, Bensi ÍS með
12.671 kg í sjö róðrum,
Séra Jón ÍS með 27.181
kg í ellefu róðrum, Sigrún
ÍS með 3.319 kg í tveimur
róðrum, Snjólfur ÍS með
35.180 kg tólf róðrum,
Sædís ÍS með 32.944 í tólf
róðrum, Þórey ÍS með
10.251 kg í fimm róðrum,
Jakob Einar ÍS með 35.148
kg í átta róðrum og Sæ-
björn  ÍS með 6.866 kg í
fimm róðrum.

– thelma@bb.is

Góð afla-
brögð í Bol-

ungarvík

Komu Atlantsolíu slegið á
frest um óákveðinn tíma

Atlantsolía hefur slegið fyr-
irhugaðri sjálfsafgreiðsluben-
sínstöð á Ísafirði á frest um
óákveðinn tíma. Hugi Harð-
arson, markaðstjóri Atlants-
olíu, segir fyrirtækið hafa ætl-
að að reisa bensínstöð á Ísa-
firði í sumar en strax í vor
hófu bankarnir að skrúfa fyrir
þátttöku sína í uppbyggingu á
fyrirtækjum, þar á meðal Atl-
antsolíu. Hugi segir stöðina á
Ísafirði hafa verið eina af

fjórum sem Atlantsolía sló á
frest en hann vill ekki gefa upp
hverjar hinar þrjár eru. „Margt
annað hefur einnig spilað inn
í og dregið þessa framkvæmd
enn frekar. Samkeppnisaðila
var úthlutað lóð við hliðina á
lóð okkar á Ísafirði og flýtti
það nú ekki fyrir framkvæmd-
um okkar á Ísafirði. En ég
skal ekki útiloka að Atlants-
olía komi til Ísafjarðar en eins
og er hefur bensínstöðinni

verið slegið á frest um óákveð-
inn tíma,“ segir Hugi.

Í vor var fyrirhugað að taka
fyrstu skóflustunguna að nýrri
afgreiðslustöð Atlantsolíu á
Ísafirði og byrja átti að dæla
bensíni í lok sumars. Fyrirtæk-
ið sótti fyrst um lóð undir sjálfs-
afgreiðslubensínstöð á Skeiði
árið 2004. Fljótlega fékk Ork-
an leyfi til að byggja bensín-
stöð á planinu við Bónus og
reis sú stöð í desember 2005.

Síðan þá hefur Atlantsolía sótt
um frestun á byggingu stöðvar
á lóðinni. Mikil aðsókn skap-
aðist þá um lóðina en bæjar-
yfirvöld í Ísafjarðarbæ úthlut-
uðu Atlantsolíu lóðina með
skilyrðum um að fyrirtækið
léti einnig byggja þjónustu-
hús, með veitingaaðstöðu á
staðnum.

Mikið kapphlaup var á milli
Atlantsolíu og Orkunnar sum-
arið 2004 um leyfi til bygg-

ingar bensínsstöðvar á Skeiði.
Miklar deilur spruttu um fyr-
irhugaða úthlutun og höfðu
forráðamenn Atlantsolíu m.a.
uppi stór orð í garð bæjaryfir-
valda á Ísafirði þegar stefnt
var að útboði á lóðum undir
bensínstöðvar.

Sökuðu þeir bæjaryfirvöld
um að reyna að koma í veg
fyrir samkeppni á bensín-
markaði.

– birgir@bb.is

Vilja byggja naust fyrir bátasafnið
Forráðamenn Byggðasafns Vestfjarða og

þjóðminjavörður hafa átt í viðræðum um
mögulegan flutning bátasafns og vélasafns
Þjóðminjasafns Íslands til Ísafjarðar eða
Bolungarvíkur. Á fundi stjórnar byggða-
safnsins í síðasta mánuði var rætt um að fara
í samstarf við Ísafjarðarbæ um uppbyggingu
á svæðinu frá gamla slippnum að Massaslipp
á Ísafirði. Þar mætti byggja naust fyrir báta-
safnið því ekkert húsnæði er til fyrir það
eins og er.

Stjórnin hefur áhuga á að sameina fleiri
krafta í þessu verkefni t.d. fá Menntaskólann
á Ísafirði til að taka þátt í því. Þá var rætt um
að fá fund með skólameistara og yfirkennur-
um vél- og tréiðna varðandi kennslu og
uppgerð á gömlum vélum og bátum. Ákveðið
að ganga í að fá fund með fulltrúum Ísafjarð-
arbæjar, Bolungarvíkur og Menntaskólans
um framgöngu verkefnisins. Þá var einnig
viðruð hugmynd um stofnun að einhvers
konar bátahóteli þar sem eigendur báta gætu
dyttað bátum sínum.            – thelma@bb.is Byggðasafnið er til húsa í Neðstakaupstað.
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Ber meira á áflogum og látumBer meira á áflogum og látumBer meira á áflogum og látumBer meira á áflogum og látumBer meira á áflogum og látum
„Það hefur verið meira um ákærur vegna líkamsárása síðustu tvær til þrjár helgar. Það er
nokkuð augljóst því við erum vanir friðsömu og góðu ástandi á Ísafirði um helgar en nú ber
meira á áflogum og látum,“ segir Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði aðspurður
hvort slagsmál um helgar hafi færst í aukana. Önundur getur ekki sagt til um ástæðu
þessara láta síðustu helgar en bendir á að oft er lögreglan að hafa afskipti af sömu einstakl-
ingunum vegna slagsmála. „Það er í raun og veru mjög erfitt að svara til um hvort að þetta
sé marktæk aukning á slagsmálum því þetta ástand hefur ekki staðið lengi,“ segir Önundur.

Kaldur og umhleypingasamur októberKaldur og umhleypingasamur októberKaldur og umhleypingasamur októberKaldur og umhleypingasamur októberKaldur og umhleypingasamur október
Hiti var 0,9 stigum undir meðallagi í Bolungarvík í október. Þó var kaldara í
október 2005 en nú að því segir í yfirliti yfir tíðarfar mánaðarins hjá Veður-
stofu Íslands. Hlýtt var í veðri í annarri viku mánaðarins, en annars var októ-

ber kaldur og snjór heldur meiri og þrálátari en venjulegt er á þessum tíma
árs. Samkvæmt yfirliti frá veðurstöðinni í Litlu-Ávík í Árneshreppi var mánuð-

urinn var umhleypingasamur, oft hvass og úrkomusamur. Fyrsti snjór á
láglendi var að morgni þann 1. og var jörð alhvít daginn eftir.

Boltafélag Ísafjarðar (BÍ)
fær 750 þúsund króna auka-
styrk frá KSÍ í ár til eflingar á
grasrót félagsins. Hefur styrk-
urinn mikla þýðingu fyrir fé-
lagið að sögn Svavars Þórs
Guðmundssonar, formanns
BÍ. „KSÍ ætlar að styrkja
knattspyrnufélög um 140
milljónir króna næstu tvö árin.
Við vonumst því eftir að fá álíka
upphæð á næsta ári. Þessi

styrkur á eftir að hjálpa okkur
mjög mikið á komandi vertíð
með yngri flokka starfið. Ég
býst við að rekstrarkostnaður
fyrir síðasta tímabil hafi verið
um tólf milljónir króna með
meistaraflokksstarfinu. Við
höfum miðað við að æfinga-
gjöld hjá krökkunum standi
undir þjálfarakostnaði en það
hefur ekki gengið eftir undan-
farin misseri. Við höfum því

þurft að borga með þjálfun
yngri flokka. Ég býst við að
þessi styrkur fari í þann kostn-
að og vonandi getum við þá
staðið árið án þess að hækka
æfingagjöldin. Við hækkuð-
um æfingagjöldin fyrir þrem-
ur árum um 500 krónur og
þetta seinkar vonandi annarri
hækkun,“ segir Svavar Þór.

Svavar segir það gefa auga-
leið að íþróttafélög á Íslandi

komi til með að eiga í vand-
ræðum ef helstu styrktaraðilar
þeirra detta upp fyrir. „Við
erum samt ekki með stóran
rekstur hérna fyrir vestan
þannig að ég tel að þetta muni
bjargast hjá okkur. En það er
staðreynd að kreppan mun
hafa áhrif á okkar rekstur. Ég
horfi fram á að þessir styrkir
sem við höfum verið að fá,
komi til með að minnka. Við

þurfum því að endurmeta
stöðuna og setja aðrar áherslur
á starfið t.d. hvað við ætlum í
margar keppnisferðir með
yngri flokkana, hvert verður
farið og hvað þær kosta,“ segir
Svavar Þór.

Svavar segir kostnað sem
fylgi meistaraflokknum á
næsta ári vera verulegan. „2.
deildin er sú dýrasta hvað
varðar ferðakostnað. Við

förum í fjóra leiki á Norður-
landi, einn leik á Egilsstöðum,
þrjá á Suðurnesjum og restin
er á höfuðborgarsvæðinu.
Þessar ferðir verða mjög
kostnaðarsamar. Ef við verð-
um í vandræðum með að
borga ferðakostnaðinn þá
verðum við að leita annarra
leiða til að standa undir hon-
um,“ segir Svavar Þór.

– birgir@bb.is

Boltafélagið fær aukastyrk frá KSÍ

Verð á brauðmeti í bakarí-
um á Ísafirði hefur hækkað
mikið að undanförnu líkt og
flestar aðrar vörur. Mun
skýringin á hækkuninni vera
gífurlegar hækkanir á hrá-
efni en á síðasta ári kostuðu
20 kíló af hveiti 800 krónur
en 2.700 krónur í dag.
Gamla bakaríið hækkaði
verð á brauðmeti í lok síð-
asta mánaðar og eftir þá
hækkun kostar heilhveiti-
brauð 320 krónur, ostaslaufa
255 krónur og snúðar með
súkkulaði 190 krónur svo
dæmi séu tekin. Síðasta
hækkun nam 5% hjá Gamla

bakaríinu. María Aðal-
bjarnardóttir, einn eigenda
bakarísins, vill taka fram
að boðinn er 50% afsláttur
af öllum brauði á tímabilinu
frá kl. 17:00 til 17:30 alla
virka daga.

Starfsmenn Bakarans á
Ísafirði segjast kaupa allt
sitt hráefni erlendis frá og
borgi því í evrum og hefur
allt brauðmeti því hækkað
hjá þeim. Heilhveitibrauð
kostar 330 krónur hjá Bak-
aranum, ostaslaufan kostar
220 krónur og venjulegur
snúður með súkkulaði kost-
ar 200 krónur.

Verð á brauðmeti
hækkar mikið

Ný undirsíða er komin í
loftið hjá bb.is þar sem fréttir
af framgangi jarðgangagerð-
arinnar milli Bolungarvíkur
og Hnífsdals verða uppfærðar
reglulega. „Vegagerðin stend-
ur fyrir síðunni og er hún hugs-
uð til að veita þeim upplýs-

ingar sem áhuga hafa. Vega-
gerðin hefur áður sett upp upp-
lýsingasíðu vegna gerðar Héð-
insfjarðarganga á vef sinn, en
nú viljum við hafa þetta að-
gengilegra og meira lifandi.
Og ástæðan fyrir því að leitað
var til bb.is er sú að allir Vest-

firðingar nær og fjær fara inn
á vefinn“, segir Hlynur Guð-
mundsson, jarðfræðingur og
Ísfirðingur sem sér eftirlit með
jarðgangagerðinni.

Hlynur segist búast við því
að síðan verði vel sótt. „Fólk
þyrstir í upplýsingar. Sem

dæmi má taka að þegar settur
var upp sérvefur við gerð
Kárahnjúkavirkjunar var mik-
il traffík inn á hann.“ Hægt er
að nálgast síðuna á þar til gerð-
um flipa efst á forsíðu vefjar-
ins.

– thelma@bb.is

Upplýsingasíða um Bolungarvíkurgöng

Nýjar álagningarreglur opinberra
gjalda samþykktar í Súðavíkurhreppi

Sveitarstjórn Súðavíkur-
hreppur telur mikilvægt að í
ljósi fjármálaerfiðleika í land-
inu verði verðlagshækkunum
tekjustofna sveitarfélagsins
stillt í hóf sem kostur er. Með
því komi sveitarfélagið á móts
við íbúana í þeim þrengingum
sem nú ganga yfir þjóðina.
Þetta var bókað á síðasta sveit-
arstjórnarfundi þegar tillaga
að álagningu gjalda fyrir
næsta ár sem er forsenda fyrir
gerð fjárhagsáætlunar sveit-
arfélagsins fyrir árið 2009 var
samþykkt samhljóða. Þar
kemur fram að útsvar verður
áfram 13,03%. Fasteigna-
skatti verður þannig háttað að
greiða þarf 0,45% af fasteign-
um í A-flokki, það er íbúðum
og mannvirkjum í landbúnaði,
0,88% af fasteignum í B-
flokki, sem eru m.a. bókasöfn,
skólar, íþróttahús og heima-
vistir, og 1,51 í C-flokki sem

eru iðnaðar-, skrifstofu- og
verslunarhúsnæði.

Þá verður 0,36% vatns-
gjaldsálagning af fasteignmati
húss og lóðar, en lágmarks-
gjald verður 6.600 krónur. Þá
er aukavatnsgjald 6,50 krónur
á rúmmetrann. Holræsagjald
verður 0,17% af fasteignamati
húss og lóðar og rotþróargjald
verður 9.500 þúsund krónur.
Sorphirðu- og eyðingargjöld
fyrir íbúðarhúsnæði, lögbýli
og sumarhús skiptast í þrennt;
íbúðarhúsnæði og lögbýli í
Álftafirði sem greiða 10.481
krónur í sorpeyðingargjald og
8.320 í sorphreinsigjald, sum-
arhús í Álftafirði og lögbýli í
Djúpi sem greiða 10.400 krón-
ur og loks sumarhús innan
Kambsness sem greiða 8.897
krónur.

Sömu gjöld fyrir fyrirtæki,
stofnanir, félög og aðra lög-
aðila skiptast í fimm hluta. 1)

Félagasamtök án skrifstofu,
fyrirtæki sem ekki eru í rekstri
og fyrirtæki í samrekstri með
öðrum sem greiðir gjaldið
greiða ekkert sorphirðugjald.
2) Fyrirtæki með einn starfs-
mann, einyrkjar og lítil þjón-

ustufyrirtæki greiða 23.000
krónur. 3) Meðalstórar skrif-
stofur, meðalstór þjónustufyr-
irtæki og bifreiðaverkstæði
greiða 37.000 krónur. 4) Litlir
veitingastaðir, litlar fiskverk-
anir og litlar verslanir og stór

þjónustufyrirtæki greiða 67.
000 krónur. 5) Fyrirtæki með
efnaúrgang, stór fiskvinnslu-
fyrirtæki og stærri skrifstofur
greiða 156.000 krónur. Fyrir
förgun brotajárns skal greiða
8 krónur á kílóið og 13 krónur

fyrir hvert kíló af óbrennan-
legu sorpi.

Þá verður hundaleyfisgjald
6000 krónur og kattaleyfis-
gjald 4000. Gjaldskráin tekur
gildi 1. janúar 2009.

– thelma@bb.is

Súðavík. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Skilaboðaskjóðan frumsýnd á laugardagSkilaboðaskjóðan frumsýnd á laugardagSkilaboðaskjóðan frumsýnd á laugardagSkilaboðaskjóðan frumsýnd á laugardagSkilaboðaskjóðan frumsýnd á laugardag
Áætlaðar eru sex sýningar á Skilaboðaskjóðunni sem sýnd verður í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði í tilefni af 15 ára afmæli Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar. Skólinn efndi til
samstarfsverkefnis í tilefni afmælisins þar sem krakkar á aldrinum tólf til sextán ára
fengu að kynnast öllum hliðum leikhússins og hvernig uppsetning leiksýningar fer fram.
Hópurinn ætlar að setja upp sýninguna og er leikstjórn í höndum Hrafnhildar Hafberg.
Fjölmargir leiðbeinendur komu að verkefninu s.s. við búninga – og leikmyndagerð sem
og við tónlistina í hljóðfæraleik og söng.  Frumsýningin verður á laugardaginn kl. 15.

Gúrkutíð í kvikmyndaúrvali!Gúrkutíð í kvikmyndaúrvali!Gúrkutíð í kvikmyndaúrvali!Gúrkutíð í kvikmyndaúrvali!Gúrkutíð í kvikmyndaúrvali!
Engar kvikmyndasýningar hafa verið í Ísafjarðarbíói síðustu vikur og eru Ísfirðingar
orðnir óþreyjufullir eftir að sjá nýjustu afurðir kvikmyndaheimsins á hvíta tjaldinu.

Ástæðan fyrir því að ekki hefur verið kveikt á sýningarvélum bíósins segir Gróa
Böðvarsdóttir vera gúrkutíð í úrvali kvikmynda. „Við reynum aðallega að sýna að-
sóknarmiklar kvikmyndir og það hefur verið lítið framboð á þeim síðustu misseri.

Því gerðum við stutta pásu á kvikmyndasýningum á Ísafirði á meðan við bíðum
eftir góðum bíómyndum sem ættu að detta inn á næstu vikum,“ segir Gróa.

„Starfsmönnum Neyðar-
línunnar er uppálag að ná
sem nákvæmastri staðsetn-
ingu svo að allar upplýsing-
ar sem þeir koma áfram til
þeirra sem boða þarf út, séu
sem réttastar. Ennfremur eru
neyðarverðir með þessu að
reyna staðsetja nákvæmlega
á götukorti hvar atburðir

eiga sér stað,“ segir Garðar S.
Gíslason, gæðastjóri Neyðar-
línunnar, aðspurður hvers
vegna Áslaugu Jóhönnu Jens-
dóttur, íbúa á Ísafirði, nægði
ekki að setja starfsmanni
Neyðarlínunna að eldur logaði
við Faktorshúsið í Hæsta-
kaupstað á Ísafirði.

Garðar segist telja að slökkvi-

liðsmenn á Ísafirði hefðu
væntanlega kveikt á perunni
ef þetta boð hefði komið frá
Neyðarlínunni en á það sé
ekki hægt að treysta. „Kenni-
leiti eru ágætar viðbótarupp-
lýsingar en ekki er hægt að
treysta þeim sem grunnupp-
lýsingum,“ segir Garðar.

– birgir@bb.is

ég bý í og Faktorshúsið til-
heyra tveimur götum,“ segir
Áslaug.

Áslaug segist hafa beðið
eftir slökkviliðinu í smá stund
og hafi fylgst með slökkvi-
stöðinni á Ísafirði því hún búi
rétt við hana og ekkert bólaði
á slökkviliðinu. „Mér fannst
líða heil eilífð eftir að ég
hringdi í Neyðarlínuna því
slökkviliðið var ekki komið
en húsið mitt er aðeins í mín-
útu fjarlægð frá stöðinni.
Þremur mínútum eftir að ég
hringdi í Neyðarlínuna hringdi
ég í frænda minn sem ég vissi
að væri í slökkviliðinu. Ég þekki
hann vel og vissi að hann
myndi ekki draga lappirnar í
þessu máli. Hann var kominn
tveimur mínútum seinna og
slökkti eldinn um leið,“ segir
Áslaug.

Áslaug segist vera hætt að
hringja í Neyðarlínuna. „Þegar
ég hef tilkynnt skemmdarverk
sem framin hafa verið í ná-
grenninu er málið oftast nær
dautt þegar Neyðarlínan er
loksins búin að fara með til-

Áslaug Jóhanna Jensdóttir,
framkvæmdastjóri og íbúi við
Austurveg 7 á Ísafirði, segir
farir sínar ekki sléttar eftir að
hún reyndi að tilkynna eld í
húsasundi á milli heimili síns
og Faktorshússins á Ísafirði til
Neyðarlínunnar. „Ég hringdi
í Neyðarlínuna klukkan 17:27
og kynnti mig fyrir starfs-
manni hennar og tilkynni um
brunann og að hann væri við
Faktorshúsið við Hæstakaup-
staðinn á Ísafirði. Þá segir
starfsmaðurinn: „Við hvaða
götu er húsið?“ Ég sagði hon-
um götuheitið en bað hann að
leggja ekki áherslu á það því
þá finna slökkviliðsmennirnir
mig síður. Ég sagði honum að
segja slökkviliðinu að það
væri eldur við Faktorshúsið í
Hæstakaupstað á Ísafirði og
ég heiti Áslaug því þá vita
þeir nákvæmlega hvað sé um
að ræða. „Ég verð að skrifa
þetta niður,“ sagði hún og virt-
ist ekki hafa nokkurn áhuga á
að heyra þessar upplýsingar
mínar því ég bý við þær
skrítnu aðstæður að húsið sem

kynninguna í gegnum kerfið
hjá sér. Eftir atvikið í gær mun
ég ekki hringja í Neyðarlínuna
heldur mun ég hringja beint í
slökkviliðið eða lögreglu ef
eitthvað kemur upp á,“ segir
Áslaug.

Hún segist hafa séð tvo
unga pilta í grennd við húsið
þegar hún varð fyrst vör við
brunalykt. „Þetta vildi þannig
til að nokkrum mínútum áður
en ég varð vör við eldsinn átti
ég erindi út af heimili mínu
fann þá um leið rosalega sterka
brunalykt, líkt og væri verið
að kveikja í. Ég hugsa með
mér að það sé tilfellið en fell
svo frá þeirri hugsun og
ímynda mér að einhver sé að
kveikja upp í kamínu. Þá fór
ég að velta fyrir mér að það
væri full hlýtt í veðri til þess
að kveikja upp í kamínu og
einhverjar efasemdir bærðust
í hausnum á mér. Svo lít ég
aðeins til hliðar og sé þar tvo
drengi og fylgist með þeim
um stund. Þar sem íbúar í
minni götu verða fyrir miklu
ónæði af völdum skólabarna

sem eru stundum að gera okk-
ur lífið leitt með því að eyði-
leggja eigur okkur og valda
miklu ónæði.

Ég horfi því á þessa ungu
pilta og fer að hugsa hvort að
þeir tengist þessari brunalykt
en efaðist um það. Síðan fer
ég inn í húsið mitt og tveimur
mínútum síðar er kallað í mig.
Þá hafði kona sem gekk fram-
hjá heimili mínu, fundið

lyktina og séð reykinn. Þegar
ég fór að skoða aðstæður þá lá
þéttur reykur frá sorpi sem
var við húsið og stjúpfaðir
minn, sem býr í nágrenninu,
hafði komið út til að athuga
málið og hann bannaði mér
að fara að reyknum því tveir
gasskútar voru við sorpið,“
segir Áslaug.

Áslaug segir þetta mál afar
óþægilegt og því kveikt var í

Suðurtanga 2 í Neðstakaup-
stað á Ísafirði fyrr í haust en
eiginmaður hennar er með
verkstæði í húsinu. „Ég er ekki
að segja að íkveikjunum sé
beint að okkur hjónunum en
þetta er vissulega óþægilegt
hversu mikið þetta snertir okk-
ur. Þetta fer ekki vel með sál-
arlíf okkar,“ segir Áslaug J.
Jensdóttir.

– birgir@bb.is

Uppálagt að ná sem ná-
kvæmustu upplýsingum

Undrandi á viðbrögðum Neyðarlínunnar

Eldur við Faktorshúsið á Ísafirði
Lögreglu Vestfjarða

barst tilkynning um eld við
Faktorshúsið á Ísafirði um
hálf sex leytið á fimmtudag
í síðustu viku. Ekki var um
mikinn eld að ræða og var

sá sem tilkynnti eldinn
búinn að ráða niðurlögum

hans er lögregla kom á
vettvang. Kveikt hafði

verið í sorpi við Faktors-
húsið en tveir gaskútar

voru í námunda við ruslið
og hefði getað farið illa ef

eldurinn hefði kraumað
mikið lengur en snör

viðbrögð þess sem til-
kynnti um eldinn forðuðu

húsinu og byggingum í
grennd frá stórtjóni.

Lögreglan rannsakar
málið sem íkveikju og

biður þá sem gætu veitt
upplýsingar um málið að

hafa samband í síma 450-
3730. Eldurinn hjá Fakt-

orshúsinu er sá þriðji sem
rannsakaður er sem

íkveikja af hálfu lögregl-
unnar í haust. Tveir

brunar voru að Suður-
tanga 2 á Ísafirði fyrr í

haust en það mál er enn
rannsakað sem íkveikju-
mál og telst enn óupplýst

að sögn lögreglunnar á
Vestfjörðum.
– birgir@bb.is Kveikt var í sorpi við Faktorshúsið en tveir gaskútar voru í námunda við ruslið.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 1.022.Alls svöruðu 1.022.Alls svöruðu 1.022.Alls svöruðu 1.022.Alls svöruðu 1.022.
Já sögðu 94 eða 9%Já sögðu 94 eða 9%Já sögðu 94 eða 9%Já sögðu 94 eða 9%Já sögðu 94 eða 9%

Nei sögðu 870 eða 85%Nei sögðu 870 eða 85%Nei sögðu 870 eða 85%Nei sögðu 870 eða 85%Nei sögðu 870 eða 85%
Veit ekki sögðu 58 eða 6%Veit ekki sögðu 58 eða 6%Veit ekki sögðu 58 eða 6%Veit ekki sögðu 58 eða 6%Veit ekki sögðu 58 eða 6%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Treystir þú íslenskumTreystir þú íslenskumTreystir þú íslenskumTreystir þú íslenskumTreystir þú íslenskum
stjórnmálamönnum?stjórnmálamönnum?stjórnmálamönnum?stjórnmálamönnum?stjórnmálamönnum?

Hafsækin ferðaþjónusta einn af vaxtarbroddunumHafsækin ferðaþjónusta einn af vaxtarbroddunumHafsækin ferðaþjónusta einn af vaxtarbroddunumHafsækin ferðaþjónusta einn af vaxtarbroddunumHafsækin ferðaþjónusta einn af vaxtarbroddunum
Menningar- og ferðamálaráð Bolungarvíkur telur mikilvægt að sveitarfélagið styðji við uppbyggingu haf-

sækinnar ferðaþjónustu. Í ályktun sem samþykkt var á fundi ráðsins segir: „Afar mikilvægt er að stuðla að
atvinnuuppbyggingu í samfélaginu, sér í lagi atvinnugreinum sem eru gjaldeyrisskapandi vegna fjármála-

kreppu lands og þjóðar. Einn af vaxtarbroddum atvinnulífs nú á þessu erfiðu tímum er hafsækin ferðaþjón-
usta, ekki síst á Vestfjörðum. Mikilvægt er að Bolungarvíkurkaupstaður leiti allra leiða til að styðja við upp-

byggingu þessarar atvinnugreinar hér í bæ með að reyna að finna lóðir sem henta starfseminni og mæta
þörfum og óskum þeirra sem leggja sig fram um að koma slíkri atvinnustarfsemi á fót hér í Bolungarvík.“

Jóhannes G. Jónsson verð-
ur áttræður sunnudaginn

16. nóvember. Hann tekur
á móti ættingjum og vinum
í sal Frímúrara milli kl. 15

og 17 á afmælisdaginn.
Gjafir eru vinsamlega

afþakkaðar.

Til sölu eru mjög lítið notuð
13" 175/70 nagladekk á felgum.
Einnig óska ég eftir 13" 155/70
nagladekkjum. Upplýsingar í
síma 690 2303.

Til sölu eru nagladekk á felgum,
185/65 14". Upplýsingar í síma
893 2362.

Þrjú, mjög vel skorin ný negld
15" vetrardekk til sölu. Seljast
á kr. 2000 stykkið. Uppl. gefur
Ævar í síma 456 6225.

Óska eftir Hansa hillum og uppi-
stöndurum. Upplýsingar gefur
Sirrý í síma 847 0285.

Slysavarnarkonur! Jólaskreyt-
ingakvöld 19. nóvember. Leið-
beinandi verður Júlíana Ernis-
dóttir. Uppl. í símum 456 4390,
860 7445 og 897 6782.

Eldri borgarar! Spilavist verður
í Safnaðarheimilinu 18. nóv.

Til sölu eru 8 stk. 13" felgur og
dekk 13x790. Uppl. í síma 456
3037 og 849 1319.

Hefur þú áhuga á að starfa í
kvenfélagi? Kvenfélagið Hlíf
heldur opinn kynningarfund
mánudaginn 17. nóvember nk.
kl. 20 í Safnaðarheimili Ísafjarð-
arkirkju. Kaffiveitingar. Látið
sjá ykkur!

Tveir gistu
fangageymslur

Tveir menn gistu fanga-
geymslur lögreglunnar á Ísa-
firði vegna ölvunar og óspekta
aðfaranótt sunnudags. Þeir
voru handteknir eftir að annar
þeirra reyndi að sparka í lög-
reglubifreið sem ekið var fram
hjá þeim í Bolungarvík.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Rósaballið árvissa var haldið í Grunnskólanum á Ísafirði
fyrir viku. Ballið er stefnumótaball og tíðkast þá að herrar
bjóði dömum á dansleikinn. Nöfn þeirra pilta sem ekki
höfðu kjark til að bjóða dömum á ballið eða vildu aukna
spennu í leikinn voru sett í pott og stúlkur dregnar þeim til
handa. Ballið er eitt stærsta ball ársins og þótti það vel
heppnað. „Það mættu mjög margir og allir virtust skemmta
sér vel“, segir Óskar Ágúst Albertsson, starfsmaður félags-
miðstöðvarinnar á Ísafirði sem var staddur á ballinu. Fjár-
öflunarnefnd 10. bekkjar stóð fyrir ballinu en ágóði af því
er nýttur í skólaferðalag að vori. Meðfylgjandi myndir eru
af nokkrum þeirra glæsilegu para sem sóttu ballið.

Rósaballið
vel heppnað
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Austlæg átt, 5-10 m/s, slydda sunnanlands, dálítil él
fyrir norðan, en léttir til suðvestanlands. Hiti í kringum frostmark.

Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Fremur hæg breytileg átt og víða bjart veður, en
stöku él norðantil. Talsvert frost, einkum norðan- og austanlands.

Horfur á sunnudag og mánudag: Horfur á sunnudag og mánudag: Horfur á sunnudag og mánudag: Horfur á sunnudag og mánudag: Horfur á sunnudag og mánudag: Útlit fyrir suðvestanátt með skúrum
eða slydduéljum, en úrkomulítið fyrir austan. Hlýnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnar býður upp
á gómsæta uppskrift að kjöt-
böku. „Þessa böku elda ég af
og til og er hún alltaf jafn
vinsæl hjá mínu fólki. Stund-
um hef ég einnig boðið upp á
slíka böku í matarveislum þar
sem ég hef verið með hlað-
borð, en hún hentar einmitt
vek við slík tækifæri. Það er
gott að hafa í huga að kokkur-
inn þurfi að gefa sér góðan
tíma í undirbúning“, segir
Pernilla. Einnig býður hún
upp á Silviu köku en um hana
segir hún: „Um er að ræða
ljósa skúffuköku, með yndis-
legu sykurleðjukremi, s.s. ekta
sykurbombu. Hún er afar vin-
sæl meðal barna, ekki síst
barnanna minna, sem biðja
mig um þessa köku reglulega.
Uppskriftin er frá Svíþjóð, en
hvort kakan heitir eftir henni
Silviu Svíadrottningu skal ég
ekki segja!“

Kjötbaka

Deigskel:
4 dl mjöl, ég nota fint og
gróft spelt til helminga, en
það má nota hveiti eða
hveiti og heilhveiti.
150 g smjör, kalt
½ tsk salt, helst sjávarsalt
4 msk kalt vatn
1 egg

Fylling:
500 g nautahakk
1 laukur, gulur eða rauður,
saxaður
200-250 g ferskir sveppir,
sneiddir eða saxaðir
Grænar baunir (ekki úr dós)
eða gular baunir
Grænmeti, td gulrætur,
papríka, broccoli, kúrbítur
eða annað grænmeti, skorið
í litla bita eða sneitt
Salt, helst sjávarsalt
Grófmulinn svartur pipar
Sojasósa
Sinnep, gjarnan sætt sinnep
Kardimommuduft (ekki
nota dropa)
Ateinselja, fersk eða þurrk-
uð
200 g ostur í teningum, gott
að nota bragðmikinn ost, td
óðalsost. Má líka nota Soja-
ost.

Byrjað á deigskelinni:
Mjöl sett í skál, saltinu

blandað saman við, smjörið
skorið í litla bíta og hnoðað
saman við, gott að nota gaffal.
Eggið er aðeins þeytt og helm-
ingurinn af því settur saman
við deigið ásamt vatninu.
Hnoðað vel saman og geymt í
kæli í a.m.k 2 klst.

Fyllingin útbúin:
Laukur létt brúnaður á

pönnu, hakkið sett saman við
og brúnað með, kryddað með
salti og pipar eftir smekk. Var-
ist þó að salta mikið, þar sem
sojasósan inniheldur slatta af
salti. Sveppirnir eru svo settir
út í og steiktir með hakkinu
og lauknum. Svo er blandan
krydduð eftir smekk með soja-
sósu, sinnepi, steinselju og
kardimommudufti. Svo er
grænmetið sett út í og þetta
látið malla með stutta stund,
mér finnst best að hafa það
pínu stökkt undir tönn. Ef fyll-
ingin virðist þurr má gjarnan
setja smá vatn útí. Svo er
smakkað og bætt við kryddi
ef þarf. Ef fyllingin er mjög
blaut er gott að strá 2-3 mat-
skeiðum af mjöli yfir og
blanda vel saman áður en hún
er sett í deigskelina.

Springform eða eldfast mót
er smurt, deigið flatt út frekar
þunnt og breitt yfir formið.
Hluti af deiginu er settur til
hliðar og notaður til að setja
yfir/skreyta bökuna með. Fyll-
ingin sett yfir deigskelina og
ef hún nær ekki upp að brún-
um deigskeljarinnar er gott að
brjóta deiginu aðeins yfir fyll-
inguna, nota gjarnan hníf við
þetta. Svo er afgangurinn af
deiginu lagður yfir bökuna
eins og lok eða skorinn í ræm-
ur og búið til flott mynstur.
Um að gera að leyfa hugmynda-
fluginu að ráða og útkoman
verður falleg og hátíðleg baka.
Yngri kynslóð getur oft að-
stoðað með ráðgjöf í þeim
málum!

Svo er deiglokið penslað
með eggi, gott að setja smá
mjólk eða sojamjólk saman
við.

Þetta er svo bakað neðst í

ofni við 200°C í ca 40-45 mín
eða þar til bakan  er fallega
brún. Mælt með að setja ál-
þynnu undir formið ef notað
er springform þar sem hætta
er á leka úr forminu. Borið
fram með góðu, fersku salati
og hvítlauksbrauði ef vill. Gott
rauðvín eða bjór hentar vel
með.

Silvia kaka

Kakan:
4 stór egg  + 2 eggjahvítur
5 dl sykur
6 dl hveiti
6 tsk lyftiduft
2 tsk vanilla, duft eða dropar
2 dl kalt vatn

Kremið:
250 g smjör
3 ½ dl sykur
2 tsk vanilla
2 eggjarauður
Kókosmjöl

Egg og sykur þeytt saman.
Hveiti, lyftiduft og vanilla og
að síðustu vatni blandað var-
lega saman við. Sett í smurða
ofnskúffu og bakað við 175°C
í 30-35 mín.

Á meðan kakan er í ofninum
er kremið útbúið. Smjörið er
brætt í potti og sykrinum
blandað saman við. Þessi
blanda er soðin saman við
vægan hita og hrært í á meðan.
Reynt að láta sykurinn bráðna
aðeins. Vanillan er svo sett út
í, potturinn er tekinn af hitan-
um og eggjarauðunum bætt
við. Hræra þarf vel og hratt,
því annars ná eggjarauðurnar
að hlaupa.

Kremið er smurt yfir heita
kökuna og kókosmjöli stráð
yfir. Leyfa svo kökunni að
kólna aðeins áður en hún er
skorin í bita. Góð eins og hún
er, eða á sælkeravísu með
þeyttum rjóma. Ef afgangar
verða af kökunni er mjög gott
að stinga þeim í frysti. Sumum
þykir kakan mjög góð hálf-
freðin.

Ég skora á Önnu Guðrúnu
Gylfadóttur, byggingafull-
trúa, prjónakonu og matgæð-
ing o.fl. að láta ljós sitt skína
að viku liðinni!

Kjötbaka og Silviu kaka
Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Pernilla Rein á Ísafirði

Metin féllu á VestramótiMetin féllu á VestramótiMetin féllu á VestramótiMetin féllu á VestramótiMetin féllu á Vestramóti
Fjögur Ísafjarðarmet og eitt Vestfjarðamet féllu á innanfélagsmóti hjá Sundfélaginu Vestra á
föstudag. Var það Maksymilian Haraldur Frach sem náði Vestfjarðameti í 66m fjórsundi sveina
og greinilegt að þar er framtíðar sundmaður á ferð. Einnig náðust fjögur lágmörk á Íslands-
meistaramótið í 25 metra laug sem fer fram dagana 20.-23. nóvember. Sundfélagið Vestri
verður með sex keppendur á því móti og er því mikil eftirvænting meðal Vestramanna og von
um góðan árangur. Á föstudag fara um 20 sundmenn á aldrinum 9-14 ára frá sundfélaginu á
barna og unglingamót SH sem fram fer í nýju lauginni að Ásvöllum í Hafnarfirði.

Tjöruhúsið í Neðstakaup-
stað, neðst á Skutulsfjarðar-
eyri, er eitt af elstu húsum
landsins en það var byggt árið
1781. Húsið er hluti af Byggða-
safni Vestfjarða og hefur notið
mikilla vinsælda sem veitinga-
staður á sumrin. Nýverið hefur
það einnig tekið að sér hlut-
verk leikhúss á veturna. En af
hverju heitir Tjöruhúsið þessu
nafni? Bæjarins besta leitaði
svara við því. „Talið er að það
sé vegna þess að þegar það
var í eigu Ásgeirsverslunar
voru veiðarfæri tjörguð í því.
Fyrst hét það reyndar Rauða
húsið og síðar Litla pakkhúsið
og svo kom nafnið Tjöruhúsið
sem hefur haldist síðan. Mig
minnir að þetta sé sagan í
grófum dráttum“, segir Jón
Sigurpálsson, forstöðumaður
Byggðasafnsins.

Á vef safnsins segir um
Tjöruhúsið:

„Tjöruhúsið var reist árið
1781 sem vörugeymsluhús,
gert úr stokkum á tímum Kon-
ungsverslunarinnar síðari.
Byggingaraðferðin er eins og
Turnhúss þótt þau séu misstór.
Veggirnir eru hlaðnir úr þykk-
um, láréttum stokkum á hæð.
Gróp eða nót er á samliggjandi
hliðum plankanna og laus
fjöður þar í sem skorðar þá
saman. Á hornum eru trén
felld saman hálft í hálft og ná
endar þeirra út fyrir veggflet-
ina. Að nokkru leyti minnir
þessi húsagerð á hefðbundin
stokkahús eins og þau tíðk-
uðust í Skandinavíu. Þó hafa
þau augljós sérkenni sem talin
eru benda til þess að þau séu
hugsuð og smíðuð af dönsk-
um smiðum.

Timburgólf var í þessum
húsum frá upphafi. Inni í
húsunum var sléttað með möl
og gólfborðin lögð beint á
hana án nokkurra gólfbita.
Gólfbitar efra gólfsins náðu
þvert yfir húsið milli lang-
veggjanna og hvíldu á langbita
í miðju húsi. Langbitinn er
borinn uppi af nokkrum stoð-
um og í Turnhúsinu eru ská-
stífur milli stoðanna og bit-
anna. Skammbitar eru milli
sperra og í Turnhúsinu er
manngengt loft yfir þeim.

Svo virðist sem Konungs-
verslunin síðari hafi „fram-
leitt” hús sem þessi í umtals-
verðum mæli. Vitað er með
vissu um hús sömu gerðar á
Grænlandi og frá sama tíma.
Salthúsið á Þingeyri og pakk-
húsið á Hofsósi eru einnig sömu
gerðar og frá sama tíma.“

Af hverju?...




