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Síðasta úrræðið að segja upp fólki
Mikil umræða hefur verið í fjöl-

miðlum að undanförnu vegna
sparnaðaraðgerða og uppsagna
hjá útgerðarfélaginu Ögurvík. Í
framhaldinu hafa vaknað upp
spurningar um ástandið hjá öðr-
um útgerðarfyrirtækjum á land-
inu. Hjá Odda hf., á Patreksfirði
starfa 45 manns í landvinnslu og
35 sjómenn á þeim skipum sem
fyrirtækið gerir út eða er í sam-
starfi við. „Við óttumst mjög þessa
nýju skattlagningu á útgerðina,“

segir Sigurður Viggósson fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins.

„Álögur hafa verið að aukast
og kostnaðurinn hefur vaxið líka. 
En við verðum að þrauka. Við
erum eina stóra útgerðar- og fisk-
vinnslufyrirtækið á Patreksfirði
og við gerum allt áður en við
förum að segja upp fólki.“

Sigurður segir fyrirtækið hafa
gripið til víðtækra sparnaðarað-
gerða á flestum sviðum: „Við
höfum verið að spara á öllum

vígstöðvum.  Við vorum með
áframeldi á þorski en hættum því
fyrir einu og hálfu ári.  Þetta var
lítil eining og dýr í rekstri og enga
styrki að fá. Það er mjög dýrt
fyrir okkur að standa í tilrauna-
starfsemi sem rekin er með tapi
þó auðvitað viljum við leggja
okkar af mörkum til nýsköpun-
ar. Atvinnulífið hefur dregist
mikið saman á okkar svæði und-
anfarin ár, en það er ekki miklu
fé veitt inn á svæðið til að skapa

eitthvað nýtt, hið opinbera virðist
ekki hafa mikla trú á landsbyggð-
inni, því miður.“

Hjá HG í Hnífsdal vinna um
200 manns í 140 stöðugildum,
þar af um 80 í landi. Fleiri en
einn eru um hvert pláss hjá skip-
um fyrirtækisins þannig að fleiri
vinna í raun hjá fyrirækinu en
stöðugildin gefa til kynna. Einar
Valur Kristjánsson framkvæmda-
stjóri hjá HG tekur í sama streng
og Sigurður. „Það er ekki gaman

að þurfa að segja upp fólki og
auðvitað reynum við allt annað
fyrst. Við erum búnir að vera
hérna í yfir 70 ár en stjórnvalds-
aðgerðir síðustu ára hafa verið
okkur sem starfa í greininni mjög
svo mótdrægar. Maður veltir því
fyrir sér hvaða þýðingu það hef-
ur, þegar sérfræðingar sem
stjórnvöld hafa sjálf fengið - og
það eftirá - til að gefa umsögn
um þeirra eigin frumvörp, hafa
allir gefið þeim falleinkunn.“

Fögnuðu aldarafmæli Húsmæðraskólans
Fyrrum nemendur Húsmæðra-

skólans létu ekki ófærð og vetr-
arverður aftra sér frá því að fjöl-
menna á afmælishátíð Hús-
mæðraskólans Óskar sem haldin
var um helgina.  Um þessar mund-
ir eru 100 ár frá því skólinn var
stofnaður 2012. Vegleg dagskrá
var í boði, sem hófst með erindi
Magdalenu Sigurðardóttur for-
manns Kvenfélagsins Óskar.
Magdalena rakti sögu félagsins
og skólans og sagði frá áætlunum
um að hefja aftur til vegs og
virðingar handverk og annað sem
kennt var í skólanum og notast
þá við vefstóla og fleira sem not-
að var í starfsemi skólans.  Sem
kunnugt er fékk Kvenfélagið Ósk
muni skólans til varðveislu á sín-
um tíma.  Talsvert af munum sem
tilheyrðu skólastarfinu voru til
sýnis á sunnudaginn sem skapaði
stemmningu við þetta hátíðlega
tækifæri.

Margar námsmeyjanna kváðu
sér hljóðs og rifjuðu upp minn-
ingar frá námsárunum.  Sagðar
voru sögur úr mannlífinu bæði
innan og utan skólans og kenndi
þar margra grasa. Villi Valli,
Magnús Reynir og Óli Kitt spil-
uðu nokkur lög fyrir dömurnar.
Þeir Villi Valli og Óli Kitt ljóstr-
uðu því upp við þetta tækifæri að
um þessar mundir eru sextíu ár
liðin frá því þeir byrjuðu að

skemmta námsmeyjum og öðrum
bæjarbúum á Eyrarveri sem þá
var. Veitingarnar voru heldur
ekki af verri endanum,  sjerrítert-
ur, brúntertur, ofnréttir, skonsur
með laxi, rúgbrauð með hangi-
kjöti og margt fleira sem margir
muna frá Húsmæðraskólaárun-
um.

Þó konurnar létu sig ekki vanta
var nokkuð um forföll vegna
veikinda hjá þeim sem áttu að
koma fram og skemmta þennan
dag.  T.d. forfallaðist kórinn sem
átti að syngja, en umgangspest
herjar á félagana þessa dagana
og einhverjir sem ætluðu að segja
sögur úr skólastarfinu gátu ekki

mætt af sömu ástæðu.
Konurnar sem komu saman á

sunnudaginn voru á öllum aldri
og að sögn Sigurborgar Þorkels-
dóttur komu upp hugmyndir um
að hittast aftur, jafnvel reglulega
og halda áfram að rifja upp sögur
og takta frá skólaárunum. „Nem-
endurnir komu alls staðar af land-
inu og þær báru með sér nýja
menningarstrauma, þekkingu og
kunnáttu inn í samfélagið.  Þetta
sýnir og sannar að það er hefð
fyrir nýbúum á okkar svæði,“
segir Sigurborg.

Ljósmyndari blaðsins var á
staðnum og smellti meðfylgjandi
myndum.                   – eg@bb.is
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Vatnsútflutningsfyrirtækið
Lindarfoss ehf., hefur farið þess
á leit við Ísafjarðarbæ að vatns-
kaupasamningur fyrirtækisins
við sveitarfélagið verði fram-
lengdur. Samningurinn um hag-
nýtingu og sölu á vatni úr vatns-
lindum Ísafjarðarbæjar, var fyrst
undirritaður árið 2008 og átti að
vera bundinn til 40 ára. Samn-
ingurinn féll aftur á móti úr gildi
tveimur árum síðar þar sem
ákvæði í samningnum voru ekki
uppfyllt af hálfu Lindarfoss ehf.,
(áður Brúarfoss ehf.). Ákvæðið
hljóðaði upp á að fyrirtækið
myndi tengja vatnslagnir og hefja
fyrirhugaða starfsemi fyrir ákveð-
inn fyrirfram greindan tíma.

Brúarfoss ehf., hafði í upphafi
ráðagerðir um að flytja vatn

erlendis í blöðrum og gámum.
Markaðsetja átti vatnið í tvennu
lagi, annars vegar sem iðnaðar-
vatn til vín-, bjór- og lyfjafram-
leiðenda og hins vegar til Afríku-
lands þar sem skortur er á fersku
vatni. Fyrirtækið stefndi einnig
að því að reisa 15.000 m² verk-
smiðju- og geymsluhús við
Sundahöfnina á Ísafirði og áttu
þær framkvæmdir að hefjast árið
2010. Einnig hugðist fyrirtækið
byggja 1.600 m² á sama svæði.
Ekkert af þessu hefur gengið eftir.

Í byrjun síðasta mánaðar var
greint frá því hér í blaðinu að
ráðgert væri að fyrsta vatnssend-
ingin færi frá landinu eftir ára-
mót.  „Við vonumst til að við
getum farið að sigla beint með
vestfirska vatnið frá Ísafirði til

Rotterdam eftir áramót, en eins
og staðan er í augnablikinu verð-
um við að byrja í Hafnarfirði,“
sagði Birgir Viðar Halldórsson
stjórnarformaður Brúarfoss ehf.,
en fyrirtækið mun senda sína
fyrstu vatnssendingu eftir helg-
ina. Flutt verður vatn frá Hafnar-
firði til flóttamannabúða í Pan-
ama í Mið-Ameríku, en útflutn-
ingurinn fer fram í samstarfi við
Flóttamannahjálp Sameinuðu
þjóðanna og kanadíska góðgerð-
arfyrirtækið On Guard for Hum-
anity. 

Birgir sagði markmiðið vera
að flytja vatnið út frá Ísafirði, enda
hefur verið gerður samningur við
Ísafjarðarbæ um að nota vatn úr
Vestfjarðagöngum til útflutn-
ingsins. Vegna flutningskostn-

aðar mun hinsvegar ekki nást að
flytja vatn út frá Ísafirði fyrr en
eftir áramót. „Eina leiðin til að
geta flutt vatn frá Ísafirði er að
flytja 120 gáma að lágmarki í
senn. Það þurfa ekki endilega að
vera 120 gámar af vatni, það getur
verið eitthvað með í sendingunni.
Þetta þurfum við að gera til að ná
upp í flutningskostnaðinn,“ sagði
Birgir Viðar, sem vonast til þess
að með þetta fyrirkomulag muni
verða til þess að út- og innflutn-
ingur til og frá Ísafirði muni auk-
ast mikið.

Bæjarráð hefur tekið vel í
erindi Lindarfoss ehf., og leggur
til við bæjarstjórn að samning-
urinn verði framlengdur um tvö
ár.

– audur@bb.is

Vatnssamningurinn endurnýjaður?

Skíðasvæðið flutt undir
skóla- og tómstundasvið

Að undanförnu hefur blaðið
fjallað um þá tillögu meirihluta
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar að
færa rekstur skíðasvæðisins í
Tungudal og á Seljalandsdal frá
framkvæmda- og rekstrarsviði
bæjarins yfir á skóla- og tóm-
stundasvið. Tillagan var fyrst sett
fram í september en var felld á
bæjarstjórnarfundi í lok þess
mánaðar. Fulltrúar Í-listans sáu
ekki ávinning með tilfærslunni
og var hún því felld. Málið var
síðan aftur tekið upp á bæjar-
ráðsfundi 8. nóvember síðastlið-
inn þar sem hún var samþykkt en
þó ekki hljóðlaust.

Bæjarfulltrúar Í-listans gerðu

athugasemdir við umræðuna og
vildu taka málið af dagskrá á
þeim forsendum að það hefði ver-
ið afgreitt með formlegum hætti
í bæjarstjórn á fundi 20. septem-
ber. Arna Lára Jónsdóttir, bæjar-
fulltrúi Í-listans, lagði fram eftir-
farandi bókun á fundinum 8. nóv-
ember: „Sú ákvörðun meirihluta
bæjarstjórnar að endurflytja til-
lögu um flutning skíðasvæðis frá
umhverfis- og eignasviði yfir á
skóla- og tómstundasvið óbreytta,
sem var felld á lögmætum bæjar-
stjórnarfundi þann 20. september
sl. er með ólíkindum.  Slík máls-
meðferð hefur til þessa verið
óþekkt og sýnir skýr merki um

valdníðslu og þá stjórnunarhætti,
sem meirihluti bæjarstjórnar
stundar. Til þessa hefur afgreiðsla
bæjarstjórnar á tillögum verið
endapunktur á málsmeðferð og
er það fáheyrt að þær séu fluttar
óbreyttar eins og hér er gert.“

Margrét Halldórsdóttir, svið-
stjóri skóla- og tímstundasviðs
Ísafjarðarbæjar segir að ávinn-
ingurinn sé sá að öll íþróttamann-
virki sveitarfélagsins séu komin
undir sama hatt. „Skíðasvæðið
var fært á framkvæmda -og
rekstrarsvið við skipulagsbreyt-
ingar árið 2008 og forstöðumaður
var ráðinn yfir skíðasvæðinu. Frá
árinu 2010 hefur aftur á móti

enginn forstöðumaður verið starf-
andi en það fyrirkomulag hefur
ekki þótt vera hentugt og ljóst
var að ráða þyrfti umsjónarmann
til að sjá um skíðasvæðið ein-
göngu,“ segir Margrét og bendir
á að álagið á fækkandi fjölda
starfsmanna sem sáu áður um
skíðasvæðið hafi reynst of mikið.

Margrét  og Jóhann Birkir
Helgason sviðstjóri framkvæmda-
og rekstarsvið skiluðu inn grein-
argerð þar sem fram kemur að
eðlilegt sé að skíðasvæðið sé með
öðrum íþróttamannvirkjum á
skóla -og tómstundasviði og að
íþrótta -og tómstundanefnd fjalli
um málefni þess. – audur@bb.is

Málefni skíðasvæðisins hafa verið umdeild.

Snjómælir SM4 er búnað-
ur sem mælir dýpt snjóalaga
og hitastig í snjónum með
20 cm millibili og auðveldar
þannig allt eftirlit og spár
um snjóflóðahættu. Örn Ing-
ólfsson snjóaeftirlitsmaður
hjá Snjóflóðasetri Veður-
stofu Íslands á Ísafirði hefur
haft yfirumsjón með hönn-
unar- og þróunarvinnunni við
búnaðinn sem settur hefur
verið upp víða um land. Með
honum í verkefninu eru Bald-
ur Hólmgeirsson sem hannar
vefhlutann, Ingólfur Eggerts-
son sem sér um vélbúnaðar-
og rafmangshlutann og Víðir
Arnarson sem sér um forritun
á búnaðinum.

Búnaðurinn hefur verið
settur upp á níu stöðum á
Íslandi og átta mælar voru
síðan settir upp í Svíþjóð og
Noregi á síðasta ári. Í síðustu
viku birtist grein í netútgáfu
Bergens Tidende, sem er eitt
virtasta dagblað Noregs, þar
sem sagt er frá uppsetningu
snjómælanna á sjö nýjum
stöðum í Noregi. „Mælarnir
sem settir voru upp í fyrra
hafa reynst það vel að þeir
hafa ákveðið að setja þá upp
á fleiri stöðum, “ segir Örn
Ingólfsson um framkvæmd-
ina. „Snjóflóðasetrið er í
samstarfi við hliðstæðar
stofnanir á Norðurlöndunum
og í ljós hefur komið að þessi
búnaður virðist henta mjög
vel við norskar aðstæður. Nú
er bara að fylgja þessu vel
eftir, það er spennandi vetur
framundan – ef það snjóar.“

Í grein BT er haft eftir
starfsmanni Norsku vega-
gerðarinnar að ef þetta til-
raunaverkefni gefist vel,
verði mælarnir settir upp til
frambúðar á stöðum þar sem
snjóflóðahætta er mikil. 
Tilraunaverkefninu lýkur
2015 og þá verða ákvarðanir
teknar um framhaldið.

– eg@bb.is

Ísfirskt
hugvit selt
til Noregs

Mohaugen í Noregi.
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Ritstjórnargrein

Fram á veginn
Spurningin

Á að afnema verð-
tryggingu af lánum?

Alls svöruðu 468.
Já sögðu 407 eða 87%
Nei sögðu 61 eða 13%

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:
Norðanátt, skýjað

og snjókoma á
norðanverðu landinu.

Áfram kalt í veðri.
Horfur á laugardag:
Norðlæg eða breytileg
átt og bjart veður, en él

við NA-ströndina.
Talsvert frost, einkum

í innsveitum.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðlæga átt

með snjókomu eða éljum
á vestanverðu landinu.

Þriðja skífa
Skúla mennska

Þriðja breiðskífa ísfirska
tónlistarmannsins Skúla
mennska, kom út í síðustu
viku. Á plötunni sem fengið
hefur nafnið „Blúsinn í
fangið“ eru ellefu ný íslensk
blúslög sem Skúli flytur
ásamt hljómsveitinni Þungri
byrði. Platan var tekin upp í
mötuneyti Arctic Odda ehf.,
á Flateyri í ágúst síðastliðn-
um undir stjórn Flateyrings-
ins Önundar Hafsteins Páls-
sonar. Þetta er þriðja plata
Skúla á jafn mörgum árum.
Áður hafa komið út plöturn-
ar „Skúli mennski „ og
„Búgí!“ með Skúla menn-
ska og hljómsveitinni Grjót.
„Ég var að fara með hana til
dreifingaraðilanna núna
eftir hádegið,“ segir Skúli
þegar blaðið hafði samband
við hann.

„Ég er bara nokkuð ánægð-
ur, við tókum hana upp í
mötuneyti Artic Odda á
Flateyri þar sem öll aðstaða
er mjög góð og svo er þarna
líka góður flygill,“  segir
Skúli. Plötuumslagið var
unnið af Darra Úlfssyni og
teikningin er eftir Jelenu
Micic Jóhannsson. Með-
limir Þungrar byrði eru
Hjörtur Stephensen á gítar,
Bolvíkingurinn Kristinn
Gauti Einarsson á trommur,
Tómas Jónsson á píanó/
rhodes, Bolvíkingurinn Valdi-
mar Olgeirsson á bassa og
Þorleifur Gaukur Davíðsson
á munnhörpu.

Uppkaup fasteigna við
Seljalandsveg í biðstöðu

„Ég heyri ekki neitt,“ segir Ást-
hildur Cesil Þórðardóttir íbúi að
Seljalandsvegi 100 á Ísafirði en
hún hefur átt í viðræðum við bæj-
aryfirvöld í Ísafjarðarbæ vegna
snjóflóðavarnargarðs sem reisa
á við heimili hennar. Snemma
árs 2011 var greint frá því hér í

blaðinu að bæjarráð Ísafjarðar-
bæjar hefði lagt til að farið yrði í
viðræður við eigendur fasteignar-
innar sem og eigendur fasteign-
arinnar að Seljalandsvegi 102,
með uppkaup í huga. Ásthildur
segir að málið hafi verið sett í
bið næstu þrjú árin og að hún sé

með lögfræðing sem vinnur að
málinu.

„Þeir sögðu að ég þyrfti að
rýma húsið en mætti nota það
sem sumarhús en síðan átti ég
bara að rýma það og allt yrði
jafnað við jörðu,“ segir Ásthildur
og bætir við að bæjarstjórn Ísa-

fjarðarbæjar hafi borið fyrir sig
aur- og grjótskriðum sem og snjó-
flóðum. Hún segir aftur á móti
að aldrei hafi verið snjóflóða-
hætta á þessu svæði. Jafnframt
undrast hún tal um aur- og grjót-
skriður á sama tíma og hún megi
nota húsið sem sumarhús.

Smurbrauðsvertíðin hafin
Smurbrauð verður sífellt vin-

sælla hjá landanum og Ísfirðingar
eru þar engin undantekning.
Smurbrauð hefur verið á boð-
stólum á veitingastaðnum Við
Pollinn á Hótel Ísafirði frá árinu
1997. Trausti Már Grétarsson,
matreiðslumaður á Við Pollinn
segir að smurbrauðs matseðillinn
séð mjög vinsæll fyrir jólin. „Það
er mjög mikið að gera gera hjá
okkur frá því smurbrauðsvertíðin
hefst og þar til henni lýkur á
Þorláksmessu,“ segir Trausti.
Hann segir einnig að mjög vin-
sælt sé hjá fyrirtækjum að kaupa
smurbrauð og bjóða starfsfólki
sínu.

Hamraborg á Ísafirði hóf að
bjóða upp á smurbrauð fyrir síð-
ustu jól og segir Gísli Úlfarsson,
annar eigenda fyrirtækisins að
það hafi gefist mjög vel og að

endurtekning verði á því í ár.
Hamraborg býður fólki upp á að

panta smurbrauð og taka með sér
heim. Smurbrauð á sér langa sögu

í Danmörku og má segja að brauð-
ið sé einn af þjóðarréttum Dana.

Smurbrauð er herramanns matur.

Fyrirtækið 3X Technology hefur enn eina ferðina sýnt og sannað
hvers það er megnugt, með hönnun og sölu á vinnslukerfi til fyrir-
tækis í Suður Afríku. Um er að ræða þrjú sjálfvirk karainnmötunar-
kerfi sem stjórna flæði hráefnis sjálfkrafa inná vinnslulínur ásamt
sjálfvirkni við alla meðhöndlun fiskikara fyrir og eftir losun.
Annað stórverkefni í vinnslu hjá 3X er ROTEX-vinnslubúnaður
fyrir línu-veiðiskip, sem verið er að smíða og gert verður út frá
Alaska.

Ísfirðingurinn Jóhann Bæring Gunnarsson, hefur fengið fimm
milljóna króna styrk frá Nýsköpunarsjóði til að vinna að hönnun og
þróun nýrra hjólastóla, verkefni sem Jóhann hefur unnið að um
nokkurt skeið. Hér er um yfirgripsmikið og kostnaðarsamt verk að
ræða. Framhaldið mun ráðast eftir niðurstöðunni við næstu skrefin.
Draumurinn er að unnt verði að skapa samkeppnishæfa framleiðslu
hjólastóla á Vestfjörðum, en þess konar starfsemi hefur aldrei
verið á Íslandi.

Velgengni Murr ehf í Súðavík, sem framleiðir gæludýrafóður og
náð hefur samningi við stórt dreifingarfyrirtæki í Bandaríkjunum
og útrás Saltverks ehf í Reykjanesi, ber áræði og dugnaði vitni og
er, ásamt því sem áður er getið, mikilvægur þáttur í að Vestfirðingar
nái vopnum sínum á ný, atvinnulega séð.

70 þúsund tonn af sófasettum!70 þúsund tonn af sófasettum!70 þúsund tonn af sófasettum!70 þúsund tonn af sófasettum!70 þúsund tonn af sófasettum!
Áhugi erlendra skipafélaga á strandsiglingum við Íslandsstrendur

er sagður vera að glæðast. Talið er að íslensku skipafélögin, Eimskip
og Samskip,  sýni málinu áhuga. Innanríkisráðherra hefur boðað að
stefnt sé að því að strandsiglingar hefjist á vori komanda.

Augljóslega sýnist sitt hverjum um ágæti og arðsemi slíkra flutn-
inga.

Algeng viðmiðun í röksemdafærslu fyrir málinu, er mismunur
sem sagður er vera á flutningskostnaði á sófasetti frá Reykjavík, út
á land, annars vegar með skipi og hins vegar með bíl. Í spjalli
tveggja þingmanna í sjónvarpsþætti nýverið, var því haldið fram,
greinilega af lítilli hrifningu yfir endurvakningu sjóflutninga, að
áætlað væri að 70 þúsund tonna flutning þyrfti til að reksturinn
stæði undir sér og vart væru miklar líkur á því að slík ókjör af sófa-
settum væru í boði til flutnings! Ef ákvörðun um endurvakningu
strandsiglinga á að grundvallast á slíkum málflutningi, er vart við
miklu að búast.

Fyrirtækin, sem gerð voru að umtalsefni í fyrri hluta leiðarans
þurfa á allt öðru að halda en fávíslegu snakki um 70 þúsund tonn af
sófasettum!                                                                              – s.h.
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Tek einn dag í ei
Ásgeir Överby tekur á móti mér

á hlaðinu fyrir utan litla húsið
hans við Strandgötu 3b í Hnífs-
dal.  „Þetta hús var nú ekki byggt
í gær,“ segi ég. „Nei, það er nú
orðið rúmlega 100 ára gamalt.
Það væri sjálfsagt búið að friða
það ef það stæði inn á Ísafirði, en
það þykir ekki ástæða til þess að
halda upp á þessa kofa hér í
Hnífsdal,“ segir hann og brosir.
„Hér í húsinu hefur margt fólk
búið gegnum tíðina, jafnvel stórar
fjölskyldur. Í dag hefur verið sagt
við mig að þetta sé of lítið, ég
þurfi að fá mér eitthvað stærra!
Guðmundur Guðmundsson út-
gerðarmaður fæddist hér og bjó
til 24 ára aldurs. Það voru sex í
hans fjölskyldu, að auki oft gest-
kvæmt, það gistu stundum hjá
þeim stórar fjölskyldur.“

Ásgeir býður upp á Melroses-
te og við tyllum okkur í stofunni.
Þar stendur píanó sem Ásgeir
hefur nýlega fest kaup á og ofan
á því liggur bókin Teach yourself
to play the Piano. „Ég hef verið
að dútla mér við að læra á það
sjálfur. Það hefur gengið rólega,
en það er hægt að læra allt ef
maður heldur sig við efnið og ef
tíminn er óendalegur getur maður
lært allt! Annars er miklu betra
að hafa kennara. Ég hélt nú eitt
sinn að ég kynni bara ágætlega á
harmónikku en eftir að ég fór í
nokkra tíma til kennara uppgötv-
aði ég að ég kunni nú varla neitt,“
segir Ágeir og hlær.

Í horninu stendur tölvan og
Ásgeir segir mér að hann eyði
töluverðum tíma fyrir framan
hana og lesi aðallega fréttavefina.
Hann hefur verið duglegur við
að skrifa athugasemdir við fréttir
og sjálfsagt hafa margir rekist á
þær þegar þeir lesa BB-vefinn.
„Já, ég geri þetta stundum. Þetta
er svolítill vandi því þarna gildir
að segja sem mest í sem fæstum
orðum, en ekki lítið í löngu máli,
eins og gjarnan vill verða.“
Við færslurnar hans Ásgeirs er
mynd af hrafni og ég spyr hvaðan
þessi krummi komi. „Þetta er nú
einn af þeim vesalingum sem ég
gef að borða hérna fyrir utan. Ég
tók myndina út um gluggann.
Annars eru þeir nú orðnir ofaldir
þessir krummar og líta ekki við
hverju sem er. Það er vonlaust að
bjóða þeim upp á gamalt brauð
og annað þvíumlíkt. Þeir vilja helst
ekkert nema kjöt.“

Sogamýrin og NoregurSogamýrin og NoregurSogamýrin og NoregurSogamýrin og NoregurSogamýrin og Noregur

Þegar við erum búnir að koma
okkur fyrir segir Ásgeir mér und-
an og ofan af uppruna sínum.

„Faðir minn hét Alf Överby
og var norskur. Hann kom til
Íslands á stríðsárunum eftir að
hafa verið í siglingum milli Ís-
lands og Englands. Þeir voru
saman í þessum siglingum hann
og Per Sulebust og settust báðir
að hér, en Per  lést fyrir fáeinum
árum. Móðir mín hét Guðbjörg
Líkafrónsdóttir Överby og var
ættuð héðan úr Jökulfjörðum og
Djúpinu. Ég fæddist við Skerja-
fjörð í Reykjavík 1944 og er elst-
ur fjögurra systkina; Bernharð er
fæddur 1945,  Óttar 1947 og Guð-
björg er fædd 1948. Gunnar Atli
er yngstur en hann fæddist árið
1952 í Noregi.

Við fjölskyldan bjuggum í
Sogamýri fyrstu árin og ég man
eftir að þá var Sogamýrin grænt
víðerni eins langt og augað eygði.
Það breyttist um það leyti sem
við fluttum burt en þá hófust
byggingaframkvæmdir á Smá-
íbúðahverfinu. Við fluttum til
Noregs haustið 1951 en ég var
þá nýbyrjaður í Laugarnesskól-
anum og staldraði því stutt við
þar. Målöy var heimabær föður
míns og þangað komum við í
nóvember. Þetta er lítil bær á
lítilli eyju, rétt fyrir norðan Berg-
en – eiginlega í eyranu á ljóninu
ef fólk kann að sjá það út á landa-
korti.

Í Målöy settist ég á skólabekk
strax og við komum þótt ég skildi
nú ekki neitt í tungumálinu, en
það lagaðist nú fljótlega. Við
bjuggum aðeins utan við bæinn
og fyrsta daginn í skólanum
drógu strákarnir í bekknum mig
heim á magasleða, þessi heimferð
er mér enn í dag eftirminnileg.

Noregur var fátækt land á þess-
um tíma rétt eftir stríðið og skóla-
byggingin var gömul. Okkur
yngri krökkunum var ekki kennd
leikfimi í skólanum en eldri
krakkarnir æfðu leikfimi á skóla-
ganginum þegar kennslustundir
voru í gangi. En þarna byrjaði
maður að spila fótbolta og það
var nú öðruvísi en seinna varð
hér á Íslandi. Fullorðna fólkið
hafði engin afskipti af okkur, við
stofnuðum liðin okkar sjálf og
sáum alfarið um okkur.“

Með Heklu til ÍslandsMeð Heklu til ÍslandsMeð Heklu til ÍslandsMeð Heklu til ÍslandsMeð Heklu til Íslands
„Við bjuggum í Måley í þrjú

ár en fluttum þá aftur til Íslands
og þá hingað til Ísafjarðar. Við
sigldum yfir hafið með Heklu,
síðan með Skjaldbreið til Ísa-
fjarðar á Höfuðdag 1954. Höfuð-
dag bar þá upp á sunnudag og
það var nú annað upp á teningn-
um hér á þessum helgidegi en í

Noregi. Það var ekki norskur
sunnudagur  í Dokkunni, allt á
fleygiferð; menn að stokka upp,
beita og dytta að trillunum. Ég
var gáttaður á þessu því í Noregi
voru allir í sparifötunum á sunnu-
degi og unnu ekki handtak. Búð-
irnar voru meira að segja opnar
og mitt fyrsta verk á Ísafirði var
að fara í Félagsbakaríið og Mjólk-
urbúðina og kaupa bakkelsi og
mjólk út í sopann. Höfuðdagur
er talinn boða breytingar, hann
gerði það fyrir mína fjölskyldu!

Ég byrjaði í skóla þá um haust-
ið og var þá tíu ára. Fyrst um sinn
bjuggum við í Króknum við
Hnífsdalsveg hjá Guðmundi
Guðjónssyni og vorum þar yfir
veturinn. Um vorið fluttum við
svo á Hlíðaveg þar sem við bjugg-
um æ síðan. Þennan fyrsta vetur
fraus Pollurinn og það var í fyrsta
sinn sem ég sá freðinn sjó, en í
Noregi höfðu strákarnir sagt mér
að sjór gæti ekki frosið og því
hafði ég trúað þar til ég kom til
Ísafjarðar!

Þennan fyrsta vetur gerði
kuldakast um áramótin og raf-
magnið var skammtað þannig að
neðri bærinn fékk rafmagn fyrir
hádegi og efri bærinn eftir hádegi.
Mér fannst þetta nú frekar forn-
fálegt og leist ekki á blikuna.
Nokkrum árum seinna komst
Mjólkárvirkjun í gagnið og svona
kom ekki fyrir aftur.“

Líf og fjör og skákLíf og fjör og skákLíf og fjör og skákLíf og fjör og skákLíf og fjör og skák
„Ég gekk svo auðvitað í barna-

skólann á Ísafirði og var ágætlega
sáttur við þá vist. Mér gekk sæmi-
lega í náminu, þótt mér hafi leiðst
lærdómurinn og hugurinn hafi
aldrei staðið til bóknáms. Mér er
samt oft hugsað til þeirra breyt-
inga sem orðið hafa á kennslunni
og viðhorfi til skólamála síðan
þá.  Á þessum tíma var ekkert
tillit tekið til barna sem áttu í
námserfiðleikum. Þau börn sem
þurftu á sérkennslu að halda voru
einfaldlega kölluð tossar og þar
látið við sitja. Þannig var strax
við tíu ára aldur hægt að þekkja
þá nemendur úr sem myndu
heltast úr lestinni og ekki ná
barnaskólaprófinu. Það rættist þó
ágætlega úr þessum krökkum
flestum sem ég man eftir, þau
fengu snemma vinnu sem sendlar
og annað þvíumlíkt og plumm-
uðu sig.

Það var náttúrulega oft mikið
fjör hér á þessum árum enda
óhemju margir krakkar í bænum
á þessum tíma.  Ég fermdist á
hvítasunnudag 1958 og þá voru
fermdir 64 á Ísafirði í tveimur
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hollum. Það var þó enginn skortur
á veislusölum eins og er í dag!
En það var oft mikið líf og fjör
hjá okkur krökkunum. Ég man
t.d. vel eftir snjóköstunum sem
voru á milli barna-og gagnfræða-
skólans í frímínútum. Þau enduðu
oftar en ekki með allsherjar slags-
málum, án þess að kennararnir
væru nokkuð að skipta sér af
okkur.

En þetta voru þó ekki bara
slagsmál og læti hjá okkur krökk-
unum. Ég lærði að tefla hjá strák
sem heitir Jóhannes Ragnarsson
og er kallaður Jói á Öldunni. Síð-
an gekk ég í Taflfélag Ísafjarðar
haustið 1955 og þar voru æfingar
tvisvar til þrisvar í viku.  Þetta
var á þeim tíma þegar Friðrik
Ólafsson var að slá í gegn úti í
skákinni, áhugi á skák efldist
mikið við þessa sigurgöngu Frið-
riks og við tefldum mikið á þess-
um árum.

Ég man vel eftir fyrsta Vest-
fjarðamótinu sem var haldið 1959
og ’60. Þá komu menn hingað
hvaðanæva af Vestfjörðum.
Nokkrir komu með strandferða-
skipi frá Patreksfirði eftir jólin
og sigldu svo til baka eftir ára-
mótin. Mér er stundum hugsað
til þess að ef þetta mót hefði
verið haldið í dag hefðu þessir
menn sjálfsagt ekki komist, nú
þegar strandsiglingarnar hafa
verið lagðar af. Ég tók þátt í
þessu og gekk frekar brösulega í
lengri skákunum en stóð mig
nokkuð vel í hraðskákunum þar
sem ég lenti í þriðja sæti. Besti
árangur minn í skákinni var þó á
Vestfjarðamótinu 1965 þegar ég
varð Vestfjarðameistari.

Botninn datt svo úr skákinni
þegar sjónvarpið kom árið 1968
en eftir það gátu menn aldrei
komið saman nema á fimmtu-
dögum og ég held að skákin hafi
aldrei náð sér aftur á strik eftir
það.“

Á vinnumarkaðinumÁ vinnumarkaðinumÁ vinnumarkaðinumÁ vinnumarkaðinumÁ vinnumarkaðinum
„Ég hætti svo í skóla sextán

ára og fyrsta vinna mín eftir skóla
var sem vefari hjá Álafossi. Mað-
ur vissi náttúrulega ekkert hvað
maður var að fara út og þetta var
leiðindavinna sem maður réð
ekkert við, óharðnaður ungling-
urinn. Þannig ég kom aftur til
Ísafjarðar um haustið og byrjaði
að vinna hjá  Jóni Þórðarsyni við
að gera við Reiðhjallavirkjun í
Bolungarvík. Það var kuldaleg
uppá fjallinu. Svo fór ég í Norð-
urtangan til Guðmundar Móses.
Það var mikil vinna, sér í lagi á
vorin þegar steinbítsvertíðin stóð
sem hæst, en þá var staðið frá
átta á morgnana til tíu á kvöldin,
alla daga vikunnar. Ég stóð einna
mest við roðflettivélina og þetta
voru oft langar tarnir, t.d. var
engin pása frá klukkan hálf fjögur
eftir kaffitímann fram til klukkan
sjö á kvöldinn.  En þetta þótti
ekkert tiltökumál – svona var
þetta bara á þessum tíma.

Vorið 1962 var mér boðið að
vinna á traktorsgröfu, sem Oddur
Pétursson, bæjarverkstjóri og Jón
Guðjónsson ráðunautur, höfðu
fest kaup á. Ég fékk eiginlega
taugaáfall því ég átti ekki von á
að vera boðin slíkt ábyrgðarstarf
á splunkunýrri vél, en greip tæki-
færið. Það gekk nú á ýmsu í þessu.
Kennslan var ekki upp á marga
fiska; við fórum inn í malarkrús
og vorum látnir moka þar í
klukkutíma, og þar með var hinu
formlega námi lokið og við sendir
út að vinna.

Ég vann víða á þessum trakt-
orsgröfum, m.a. við hitaveitu-
framkvæmdir í Reykjavík og svo
vann ég við að lagfæra golfvöll í
Grafarholtinu . Vorið 1963 sló
ég því mitt fyrsta golfhögg þegar
við lékum okkur að því að fara
holu í höggi í kaffitímanum, en
þetta voru jafnframt mín síðustu
golfhögg því ég hef ekki komið
nálægt golfi síðan þá,“ segir Ás-
geir og brosir.

Bítlarnir á SólborgBítlarnir á SólborgBítlarnir á SólborgBítlarnir á SólborgBítlarnir á Sólborg
og sjómennskaog sjómennskaog sjómennskaog sjómennskaog sjómennska

„Haustið 1963 tókum við fjöl-
skyldan við rekstri á veitinga-
stofu hér á Silfurgötu sem hét
Sólborg og við rákum hana sam-
an í nokkur ár. Þetta var á þeim
árum sem Bítlarnir voru að taka
sín fyrstu skref til heimsfrægðar.
Við vorum með djúkbox á Sól-
borg en ég hafði komist yfir eina
af fyrstu plötum Bítlanna „Twist
And Shout“ og skellti henni box-
ið. Hún var ekkert spiluð fyrst
um sinn, en ég lét hana þó á
fóninn nokkrum sinnum og þá
komust fleiri á bragðið og áður
en langt var um liðið gekk hún
alveg stanslaust í nokkra mánuði.
Bítlarnir urðu svo stórstjörnur
seinna um veturinn þegar þeir
hófu innreið sína til Bandaríkj-
anna vorið 1964. Bretar með sítt
hár voru samt ekki framandi fyrir
Ísfirðinga, þannig var hártíska
enskra togarasjómanna löngu
fyrir daga Bítlanna.

Ég fór til Reykjavíkur 1966 og
réði mig sem kyndara á síðutog-
arann Egil Skallagrímsson. Það
var ágætisvinna að vera kyndari
– ég var allavega laus við vos-
búðina. Þetta var gufuvél, katl-
arnir kynntir með svartolíu, þann-
ig að maður þurfti að hafa lítið
fyrir þessu miðað við þegar katl-
arnir voru kynntir kolum og
kyndarar þurftu að moka kolum
allan daginn. Ég sat bara rólegur
og fylgdist með gufuþrýstings-
mælinum.

Ég hafði þó farið svolítið á sjó
áður en ég hóf störf á Agli Skalla-
grímssyni. Nokkrum dögum eftir
fermingu talaði ég við skipstjór-
ann Einar Jóhannsson og réð mig
upp á hálfan hlut á Ísborgina sem
var síðutogari. Um kvöldið áður
en við lögðum af stað fór ég um
borð til að skoða vistaverurnar
og varð þá litið inn í stakka-
geymsluna og þaðan lagði út

stækju að mér varð flökurt. Hvað
ertu nú búinn að koma þér út í,
hugsaði ég þá með mér.

Daginn eftir mætti ég þó um
borð og var þar um sumarið.
Skipstjóranum og stýrimannin-
um, Leifi Pálssyni úr Hnífsdal lá
hátt rómur og þegar þeir voru í
brúnni þurftu þeir oft að öskra.
Mér leist nú ekkert á þetta í upp-
hafi, en svo vandist ég þessu,
enda heyrðist varla neitt í þeim
niður á dekk nema þeir öskruðu
og þeir höfðu bara vanið sig á
þennan háværa talsmáta.

Ég var yngsti maðurinn um
borð, aðeins fjórtán ára, og líka
sá eini sem ekki reykti. Þetta
voru ágætis karlar, t.d. var Ingvi
Hrafn Jónsson, seinna fréttastjóri
Ríkisútvarpsins, þá aðeins sextán
ára, en hann reif kjaft við þá
fullorðnu, þó ekki yfirmennina.
Við vorum tíu á vakt og allavega
helmingurinn af vaktinni var ekki
orðinn átján ára. Við fórum til
Grænlands, þar sem ég sá fyrsta
borgarísjakann, en aflinn var
lélegur, 200 tonn eftir þrjár vikur,
sem þótti ekki mikið í þá tíð.
Launin voru léleg á togurunum á
þessum tíma, þetta voru svona
þokkaleg verkamannalaun.

Þegar leið á sumarið fórum
við til Nýfundnalands þar sem
höfðu fundist ný karfamið. Við
vorum komnir á miðin eftir fimm
daga siglingu og köstuðum um
10 leytið á sunnudagsmorgni.
Stuttu seinna þegar ég kom upp í
brú voru tveir risastórir bingir af
karfa sitthvoru megin á dekkinu.
Eftir um 30 tíma törn var skipið
fullt með tæp 300 tonn. Þetta var
erfiðasta törn sem ég hef lent í
fyrr og síðar. Við vorum með ís
um borð en hann var orðinn að
einum stórum ísklaka þegar við
vorum komnir þangað suður eftir
og það þurfti að berja hann í
sundur með ísöxum. Það hafðist
ekkert undan og fiskurinn var
orðinn skemmdur þegar við kom-
um til hafnar á Ísafirði. Þetta var
því lélegur túr þrátt fyrir metafla.

Þessar veiðar við Nýfundna-
land héldu áfram um veturinn
þar til íslenski togarinn Júlí fórst
þarna í febrúar 1959 og fleiri
togarar lentu í hremmingum.
Þessir gömlu síðutogarar voru
líka engin skip til þess að vera úti
í ísingu eins og átti líka eftir að
koma í ljós hérna í Djúpinu.“

Ætlaði aldreiÆtlaði aldreiÆtlaði aldreiÆtlaði aldreiÆtlaði aldrei
að verða sjómaðurað verða sjómaðurað verða sjómaðurað verða sjómaðurað verða sjómaður

Þótt sjómennska hafi verið að-
alstarf Ásgeirs í gegnum tíðina
segir hann að hann hafi aldrei
ætlað sér að verða sjómaður.

„Ég ætlaði aldrei að vera lengi
til sjós en einhvern veginn dróst
þetta áfram. Ég var alla tíð sjó-
veikur þannig að ef ég hafði verið
lengi í landi fann ég alltaf fyrir
ógleði og lystarleysi í nokkra
daga á eftir en þetta rjátlaði þó
venjulega af manni. Þetta er leið-
inleg vinna en ágætlega borguð

og það vantaði alltaf fólk á sjóinn
þannig maður endaði með því
leggja þetta fyrir sig.

Ég var á mörgum bátum og
togurum á síðari hluta sjöunda
áratugarins og fór m.a. á rækju í
Djúpinu, stundaði humarveiðar
á Suðurlandi og réri bæði á línu
og troll hér fyrir vestan. Auk
Egils Skallagrímssonar var ég á
Skutli, Jódísi, Korfa og Guðnýju,
sem voru allt bátar gerðir út frá
Ísafirði. Ég fór líka á skuttogara
eftir að þeir komu til sögunnar,
aðallega þó þegar það vantaði
mannskap og þá helst á Páli Páls-
syni.

Ég var á Guðnýju með Ásgeiri
Sölvasyni veturinn 1968-´69.
Rétt eftir áramót fórum við í róður
vestur í Víkurál. Það gerði von-
skuveður, skipið fékk á sig
mikinn ís. Við fórum til Þingeyrar
að berja af ísinn. Ásgeiri fansst
skipið vera orðið þungt í sjó, en
ég svaf allt landstímið, varð
einskis var. Lengst af var ég þó á
Guðnýju með Jóni Péturssyni úr
Bolungarvík, en hætti að mestu
til sjós rúmlega fertugur.

Síðar gerðist ég sundlaugar-
vörður í tvö ár á Ísafirði, sem var
ágætis vinna út af fyrir sig. Maður
þurfti bara leiða hjá sér vissa
hópa sem gengu stundum um
laugina eins og þeir ættu hana –
og gera enn.  Ef maður ætlaði að
standa í einhverju stímabraki þá
kallaði maður bara yfir sig
illindi,“ segir Ásgeir og hlær.

Sveitin ogSveitin ogSveitin ogSveitin ogSveitin og
vinnumennskavinnumennskavinnumennskavinnumennskavinnumennska

Sjómennska Ásgeirs var með
gamla laginu, þ.e. róið var á vertíð
yfir veturinn og svo var tekið frí
yfir sumarmánuðina. Á sumrin
réð Ásgeir sig stundum til vinnu-
mennsku í sveitinni.

„Mér hefur allt líkað vel í sveit-
inni og verið í vinnumennsku
víða; í Tungunum, Flóanum,
Grafningunum og Laugarbóli í
Ísafirði. Mér líkaði vinnan vel en
staldraði þó sjaldan lengi við.
Það getur verið svolítið þrúgandi
að búa inn á heimilum fólks og
vera alltaf gestur. Þó svo að
maður megi auðvitað haga sér
eins og maður væri heima hjá sér
þá fer maður ekkert í kæliskápana
nema að spyrja leyfis.

Einu sinni var ég í nokkrar
vikur í Lokinhamradal í Arnar-
firði hjá Sigurjóni Jónassyni sem
var bóndi á Aðalbóli. Ég var með
honum í sauðburði og það var
töluverð tilbreyting í því.  Þetta
var árið 1997 þannig að ég gat
keyrt til hans, en á leiðinni hitti
ég Elías Kjaran, sem þá var að
opna veginn eftir veturinn. Hann
gaf mér grænt ljós og ég hélt
áfram fyrir Svalvoga. Svo er ég
kominn til hans Sigurjóns og þá
er eins og ég hafi ferðast aftur í
tíma til 1930 – það eina sem
hafði breyst í hans búskap var
dagatalið á veggnum.

Það var ekkert rafmagn á bæn-
um, en hann var með einhvers-
konar miðstöðvarlampa með blá-
um loga og með honum kynti
hann upp bæinn. Þetta var þó
takmörkuð kynding og heldur
hráslagalegt þarna í herberginu.
Það gasaði frá lampanum og olíu-
brækja var í loftinu. Þetta átti að
heita skaðlaust en ég veit ekki
hvort menn væru sammála því í
dag.

Sigurjón var með eina kú og
hann skildi mjólkina og bjó til
rjóma. Svo geymdi hann rjómann
þar til aðeins var farið að slá í
hann og þá strokkaði hann og bjó
til smjör. Það var því súrbragð af
smjörinu sem sveitafólki þótti
eftirsóknarvert í gamla daga.  Svo
mjólkaði Sigurjón kindurnar
þegar þær voru búnar að bera og
fékk þannig ábrystir og það var í
matinn allavega annan hvern dag.
Það er töluverð kúnst að mjólka
kindur en Sigurjón kunni þetta
listavel.

Þetta voru heldur engar venju-
legar kindur hjá Sigurjóni. Þetta
var frekar eins og ein stór fjöl-
skylda og Sigurjón var höfuð fjöl-
skyldunnar. Hver kind hafði nafn
og persónueinkenni. Hann fór svo
á nær hverjum degi út um sveitina
til að fylgjast með kindunum sín-
um, hvar þær voru og hvernig
þær höfðu það. Flestir bændur
skipta sér ekkert af fénu yfir sum-
arið en búskapurinn virðist þó
ganga ágætlega hjá þeim þrátt
fyrir það.

Haustið eftir réð ég mig sem
vetrarmann á Hrafnseyri hjá Hall-
grími Sveinssyni og Guðrúnu
Steinþórsdóttur sem voru með
yfir 200 veturfóðraðar kindur.
Þarna var ég nær samfellt í tvö
ár. Það var nóg að gera frá morgni
til kvölds enda frekar gamalsdags
búskaparhættir í gangi. Ég þurfti
t.d. að bera allt heyið með
höndum úr hlöðunni. Annars
gekk þetta frekar tíðindalaust
fyrir sig. Það dó ein kind á
Nýársdag 1999 og það voru nú
öll skakkaföllin sem hægt er að
tala um,“ segir Ásgeir og hlær.

En leiddist Ásgeiri aldrei ein-
veran og einangrunin í Arnarfirði?

„Nei, mér leiddist aldrei. Ég
var með harmónikkuna með mér
og ef rafmagnið fór, þá gat ég
leikið á hana. Ég hef alltaf kunnað
vel við einveruna enda hef ég
alla tíð verið einn á báti. Nú á
síðustu árum hef ég þvælst nokk-
uð á milli sveitabæja og verið í
vinnumennsku í stuttan tíma í
senn, en hef ekkert verið til sjós
síðastliðinn áratug eð svo. Ég
hef verið á eftirlaunum síðstu ár
og því tekið því rólega. Ég er nú
að komast á þann aldur að það er
best að taka bara einn dag í einu.
Ég ætlaði nú aldrei að vera í
þessu húsi nema til bráðabirgða
en hef nú verið hér í sjö ár. Þannig
að ég læt framtíðina ráðast í
rólegheitum og sé svo hvað verða
vill,“ segir Ásgeir að lokum.

– Kristján Torfi Einarsson.
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Orkubúið styrkir
samfélagsverkefni

Stjórn Orkubús Vestfjarða
hefur ákveðið að veita styrki
til samfélagsverkefna á Vest-
fjörðum. Umsóknir um styrk-
ina þurfa að berast Orkubúi
Vestfjarða fyrir 1. desember
n.k. og er stefnt að því að
þeim verði úthlutað í desem-
ber.

Umsókn um styrk má
senda í pósti til Orkubús
Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400
Ísafirði, merkt „Styrkur“ eða
með tölvupósti til orkubús-
stjóra á netfangið kh@ov.is.

Gunnar sýn-
ir í Dortmund

Gunnari Jónssyni mynd-
listarmanni á Ísafirði hefur
verið boðið að sýna í Kunstl-
erhaus í Dortmund í Þýska-
landi í febrúar á næsta ári.
Flestar borgir Þýskalands
eiga sér Kunstlerhaus, eða
listamannahús sem standa
fyrir metnaðarfullum sýning-
um og var Kunstlerhaus í
Dortmund stofnað árið 1983
og hefur hýst margar litríkar
sýningar.

Gunnar útskrifaðist frá
Listaháskólanum  í Reykja-
vík síðastliðið vor og var
lokaverkefni hans  vídeó-
verkið Hringsól, sem er tekin
af bát frá Bolungarvík sem
hringsólar á Ísafjarðardjúpi.
Verkinu fylgir einnig texti
sem eru hugleiðingar manns
um samband hans við bátinn
og hafið.

Fjöldi skemmtiferðaskipa sem
heimsækir Ísafjörð fer fjölgandi
ár frá ári og er afrakstur kynn-
ingarstarfs sem stundað hefur
verið um árabil. Guðmundur M
Kristjánsson hafnarstjóri Ísa-
fjarðarhafna hefur unnið ötullega
að því að selja höfnina sem
áfangastað fyrir skemmtiferða-

skip og fylgt þannig vel eftir því
verkefni sem forveri hans í starf,
Hermann Skúlason, byrjaði á
fyrir allmörgum árum. Guð-
mundur sækir ráðstefnuna „Sea
Trade Europe“ sem haldin verður
í Marseille í Suður-Frakklandi
síðar í þessum mánuði.  Guð-
mundur segir ráðstefnur sem

þessar mjög mikilvægar til að
kynna höfnina og svæðið í heild
sinni, en einnig til að fylgjast
með því sem er að gerast í brans-
anum og geta brugðist við nýj-
ungum og breytingum í tíma.

Tekjur Ísafjarðarhafnar af
skemmtiferðaskipum námu um
32 milljónum króna á þessu ári

og fleiri skip eru bókuð næsta
sumar en heimsóttu svæðið í ár.
Guðmundur er bjartsýnn á fram-
haldið. „Þetta leggst mjög vel í
mig, það er ekki mikið um
árekstra, þetta raðast ágætlega
niður og ekki fleiri en eitt skip á
dag. Í ár voru tekjur hafnarinnar
um milljón á skip að meðaltali.“

Ísafjarðarhöfn kynnt í Marseille
Fjöldi skemmtiferðaskipa sem heimsækir Ísafjörð fer fjölgandi ár frá ári og er afrakstur kynningarstarfs sem stundað hefur verið um árabil.

Plötusafnarinn að Hrafnabjörgum
Sigurjón Samúelsson, bóndi að

Hrafnabjörgum í Laugardal í Ísa-
fjarðardjúpi, segir veturinn leggj-
ast vel í sig þrátt fyrir að leið-
indagarður hafi gengið yfir landið
undanfarið sem og að hafa orðið
fyrir því óláni að 10 hektarar
beitarlands í hans eigu skemmd-
ust mikið í sinubruna í sumar.
„Þetta er ljótt að sjá og víða brann
þetta alveg niður í rót,“ segir Sig-
urjón. Hann segist ekki hafa hug-
mynd um stærð lands Hrafnar-
bjarga, en lýsir umfangi og
landamerkjum af þeim mun meiri
nákvæmni. Í dag er Sigurjón með
um 200 fjár sem fer fækkandi,
enda orðinn 76 ára gamall. Sig-
urjón er mikill plötusafnari og
segist snjóta þess yfir vetrartím-
ann. Hann segist einnig eiga mik-
ið af bókum.

„Ég á nokkra faðma af bók-
um,“ segir Sigurjón og notar
sama mælikvarða þar og við plöt-
urnar. Hann segir eiga „hávað-
ann“ af íslenskum 78 snúninga
plötum og þær fyrstu frá árunum
1907-8. „Þetta eru íslensku söng-
vararnir, Pétur Jónsson og Eggert

Stefánsson. Ég á allar raddirnar
frá þessum tíma og allt með
Eggert.“ Sífellt bætist í safnið og
nú á Sigurjón töluvert safn af
geislaplötum og hann á flest sem
til þarf til að hlusta á gömlu

plöturnar. „Ég á nokkrar gerðir
grammófóna sem ég hef gert við
sjálfur, m.a. stofufón með lúður
upp í loftið, töskuspilara fyrir 78
snúninga plötur og svo á ég líka
Edison Amberol hólkaspilara og

nokkra hólka til að hlusta á.“
Þetta er lifandi safn hjá Sigurjóni
og tónlistin ekkert slor. „Gæðin
eru líka svo miklu betri á þessum
gömlu plötum,“ segir Sigurjón.

– eg@bb.is

Sigurjón Samúelsson með hluta plötusafnsins á Hrafnabjörgum. Mynd: this.is.
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Stakkur skrifar >

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

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

deildar og vakið um-
ræður. Þær þurfa alls ekki

að fara saman við skoð-
anir útgefenda blaðsins.

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

á meðan hann notar
dulnefni sitt.

Vestfirðir – velferðin og útgerðin

„Hugmyndin kviknaði á nám-
skeiði sem ég sótti síðastliðinn
vetur,“ segir Guðrún Aspelund
sem hannað hefur eyrnalokka úr
plexígleri í fallegri gjafaumgjörð.
„Ég lét plata mig til að taka þátt
í námskeiðinu „Koddessuútúr-
hausnumáðér“ sem Listaskóli
Rögnvaldar Ólafssonar hélt í
samstarfi við fleiri aðila í byrjun
ársins og ég sé ekki eftir því
núna, þetta var alveg frábært.
Þarna voru nokkuð margir hönn-

uðir sem kynntu verk sín og leið-
beindu á námskeiðinu en aðal-
kennari var Ísfirðingurinn Páll
Einarsson iðnhönnuður. Nem-
endur heimsóttu m.a. söfn og
handverkshús á svæðinu og hug-
myndin að saltfisklokkunum
varð til þegar við heimsóttum
Byggðasafn Vestfjarða í Neðsta-
kaupstað,“ segir Guðrún.

„Hann Jón Sigurpálsson sýndi
okkur safnið og hvatti okkur til
að hanna eitthvað sem hægt væri

að selja í safninu og þá fór ég að
hugsa.“ Guðrún hannaði tvær
gerðir af eyrnalokkum úr plexí-
gleri, saltfisklokkana sem verið
hafa til sölu í Sjóminjasafninu í
Neðstakaupstað og ísbjarnar-
lokkana sem fást í Vestfirsku
verzluninni.  Guðrún segist lítið
sem ekkert hafa gert enn sem
komið er til að kynna framleiðsl-
una, en hún hafi fengið mjög góð
viðbrög og stefnir að því að koma
lokkunum í sölu á fleiri stöðum.

Ísfirsk gæðahönnun

Eyrnalokkarnir sem Guðrún Aspelund hefur hannað
hafa sterka skírskotun í vestfirska sögu og menningu.

Veðurstofa Íslands hefur tekið
ákvörðun um að breyta veðurat-
hugunarstöðinni í Æðey í Ísa-
fjarðardjúpi í sjálfvirka stöð. Ekki
hefur verið samfelld búseta í eyj-
unni undanfarin ár og er því ekki
grundvöllur til að reka þar mann-
aða veðurathugunarstöð. Að sögn
Þórönnu Pálsdóttur, veðurfræð-
ings hjá Veðurstofu Íslands, er

mikilvægi Æðeyjar sem veður-
stöðvar mikil, bæði vegna stað-
setningarinnar sem og sögulega
séð, en samfelldar veðurathugan-
ir hafa verið í eyjunni frá árinu
1946.

Settur var upp sjálfvirkur bún-
aður í eynni í haust sem sendir
verðurupplýsingar reglulega um
símkerfið til höfuðstöðvanna.

Sjálfvirkum veðurathugunar-
stöðvum hefur farið fjölgandi síð-
ustu árin, bæði hefur Veðurstofan
sett um sjálfvirkan búnað víðs-
vegar um landið og stórir rekstr-
araðilar á borð við Vegagerðina
og Landsvirkjum hafa einnig
verið að bæta við stöðvum. Veð-
urupplýsingar frá Æðey eru mjög
mikilvægar fyrir allt innanlands-

flug sem fer um Ísafjarðarflug-
völl.

Myndlistarmennirnir Ómar
Smári Kristinsson og Nina Ivan-
ova dvöldu um árabil í Æðey yfir
vetrartímann. „Við vorum í eynni
sjö vetur frá 1998 og við hefðum
ekki enst svona lengi ef þetta
hefði verið vondur staður.“  Hann
segir Nínu, sem er rússnesk, hafa

lært bæði á tölvu og að tala í
Æðey og þeim sé báðum efst í
huga hve þjónustan við þau hafi
verið góð. „Þó við værum þarna
utan samfélags, tók samfélagið
utan um okkur og sinnti öllum
okkar þörfum. Það var alveg
sama hver átti í hlut, allir hugsuðu
mjög vel um okkur.“

– eg@bb.is

Engin búseta í Æðey í Ísafjarðardjúpi í vetur
Frá Æðey.

Alþingi samþykkti lög um skattlagningu útgerðarinnar að frum-
kvæði ríkisstjórnar Steingríms J. Sigfússonar og Jóhönnu Sigurð-
ardóttur. Hvort stærsta og öflugasta útgerðin á Vestfjörðum,
Hraðfrystihúsið- Gunnvör í Hnífsdal, sem gerir út togarana Júlíus
Geirmundsson  og Pál Pálsson, muni greiða 380 eða 500 milljónir
í auðlegðarskatt til ríkisins skiptir ekki öllu máli. Mest um vert er
að álögurnar á útgerðina verða þungbærar og kunna að kalla á
sársaukafullar aðgerðir. Nægir að benda á sem víti til varnaðar
þær aðgerðir sem Ögurvík h.f. hefur gripið til, að selja togara og
segja upp sjómönnum. Ekki verður deilt um, hvar sem menn,
konur eða karlar, standa á sviði stjórnmálanna, að í upphafi átt-
unda áratugarins hófst nýtt velferðarskeið á Vestfjörðum með
skuttogaravæðingunni. Um leið kviknaði öfund margra. Sem bet-
ur fór bar Vestfirðinga gæfu til þess að standa saman og verka-
lýðshreyfingin ásamt atvinnurekendum gengu í takt í stórum
dráttum.

Hver er staðan nú að samþykktum lögum um auðlindaskatt?
Svo vísað sé beint til orða þeirra sem standa í framlínu útgerðar og
fiskvinnslu er hún þessi: „Við óttumst mjög þessa nýju skattlagn-
ingu á útgerðina,“ segir Sigurður Viggósson framkvæmdastjóri
fyrirtækisins Odda.

„Álögur hafa verið að aukast og kostnaðurinn hefur vaxið líka.

En við verðum að þrauka. Við erum eina stóra útgerðar- og
fiskvinnslufyrirtækið á Patreksfirði og við gerum allt áður en
við förum að segja upp fólki.“ Rétt er að taka fram að alls starfa
um 80 manns hjá Odda.

Einar Valur Kristjánsson framkvæmdastjóri HG talar á sömu
nótum og Sigurður. Starfsfólk fyrirtækisins eru 200 í 140
stöðugildum, þar af um 80 í landi. Einar Valur segir: „Það er
ekki gaman að þurfa að segja upp fólki og auðvitað reynum við
allt annað fyrst. Við erum búnir að vera hérna í yfir 70 ár en
stjórnvaldsaðgerðir síðustu ára hafa verið okkur sem starfa í
greininni mjög svo mótdrægar. Maður veltir því fyrir sér
hvaða þýðingu það hefur, þegar sérfræðingar sem stjórnvöld
hafa sjálf fengið - og það eftirá - til að gefa umsögn um þeirra
eigin frumvörp, hafa allir gefið þeim falleinkunn,“

Ljóst er af framansögðu að mjög kreppir að sjávarútvegsfyrir-
tækjum á Vestfjörðum líkt og víðar á Íslandi. Afleiðingarnar á
velferð Vestfirðinga og smám saman allra Íslendinga verða
slæmar og langan tíma getur tekið að vinda ofan af.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga hefur tekið stöðu með aukinni
skattlagningu. Hver þýðingin fyrir félagsmenn verður er nokkuð
augljóst. Hagur þeirra og allra annara Vestfirðinga skaðast að
óbreyttu, illu heilli.
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„Það hafa verið slæmar heimt-
ur í haust,“ segir Ragna Aðal-
steinsdóttir, bóndi að Laugarbóli
í Laugardal í Ísafjarðardjúpi.
Ragna segist vera búin að heimta
allar sínar kindur sem eru 140-
150 en enn vanti hana um 15
lömb. Hún segir að tófan hafi
komist í eina kind og eitt lamb
og þau hafi því komið illa til
reika í hús. „Ég er löngu búin að
taka rollurnar inn og það er búið
að rýja þær,“ segir Ragna. Í gegn-
um árin hefur Ragna verið dugleg
við að taka til sín vinnuglaða
menn og er einn slíkur hjá henni

um þessar mundir. Hún segist
ekki þurfa að leita sér að hjálpar-
fólki því oft komi vinnumenn
sem skiptast á að fara á bæina í
kring.

„Það er orðið lítið af bæjum í
Ísafjarðardjúpi sem búið er á,“
segir Ragna. Hún telur að allt
Djúpið muni fari í eyði í framtíð-
inni og er þá hennar bær þar ekki
undanskilinn. Ragna, sem er á
níræðisaldri, sér ekki fram á að
einhver taki við eftir hennar tíð.
Hún segist samt vera hress og
ekki geta kvartað yfir neinu.

– audur@bb.is

Slæmar heimtur að Laugarbóli í Ísafjarðardjúpi

 Ragna á Laugarbóli hefur lifað tímanna tvenna.

Auður Björnsdóttir hunda-
þjálfari á Ísafirði vinnur um
þessar mundir með hund, sem
hún er að þjálfa fyrir flogaveikt
barn. Að sögn Auðar er hund-
inum kennt að skynja lykt sem
verður til þegar efnaboð fara af
stað, sem eru undanfari floga-
veikiskastanna og láta foreldra
barnsins vita. Hún er með
hundinn í þjálfun á Ísafirði og
í næsta áfanga verður foreldr-
unum kennt að umgangast
hundinn og taka við skilaboð-
um frá honum.  Auður lærði að
þjálfa hunda fyrir blinda og
sjónskerta í Noregi og eftir
stutta námsdvöl í Skotlandi fór
hún aftur til Noregs og sérhæfði
sig í þjálfun hunda fyrir fatlaða.

„Hundar geta ekki bara lært
að opna hurðir, kveikja ljós og
sækja hluti, það er líka hægt að

kenna þeim að draga föt af
fólki og taka út úr þvottavél,“
segir Auður. Erlendis eru hund-
ar mikið notaðir við sjúkra-
þjálfun, t.d. alsheimersjúkl-
inga. „Það hefur líka gefist
mjög vel að gefa afbrotamönn-
um og fólki sem er í bataferli
eftir mikla neyslu eiturlyfja
tækifæri til þess að þjálfa
hunda,“ segir Auður. „Þessir
einstaklingar veita hundunum
grunnþjálfun og sú reynsla
hjálpar þeim sjálfum mikið í
bataferlinu.“ Auður segir þjálf-
un flogaveikihundsins vera
nýja reynslu fyrir sig, hún fari
suður með hundinn fljótlega
og þá komi betur í ljós hvernig
hefur gengið. „Ég er mjög
spennt að sjá hvort þetta gengur
upp.“

– eg@bb.is

Með fyrsta flogaveik-
ishundinn í þjálfun

Auður Björnsdóttir hefur þjálfað hunda til ýmissa
verka frá því hún dvaldi við nám í Noregi árið 1995.

Mikil umræða hefur verið í
fjölmiðlum að undanförnu um
niðurskurð á fjárframlögum til
Þjóðkirkjunnar. Að sögn Magn-
úsar Erlingssonar prófasts í Vest-
fjarðaprófastdæmi er um tvenns
konar framlög að ræða, annars
vegar sóknar- og kirkjugarðs-
gjöld, sem innheimt eru í gegnum
skattkerfið og hins vegar beinar
fjárveitingar til Biskupsstofu,
sem m.a. greiðir laun presta.
Kirkjan gerði samning við ríkið
árið 1997 um skipti á 1600 kirkju-
jörðum gegn því að ríkið greiddi
ákveðna upphæð á fjárlögum til
kirkjunnar. Frá efnahagshruninu
2008 hefur kirkjan ekki farið var-
hluta af niðurskurði frekar en aðr-
ir og segir Magnús að ríkið hafi
haldið eftir allt að þriðjungi sókn-
argjalda undanfarin ár. Þetta þýði
að sóknargjöldin hafi sætt meiri

skerðingu en almennt gerist hjá
stofnunum á vegum hins opin-
bera.

Í samningi kirkjunnar við ríkið
var gert ráð fyrir því að framlög
til Biskupsstofu nægðu til að
greiða 138 prestum laun en nú
duga framlög ekki fyrir nema
launum 111 presta.  Prestsem-
bættum hefur fækkað um sex á
undanförnum árum og er skýr-
ingin m.a. sú að gripið hefur verið
til þess ráðs í sparnaðarskyni að
auglýsa ekki þær stöður sem
losna.  21 embætti standa þá útaf
ef miðað er við samkomulagið
frá 1997. Magnús segir að prest-
um á Vestfjörðum hafi fækkað
umfram önnur landsvæði og
komi þar ýmislegt fleira til en
fólksfækkun á svæðinu. Fyrir
liggur að skera á enn frekar niður
í sameiginlegu prestakalli Bíldu-

dals og Tálknafjarðar og að þar
verði aðeins hálf staða prests.
Magnús segir þetta mjög bagalegt
sérstaklega þegar horft er til þess
að fjórtán prestaköll á landinu
séu fámennari og ættu þess vegna
frekar að taka á sig skerðingu.

„Það verður stöðugt þyngra í
vöfum með afleysingar þegar
prestum fækkar þar sem sam-
göngur eru eins erfiðar og á okkar
svæði,“ segir Vestfjarðaprófast-
ur. „Þessi mikli niðurskurður hef-
ur líka í för með sér að víða eiga
sóknirnar erfitt með að reka sig
og á það við um allt landið, ekki
bara hérna fyrir vestan.  Það þarf
að borga rafmagn og hita, og
organistarnir þurfa sín laun eins
og aðrir. Ætli þetta endi ekki
með því að við prestarnir verðum
bara að læra vinnukonugripin og
sjá um tónlistina sjálfir.“

Prestum fækkar meira á Vest-
fjörðum umfram aðra landshluta

Ísafjarðarkirkja.
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Sælkeri vikunnar er Kristín Gísladóttir á Ísafirði

Haustsúpa og rabarbarapæHaustsúpa og rabarbarapæHaustsúpa og rabarbarapæHaustsúpa og rabarbarapæHaustsúpa og rabarbarapæ
Ég ætla að gefa  uppskrift af

Haustsúpu sem er mjög þægi-
legt að gera, allt í pott og inn í
ofn í tvo tíma.

Haustsúpa
1½ kg nautagúllas
8 meðalsórar kartöflur, skorn-
ar í sneiðar
6 gulrætur, skornar í teninga
2-3 laukar, gróft skornir
rauð og græn paprika, gróft
skornar
2-3 msk kúmen
2-3 msk „Eftirlæti hafmeyj-
unnar“ frá Pottagöldrum
2 greinar af fersku rósmarini
pipar og salt
2 dósir niðursoðinir, heilir

tómatar
2 dósir tómatmauk (purrée)
með hvítlauk
200 gr hvítlauksrjómaostur
1½ l soð (nautakraftur, 3-4
teningar+vatn)

Setjið kjöt, kartöflur, annað
grænmeti og krydd í leirpott eða
annað eldfast ílát í þeirri röð sem
hér er talin upp, (ég hef notað
steikarpott og gefist vel). Útbúið
síðan lög úr niðursoðnum tómöt-
um, tómatmauki, hvítlauks-
rjómaosti og soði og hellið yfir
kjötið og grænmetið. Setið lok á
ílátið og látið í ofn við 170°C í 2
klst. Rétt áður en súpan er borin
fram eru lagðar tvær greinar af

rósmarini ofan á súpuna sem gerir
hana ómótstæðilega. Ekki spillir
að hafa rauðvín með.

Rabarbarapæ
Vonandi á fólk rabarbara frá

sumrinu í frystinum því hér er
góð blanda af sætu, súru og söltu.

2/3 l  rabarbari, skorinn í
sneiðar

2/3 úr  pakka Ritz-kex, mulið
1½ dl púðursykur
1 dl sólblómafræ, ristuð
2 dl smjör

Setjið kexið í plastpoka og
kreistið og kremjið þar til kexið
er orðið að mylsnu. Blandið
púðursykri vel saman við mylsn-

una. Setjið niðurskorinn  rabar-
barann neðst í eldfast mót og
þekið hann með mylsnublönd-
unni. Ristið sólblómafræin á
pönnu og stráið þeim yfir pæið.
Bræðið smjörið og hellið yfir
pæið áður en það er sett í 180°C

heitan ofninn og bakið í um
20 mínútur.  Berið fram með
vanilluís.

Ég skora á snilldarkokkinn
Bjarna Jóhannsson á Ísafirði
að vera næsta sælkera.

Hin 21 árs gamla Jóhanna
María Sigmundsdóttir, hefur
ákveðið að bjóða sig fram í
4.-5. sæti á lista Framsóknar-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi í komandi alþingis-
kosningum. Jóhanna María
er alin upp að Látrum í Mjóa-
firði við Ísafjarðardjúp og
þótt hún sé ung að árum, hefur
hún miklar og sterkar skoð-
anir. „Ég hef ákveðið að bjóða
mig fram þar sem ég tel að
reynsla mín af búsetu í bæði
dreifbýli og þéttbýli komi sér
vel við að finna lausnir á
mörgum málum. Þar má
nefna mín helstu hugarefni
samgöngumál, byggðamál,
atvinnumál og einna helst
landbúnaðarmál og mennta-
mál,“ segir Jóhanna María í
samtali við mbl.is.

Jóhanna María hefur mik-
inn áhuga á félagsmálum og
hefur starfað við slík mál frá
unga aldri. Jóhanna María tel-
ur að nauðsynlegt sé að fá
unga hugsjón inn í starf Fram-
sóknarflokksins og málefni
ESB eru henni ofarlega í huga
„Mín skoðun er sú að aðild-
arviðræður við ESB eiga að
vera leiddar af lýðræði ís-
lensku þjóðarinnar, skoðun-
um hennar og afstöðu. Ísland
getur vel staðið utan ESB og
þrátt fyrir það haldið áfram
og byggt upp öflugt samstarf
við aðrar þjóðir, hvort sem
þær standa innan eða utan
ESB,“ segir Jóhanna María.

– audur@bb.is

Ung vestfirsk
kona í framboð

Ólafur Halldórsson, sjúkra-
þjálfari og eigandi Sjúkraþjálf-
unar Vestfjarða, segir að einstakl-
ingar séu mun verra á sig komnir
í dag er þeir koma til hans í
sjúkraþjálfun. „Fólk er að koma
seinna en það ætti í raun að gera
og það er kannski búið að deyfa

sársaukann lengi með verkjalyfj-
um í stað þess að leita sér aðstoð-
ar,“ segir Ólafur. Hann segir að
mikið hafi verið að gera fyrir
hrun árið 2008 og þá hafi fólk
komið fyrr til meðferðar. „Í dag
bíður fólk hins vegar lengur eða
allt þar til það getur ekki meir.

Þá er aftur á móti erfiðara að eiga
við eymslin. Fólk er mun verra statt
í dag þegar það kemur í meðferð,“
segir Ólafur.

Hann segir að stjórnvöld hafi
lækkað niðurgreiðslur til sjúkl-
inga og það skýri einnig hvers
vegna fólk fer ekki í sjúkraþjálfun

fyrr en allt er komið í þrot. „Það
sem margir átta sig ekki á er að
það er hægt að leita til stéttarfé-
laga og sækja um niðurgreiðslu
á móti Tryggingastofnun,“ segir
Ólafur. Hjá Sjúkraþjálfun Vest-
fjarða starfa að jafnaði fjórir
sjúkraþjálfarar.   – audur@bb.is

„Fólk verra statt líkamlega en áður“

„Þetta gekk mjög vel og salan var góð,“ segir Sif Huld Alberts-
dóttir, forstöðumaður endurhæfingarstöðvarinnar Hvestu á Ísa-
firði sem efndi til kertamarkaðar á föstudag þar sem í boði var
handavinna vistmanna í formi kerta, skartgripa og fleira. Á
kertamarkaðinn mætti einnig Þuríður Sigurðardóttir, formaður
Styrktarfélags fatlaðra á Vestfjörðum, og færði Hvestu 200 þúsund
krónur til kaupa á tölvu fyrir starfsmenn stöðvarinnar. „Við höf-
um verið að veita styrki til fatlaðra vegna sumardvalar en ákváð-
um að setja það í bið og nota féð til að styrkja Hvestu því það er
jú sama fólkið sem nýtir styrkir þar,“ segir Þuríður og bendir á
að þörf hafi þótt á styrknum til tölvukaupa og því hafi þetta verið
kjörinn vettvangur.                                                   – audur@bb.is

Fær styrk til tölvukaupa

Margt var um manninn á árlegum kertamarkaði Hvestu.

Styrktarsjóður fatlaðra á Vestfjörðum afhenti Hvestu endurhæfingarstöð styrk til tölvukaupa.
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