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– Sjá viðtal í miðopnu við Önnu Áslaugu Ragnarsdóttur píanó-
leikara sem sleit barnskónum á Ísafirði. Hún fluttist ung út í

heim og hefur verið búsett í München mestan part ævi sinnar, er
þó alltaf með annan fótinn á Íslandi og líkar vel þetta fyrir-

komulag. Anna Áslaug segir frá uppvextinum á Ísafirði, náms-
árunum og endurkomu hennar í tónlistina.

Heimskonan
Anna Áslaug

Framlegð Ísafjarðar-
bæjar frá rekstri fyrir fjár-
festingar og afborganir
lána var jákvæð um 239
millj. kr. fyrstu níu mán-
uði ársins. Að teknu tilliti
til fjárfestinga er fram-
legðin 38 millj. kr. Þetta
kemur fram í mánaðar-
skýrslu fjármálastjóra
sem lögð var fyrir bæjar-
ráð. Í bréfi fjármálastjóra
kemur fram að gerðar hafa
verið breytingar á fram-
setningu rekstrarskýrslu
mánaðarins, dregið hefur
verið úr sundurliðun og
tölum fækkað í sundur-
greiningu rekstrar.

Tekjur Ísafjarðarbæjar
eru 2.104 millj. kr. á tíma-
bilinu en gjöld 1.624 millj.
kr. Laun og launatengd
gjöld eru 850 millj. önnur
rekstrargjöld 984 millj. kr.
og fjármagnskostnaður 31
millj. Fjárhagsáætlun fyr-
ir árið 2007 gerir ráð fyrir
að tekjurnar verði 2.661
millj. kr. og gjöldin 2.072
millj.kr. og að framlegð
til afborgana eftir fjárfest-
inga verði neikvæð um
138 millj. kr.

– smari@bb.is

Jákvæð
framlegð

Undirritaður hefur verið
samningur milli Ísafjarðar-
bæjar og ráðgjafarfyrirtækis-
ins Alsýnar á Ísafirði um átak
til atvinnusköpunar í Ísafjarð-
arbæ. Samningurinn gengur
út á að bærinn greiðir Alsýn
rúmar 800 þúsund krónur á
mánuði miðað við 30 klukku-
stunda framlag við að skapa
eða finna 100 störf á næstu
tveimur árum, en það telur
Steinþór Bragason, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins
lágmark til að halda sjó og
byggja upp á svæðinu. At-
vinnuráðgjafar Alsýnar ehf.,
koma fram í nafni síns fyrir-
tækis vegna verkefnisins sem
Ísafjarðarbær felur þeim. Full-
trúar Alsýnar mæta reglulega
á fund atvinnumálanefndar og
verður verkefnið endurskoð-
uð á þriggja mánaða fresti.

Undirritunin fór fram í hús-
næði Alsýnar að Aðalstræti
17 á Ísafirði, í málarablokk-
inni svokölluðu og var mikill
hugur í mönnum og ánægja
meðal viðstaddra, en fyrirtæk-
ið hefur sett sér háleit mark-
mið í atvinnusköpun. „Nú fer
verkefnavinna í gang hjá okk-
ur, við erum nú þegar með

þrjú verkefni í vinnslu, sem
ég get þó ekki látið meira upp
um á þessu stigi. Annars verð-
ur okkar starf það að finna
störf og tækifæri til að flytja í
bæinn og við verðum með alla
anga úti. Munurinn á okkur
og Atvinnuþróunarfélaginu er
sá að við erum sjálfstætt fyrir-
tæki og þurfum því ekki að
hafa neina opinbera hagsmuni
að leiðarljósi, við getum sótt
verkefnin hvert sem er. Við
ætlum bæði að finna fólk í
störfin og störf fyrir fólkið,“
segir Steinþór.

Steinþór vill koma því á
framfæri að þeir vilji fá aðstoð
fólks á svæðinu við að finna
störf og verkefni. „Ef fólk
fréttir af einhverju getum við
tekið að okkur að vinna jarð-
veginn og kanna málin til hlít-
ar. Við ætlum að hafa opið
hjá okkur á laugardögum milli
10 og 14 svo vinnandi fólk
geti kíkt við og rætt málin.“
Alsýn er í eigu Ólafs Arnar Ing-
ólfssonar, Einars Á. Hrafns-
sonar, Sigmundar R. Guðna-
sonar og Steinþórs Bragason-
ar, sem er jafnframt fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins.

– sigridur@bb.is

Ætla að skapa 100
störf á tveimur árum

Halldór Halldórsson bæjarstjóri undirritar samninginn
fyrir hönd Ísafjarðarbæjar. Fyrir aftan hann stendur

Steinþór Bragason, framkvæmdastjóri Alsýnar.
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Tveir fluttir með sjúkraflugi til ReykjavíkurTveir fluttir með sjúkraflugi til ReykjavíkurTveir fluttir með sjúkraflugi til ReykjavíkurTveir fluttir með sjúkraflugi til ReykjavíkurTveir fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur
Tveir voru fluttir á sjúkrahús á Ísafirði og þaðan með sjúkraflugi til Reykjavíkur eftir bílveltu

Seyðisfirði í Ísafjarðardjúpi síðdegis á þriðjudag í síðustu viku. Um hálf fimm um daginn barst
lögreglunni á Ísafirði útkall vegna bifreiðar sem hafði farið út af veginum yfir eiðið milli

Hestfjarðar og Seyðisfjarðar. Ökumaður bílsins viðurkenndi að hafa dottað undir stýri með
þeim afleiðingum að bíllinn fór út í kant og kastaðist af veginum í nokkrum veltum. Fjórir

voru í bílnum og allir í öryggisbeltum, auk þess sem loftpúðar sprungu út. Engu að síður voru
tveir farþegar það mikið meiddir að ráð þótti að senda þá til frekari aðhlynningar í Reykjavík.

Það mun taka tíma að flytja
þau störf sem Samband íslen-
skra sveitarfélaga hefur sam-
þykkt að flytja til Ísafjarðar
segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og
formaður sambandsins. Hann
segir að samþykkt stjórnar-
innar sé í raun tímamótasam-
þykkt því jafnhliða því að
ákveða að flytja sex til átta
störf frá Innheimtustofnun
sveitarfélaganna til Ísafjarðar,
hafi verið samþykkt að sam-
bandið sé almennt hlynnt
flutningi opinberra starfa á
landsbyggðina. „Nú hefst
vinnuferli hjá Innheimtustofn-
uninni og það mun taka ein-
hvern tíma“, segir Halldór.

Stjórn sambandsins útnefndi
nýja stjórnarmenn í Innheim-
tustofnuninni og meðal nýrra
stjórnarmanna er Sigurður
Pétursson bæjarfulltrúi á Ísa-
firði.

Starfshópur sem skipaður
var um flutning á Innheimtu-
stofnun sveitarfélaga til Ísa-
fjarðar taldi mögulegt að flytja
6-8 störf til sveitarfélagsins.
Hópurinn taldi þó ekki skyn-
samlegt að flytja stofnunina í
heilu lagi þar sem flutningur-
inn gæti haft neikvæð áhrif á
innheimtuárangur stofnunar-
innar. Um er að ræða bók-
haldsvinnu og almenn sam-
skipti við meðlagsgreiðendur.
Samkvæmt álitinu gæti tölu-

verður hluti af þeirri vinnu
sem stofnunin innir af hendi
farið fram hvar sem er á land-
inu og þyrfti ekki að fara fram
í Reykjavík.

Meirihluti starfshópsins taldi
að vanda beri vel til verka ef
af flutningi verður, s.s. með
endurskilgreiningu starfa og
ítarlegri skoðun á rekstrar-
áhrifum. Sigurgeir Sigurðs-
son, formaður stjórnar Inn-
heimtustofnunarinnar taldi þó
að ekki væri vænlegt að flytja
störf til Ísafjarðar, þar sem
það gæti riðlað starfsemi
stofnunarinnar verulega og
gæti komið niður á innheimtu-
árangri hennar.

– smari@bb.is

Störf Innheimtustofnunar
koma ekki strax til Ísafjarðar

Reiknað er með að þjón-
ustudeild aldraðra á dvalar-
heimilinu Hlíf á Ísafirði
verði lokað á næsta ári og
tíu leiguíbúðir fyrir aldraða
á Hlíf seldar. Þetta kemur
fram í bréfi Ísafjarðarbæjar
til eftirlitsnefndar með fjár-
málum sveitarfélaga vegna
viðvarandi halla á rekstri
sveitarfélagsins en Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri,
segir þetta ekki tengjast beint
rekstrarhagræðingu heldur
hafi það verið ákvörðun
sem tekin var á faglegum
forsendum.

„Það er einfaldlega betra
að mati fagfólks að hætta
rekstri þjónustudeildarinnar

og nýta sjúkrahúsið betur
þangað til búið er að reisa
fullkomið hjúkrunarheim-
ili. Sala 10 leiguíbúða kem-
ur til vegna þess að ekki
hefur verið mikil eftirspurn
eftir þeim. Kaupendur eru
eldri borgarar þannig að
notkun íbúðanna er sú sama
og áður. Þær nýtast í þágu
eldri borgara“, segir blogg-
síðu Halldórs.

Á þjónustudeildinni er
rúm fyrir 11 sjúklinga og
hefur verið mikill halla-
rekstur á þessari starfsemi
sökum ónógra daggjalda frá
ríkinu. Fyrir nokkru var
hætt að taka við sjúklingum
og eru þeir nú sex talsins.

Þjónustudeild
aldraðra lokað

á næsta ári

Hlíf dvalarheimili aldraðra á Ísafirði.

Landsbankinn og Ísafjarð-
arbær hafa undirritað samning
um bankaþjónustu sveitarfé-
lagsins. Ákveðið var að taka
tilboði Landsbankans er Ísa-
fjarðarbær bauð út viðskipti
sín í sumar en alls bárust fimm
tilboð.

„Við erum mjög stolt og
ánægð að hafa Ísafjarðarbæ í

viðskiptum. Það er líka gaman
að segja frá því að Ísafjarðar-
bær hefur verið í viðskiptum
við Landsbankann frá stofnun
sveitarfélagsins 1. júní 1996
og þar áður hafði Ísafjarðar-
kaupstaður verið í viðskiptum
við okkur frá stofnun bankans
á Ísafirði 15. maí 1904. Þetta
hefur því verið langt og farsælt

viðskiptasamband og við von-
um að svo verði áfram“, segir
Ingiríður Á. Karlsdóttir, úti-
bússtjóri Landsbankans á Ísa-
firði. Viðskiptin voru boðin
út til þriggja ára með mögu-
leika á framlengingu til tveggja
ára.

Auk tilboðsins frá Lands-
bankanum buðu í verkið

Glitnir, Sparisjóður Bolungar-
víkur og Sparisjóður Vestfirð-
inga. Frávikstilboð Lands-
bankans var talið hagstæðast,
en það hljóðar upp á rúmar 66
milljónir og er þá miðað við
að Ísafjarðarbær sé með 100
milljóna króna yfirdrátt alla
daga ársins í fimm ár.

– thelma@bb.is

„Langt og farsælt viðskiptasam-
band Landsbankans og bæjarins“

Frá undirskrift Landsbankans og Ísafjarðarbæjar; Þórir Sveinsson, fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar, Halldór
Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Davíð Björnsson aðstoðarframkvæmastjóri fyrirtækjasviðs Landsbankans

og Ingiríður Á. Karlsdóttir, útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði.

Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1930 var Kommúnistaflokkur Íslands
stofnaður við klofning úr Alþýðuflokknum. Stefna flokksins
var að sameina verkalýðsstéttina á grundvelli marxisma.
Kommúnistaflokkurinn og hluti Alþýðuflokksins runnu
saman í Sameiningarflokk alþýðu - Sósíalistaflokkinn 1938.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
29. nóvember 2007 –333. dagur ársins29. nóvember 2007 –333. dagur ársins29. nóvember 2007 –333. dagur ársins29. nóvember 2007 –333. dagur ársins29. nóvember 2007 –333. dagur ársins



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 29. NÓVEMBER 2007 33333

Allt bendir til þess að áfram
verði hallarekstur á Ísafjarð-
arbæ eins og undanfarin ár.
Ef það á að breytast þarf að
fara í harkalegri niðurskurð
en áður hefur þekkst eða að
tekjustofnar sveitarfélaga, og
þá sérstaklega sameinaðra
sveitarfélaga og sveitarfélaga
utan vaxtarsvæða verði styrkt-
ir. Þetta segir Halldór Hall-
dórsson í bréfi til eftirlits-
nefndar fjármála sveitarfélaga
varðandi viðvarandi halla á
rekstri sveitarfélagsins. Sam-
kvæmt árbók sveitarfélaga er
rekstur sameinaðra sveitarfé-
laga afar þungur og telur Hall-
dór að fjárhagslegur stuðning-
ur við sameiningu Ísafjarðar-
bæjar árið 1996 hafi ekki verið
nægur og í raun sé sveitarfé-
lagið enn að glíma við það
erfiða en bráðnauðsynlega
verkefni að sameina mörg sam-
félög í eitt.

„Það hafa verið stigin já-
kvæð skref varðandi tekju-

stofna sameinaðra sveitarfé-
laga. Sérstaklega varðandi
viðbótarframlag úr Jöfnunar-
sjóði í ár þar sem sérstaklega
er gert ráð fyrir að 1/4 fram-
lagsins fari til sameinaðra
sveitarfélaga. Þetta gefur
væntingar um að tekjustofnar
þessara sveitarfélaga batni en
vissulega þarf að gera miklu
betur ef þessi sveitarfélög eiga
að vera rekstrarhæf. Ísafjarð-
arbær er í raun þverskurður af
sameinuðum sveitarfélögum
og rekstrarerfiðleikarnir þekkt-
ir og því miður ekki útlit fyrir
mikinn bata á næstunni.

Það er meiri óvissa um tekj-
ur Ísafjarðarbæjar árið 2008
en verið hefur síðan á árunum
1999-2001. Ástæðan er þorsk-
aflaskerðing og samdráttur í
grunnatvinnuveginum. Leitað
er nýrra leiða á móti og engin
ástæða til annars en að vera
nokkuð bjartsýn á að þar
heppnist ýmislegt. Reiknað er
með að útgjöld vaxi tíma-

bundið vegna skipulagsbreyt-
inga og mannaráðninga tengd-
um þeim. Í lok ársins 2008 og
á árinu 2009 eiga skipulags-
breytingarnar að hafa haft þau
áhrif að launakostnaður lækki.

Ekki er reiknað með hag-
ræðingu í rekstri vegna sam-
einingar stofnana á borð við
grunnskóla eða leikskóla.
Ísafjarðarbær skiptist í mörg
byggðarlög og þarf hvert
byggðarlag sína þjónustu.
Væntingar eru um fjölgun
nýrra starfa í háskólageiran-
um, skráningarvinnu, rann-
sóknarstörfum o.fl. sem tengj-
ast Vestfjarðaskýrslunni svo-
kallaðri og fleiri aðgerðum
sem eru hugsaðar til að fjölga
nýjum störfum í bæjarfélag-
inu.

Það er ekki hægt að ná sömu
rekstrarhagræðingu út úr því
að sameina sveitarfélag og
fyrirtæki. Í tilfelli fyrirtækis
er verið að fjalla um reksturinn
og niðurskurði beitt ásamt

sameiningu deilda eftir því
sem þarf. Sameinað sveitarfé-
lag er ekki bara rekstur. Þar er
verið að sameina samfélög“,
segir Halldór í bréfinu.

Halldór segir að árangurs-
ríkustu leiðin til að bæta úr
hallarekstri sveitarfélagsins sé
að loka sem flestum deildum
bæjarfélagsins og sameina. Sú
ákvörðun hefur ekki verið tek-
in og verður helst ekki tekin
því íbúar bæjarfélagsins þurfa
að geta gengið að sinni grunn-
þjónustu án tillits til þess hvort
þeir búa á Ísafirði eða Þing-
eyri.

Í bréfinu tekur hann eftirfar-
andi dæmi um aðgerðir til að
bæta úr hallarekstri:

Tekjumegin í ársreikningi
er meiri óvissa en oft áður.
Áhersla er lögð á nýtingu
gjaldstofna og eru þjónustu-
gjöld í hærri kantinum í Ísa-
fjarðarbæ. T.d. hafa leikskóla-
gjöld lengi verið með þeim
hæstu á landinu. Leitað er

nýrra leiða til að auka tekj-
urnar hjá Höfnum Ísafjarðar-
bæjar og leitast er við að laða
ný störf til bæjarins.

Hækkun sorphirðingar og
sorpeyðingar er mikil hjá Ísa-
fjarðarbæ enda sorpeyðing
með því dýrasta á landinu ef
ekki sú dýrasta. Gjaldskrá hef-
ur hækkað mikið af þessum
sökum.

Leitast er við að selja sem
mest af eignum sem ekki nýt-
ast. T.d. verða seldar 10 íbúðir
af 30 leiguíbúðum fyrir aldr-
aða á Hlíf I. Búið er að ákveða
lokun þjónustudeildarinnar á
Hlíf. Þar er rúm fyrir 11 sjúkl-
inga og hefur verið mikill
hallarekstur á þessari starf-
semi sökum ónógra daggjalda
frá ríkinu. Fyrir nokkru var
hætt að taka við sjúklingum
og eru þeir nú 6 talsins. Reikn-
að er með algjörri lokun á
næsta ári (2008).

Samþykktar hafa verið skipu-
lagsbreytingar á stjórnsýslu

bæjarins þar sem stefnt er á að
hagræðing verði í framhaldi
af nýráðningum og tilfærslum
í störfum. Byrjað er að vinna
eftir nýju kerfi en innleiðingu
lýkur í maí 2008 skv. áætlun.

Árangur hefur náðst í því
að selja íbúðir út á almennan
markað úr félagslega húsnæð-
iskerfinu og þ.a.l. reiknað með
rekstrarhagræðingu og þar
með lægra framlagi aðalsjóðs
til þess rekstrar.

Sameiginleg innkaupastefna
og enn frekari útboð hafa verið
tekin upp í hagræðingarskyni.
Þar sem koma má við samein-
ingu starfa verður það gert.
Dæmi er sameining á starfi
íþrótta- og tómstundafulltrúa
og forstöðumanni félagsmið-
stöðva. Sú hagræðing mun þó
ekki koma í ljós fyrr en á árinu
2009. Leitast er við að halda
aftur af útgjaldaaukningu við
gerð fjárhagsáætlana og að-
haldi í rekstri.

– thelma@bb.is

Ísafjarðarbær enn að glíma
við sameiningu sveitarfélaga

Sameinað sveitarfélag er ekki bara rekstur. Þar er verið að sameina samfélög segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Tveir dæmdir fyrir fíkniefnabrotTveir dæmdir fyrir fíkniefnabrotTveir dæmdir fyrir fíkniefnabrotTveir dæmdir fyrir fíkniefnabrotTveir dæmdir fyrir fíkniefnabrot
Tveir karlmenn voru dæmdir til greiðslu sektar fyrir vörslu fíkniefna fyrir Héraðs-
dómi Vestfjarða í síðustu viku. Báðum mönnunum var gert að greiða 30.000
krónur í sekt til ríkissjóðs og komi fjögurra daga fangelsi í stað sektarinnar verði
hún eigi greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins. Annar maðurinn
hafði haft 0,28 grömm af tóbaksblönduðu kannabis í buxnavasa og lögregla fann
við leit í Skutulsfirði í haust og lagði hald á. Hinn hafði 0,53 grömm af tóbaks-
blönduðu hassi í buxnavasa og lögregla fann við leit í Bolungarvík 2006.

Tíður gestur í Ísafjarðarhöfn sekkurTíður gestur í Ísafjarðarhöfn sekkurTíður gestur í Ísafjarðarhöfn sekkurTíður gestur í Ísafjarðarhöfn sekkurTíður gestur í Ísafjarðarhöfn sekkur
Skemmtiferðaskipið Explorer sökk við Suðurskautslandið á

föstudag. Skipið hefur komið reglulega til Ísafjarðar á
undanförnum árum ásamt því að venja komur sínar á

óhefðbundna staði á Vestfjörðum. Það hefur m.a. legið
fyrir akkeri í Vigur og á Hornströndum. 100 farþegar voru

um borð í skipinu og 54 í áhöfn. Öllum hefur verið
bjargað. Explorer er 2400 tonna skip, smíðað árið 1969.
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Skafti Elíasson starfar sem
framkvæmdastjóri framleiðslu-
og þjónustufyrirtækisins Ásel
ehf. á Ísafirði. Hann er virkur
þátttakandi í atvinnumálaum-
ræðunni, og er einn þeirra sem
hafa lýst yfir áhuga á að setja
upp kláf upp í Eyrarfjall. Það
var því tilvalið að hitta Skafta
og ræða um kláfinn, atvinnu-
málin og framtíð Vestfjarða.

Fasteignaverð myndiFasteignaverð myndiFasteignaverð myndiFasteignaverð myndiFasteignaverð myndi
hækka um 10-15%hækka um 10-15%hækka um 10-15%hækka um 10-15%hækka um 10-15%
– Segðu mér aðeins frá kláf-

num, hvað er að gerast í þessu
verkefni í dag?

„Það er heilmikið búið að
gerast í þessu verkefni, erum
búnir að fá fullt af tilboðum
og vinna viðskiptaáætlun. Það
þarf mikið meiri vinnu til þess
að geta farið í þetta af fullum
þunga. Það sem við viljum
gera núna er að fá pening til
þess að fá fyrirtæki eins og
KMPG að vinna þetta frekar.
Það kostar á bilinu 10-15 millj-
ónir. Þá gætu þeir tekið þetta
verkefni í víðari skilningi, reikn-
að hversu mikil áhrif þetta
hefur, hversu mikið skemmti-
ferðaskipunum myndi fjölga
og ferðamönnum almennt. Þá
væri þetta tvíþætt rannsókn ef
svo má segja.“

– En fjárhagslega hliðin á
þessu, hafið þið fengið eitt-
hvað fjármagn í verkefnið?

„Við lögðum sjálfir fjár-
magn í þetta verkefni og höf-
um svo boðið fólki að kaupa
hlutafé, en það hefur bara ekki
gengið nógu vel. Aðilar af
Suðurlandi hafa lýst yfir áhuga
á þessu, að koma þá með fjár-
magn og vinnu. Það er í skoð-
un núna. Það er einmitt það
mikilvægasta hjá okkur núna,
að fá fjármagn í þessar rann-
sóknavinnu. Ef maður reiknar
15 milljónir á íbúa bæjarins,
þetta yrði kannski um að ræða
einhverjar 3000 krónur á haus.
Þá myndum við fá þetta á
hreint, annaðhvort er þetta
batterí sem að virkar eða batt-
erí sem virkar ekki. Ef við
erum með flottan pakka frá
stóru ráðgjafafyrirtæki þá er
mikið auðveldara að laða að
erlenda fjárfesta. Ég veit ekki
hversu mikill tími fer í svona
vinnu, en gæti hugsað mér fjóra
mánuði. Ef að þetta tekst og
niðurstaðan er jákvæð, þá
þurfum við fjármagn í verk-
efnið sjálft og við teljum að
það sé mikill hagur fyrir Ísa-
fjarðarbæ að ráðast í fram-
kvæmdir sem þessar. Ég er
alveg handviss um t.d. fast-
eignaverð á Ísafirði myndi

hækka um 10-15%.“
– Hefur ríkið lagt fjármagn

í þetta?
„Við höfum rætt við ýmsa

menn hjá hinu opinbera um
aðkomu þeirra að þessu. Það
hefur verið mikil áhugi hjá sam-
gönguráðuneytinu og von-
umst við til að þeir komi inn í
þetta verkefni.“

Varð til áVarð til áVarð til áVarð til áVarð til á
Langa MangaLanga MangaLanga MangaLanga MangaLanga Manga

– Hvar fæddist þessi hug-
mynd ?

„Ég var staddur í London
og fór í það sem kallast The
London Eye. Fannst það ótrú-
lega sniðugt, og fór að reikna
út hversu mikil peningamask-
ína þetta væri. Þegar að ég
kom heim var ég staddur á
Langa Manga með Úlfi Úlfars
í Hamraborg og hann fór að
ræða hvað hann langaði að
setja kláf upp Eyrarfjallið og
ég sagði „gerum það þá.“ Þá
fórum við að ræða þá fjölgun
sem hefur orðið á skemmti-
ferðaskipum á Ísafirði, og þá
staðreynd að aðeins helmingur
af þeim skipum sem sigla
hérna framhjá koma inn fjörð-
inn. Ef við hefðum kláf sem
þennan sem við höfum kynnt
myndum við fá mun fleiri skip

til okkar.“

Þurfum meiraÞurfum meiraÞurfum meiraÞurfum meiraÞurfum meira
fjármagnfjármagnfjármagnfjármagnfjármagn

– En ef við ræðum atvinnu-
málin almennt, telur þú að við
séum á réttri leið?

„Já, ég er viss um það. Helsta
vandamálið er vantrú Sunn-
lendinga á þessu svæði. Þar er
valdið yfir fjármagninu, og
þeir menn sem stjórna hafa
ekki trú á þessu svæði. Það er
verið að greiða hærri laun í
Reykjavík, hærri lóðargjöld,
leigur og annað slíkt. Þetta
eigum við að nýta okkur, við
erum með ódýrara vinnuafl
og húsnæði. En á móti þessu
kemur að við erum mörgum
árum á eftir í samgöngumál-
um. Það þarf að gera átak í
þeim málum, og ef áætlanir
ráðherra ganga eftir þá yrði
það gríðarleg lyftistöng fyrir
samfélagið.“

– Er það lausnin, meira fjár-
magn?

„Það er alveg klárt mál að
það vantar meira fjármagn inn
í samfélagið. Þetta er marg-
þætt vandamál, mörg verkefni
sem við eigum eftir að leysa.
Við þurfum að bjóða fólki sem
vill búa hérna, upp á meiri

afþreyingu. T.d. það að við
þurfum mannsæmandi sund-
laug. Við komum aldrei til
með að græða beint á því að
hafa sundlaug, en þetta er ekki
spurning um það. Auðvitað
græðum við óbeint á því, t.d.
með fjölgun ferðamanna í
bænum. Við getum ekki boðið
þeim upp á einhvern gamlan
andapoll. Ég held að samfé-
lagið hérna þurfi að stækka
það mikið að við náum að
halda lágmarks afþreyingu.“

Ekki að loka áEkki að loka áEkki að loka áEkki að loka áEkki að loka á
olíuhreinsistöðolíuhreinsistöðolíuhreinsistöðolíuhreinsistöðolíuhreinsistöð

– Hvað með olíuhreinsi-
stöð, er það kannski það sem
við þurfum?

„Það er kannski nákvæm-
lega það sem við þurfum til
að ná þessum fjölda sem þarf
til að halda uppi góðu bæjar-
félagi. Við eigum alls ekki að
loka á þetta verkefni, finnst
það ábyrgðarleysi að henda
þessu strax út af borðinu eins
og margir stjórnmálamenn
hafa gert. Við verðum að
skoða þetta mál í kjölinn, ætl-
um við að lifa á einhverjum
súrblöðkum hérna? Vestfirð-
ingar eru mjög duglegt fólk
sem vill vinna. Þess vegna
vilja margir fá olíuhreinsistöð,

einfaldlega til að fá vinnu.
Vestfirðingar nenna ekki ein-
hverju hangsi.

Það sem er líka svo slæmt
er þessi óvissa. Maður færð
kannski vinnu í fiskvinnslu-
fyrirtæki, en veist svo ekki
hvort maður hafir áfram vinnu
í næstu viku. Eftir að Miðfell
lokaði og svo hætti Kambur á
Flateyri og þar á undan þegar
að Marel fór úr bænum, þá
fannst mér samfélagið fara í
pásu. Neikvæðnin eyðileggur
alveg gríðarlega mikið fyrir.
Eins og með kláfinn, fólk bara
trúir ekki að þetta sé hægt. Ef
fólk myndi bara kýla á það,
ganga úr skugga um það hvort
þetta sé hægt út frá rekstrar-
legum sjónarmiðum þá myndi
það skipta öllu máli.“

BjartsýnnBjartsýnnBjartsýnnBjartsýnnBjartsýnn
– Ertu bjartsýnn á framtíð-

ina?
„Ég er mjög bjartsýnn af

eðlisfari, erfitt fyrir mig að
vera neikvæður. Það er dug-
legt fólk hérna, ég trúi ekki að
við séum að fara að gefast
upp. En það er búinn að vera
mikill mótbyr þannig að fólk
er margt neikvætt um að það
sé hægt að láta hlutina ganga
upp. Við verðum að nýta öll
okkar tækifæri.“

„Við lifum ekki á súrblöðkum“
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Jafnvel til
Ísafjarðar!

Ritstjórnargrein

Á þessum degi fyrir 34 árum

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693

og 849 8699, thelma@bb.is · Sigríður Gísladóttir, símar 456 4694 og 697 8797, sigridur@bb.is og Smári
Karlsson, sími 866 7604, smari@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is. Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór

Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega.  Einnig
sé greitt með greiðslukorti. ·  Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X

Góð mæting á Opna bók í EdinborgarhúsinuGóð mæting á Opna bók í EdinborgarhúsinuGóð mæting á Opna bók í EdinborgarhúsinuGóð mæting á Opna bók í EdinborgarhúsinuGóð mæting á Opna bók í Edinborgarhúsinu
Vel var mætt á bókakynninguna Opin bók sem haldin var í Edinborgarhúsinu á laugardag. Opin bók er
orðin að föstum viðburði á Ísafirði fyrir jólin en þá koma höfundar með nýútgefnar bækur sínar úr jóla-
bókaflóðinu og lesa fyrir gesti. Í ár heiðruðu fjögur skáld og einn bókmenntafræðingur samkomuna með
nærveru sinni. Ólína Þorvarðardóttir ljóðskáld og þjóðfræðingur frá Ísafirði las úr sinni fyrstu ljóðabók,
Vestanvindum, Þráinn Bertelsson las kafla úr glæpasögunni Englar dauðans, Einar Kárason las smásögu úr
smásagnasafninu Endurfundir og Jón Kalman Stefánsson las úr skáldsögunni Himnaríki og helvíti, en
sögusvið hennar er talið vera Ísafjörður. Þá flutti Kolbrún Bergþórsdóttir erindi um jólabókaflóðið í ár.

Skáld og fræðimenn
Opinnar bókar. Jón
Kalman Stefánsson,
Ólína Þorvarðardótt-
ir, Þráinn Bertelsson,
Kolbrún Bergþórs-
dóttir og Einar Kára-
son. Ljósm. Þorsteinn
J. Tómasson.

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað mann af ákæru
um að hafa keypt jörð af föður
sínum, sem nú er látinn, án
þess að faðirinn hefði haft
leyfi til selja hana. Það var
systir mannsins sem höfðaði
málið í þeim tilgangi að fá
kaupsamning hans við föður
þeirra ógiltan með dómi, en
til vara fór hún fram á að
samningnum væri rift. Bróðir-
inn var sýknaður af aðalkröfu
systurinnar og varakröfu henn-
ar var vísað frá dómi þar sem
talið var að frestur til máls-
höfðunar samkvæmt erfða-
lögum hefði verið liðinn við
höfðun málsins. Málsatvik eru
þau að eftir að móðir systkin-

anna lést fékk faðir þeirra leyfi
til að sitja í óskiptu búi maka
síns. Tæpum áratug síðar und-
irrituðu faðirinn og sonur hans
kaupsamning um jörðina auk
hluta í annarri jörð og bygg-
ingar og bústofn sem henni
fylgdi. Eftir lát föðurins fór
konan fram á það að bú for-
eldranna væri tekið til opin-
berra skipta.

Konan byggði í upphafi
málið á því að faðir hennar
hefði ekki fengið útgefið leyfi
til setu í óskiptu búi. Síðar var
upplýst að slíkt leyfi var gefið
út af sýslumanninum á Ísafirði
árið 1992, en leyfinu hafði
hins vegar ekki verið þinglýst.
Við aðalmeðferð málsins var

því byggt á því að hin umdeilda
ráðstöfun föður hennar hefði
honum ekki verið heimil án
samþykkis samerfingja. Bróð-
ir henni hafi mátt vita um
heimildarskort föður síns og
þá hafi hann vitað að hið af-
salaða voru allar eignir dánar-
búsins. Ennfremur hafi hann
hlotið að gera sér grein fyrir
því að allt verðmætamat í
kaupsamningnum hafi verið
langt undir markaðsverði.

Í dómsorði segir að kaup-
andi hafi um leið og hann tók
við eigninni tekið við öllum
réttindum og skyldum selj-
anda hvað hana varðar. Kaup-
andi hirðir arð af seldri eign
frá afhendingardegi og greiðir

skatta og skyldur af henni frá
sama tíma, en seljandi til þess
tíma. Ekki var hægt að rifta
samningnum þar sem að þegar
málið var höfðað var liðinn
hinn afdráttarlausi þriggja ára
frestur sem settur er í slíkum
málum.

Stefnandi getur því ekki
byggt á nefndu ákvæði í mál-
inu, enda hefur ekki verið í
ljós leitt að stefndi hafi leynt
gerð samningsins með svik-
samlegum hætti, sbr. meðal
annars þá staðreynd að hinum
umdeilda kaupsamningi var
þinglýst 26. nóvember 2003
og þá var afsali fyrir hinu selda
þinglýst 24. nóvember 2004.

– thelma@bb.is

Höfðaði mál gegn bróður sínum
fyrir að kaupa jörð af föður þeirra

Styrktarsjóður Tónlistar-
skóla Ísafjarðar fagnar 25 ára
afmæli sínu í síðustu viku. Af
því tilefni ákvað sjóðurinn að
færa skólanum skjávarpa,
DVD spilara og hljóðupp-
tökutæki eða svokallað ferða-
stúdíó. Gjöfin var afhent í
samsæti sem fram fór í skólan-
um. Upphaf styrktarsjóðsins
má rekja til ársins 1982 er tíu
konur komu saman að áskorun

Ragnars H. Ragnar, fyrrum
skólastjóra TÍ, og stofnuðu
styrktarsjóð húsbyggingar
Tónlistarskólans. Þegar skól-
anum hafði síðan verið úthlut-
að húsnæði í Húsmæðraskól-
anum Ósk einbeitti styrktar-
sjóðurinn sér að því að styrkja
skólann varðandi tækja- og
húsbúnað. Fjáröflun styrktar-
sjóðsins hefur lagt sitt mark á
bæjarlífið á Ísafirði og má þar

nefna að í aldarfjórðung hefur
styrktarsjóðurinn haldið torg-
sölu á Silfurtorgi á aðventunni.

Upphafleg fyrirmynd að
torgsölunni var jólamarkaður
eins og best gerist í stórborg-
um Þýskalands með ilmi af
glöggi og piparkökum, en ís-
firska torgsalan hefur þróast
með árunum og öðlast sín sér-
einkenni með kakói og lumm-
um, og ekki síst laufabrauðinu

sívinsæla sem gæðir markað-
inn þjóðlegum blæ. Torgsalan
hefur jafnan verið sjóðnum
drjúg tekjulind enda hafa þeir
fjármunir sem safnast hafa í
sjóðinn skipt sköpum í upp-
byggingu og velferð TÍ.

Helsta fjáröflun styrktar-
sjóðsins fer fram á aðventunni
en auk torgsölunnar hefur
sjóðurinn staðið fyrir jóla-
kortasölu um árabil.

Styrktarsjóður TÍ 25 ára
Guðrún Karlsdóttir, Linda Jónsdóttir og Jónína Guðjónsdóttur afhentu Sigríði Ragnarsdóttur gjöfina.

Óróleikinn í þjóðfélaginu leynir sér ekki. Línurit verðbréfa
stefnir hraðbyri í átt að gólfi Kauphallarinnar. Auðmenn eru
sagðir tapa fjárhæðum sem hugur almennings nær ekki að
fanga. Huggun harmi gegn er að þeir voru búnir að græða svo
mikið áður. Blíðuorðin þerra þó ekki tár litla mannsins, sem
tæmdi sparisjóðsbókina til að eignast hlutabréf í veikri von
um að teljast maður með mönnum. Á sama tíma og ríkissjóður
er sagður skuldlaus ná skuldir þjóðarinnar erlendis hátindum
alpanna. Kárahnjúkar, taumlaus uppbygging íbúðar- og versl-
unarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og skattalækkanir, sem
almenningur hefur að vísu farið á mis við, er sögð orsök vand-
ans sem nú er við að glíma. Ef til vill er þetta allt sama hag-
fræðin (hagræðingin) og lofuð er og prísuð í sjávarútveginum,
sem nú er skuldugri en nokkru sinni fyrr.

Flótti frá höfuðborgarsvæðinu? spyr Morgunblaðið í leiðara
fyrir skömmu. Blaðið segir ,,orðið of dýrt fyrir fólk á venjuleg-
um launum að búa á höfuðborgarsvæðinu,“ og því sæki það til
nágrannabyggða. ,,Þá eru dæmi um að fólk flytji enn lengra,
jafnvel til Ísafjarðar.“ Ekki skal mat á lagt hvort  það telst til
tíðinda að fólk flytji ,,jafnvel til Ísafjarðar“ þegar frið og ró er
ekki lengur að finna í samfélaginu syðra. Segja má að með
hverju árinu sem líður vefjist æ meira fyrir mönnum hvar höf-
uðborgarmörkin eru. Með sama skilningsleysi á málefnum
landsbyggðarinnar og ríkt hefur um langt árabil verður þess
ekki langt að bíða að Borgarnes, Reykjanesbær og Selfoss fái
númer úthverfa í borgríkinu Reykjavík. Þá verður of seint í
rassinn gripið!

Vel að verki var staðið með veitingu Verðlauna Jónasar
Hallgrímssonar til   Sigurbjörns Einarssonar, biskups, einhvers
mesta ræðusnillings sem mælt hefur á íslenska tungu. Þessi
orðsins jöfur, sem segir trú sína banna sér að vera bölsýnn,
hefur áhyggjur af orðfæð og latmælgi í íslensku. Undrar eng-
an. Varla til eftirbreytni þegar ,,sjónvarpsstjörnur“ og ,,átrúnað-
argoð“ poppheimsins eiga ekki önnur lýsingarorð yfir það
sem þeim þykir gott eða fallegt, en ,,geggjað“ og ,,geðveikt“.
,,Við megum ekki sofa á þessum dýrmæta verði því tungan er
okkar fjöregg, og við verðum að átta okkur á því að það er
veraldarundur að við skulum umgangast 1.000 ára gamla
texta með auðveldu móti,“ segir séra Sigurbjörn.

Aðventan er framundan. Í senn tími tilhlökkunar og kvíða.
Verður þörfin fyrir aðkomu hjálparstofnana til að hjálpa fólki
í gegnum hátíðina jafn mikil og á síðasta ári? Nei! Þörfin er
sögð verða meiri. Árum saman höfum við spurt: Hvernig má
þetta vera hjá einni af ríkustu þjóðum heims? Jafnoft fengið
ekkert svar. Ætlum við að sætta okkur við þetta áfram?

Eitt má fjöldinn vita: Það eru allir velkomnir til Ísfjarðar.
Nýtum aðventuna vel til þeirra hluta sem hún er ætluð.

s.h.

„Hinn 23 nóvember sl. fól iðnaðarráðuneytið Verkfræðiskrifstofu
Sigurðar Thoroddsens að framkvæma „könnun á því hvernig unnt sé
með skjótustum hætti að nýta innlenda orkugjafa í stað olíu til húshitunar
og annarra þarfa.“ Var verkfræðistofunni falið að hafa samráð við opin-
berar stofnanir og aðra aðila, sem hlut eiga að máli, um framkvæmd
þessarar könnunar og hraða henni svo sem kostur er. Á sviði hitaveitu-
framkvæmda á könnunin m.a. að beinast að flýtingu framkvæmda í
Kópavogi, Hafnarfirði og öðrum nágrannabyggðum Reykjavíkur; að
lögn hitaveitu frá Svartsengi til þéttbýlisstaðanna á utanverðu Reykjanesi;
að lögn hitaveitu frá Deildartunguhver í Borgarfirði til Akraness og
Borgarness; og að ýmsum smærri hitaveituáformum eftir því sem hag-
kvæmt er talið. Á sviði raforkuframkvæmda er verkfræðistofunni ætlað
að kanna, hvernig unnt sé að flýta áformum um notkun raforku til húshit-
unar, m.a. með samtengingu orkuveitusvæða, þannig að næg raforka
verði fáanleg á sama heildsöluverði um land allt og unnt verði að nota
hana til húshitunar á Austfjörðum, Vestfjörðu og í öðrum byggðalögum
þar sem jarðhiti er ekki tiltækur eða notkun hans ekki hagkvæm.“

Nýting innlendra
orkugjafa í stað olíu
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STAKKUR SKRIFAR

Mjallhvít og dvergarnir sjö
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.

Grunnskólinn á Þingeyri 110 áraGrunnskólinn á Þingeyri 110 áraGrunnskólinn á Þingeyri 110 áraGrunnskólinn á Þingeyri 110 áraGrunnskólinn á Þingeyri 110 ára
Hundrað ár eru liðin í nóvember frá upphafi skólahalds á Þingeyri.
Af því tilefni verður afmælisveisla og sýning á verkefnum þemadaga
nemenda á föstudag frá klukkan 11-14. Í boði verða léttar afmælis-
veitingar. Á laugardag verður skólinn opinn fyrir gesti og gangandi
sem vilja skoða sýninguna á verkefnum þemadaganna. Sýningin er
einnig opin frá klukkan 11-14 þann dag. Verkefni þemadaganna er
að koma ýmsum þáttum úr sögu skólans á framfæri.

Landaður afli jókst umtalsvert á SuðureyriLandaður afli jókst umtalsvert á SuðureyriLandaður afli jókst umtalsvert á SuðureyriLandaður afli jókst umtalsvert á SuðureyriLandaður afli jókst umtalsvert á Suðureyri
Þrátt fyrir niðurskurð á kvóta jókst landaður afli umtalsvert milli ára á Suðureyri. Óðinn

Gestsson, framkvæmdastjóri fiskvinnslunnar Íslandssögu á Suðureyri, segir að nær allur afli
komi til vinnslu hjá Íslandssögu, aðeins einn súgfirskur bátur landi á markað. Hann segir að

þrátt fyrir niðurskurðinn hafi Íslandssögumenn séð tækifæri og gefið í. Hann býst við að
áhrifa niðurskurðarins gæti fyrst um mitt næsta ár og á næsta kvótaári. Ýsuafli október-

mánaðar á Suðureyri tvöfaldaðist milli ára. „Við erum seigir að vinna ýsu og ýsuveiðar hafa
gengið vel en þorskur er ekki veiddur. Hann er einungis meðafli“, segir Óðinn.

Í framhaldi af frétt hér að
ofan um samkomulag Gáma-
þjónustu Vestfjarða og húsfé-
lagsins Hafnarstræti 9-13 á
Ísafirði, Neistahúsinu, um
endurvinnslu á sorpi frá fyrir-
tækjunum vill Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar koma á framfæri
nokkrum atriðum er málið
varðar. Í fyrsta lagi er ekki
um að ræða sorphirðugjald

sem bærinn innheimtir af fyr-
irtækjum, heldur sorpeyðing-
argjald. Sorphirðugjald sé inn-
heimt af einstaklingum. Hann
segir ennfremur að þróunin
sem á sér stað í sorpeyðingar-
málum geti haft slæmar afleið-
ingar fyrir bæjarfélagið, og
umhverfið.

„Þetta mál gæti orðið snúið
í umhverfisnefnd, af mörgum
ástæðum. Við sem bæjarfélag

þurfum að verja okkar hags-
muni því þetta getur valdið
gríðarlegri tekjulækkun, en
svo erum við líka að fást við
mál þar sem við erum í beinni
samkeppni við samstarfsaðila
okkar. Nú er fyrirkomulagið
þannig að það eru ekkert sorp-
hirðugjald á fyrirtæki, heldur
einungis sorpeyðingargjald.
Það er fast gjald á hvert fyrir-
tæki og mismunandi eftir

stærð fyrirtækjanna og þ.a.l
magni á sorpi. Fyrirtækin eru
flokkuð í 11 flokka og því á
þessi tala, 22 kr/kg sem nefnd
var í fréttinni ekki við um öll
fyrirtæki og segir í raun ekki
alla söguna því fyrirtækin eru
að borga fast gjald sem getur
verið frá núll krónum upp í
1,3 milljónir, allt eftir stærð,“
segir Halldór.

Hann bendir einnig á að það

sé bænum til hagsbóta að Funi
hafi sem mest að gera. „Af-
staða okkar er sú að við verð-
um að geta rekið sorpeyð-
ingarstöðina vel og ef þetta
fer á þann veg að fyrirtækin
fái lækkun sinna gjalda gæti
það þýtt að gjöldin hækki að
öðru leyti. Svo má ekki gleyma
að við notum orkuna úr Funa
til að hita upp Holtahverfið.“
Þróunin í sorpmálum kemur

Halldóri ekki á óvart og voru
bæjaryfirvöld búin að sjá þetta
fyrir. „Við ætlum að taka þátt
í þessari þróun með því að
setja upp vigt við Funa, svo
hægt sé að vigta sorpið inn en
það er bara hreint út sagt um-
hverfisvænna að brenna papp-
ann við 1000°C í Funa við
bestu aðstæður en að flytja
þetta með bílum suður og það-
an með skipum til Hollands.“

„Umhverfisvænna að brenna í Funa“

Vilja lækkun sorphirðugjalds
vegna endurvinnslu á pappa
Húsfélagið að Hafnarstræti

9-13 á Ísafirði, Neistahúsinu,
hefur sótt um stórfellda lækk-
un á sorphirðugjöldum til bæj-
arins, við gerð fjárhagsáætl-
unar Ísafjarðarbæjar. Í kjölfar
samkomulags við Gámaþjón-
ustu Vestfjarða um flokkun á
pappa og plasti frá öðru sorpi
mun sorplosun frá Neista til
sorpeyðingarstöðvarinnar Funa
minnka um að minnsta kosti
60-70%, segir í bréfi frá hús-
félaginu til bæjarins. Friðgerð-
ur Baldvinsdóttir, starfsmaður
Gámaþjónustunnar telur það
eðlilega kröfu hjá fyrirtækjun-
um að vilja lækkuð sorphirðu-
gjöld því það kosti 22 kr/kg
að brenna pappa hjá Funa og
því hljóti að muna um minna.

Friðgerður segir þennan

samning við fyrirtækin í Neista
vera það sem koma skal og
mörg fyrirtæki á svæðinu
komin með svipaðan samn-
ing, m.a. Bónus og útgerðar-
fyrirtækið Álfsfell svo dæmi
séu nefnd, auk þess sem mörg
önnur fyrirtæki hafi sýnt þessu
áhuga. Fyrirtækin fá sérstakan
pressugám og í hann er settur
þurr, hreinlegur úrgangspappi
og plast sem er flokkað í þrjá
flokka; glært plast, litað plast
og svonefnd spennubönd.

Gámaþjónustan fer svo um
og safnar saman pappanum
og plastinu og hefur keypt
stóra baggavél sem býr til úr
þessu pappa- og plastbagga.
Böggunum er svo raðað í stóra
gáma sem eru fluttir til Rott-
erdam í endurvinnslu. Nú

þegar hafa tveir gámar verið
sendir út og er þriðji gámurinn
að verða langt kominn. Gáma-
þjónustan hefur verið að stækka
við sig að undanförnu, bæði í
þjónustu og fermetrum og er
þetta liður í þeirri stækkun. Í
haust tók fyrirtækið í notkun
fyrrnefnda baggavél og sam-
fara því var ráðinn starfsmaður
til að sjá um þennan þátt.

Enn sem komið er býðst
þessi þjónusta einungis fyrir-
tækjum en ekki einkaheimil-
um en á gámasvæði Funa á
Kirkjubóli í Engidal er pappa-
gámur þar sem fólk getur hent
flokkuðum pappírsúrgangi.
Gámaþjónustan vonast til þess
að geta farið að bjóða almenn-
ingi upp á viðlíka endurvinn-
slu á næsta ári.

Húsfélagið að Hafnarstræti 9-13 á Ísafirði, Neistahúsinu, hefur sótt um stórfellda
lækkun á sorphirðugjöldum til bæjarins, við gerð fjárhagsáætlunar Ísafjarðarbæjar.

Sveitarstjórnum eru mislagðar hendur í störfum sínum. Engan þarf að
undra. Mörg flókin verkefni ber á borð þeirra. Venjulegu fólki sem hefur
fullan starfa með setu í bæjarstjórn er vandi á höndum. Mikil þekking er
nauðsyn. Skorti hana, kann illa að fara. Að auki verða þeir sem taka að sér
trúnaðarstörf fyrir samborgara sína að hafa til að bera dómgreind. Sé hennar
vant fer illa. Einn versti dragbítur flestra sveitarstjórna er mikil barátta
meiri- og minnihluta. Þar með hverfa hugmyndir minnihluta í heim gaspurs
og langra funda. Því nenna kjósendur ekki að fylgjast með. Um leið fer
mikil orka og tími til spillis.
            Nægir að líta til þess sem gerst hefur að undanförnu í borgarstjórn
Reykjavíkur. OR málið hefur kostað trúnaðarbrest milli borgarstjórnar og
kjósenda. Það á við um marga þeirra síðarnefndu. Nú bíða margir málefna-
samnings flokkanna fjögurra, Vinstri grænna, Frjálslyndra, Samfylkingar
og leiðtogans Björns Inga. Þess hefur oft verið getið hér að Vestfirðingar
nái langt á landsvísu. Reykjavík er strangt til tekið ekki á landsvísu, en ber
þvílíkan ægishjálm yfir önnur sveitarfélög, að jafna má vegtyllum þar við
það sem hæst gerist á Íslandi. Björn Ingi Hrafnsson ólst upp á Flateyri um
skeið.

Borgarfulltrúar hafa mikil fjárhagsleg völd og enn meiri áhrif sem
tengjast gríðarlegum fjármunum fyrirtækja borgarinnar. Flest hafa þau

hagnast á því að heimta inn gjöld af þegnum borgarinnar. Reyndar hafa
nágrannar einnig lagt sinn skerf fram og greitt fyrir heita vatnið. Þarf því
ekki að undra þótt viðbrögð borgaranna við fréttum af REI og Geysir
Green Energy hafi orðið sterk. Svandís Svavarsdóttir höfðaði mál til
ógildingar ákvörðunum og bakkaði svo út. Kannski var ekki mikið annað
að gera. Borgarstjórnarmeirihluti sprunginn og nýr kominn undir forystu
mannsins sem klauf hinn. Hann vill halda stefnunni.

Í ævintýrinu höfðu dvergarnir Mjallhvíti í hávegum. Þeir vildu allt fyrir
hana gera. Hún var falleg og indæl. Í veruleikanum féll Mjallhvít í áliti
vegna þess að dvergarnir gátu ekki komið sér saman. Því var gefið eftir. Nú
vita dvergarnir ekki sitt rjúkandi ráð nema einn sem heldur sínu striki og
völdum. Þau eru oft sæt og dugðu til að gjaldfella Mjallhvíti fyrir sunnan.

Á Ísafirði lét Mjallhvít sér ekki lynda að dvergarnir risu gegn henni. Var
þar sómi að. Kolbrún Sverrisdóttir er lífsreynd kona með hjartað og
rökhyggjuna á réttum stað. Hún lætur sér annt um þá sem halloka hafa farið
og kann samt að velja fólk til starfa. Þegar skólanefnd Grunnskólans á
Ísafirði hafði orðið sammála um að velja skólastjóra brugðust Í listarnir í
bæjarstjórn við af hörku. Kolbrún sagði af sér í skólanefndinni. Hún reis
hátt yfir dvergana. Hún veit af reynslu hvað skiptir máli og sjálfri sér
samkvæm.
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Umferðarlagabrotum fjölgar um nær helmingUmferðarlagabrotum fjölgar um nær helmingUmferðarlagabrotum fjölgar um nær helmingUmferðarlagabrotum fjölgar um nær helmingUmferðarlagabrotum fjölgar um nær helming
Í nýútkominni skýrslu um afbrotatölfræði októbermánaðar 2007, þar sem finna má bráðabirgðatölur
fyrir allt landið, kemur fram að umferðarlagabrotum á Vestfjörðum í október fjölgar úr 55 árið
2006 í 92 brot í ár. Árið 2005 voru einungis 12 umferðarlagabrot framin í október. Önnur brot en
umferðarlagabrot virðast nokkuð stöðug milli ára, en jafn mörg brot á hegningarlögum voru framin í
október 2006 og október 2007, eða ellefu. Það er fækkun um þrjú brot frá árinu 2005. Fíkniefna-
lögin voru brotin þrisvar í október á Vestfjörðum, og virðist stöðugur vöxtur milli ára, en árið 2005
var aðeins eitt fíkniefnalagabrot í október, árið 2006 voru þau tvö og í ár voru þau þrjú talsins.

Ekki gert ráð fyrir niðurrifi
húsa í verðlaunatillögunni
Örn Halldórsson arkitekt,

annar tveggja höfunda verð-
launatillögu um stækkun Grunn-
skólans á Ísafirði, segir að í
tillögu þeirra hafi aldrei staðið
til að rýma fyrir lóð skólans
með því að rífa gömul hús.
„Tillaga okkar gerði ekki ráð
fyrir þessari þróun. Hugmynd-
in var að búa til skólalóð með
því að rífa félagaðstöðuna (sal
skólans. innsk. blm.) og búa
til nýja félagsaðstöðu í Sund-
höllinni og í opnu rými milli
gamla barnaskólans og Björns-
búðar“, segir Örn. Hann segir
salinn vera einskis virði. „Þó
hann sé úr steypu þá er hann
ekki nokkurs virði. Nýrri hús
hafa verið rifin og ólíkt salnum
þá erum við að henda raun-
verulegum verðmætum með
því að rífa þessi gömlu hús.“
Örn segir einnig að það hafi
verið litið á það sem forsendu
þessa að hægt væri að byggja
bak við gamla barnaskólann
að rífa salinn til að búa til

skólalóð. „Þetta var mælt upp
og lóðin hefði uppfyllt allar
kröfur.“

Hann segir niðurrif félags-
aðstöðunnar hafa í raun verið
forsendu þess að hægt væri að
byggja bakvið „gamla“ barna-
skólahúsið, án þess að sitja
uppi með það skuggasund,
sem nú er að myndast. Einnig
telur hann það enn vera mögu-
leika að fylla upp í sundlaug-
arkerið og útbúa þar góðan
sal, enda blasi bygging nýrrar
sundlaugar við. Í tillögunni
var einnig gert ráð fyrir sam-
hangandi leiksvæði við Aust-
urveg, sem yrði lokaður fyrir
bílaumferð á skólatíma. Leik-
svæðið næði einnig yfir hluta
skrúðgarðsins við Austurvöll,
allt að nýju „skólatorgi“, eins
og sést á afstöðumyndinni.

Örn segir sóknarfæri Ísa-
fjarðar, sem og annarra gam-
alla bæja, liggja í sögunni og
gömlu húsunum sem segja
hana. „Ísfirðingar geta að sama

skapi valdið verulegu tjóni ef
það þykir sjálfsagt mál að rífa
svona gömul hús.“  Örn tekur
fram að hann og meðhöfundur
tillögunnar, Einar Ólason arki-
tekt, hafi ákveðið að hætta
samstarfi og Einar keypti höf-
undarréttinn af sér og því er
hann ekki inni í þróun mála
síðustu árin. „Það eru fimm ár
síðan samkeppnin var haldin
og margt kannski breyst.“

Örn segist vera miður sín ef
hann sjálfur verður óbeinn
valdur að því að gömul hús
verði rifin. „Það er nokkuð
sem ég er algjörlega á móti og
ég verð að segja að ég er miður
mín út af þessu. Ég geri mér
grein fyrir því að Straums-
húsið er langt frá því að vera í
upprunalegu horfi en það er
alveg hægt að gera húsið upp“,
sagði Örn Halldórsson, arki-
tekt og bætir við að enn sé
möguleiki að leita annarra
lausna.

– smari@bb.is Afstöðumynd af svæðinu.

Styttist í jólaös-
ina á pósthúsinu

Starfsmenn pósthússins á
Ísafirði eru ekki farnir að
finna fyrir jólaösinni en nú
styttist í að síðasti öruggi
skiladagur til að póstleggja
jólapakka til landa utan Evr-
ópu renni upp. Það er þriðju-
dagurinn 4. desember og
síðasti öryggi skiladagur til
að senda jólakort til landa
utan Evrópu er föstudagur-
inn 7. desember. „Ég býst
við að það verði mikið að
gera 3. desember en fólk er
oft að koma með pakkana
rétt fyrir öruggu skiladag-
ana. Ég tel líklegt að fólk
muni nota helgina á undan
til að kaupa gjafir og pakka
þeim inn og komi svo á póst-
húsið á mánudeginum“,
segir Ragnheiður Baldurs-
dóttir hjá Íslandspósti á Ísa-
firði.

Síðasti öruggi skiladagur
á jólapökkum til Evrópu er
miðvikudagurinn 12. des-
ember og til að vera viss um
að jólakortin skili sér í tæka
tíð til Evrópu þarf að koma
þeim í póst ekki seinna en

föstudaginn 14. desember.
TNT sendingar til landa
utan Evrópu hafa frest til
18. desember en þær TNT
sendingar sem fara til Evr-
ópu til 19. desember.

Til að vera viss um að
jólapakkar innanlands skili
sér fyrir jól er miðvikudag-
urinn 19. desember síðasti
öruggi skiladagurinn og
fimmtudagurinn 20. desem-
ber síðasti öruggi skiladag-
ur fyrir jólakortin innan-
lands. Pósthúsið á Ísafirði
verður opið þrjá aukadaga
til að koma til móts við fólk
í jólastressinu en það er
laugardagurinn 15. desem-
ber, laugardagurinn 22. des-
ember og á Þorláksmessu.

– thelma@bb.is

Menntamálaráðuneytið bann-
ar frí vegna fermingarfræðslu

Samkvæmt ákvörðun mennta-
málaráðuneytisins er börnum
óheimilt að fara í ferðir tengd-
ar fermingafræðslu á skóla-
tíma. Bréf þessa efnis var sent
grunnskólum landsins fyrir
stuttu. Séra Magnús Erlings-
son, sóknarprestur á Ísafirði
segir að sér finnist þessi
ákvörðun undarleg. „Ég er bú-
inn að lesa þetta bréf yfir og
það hvarflar að mér að einhver
kontóristinn hafi hlaupið á sig
eða að bréfið sé viðbrögð við
einhverju sem ég skynja ekki
alveg hvað er“, segir sr. Magn-
ús. Hann grunar að einhvers
staðar hafi blandast saman
fermingafræðsla og skólastarf
og segir það ekki eiga að ger-
ast og því hafi þessi ákvörðun
verið tekin. Hann veltir fyrir
sér hvort eitt muni ekki yfir
alla ganga og segir jafnræðis-
regluna vera lögbundna á Ís-
landi.

„Fyrst ekki má gefa frí til
fermingarferðalaga, má þá
nokkuð frekar gefa skólabörn-
um frí til að taka þátt í íþrótta-

mótum? Það er greinilegt að
barna- og unglingamót í knatt-
spyrnu, glímu og skíðagöngu
verða framvegis að vera um
helgar.“ Sr. Magnúsi þykir
þetta skjóta skökku við. Í síð-
ustu viku var forvarnadagur
og mikið rætt um gildi for-
varnastarfs. „Svo kemur svona

tilskipun úr ráðuneyti mennta-
mála þar sem beinlínis er verið
að leggja stein í götu barna-
og unglingastarfs kirkjunnar
og íþróttafélaganna. Ég hélt
að skólayfirvöldum væri heim-
ilt að gefa nemendum frí.“

Ferðir eins og þær sem um
ræðir hafa verið farnar á

vegum fermingafræðslu Ísa-
fjarðarkirkju. Í flestum presta-
köllum er boðið upp á eina
slíka ferð yfir vetrartímann. 
Misjafnt er hvort prestar hafi
fengið frí fyrir börnin eða ekki
því sumar af þessum ferðum
hafa verið helgarútileigur. Um
er að ræða 1- 2 frídaga á ári.

Ísafjarðarkirkja.
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„Ég söng ekki mikið og vildi strax fara í píanóið og reyndi
að spila eftir eyranu þó ég næði varla upp á píanóið.
Þarna var ég kannski þriggja eða fjögurra ára. Þá var vin-
sælt dægurlag sem hét Mæja Mæja sem var mjög einfalt
að spila og ég uppgötvaði að ég gat spilað það“

Heimskonan Anna Áslaug
Anna Áslaug Ragnarsdóttir er Ísfirðingum af góðu kunn. Hún er

dóttir heiðurshjónanna Ragnars H. Ragnar og Sigríðar Jónsdóttur sem
stjórnuðu tónlistarskóla á heimili sínu á Ísafirði í fjöldamörg ár. Hún
fluttist frá Bandaríkjunum til Ísafjarðar með foreldrum sínum tveggja
ára gömul þar sem hún sleit barnsskónum. Anna Áslaug hefur lifað og
hrærst í tónlist alla sína tíð og hefur það kannski ekki komið mörgum á
óvart að hún legði fyrir sig píanóleik, hún hefur átt góðu láni að fagna
sem píanóleikari og kom hún á fornar slóðir á Ísafirði á dögunum þar
sem hún lék á tónleikum ásamt Gunnari Kvaran sellóleikara.

Það er vel við hæfi að kynnast Önnu Áslaugu aðeins betur. Við mælum
okkur mót á Kaffi Edinborg og á sér íslenska vísu mætir blaðakona
nokkrum mínútum of seint. Anna Áslaug segist hafa verið í Þýskalandi
svo lengi að hún sé farin að gleyma þessum íslensku fimm mínútum og er
því alltaf mætt á tilsettum tíma. Hún hefur yfirbragð heimskonunnar
enda hefur hún dvalið meiripart ævinnar í Evrópu miðri. Hún talar ís-
lensku með miklum vestfirskum hreim þrátt fyrir öll árin á erlendri
grundu og segir fólk hafa talað svona þegar hún var að alast upp og
Gunna Björns á Bókhlöðuloftinu sem passaði hana hafa talað ramma
vestfirsku og hún hafi sennilega lært þetta af henni.

Anna Áslaug er oftar en
ekki kennd við Ísafjörð og
segist alltaf hafa verið dugleg
að koma í heimsókn, bæði til
foreldra sinna meðan þau lifðu
og svo til Sigríðar systur sinn-
ar sem nú er skólastjóri Tón-
listarskóla Ísafjarðar.

Sem gefur að skilja var
Anna Áslaug kynnt fyrir tón-
list strax á unga aldri

„Þegar ég var farin að geta
staðið við píanóið þá var ég
farin að spila. Pabbi spilaði
heilmikið og hlustaði oft á
tónlist heima og mér fannst
alltaf voða gaman að fylgjast
með því. Ég söng ekki mikið
og vildi strax fara í píanóið og
reyndi að spila eftir eyranu þó
ég næði varla upp á píanóið.
Þarna var ég kannski þriggja
eða fjögurra ára. Þá var vinsælt
dægurlag sem hét Mæja Mæja
sem var mjög einfalt að spila
og ég uppgötvaði að ég gat
spilað það“ segir Anna Áslaug
og brosir við og leikur með
höndunum hvernig hún lék
Mæju Mæju á píanóið í Bók-
hlöðuhúsinu þar sem fjöl-
skyldan bjó fyrstu árin.

– Hvað varstu svo gömul
þegar þú byrjaðir í píanónámi?

„Ég var 6 ára og ég var með
yngstu nemendunum sem hafði
stundað tónlistarnám á Ísa-
firði. Lára Rafnsdóttir píanó-
leikari byrjaði um svipað leyti
og ég. Við vorum bara pínu-
litlar og þetta þótti frekar
skrýtið því fram til þessa hafði
tónlistarnám verið meira fyrir
unglinga. Upp úr þessu fóru
svo yngri börn að koma í tón-
listarskólann þegar að fólk sá
að það var alveg hægt að kenna
svona litlum krökkum tón-

list.“
– Fenguð þið þá að spila á

tónleikum?
„Já já, það voru vortónleik-

ar, miðsvetrartónleikar og jóla-
tónleikar alveg eins og er enn
í dag, því hefur sem betur fer
verið haldið við. Ég man enn
eftir fyrstu vortónleikunum
mínum. Ég spilaði verk eftir
Beethoven og var voða nervös.
Ég fékk nýjan kjól, voða sætan
bláan taftkjól sem ég á enn.
Þegar ég keypti mér íbúðina í
Reykjavík þá hengdi ég kjól-
inn þar upp til skrauts.“

– Fannstu fyrir pressu frá
foreldrum þínum vegna tón-
listarinnar?

„Ekki þegar ég var lítil. Þeg-
ar ég fór hins vegar að stálpast
þá fann ég fyrir þrýstingi frá
foreldrum mínum að halda
mig við efnið. Ég gat verið löt
að æfa mig, því skólinn var
rekinn inni á heimilinu og ég
gat ekki æft mig þegar mér
sýndist, heldur þurfti ég alltaf
að taka tillit til þess hvenær
var verið að kenna. Það hent-
aði mér auðvitað ekkert og
það endaði með að þau fundu
fyrir mig stað úti í bæ til að
æfa mig. Ég fékk inni hjá
Kristjáni Tryggvasyni og Mar-
gréti Finnbjarnardóttur sem
bjuggu í Aðalstrætinu. Þau
ráku hér verslun og voru
yndislegasta fólk, þannig var
leyst úr málunum og ég fékk
að koma til þeirra á hverjum
einasta degi í fjöldamörg ár.
Meira að segja þegar ég seinna
kom hingað í fríum þá fékk
ég að æfa mig hjá þeim. Þetta
bæði leysti æfingavanda minn
og kynnti mig fyrir þessu góða
fólki. Þetta var eins og annað

heimili fyrir mig og var öðru-
vísi en mitt heimili, þarna var
rólegt og notalegt meðan
heima hjá mér var mikill erill
og hamagangur og auðvitað
alltaf fullt af fólki því tónlist-
arskólinn var jú heima.“

– Þetta hafa verið fremur
óvenjulegar aðstæður að alast
upp við

„Þetta var náttúrulega mjög
óvenjulegt, en þetta var líka
skemmtilegt, það var aldrei
nein lognmolla á heimilinu.
Það var alltaf heilmikið um
að vera og líka mikill gesta-
gangur. Ég skil reyndar ekki
alveg hvernig þetta var hægt.
Mamma byrjaði svo sjálf að
kenna þegar við vorum öll
komin í skóla að morgunlagi,
en þá voru eldri krakkarnir í
skólanum á morgnana og þau
yngri eftir hádegi. Hún var
yfirleitt heima þegar við vor-
um heima og sá um að stjórna
heimilinu. Þetta hefði ekki
verið hægt öðruvísi en að hafa
hana við stjórnina, því það
þurfti auðvitað að samræma
þetta allt saman, skólann,
heimilið, börnin og gesta-
ganginn.“

– Hún hefur verið kjarna-
kona

„Já hún var það. Á þessum
tíma var ekkert hótel hérna
nema Hjálpræðisherinn og
enginn veitingastaður, svo
flest af því tónlistarfólki em
kom til Ísafjarðar gisti og
borðaði heima. Þetta var alls
kyns fólk, oft mjög skemmti-
legt. Ég á alveg ótrúlegar
minningar um þegar allt helsta
tónlistarfólkið í landinu á
þessum tíma kom til okkar.
Þetta var einn hvatinn að því

að ég fór í þessa átt.“

PíanónámiðPíanónámiðPíanónámiðPíanónámiðPíanónámið
Anna Áslaug hélt til Reyk-

javíkur þegar hún var 16 ára
gömul, til náms við Mennta-
skólann í Reykjavík og Tón-
listarskólann í Reykjavík. Hún
og Lára Rafnsdóttir sem hafði
verið henni samferða í Tón-
listarskóla Ísafjarðar völdu að
fara til höfuðborgarinnar til
að geta stundað tónlistina áfram.

– Ætlaðirðu alltaf að verða
píanóleikari?

„Ekkert endilega, ég held
að hlutirnir hafi svolítið æxlast
þannig. Ég held ég hafi ekkert
verið búin að ákveða um það
þegar ég fór í menntaskólann
og Tónlistarskólann í Reykja-
vík. Það var eins og allir gerðu
ráð fyrir því þar að ég myndi
verða píanóleikari. Pabbi og
mamma voru ekki endilega
að tala um það og ég held að
þau hafi forðast að beita mig
þrýstingi. Þau vildu að ég færi
í menntaskóla og hefði mögu-
leika á því að gera það sem ég
vildi. Píanókennarinn minn í
Reykjavík og fleiri lögðu að
mér að verða píanóleikari og
ég held að ég hafi í raun ekkert
hugsað um neitt annað, enda
átti þetta bara vel við mig.“

– Hversu algengt var það á
þessum tíma að fólk færi lang-
an veg á milli staða til að læra
tónlist eins og þú gerir þarna
aðeins 16 ára gömul?

„Það voru tiltölulega margir
sem gerðu það miðað við
hvernig aðstæðurnar voru á
þessum tíma, allavega frá Ísa-
firði þó það væru kannski ekki
margir að koma annars staðar
af landsbyggðinni. Þegar ég
fór svo seinna til náms í Lon-
don þá vorum við sjö Íslend-
ingarnir  þar við tónlistarnám
og þar af fimm Ísfirðingar.
Þetta voru ég, Þórir Þórisson
klarinettleikari, Anna Málfríð-
ur Sigurðardóttir og Lára
Rafnsdóttir sem ég nefndi áð-
ur og Elín Guðmundsdóttir sem
var að læra á hörpu. Það var
auðvitað svolítið sérstakt, en
Ísafjörður hefur alltaf verið
og er enn mjög sérstakur hvað
tónlistarmenntun varðar.“

– Þar hefur nú faðir þinn
sennilega sett tóninn

„Já sennilega að miklu leyti,
hér var þó alltaf mikill tónlist-
aráhugi. Hér var Sunnukórinn
og Jónas Tómasson eldri
stofnaði hér árið 1911 lítinn
tónlistarskóla sem hann starf-
rækti fram til 1918 en þá kom
frostaveturinn mikli og ekki

hægt að hita upp, þannig að
skólinn lagðist af, ég býst nú
við að þetta hafi verið fyrsti
formlegi tónlistarskólinn á Ís-
landi. Jónas var svo mikill
áhugamaður um tónlist eins
og allir vita. Það var hann
sem fékk pabba til að koma
frá Ameríku til að verða skóla-
stjóri hins nýstofnaða tónlist-
arskóla. Hann var á höttunum
eftir manni og hafði samband
við Victor Urbancic sem var
mikill tónlistarmaður og hafði
flúið hingað frá Austurríki í
stríðinu. Hann var hámenntað-
ur í tónlist og pabbi kynntist
honum þegar hann var hér sem
amerískur hermaður á stríðs-
árunum. Victor vissi að pabbi
hafði hug á að koma aftur til
Íslands eftir að hann og mamma
giftust. Þannig kom það til að
þau fluttust aftur heim til Ís-
lands.“

– Varstu afburðartónlistar-
nemi?

„Ég skal nú ekkert um það
segja, ég var reyndar stundum
svolítið löt, en æfði mig samt
daglega. Ég hefði þó oft mátt
æfa mig meira. Það var allt
annar mórall í tónlistarnem-
endum en er núna og ekki
eins margir að læra tónlist.
Það var ekki kominn neinn
listaháskóli í Reykjavík og
Tónlistarskólinn í Reykjavík
var þrátt fyrir allt bara tónlist-
arskóli þó það væri kannski
meiri framhaldsskóla tilfinn-
ing í honum en í öðrum skól-
um. Samt var fólk alltaf að
gera eitthvað annað með eins
og vera í menntaskóla, vinna,
skemmta sér og þar frameftir
götunum. Núna hafa tónlistar-
nemendurnir í Listaháskólan-
um svo mikið að gera í náminu
að þau hafa ekki tíma fyrir
neitt annað. Ég held að ef ég
hefði verið í svona umhverfi
þá hefði ég sennilega verið
áhugasamari og duglegri við
þetta. Þetta kom svo reyndar
seinna þegar ég virkilega
ákvað að gefa mig í þetta og
var komin í háskóla erlendis,
þá settist ég alveg við“ segir
Anna og bætir við í gaman-
sömum tón „Það hefði kann-
ski ekkert skaðað ef það hefði
komið fyrr.“

– Þetta fór nú ósköp vel
„Ég var ekkert sérstaklega

metnaðargjörn og hef aldrei
verið. En það er eitthvað sem
getur myndast í svona and-
rúmslofti eins og er í Listahá-
skólanum, það hlúir að metn-
aðinum.“

– Hvað varstu lengi í Reykja-

vík?
„Ég var þrjú ár í Mennta-

skólanum í Reykjavík og eftir
stúdentspróf var ég eitt ár til
viðbótar, eingöngu í Tónlist-
arskólanum í Reykjavík, og
lauk þaðan einleikaraprófi um
vorið. Við vorum þrjú sem
lukum einleikaraprófi saman,
ég, Guðný Guðmundsdóttir
og Gunnar Björnsson sem var
svo lengi prestur hér í Önund-
arfirði. Við héldum einmitt
upp á 40 ára útskriftarafmæli
í fyrra.“

Út í heimÚt í heimÚt í heimÚt í heimÚt í heim

    – Eftir að Anna Áslaug lauk
prófi frá Tónlistarskólanum í
Reykjavík heldur hún út í hinn
stóra heim til frekara náms í
píanóleik og hefur að mestu
leyti verið búsett erlendis síð-
an. Fyrsta stoppið hennar á
meginlandi Evrópu var á Eng-
landi.

„Ég var í tvö ár í London sem
var ægilega gaman. Þetta var
svo skemmtilegur tími, upp
úr 1970, það var svo mikið
tónlistarlíf í London. Þarna
var fólk eins og Vladimir
Ashkenazy, Daniel Baren-
boim og Claudio Abbado sem
hefur verið toppfólk í tónlist-
arheiminum alveg síðan. Þarna
voru þeir á þrítugsaldri og al-
gjör fítonskraftur í þeim - þeir
áttu heiminn. Það var svo
gaman að fylgjast með, gaman
að fara á tónleika. Það var
virkilegur hvati ekki bara fyrir
mann sjálfan að fara að gera
eitthvað heldur ekki síður að
fá að heyra allt það besta sem
var að gerast í tónlist á þessum
tíma. Allt aðal tónlistarfólkið
kom til London og ég var með
annan fótinn í tónleikahöll-
unum. Ég lærði svo mikið á
því að fara á alla þessa tón-
leika. Reyndar hafði ég líka
farið á marga góða tónleika í
Reykjavík, en Tónlistarfélag
Reykjavíkur var mjög virkt á
þessum tíma. Það var alveg
hreint ótrúlegt hvað þeir fengu
af heimsfrægum stjörnum til
að koma og spila. Það er samt
ekki hægt að bera það saman
við London.

Mér bauðst svo styrkur til
náms frá ítalska ríkinu og ætl-
aði mér að fara í sumarskóla
en styrkurinn var of stór til
þess, svo ég fór þangað í eitt
ár. Námið í London var mjög
dýrt og þessi námslán sem
maður var á voru tæp og mikið
bras. Ég ákvað því að þiggja
þennan styrk án þess vita
nokkuð hvað ég var að fara út
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„Það var haft samband við mig frá Íslandi. Kona sem spilaði á
fiðlu með sinfóníuhljómsveitinni, hún vildi vita hvort ég hefði ekki
áhuga á að spila kammertónlist. Ég var hikandi en konan var ekk-

ert á því að gefast upp og hringdi í mig fjórum, fimm sinnum. Það
endaði með því að ég dreif í þessu og síðan hef ég ekki hætt.“

í. Ég talaði enga ítölsku en
hafði reyndar lært latínu og
það hjálpaði mér heilmikið.
Ég bjó í Róm í eitt ár inná
heimili hjá ítalskri fjölskyldu,
lærði ítölsku og andaði að mér
ítölsku andrúmslofti. Ég hef
verið mikill Ítalíu aðdáandi
síðan, ég á þar hóp af vinum
sem ég heimsæki á hverju ári
og er þar oft á tíðum, enda ekki
svo langt að fara frá München.
Þetta ár sem ég dvaldi á Ítalíu
hafði mikil áhrif á mig, þó ég
væri ekkert sérstaklega ánægð
með skólann. Að fara til Ítalíu
á þessum tíma þótti heilmikið
ævintýri, fólk var bara ekkert
að fara til Ítalíu. Ég þekkti
kannski tvo eða þrjá sem
höfðu komið þangað. Það var
líka þannig að þetta ár sem ég
dvaldi þar var ég ekkert að
kíkja í heimsókn til Íslands
eða neitt annað, ég var bara á
Ítalíu þessa tólf mánuði. Ég
lærði ítalska matargerðarlist
af konunni sem ég bjó hjá og
lærði að meta ítalska renais-
sance list og drakk í mig þetta
suðræna andrúmsloft sem hef-
ur ekki yfirgefið mig síðan.
    Þó það væri mjög gaman á
Ítalíu þá sá ég það að hvað
námið snerti þá væri sennilega
best fyrir mig að fara eitthvert
annað og um haustið flutti ég
til Freiburg í Suður-Þýska-
landi þar sem ég dvaldi í tvö
ár. Þá var hringt í mig frá
Akureyri og ég beðin um að
taka að mér kennslu þar í eitt
ár sem ég gerði og tók mér frí
frá náminu. Ég sá þarna mögu-
leika á að safna mér fyrir
flygli.“

– Hvernig var að koma til
Íslands eftir dvölina erlendis?

„Það var mikil tilbreyting.
Mér fannst það gaman og
kunni afskaplega vel við mig
á Akureyri. Ég er ættuð úr
Þingeyjarsýslunni og móður-
systir mín býr á Akureyri. Þar
kynntist ég mörgu skemmti-
legu fólki en það var mikið
leikhúslíf í gangi á Akureyri á
þessum tíma eins og í dag.“

Sest að í MünchenSest að í MünchenSest að í MünchenSest að í MünchenSest að í München
„Þegar þetta ár var liðið þá

vildi ég frekar fara til Münch-
en en til Freiburg, þar var mjög
góður kennari sem ég hafði
augastað á. Hann hafði afar
góða nemendur og var til í að
taka mig inn í bekkinn svo
þangað fór ég. Þaðan lauk ég
svo einleikaraprófi, kennara-
prófi og tónmenntarkennslu-
prófi, semsagt öll próf sem
voru í boði.“

– Kennarinn var Ludwig
Hoffmann sem var þekktur og
virtur píanóleikari og það fór
svo að þau Anna Áslaug og
kennarinn góði felldu hugi
saman og giftust. Þau áttu
mörg góð ár saman og bjuggu
sér heimili í München þar sem
Anna Áslaug kann afar vel

við sig.
„Ég er náttúrlega búin að

búa mjög lengi í München og
á þar mjög sterkan og góðan
vinahóp. Ég hef reyndar kom-
ið mér ágætlega fyrir á Íslandi
líka og núna hentar mér vel að
hafa þetta svona, að geta verið
á báðum stöðum. Ég bý í miðri
Evrópu og það er mikið menn-
ingarlíf í München, þar eru
tvær óperur og þrjár mjög stór-
ar hljómsveitir, frábær leikhús
og frábær söfn og sýningar.
Það tekur bara þrjá klukku-
tíma að keyra til Vínar og
fimm tíma að keyra til Mílanó,
það hentar mér mjög vel að
búa þarna því þarna get ég
gert svo margt sem mér finnst
skemmtilegt að gera. Það er
auðvelt að næra andann og
mér líður þar vel, en mér líður
reyndar vel hér líka. Jahh…
mér líður bara yfir höfuð vel
enda held ég að það sé að
miklu leyti undir manni sjálf-
um komið hvernig manni líð-
ur. Ef maður hefur jákvæða
afstöðu til hlutanna og er op-
inn þá er mikið unnið.“

Með annanMeð annanMeð annanMeð annanMeð annan
fótinn á Íslandifótinn á Íslandifótinn á Íslandifótinn á Íslandifótinn á Íslandi

„Ég keypti mér íbúð í Reykja-
vík árið 2002. Ég hef alltaf
komið hingað svona tvisvar á
ári í gegnum tíðina en eftir að
ég keypti íbúðina hef ég verið
hér með annan fótinn í það
minnsta þrjá mánuði á ári.
Núna í þessari atrennu er ég
til dæmis hér í tæpar fjórar
vikur og svo kem ég aftur í
janúar en þá er ég að fara að
spila með Sinfóníuhljómsveit
Íslands hér á Ísafirði.  Ég hef
reyndar spilað oft með hljóm-
sveitinni áður en það er tölu-
vert liðið síðan síðast.“

– Það eru greinilega mörg
verkefni hér á landi, ertu eitt-
hvað að hugsa um að koma
aftur heim til að setjast hér
að?

„Nei, enn er mitt aðalheimili
úti. Ég hef mjög góða aðstöðu
þar til þess að æfa mig, get
lokað mig mjög vel af og æft
dag og nótt. Íbúðin mín í
Reykjavík er ekki þannig að
ég geti þar æft mig alla nóttina.
Þar býr annað fólk í húsinu
sem að sjálfsögðu þarf að taka
tillit til. Reyndar er íbúðin í
miðbænum svo það eru nú
kannski ekki allir að taka tillit
til okkar“ segir Anna og hlær
„en svona er þetta bara. Ég
kann vel við það á Íslandi
hvað fólk er frjálst og drífandi.
Í Evrópu er meiri stéttaskipt-
ing og fólk heftara. Það er
meira um fyrirfram ákveðin
munstur sem getur farið svo-
lítið í taugarnar á mér af því
ég veit að það þarf ekki að
vera þannig. Mér finnst alveg
frábært að hitta hér fólk sem
kannski er komið yfir fimm-
tugt og ákveður bara skyndi-
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lega að fara að gera eitthvað
allt annað en það hefur gert
hingað til.

EndurkomanEndurkomanEndurkomanEndurkomanEndurkoman
– Ludwig eiginmaður Önnu

lést fyrir átta árum síðan, en
árin þar á undan var hann bú-
inn að vera mikill sjúklingur.
Anna Áslaug dró sig algjör-
lega út úr tónlistinni í nokkur
ár og átti ekki endilega von á
að fara aftur að spila en ekki
voru allir á sama máli.

„Það var haft samband við
mig frá Íslandi. Kona sem spil-
aði á fiðlu með sinfóníuhljóm-
sveitinni , hún vildi vita hvort
ég hefði ekki áhuga á að spila
kammertónlist. Ég var hikandi
en konan var ekkert á því að
gefast upp og hringdi í mig
fjórum, fimm sinnum. Það
endaði með því að ég dreif í
þessu og síðan hef ég ekki
hætt. Núna finnst mér þetta
líka svo gaman, ég hef nægan
tíma til að æfa mig og standa
í þessu. Það er svo margt til
sem ég hef ekki spilað og gam-
an að gera eitthvað nýtt. Ég
hef til að mynda bara einstaka
sinnum spilað undir hjá söng-
vurum, en nýverið lék ég á
tónleikum með Þóru Einars-
dóttur og Birni Jónssyni sem
syngja við óperuna í Wies-
baden í Þýskalandi, við æfð-
um saman prógramm sem við
spiluðum á tónleikum í sumar,
meðal annars hér á Ísafirði,
það var mjög mm gaman.“

Mettaður markaður-Mettaður markaður-Mettaður markaður-Mettaður markaður-Mettaður markaður-
inn af tónlistarfólkiinn af tónlistarfólkiinn af tónlistarfólkiinn af tónlistarfólkiinn af tónlistarfólki

– Anna Áslaug hefur átt
góðu láni að fagna sem píanó-
leikari bæði fyrir pásuna sem
og eftir. Hún segist þó hafa
breytt um gír eftir að hún fór
aftur að spila og leyfir hlutun-
um meira að koma til sín held-
ur en að eltast við þá.

„Það er mikil harka í tónlist-
arlífinu og markaðinum í Þýska-
landi og það er erfitt að fóta
sig þar og halda sér gangandi.

Það hefur alltaf verið svo mik-
ið af tónlistarfólki í Þýska-
landi, nema þá kannski rétt í
stríðinu þegar karlmennirnir
voru kallaðir í herinn. Sam-
keppnin er gríðarlega mikil
og harðnaði mjög eeftir að
múrinn féll árið 1989 þá
streymdi inn tónlistarfólk frá
Rússlandi og öðrum austan-
tjaldslöndum. Markaðurinn er
margfaldlega mettaður. Þetta
er reyndar að gerast alls staðar
í heiminum því framboð á
framúrskarandi tónlistarfólki
er sívaxandi. Líka hér á Ís-
landi, maður hreinlega spyr
sig hvaðan hægt er að fá fólk
á alla þessa tónleika sem eru í
boði hér því við erum svo fá.

Tónlistarfólk á Íslandi er
mjög vel menntað og það er
mikill kostur hvað fólk hefur
lært á mörgum stöðum. Fólk
fer yfirleitt til útlanda að læra
og kemur aftur með nýja
strauma alls staðar að, þannig
að á Íslandi verður einn alls-
herjar suðupottur ólíkra strauma.
Enda blómstrar margt hér sem
gerir það ekki annars staðar,
nema þá kannski í mjög stór-
um borgum út í heimi þar sem
ólík áhrif koma saman í einn
bræðslupott. Það er svo frá-
bært að sjá hvernig það vinnur
saman hér að hafa listaháskóla
og svo hvað fólk er duglegt
að sækja sér framhaldsmennt-
un til annarra landa, því hvort
tveggja er alveg nauðsynlegt.“

– Hvað er svo í farvatninu?
„Næsta vor ætlum við Sig-

rún Pálmadóttir óperusöng-
kona frá Bolungarvík  að vera
með tónleika hér á Ísafirði og
væntanlega víðar. Einnig mun
ég  halda nokkra einleikstón-
leika um landið á vegnum Fé-
lags íslenskra tónlistarmanna.
Næsta haust eru á dagskránni
nokkrir kammertónleikar. Það
týnist því eitt og annað til. Ég
er líka að spila á einum tón-
leikum í Þýskalandi á næsta
ári. Ég er bara að leyfa hlutun-
um að gerast og þetta eru allt
verkefni sem hafa   komið til
mín.“

Bæjarstjórinn vill ekki tjá sig um húsafriðunBæjarstjórinn vill ekki tjá sig um húsafriðunBæjarstjórinn vill ekki tjá sig um húsafriðunBæjarstjórinn vill ekki tjá sig um húsafriðunBæjarstjórinn vill ekki tjá sig um húsafriðun
Halldór Halldórsson vill ekki tjá sig að svo stöddu um álit Húsafriðunarnefndar
ríkisins um friðun Brunngötu 20 og  Silfurgötu 5. „Ég er almennt mjög
hlynntur húsafriðun og tel mikil verðmæti fólgin í verndun gamalla húsa. En ég
er ekki tilbúinn að tjá mig um friðun þessara húsa að svo stöddu“, segir
Halldór. Eins og kunnugt er, er vilji hjá bæjaryfirvöldum til að rífa húsin til að
rýma fyrir lóð í kringum Grunnskólann á Ísafirði. Sigurður Pétursson, oddviti
minnihlutans hefur lýst yfir ánægju með álit Húsafriðunarnefndar.

Í bígerð er að mynda sam-
eiginlegan vettvang minni sveit-
arfélaga og hafa Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri Súða-
víkurhrepps og Grímur Atla-
son, bæjarstjóri í Bolungarvík
blásið til fundar 17. desember
fyrir framkvæmdastjóra sveit-
arfélaga sem telja færri íbúa
en 1000. Í bréfi sem sent var í

síðustu viku til 46 sveitarfé-
laga, segir að færa megi rök
fyrir að minni sveitarfélögum
hafi ekki verið gerð nægilega
góð skil innan stjórnar Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga.
Mikilvægt sé að hagsmunum
sveitarfélaga sé gætt í fjár-
málalegum sem og öðrum
samskiptum við sambandið,

en einnig við stjórnvöld á hverj-
um tíma. Sveitarfélög geti þannig
haft áhrif á ákvarðanir sem
teknar séu og varða hag þeirra.

Fundurinn verður haldinn í
húsakynnum Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga í Reykja-
vík. Hugmyndin kemur meðal
annars vegna vinnu sem bæj-
arstjórar Bolungarvíkur og

Skagastrandar fóru í vegna út-
hlutunar úr aukaframlagi Jöfn-
unarsjóðs, sem þeir telja mjög
óréttláta og ekki í takt við
raunverulega stöðu sveitarfé-
laganna. Grímur Atlason, bæj-
arstjóri Bolungarvíkur, segir
að áhugi sé á meðal minni
sveitarfélaga fyrir slíkum
samstarfsvettvangi.

Minni sveitarfélög funda

Ný bolvísk útvarpsstöð,
Lífæðin, byggð á gömlum
grunni, hefur útsendingar 1.
desember. Útvarpsstjóri verð-
ur Þórður Vagnsson sem hefur
áður rekið útvarpsstöð með
sama nafni en hún var í loftinu
fyrir um 15 árum og segir út-
varpsstjórinn nafnið vera skír-
skotun í uppistöðuatvinnu-
veginn í Bolungarvík, fisk-
veiðar og fiskvinnslu. Lífæðin
var send út á FM 104 en ekki
er víst að stöðinni verði út-
hlutuð sú sendingartíðni að
nýju. „Það er að mörgu leyti
auðveldara að reka útvarps-
stöð núna en fyrir 15 árum,
því við höfum internetið í dag
og ætlum að senda út á netinu
svo allir landsmenn, hvar sem

er í heiminum, geti hlustað á
okkur,“ segir Þórður. Efnistök
útvarpsins verða almenns eðl-
is, þó mikið tengd Bolungar-
vík og hugðarefnum Bolvík-
inga.

„Þetta verður svipuð for-
múla og síðast. Leikfélagið
ætlar að koma að þessu, fá
smá útsendingartíma, grunn-
skólinn verður líka með þætti
og ég vona að fleiri bæjarbúar
vilji koma að þessu þannig að
þetta verði þverskurður af
samfélaginu. Svo verður ein-
hver hluti efnisins á erlendum
tungumálum, enda nýbúar
stór hluti bæjarbúa í Bolung-
arvík.“

Það er dýrt að reka útvarps-
stöð og þau eru mörg leyfin

sem þarf að sækja um og
kaupa. Stefgjöldin ein eru á
annað hundrað þúsund og
þykir Þórði það mikið því
enga skrá þurfi að halda yfir
útsenda tónlist. Hann hefur
víða sótt um styrki og nýverið
ákvað menningarráð Bolung-
arvíkur að veita stöðinni styrk
upp á 50 þúsund krónur og
hjá menningarráði Vestfjarða
liggur inni styrkumsókn frá
Þórði, en úthlutanir þaðan
verða tilkynntar 1. desember,
daginn sem stöðin fer í loftið.
Hann vill nota tækifærið og
hvetja fyrirtæki á svæðinu til
að veita styrki, hvort sem er á
formi auglýsinga eða beinna
styrkja.

Þórður á von á því að nú

verði útsendingar á öllum tím-
um dags, en á gömlu Lífæð-
inni var aðallega sent út eftir
vinnutíma og um helgar. „Á
gömlu stöðinni voru mjög
vinsælir uppskriftaþættir, þar
sem húsmæður hringdu inn
og skiptust á uppskriftum og
húsráðum og svo var hringt í
bátana til að fá aflafréttir og
sjómenn sendu kveðjur heim.
Tónlistarmenn spiluðu oft af
fingrum fram í beinni útsend-
ingu og ég er viss um að þetta
verður skemmtilegt krydd í
tilveruna og ég tala nú ekki
um svona í jólaundirbúningn-
um,“ segir Þórður Vagnsson,
tilvonandi útvarpsstjóri í Bol-
ungarvík.

– sigridur@bb.is

Útvarp Lífæðin fer í loftið

Sveitasæla að Núpi að ári
Á föstudag var gengið end-

anlega frá samningi milli
menntamálaráðuneytisins og
Sigurðar Arnfjörð Helgasonar
um rekstur hótels á Núpi í
Dýrafirði næsta sumar. Sig-
urður, sem nýlega var ráðinn
sérfræðingur á alþjóðasviði
hjá Háskólasetri Vestfjarða,
er með MBA gráðu í við-
skiptafræði og lærður þjónn.
Hann segist ánægður með að
nú sé draumur hans að verða
að veruleika. „Það er búið að
taka um sex vikur að fá samn-
inginn í gegn. Fjármálaráðu-
neytið þurfti líka að sam-
þykkja fyrirkomulagið því
þeir vilja náttúrulega selja
skólann ef gott tilboð berst.
Því var ákveðið að gera fimm
ára samning sem báðir aðilar
geta rift í september á hverju
ári, ef ástæður þykja til þess.“

Sigurður rak áður veitinga-
staðinn Kaupfélagið í Reykja-
vík, í samstarfi við athafna-
manninn Friðrik Weisshapp-
el. Að þessu sinni verður Sig-
urður í samstarfi við son sinn,
Kristófer Dan, sem fær titilinn
hótelstjóri en Sigurður verður
titlaður staðarhaldari. Og

verkefnastaða sumarsins er
góð. „Ásvaldur Guðmunds-
son, húsvörður á Núpi er með
„bókina“ og sumarið lítur bara
vel út. Það eru fáar helgar laus-
ar fyrir stórviðburði og upp úr
miðjum desember fáum við
staðfestingu á 80 manna hópi
útlendinga á vegum alþjóða-
skrifstofu háskólastigsins sem
ætla að koma og vera á ís-
lenskunámskeiði í þrjár vik-
ur,“ segir Sigurður.

Margir muna eflaust eftir
dýrindis tertuhlaðborðum hót-

elsins á Núpi á sunnudögum
fyrir nokkrum árum sem urðu
fræg um land allt. Sigurður
segist hrifinn af hefðum og
ætlar að endurvekja þau. „Við
ætlum að bjóða upp á matseðil
sem passar við staðinn og við-
skiptavinahópinn. Það verður
enginn 101 matseðill heldur
hefðbundinn, góður, íslenskur
matur byggður á íslenskum
matarhefðum og matsalurinn
verður opinn á kvöldin. Svo
ætlum við að vera með smá
Kaupfélag í anddyrinu og

bjóða upp á hrefnudjörkí,
harðfisk, kók og prins og
heimatilbúna nestispakka
enda er stór hluti ferðamanna
á Vestfjörðum náttúrudýrk-
endur sem fara í gönguferðir
og þess háttar.“

Sigurður hyggst minnka við
sig hjá Háskólasetrinu á sumr-
in, vera í 75% starfi svo hann
geti sinnt hótelrekstrinum.
„Ég er gamall vandræðagemsi
frá Núpi, var í skólanum í tvo
vetur, þannig að ég hef sterkar
taugar til staðarins.“

 Héraðsskólinn að Núpi í Dýrafirði.

Við Djúpið: Kuusisto og Austbö kennaVið Djúpið: Kuusisto og Austbö kennaVið Djúpið: Kuusisto og Austbö kennaVið Djúpið: Kuusisto og Austbö kennaVið Djúpið: Kuusisto og Austbö kenna
Skipuleggjendur tónlistarhátíðarinnar Við Djúpið, sem haldin verður í
sjötta sinn á næsta ári, hafa náð samningum við norska píanóleikarann

Håkon Austbø og finnska undrabarnið og fiðluleikarann Pekka Kuusisto,
um að kenna masterklass námskeið fyrir píanó- og fiðluleikara. Hátíðin
verður haldin á Ísafirði og nágrenni um sumarsólstöður 2008, dagana

19. - 24. júní. Að sögn Greips Gíslasonar, eins skipuleggjenda, eru
forsvarsmenn hátíðarinnar í skýjunum yfir þessum gestum.
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Tilboð óskast!
Tilboð óskast í fjölbýlið að Holtabrún

14-16 í Bolungarvík. Eignin selst í einu
lagi. Um er að ræða steinsteypt fjölbýlis-
hús á þremur hæðum með tveimur stiga-
göngum. Í hvorum stigagangi eru sex
íbúðir, allar 4ra herbergja, 100,2m² að
stærð. Húsið er nýlega uppgert að utan.

Tilboð óskast fyrir 15. desember 2007.
Upplýsingar hjá Fasteignasölu Vest-

fjarða í síma 456 3244 og eignir@fsv.is.

Leikskólabörn gefa út jóladiskLeikskólabörn gefa út jóladiskLeikskólabörn gefa út jóladiskLeikskólabörn gefa út jóladiskLeikskólabörn gefa út jóladisk
Leikskólabörnin á Eyrarskjóli á Ísafirði stefna að því að gefa út geisladisk með jólalögum í byrjun desember. „Þetta er
rosalega flottur og skemmtilegur diskur. Hann er til sölu fyrir alla sem hafa áhuga en sérstaklega hafa foreldrar keypt hann í
stríðum straumum“, segir Jóna Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri. Um er að ræða þriðja diskinn sem Eyrarskjól gefur út en
þetta er í fyrsta sinn sem jólalög urðu fyrir valinu. „Foreldrar óskuðu sérstaklega eftir því að fá jólalög en við höfum tvisvar
áður verið með almenn lög“, segir Jóna Lind. Geisladiskurinn hefur verið í vinnslu frá því október og að sögn Jóna Lindar
taka börnin afar vel í verkefnið. „Það var mikil upplifun núna að fá að fara í hljóðverið hjá Önundi Pálssyni á Flateyri og sjá
allar græjurnar, en hinir diskarnir tveir voru teknir upp í leikskólanum.“ Leikskólabörnin halda útgáfutónleika í desember.

Fleiri sveitarfélög þurfa að koma að
 Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík

Á Náttúrustofuþingi sem haldið var í Náttúrugripasafninu í
Bolungarvík í síðustu viku sagðist Þórunn Sveinbjarnardóttir,
umhverfisráðherra vera undrandi á fálæti sveitarfélaga þegar
kæmi að rekstri náttúrustofa. Stjórnvöld hafi vonast til að öll
sveitarfélög í þeim landshlutum sem náttúrustofum hefur ver-
ið komið fyrir, tækju þátt í rekstrinum með bæði fjárframlögum
og áhuga, en annað hafi komið á daginn. Í lögum um Náttúru-
fræðistofnun Íslands og náttúrustofur er kveðið á um að eitt
eða fleiri sveitarfélög geti átt og rekið náttúrustofur með
stuðningi ríkisins. Fjárframlög ríkisins til náttúrustofanna
hafa farið hækkandi á undanförnum árum en miðast eingöngu
við laun forstöðumanns og til leigu á húsnæði. Hver náttúrustofa
fær samkvæmt fjárlagafrumvarpi ársins 2008, 9,2 milljónir króna,
en Náttúrustofa Vestfjarða fær 17 milljónir vegna sérverkefna.

Þar til í ár hefur Bolungarvíkurkaupstaður einn séð um rekst-
ur Náttúrustofu Vestfjarða en þá náðist samkomulag um að-
komu Súðavíkurhrepps og Ísafjarðarbæjar að rekstrinum.
Grímur Atlason, bæjarstjóri Bolungarvíkur segir því orð um-
hverfisráðherra vera í tíma töluð, því sér finnist ótrúlegt hve
önnur sveitarfélög á Vestfjörðum hafa sýnt stofnuninni lítinn
áhuga. „Það var ákveðið með pomp og pragt á fjórðungsþingi
1992 að stofna náttúrustofu og öll sveitarfélögin komu að
þeirri ákvörðun. Samt sem áður hefur Bolungarvík ein og sér
rekið stofnunina síðustu 15 árin, en framlög ríkisins hafa rétt
dugað fyrir launum forstöðumanns. Við höfum lagt mikinn
pening í reksturinn, og það umfram það sem við ættum að
gera. Mér telst til að það séu um 20 milljónir sem stofnunin,
eða ríkið í rauninni, skuldar okkur. Þetta hefði vissulega verið

öðruvísi ef hinir hefðu verið með frá byrjun,“ segir Grímur.
Í tillögum Vestfjarðanefndarinnar frá í vor mátti finna til-

lögu um eflingu Náttúrustofu Vestfjarða. Í framhaldi af því
voru ráðnir starfsmenn á vegum stofnunarinnar á Hólmavík
og Patreksfirði. Grímur telur ekki óeðlilegt að viðkomandi
sveitarfélög komi í framhaldinu inn í reksturinn. „Það þurfa
fleiri sveitarfélög að koma að Náttúrustofu Vestfjarða. Við
hefðum í raun átt að hafa borgað 13% rekstrarkostnaðar en
með tilkomu Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps erum við
samt að borga of mikið eða rétt undir helmingi rekstrarkostnað-
arins,“ segir Grímur sem þrátt fyrir þetta var glaður í bragði
enda ánægjulegt að geta sýnt gestum Náttúrustofuþings ný-
uppgert Náttúrugripasafn og fína aðstöðu fyrir rannsóknafólk
sem kaupstaðurinn hefur látið koma upp.    – sigridur@bb.is

Í fjáraukalagafrumvarpi
sem nú liggur fyrir Alþingi er
tillaga frá meirihluta fjárlaga-
nefndar um fimm milljóna
króna framlag til rannsókna
við staðarvalsathuganir fyrir
olíuhreinsunarstöð á Vestfjörð-
um. Þessi tillaga kemur í fram-
haldi af beiðni sem Fjórðungs-
samband Vestfirðinga sendi
nefndinni í september sl. For-
könnun vegna staðsetningar
olíuhreinsistöðvar í Dýrafirði
og eða Arnarfirði, sem sam-
bandið lét gera í sumar, kost-
aði um 8 milljónir króna.

Niðurstöður úr rannsókn-
unum liggja nánast allar fyrir,
utan ein, en beðið er niður-
staðna frá Siglingastofnun um
öldufarsspá og dýptarmæling-
ar, sem að sögn Aðalsteins
Óskarssonar, framkvæmda-
stjóra Fjórðungssambandsins
eru mikilvægar í sambandi við
hafnargerð og legu skipa.

„Við erum komin með í
hendurnar skýrslur um rann-
sóknir sem voru gerðar á gróð-
urfari, fuglalífi, fiskgengd,
fornminjum og samfélagsþátt-
um sem þarf að taka tillit til.

Þar var ekkert einstakt að finna
sem kæmi algjörlega í veg fyr-
ir framkvæmdina. Þessi gögn
eru komin í hendur Tækni-
þjónustu Vestfjarða sem mun
vinna úr þeim niðurstöður og
verða þær kynntar upp úr
miðjum janúar,“ segir Aðal-
steinn.

Enn sem komið er má lítinn
mun sjá á fjörðunum tveimur
hvað varðar hentugleika undir
olíuhreinsunarstöð. „Hvað
varðar náttúrufar og umhverfi
þá eru báðir staðir jafngóðir.
Ef af þessu verður þyrfti sam-

göngubætur, sama hvoru meg-
in þetta kæmi.“ Aðalsteinn
segir ennfremur að nú sé að
koma að öðrum til að taka þetta
mál til sín. „Fjórðungssam-
bandið tók þennan bolta þegar
honum var varpað á loft því
við álitum að við værum rétti
aðilinn, þar sem við erum
sameiginlegur vettvangur
sveitarfélaganna á svæðinu.
Svo þegar frumniðurstöður
verða kynntar fer þetta í hend-
ur mögulegra fjárfesta og við-
komandi sveitarfélaga.“

– sigridur@bb.is

Vilja fimm milljónir vegna staðarvals-
rannsókna fyrir olíuhreinsunarstöð

Sinfóníuhljómsveit Íslands heim-
sækir TÍ á 60. aldursári skólans

Tónlistarskóli Ísafjarðar
fagnar 60 ára afmæli á næsta
ári og verða ýmsir viðburðir
tengdir afmælinu allt árið. Af-
mælisárið hefst með heim-
sókn Sinfóníuhljómsveitar Ís-
lands í janúar. „Það hefur lengi
verið draumur stjórnenda
skólans að hljómsveitin haldi
sérstaka tónleika fyrir börn og
unglinga hér fyrir vestan og í
tilefni afmælisins hefur verið
ákveðið að hljómsveitin komi
vestur í janúar og haldi bæði
skólatónleika og sérstaka há-
tíðartónleika“, segir í frétt frá
skólanum.

Á skólatónleikunum verður
dagskrá sérstaklega sniðin að
hinum ungu hlustendum en á
hátíðartónleikunum verður
m.a. frumflutt nýtt verk eftir
Jónas Tómasson tónskáld á

staka verkefni og er sem fyrr
skipaður núverandi og fyrr-
verandi nemendum og kenn-
urum skólans auk fjölmargs
söngfólks úr ýmsum kórum á
svæðinu.

„Kórinn hefur þegar hafið
æfingar og er mikill hugur í
kórfólki að takast á við þetta
stórkostlega og ögrandi verk-
efni, enda er hér um einstakt
tækifæri að ræða að fá að
syngja eitt af stórverkum kór-

bókmenntanna með stórri sin-
fóníuhljómsveit“, segir í frétt
frá skólanum. Þess má geta
að það söngfólk sem langar
til að syngja með hátíðarkórn-
um getur haft samband við
söngstjórann Beötu Joó, því
enn er pláss fyrir fleiri góða
söngvara.

Tónlistarskólinn hefur al-
drei verið fjölmennari en nú á
sínu sextugasta aldursári.

– thelma@bb.is

Ísafirði, píanókonsert nr. 2 eft-
ir Frédéric Chopin og Gloria
eftir franska tónskáldið Fran-
cis Poulenc fyrir einsöngvara,
kór og hljómsveit. Einleikari
í píanókonsertinum verður Ís-
firðingurinn Anna Áslaug

Ragnarsdóttir en ísfirska söng-
konan Ingunn Ósk Sturlu-
dóttir og Hátíðarkór Tónlistar-
skóla Ísafjarðar undir stjórn
Beötu Joó flytja Gloriuna með
hljómsveitinni.

Hátíðarkórinn er mörgum

minnisstæður fyrir flutning á
Messíasi árið 1999, Bach-kan-
tötum árið 2000 og Sálumessu
Mozarts árið 2001, en síðan
hefur starfsemi hans legið í
dvala. Nú hefur hann verið
endurvakinn fyrir þetta sér-

Tónlistarskóli Ísafjarðar.
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Kári opnar eigið ljósmyndagalleríKári opnar eigið ljósmyndagalleríKári opnar eigið ljósmyndagalleríKári opnar eigið ljósmyndagalleríKári opnar eigið ljósmyndagallerí
Í stigagangi í Vestrahúsinu á Ísafirði starfrækir Kári Þór Jóhannsson sitt eigið ljós-
myndagallerí. Myndirnar eru allar eftir hann sjálfan og eru flestar teknar á höfninni
og sýna mannlíf hafnarinnar og skipakomur í gegnum árin. Kári segir fyrstu myndina
tengda þessu efni hafi hann tekið 1974 og er hún af gamla lóðsinum. Ekkert
formlegt nafn er á galleríinu. „Gallerí Vestri eða bara Kárahnjúkar“, segir Kári í
gamansömum tón. Hann segir að fólk geti kíkt við vilji það sjá myndirnar, hann sé
oft á skrifstofunni en hann er umsjónarmaður frystigeymslunnar í Vestra.

Kötukvöld á
flugvellinum

Katrín Gísladóttir, Halldór Hermannsson, Þorsteinn
Jóakimsson, Friðgerður Þorsteinsdóttir og Sigurður

Jónsson voru á meðal gesta í hófinu.

Á föstudag var haldin sam-
koma á Ísafjarðarflugvelli
undir yfirskriftinni Kötukvöld
þar sem mörkuð voru upp-
hafsspor í átt að skrásetningu
flugsögu Ísafjarðar. Spor-
göngumaður þessa er Guð-
björn Charlesson, flugvallar-
stjóri sem lét smíða líkan af
flugbátnum Catalinu sem not-
uð var í farþegaflug um miðja
síðustu öld. Sérstakur heiðurs-
gestur þetta kvöld var hinn
níræði Magnús Guðmunds-
son flugstjóri, kenndur við
húsið Hekluna á Ísafirði. Jón
Páll Halldórsson flutti erindi
um flugsögu Ísafjarðar og var
líkanið af Catalinu afhjúpað.
Guðbjörn segir ástæðuna fyrir
þessari uppákomu vera áhugi
hans á flugsögu Ísafjarðar.
Hann hefur starfað við flug-
völlinn í 42 ár og fannst hann
ekki geta yfirgefið hann án
þess að vera með þá vissu í
huga að flugsagan væri í rétt-
um höndum.

„Það hefur alltaf blundað í
mér að það þurfi að setja eitt-
hvað á blað um flugsögu Ísa-
fjarðar, upphaf hennar sérstak-
lega og þá náttúrulega áætlun-
arflugið sem þetta upphófst
allt á. Til að vekja athygli á
svona máli verður það að ger-
ast með táknrænum hætti og
mér fannst að drottningin,
Catalina, ætti að vera þar í
fyrirrúmi og því lét ég smíða

líkan af henni,“ útskýrir Guð-
björn sem komst í kynni við
Jakob Jónsson húsgagnasmið,
frá Patreksfirði og bað hann
að smíða fyrir sig líkan af
Kötu, eins og Catalina-flug-
bátarnir voru einatt kallaðir.

„Hann hefur smíðað margar
flugvélar, m.a. Veiðibjölluna
og líkan af fyrstu flugvélinni
sem hóf sig til flugs frá Íslandi
sem var af gerðinni Avro. Hann
gerði þetta fyrir mig, fyrir
þann pening sem ég réði við,
en honum er þó ekki fullgreitt
með því, fyrir þetta vanda-
sama verk, ég á kannski eftir
að gera betur við hann og verð
feginn ef einhverjir vilja taka
þátt í því. Þetta var allt á minn
kostnað, en það er þó ekki
aðalmálið,“ segir Guðbjörn og
leggur áherslu á orð sín.

„Aðalatriðið er að áhuga-
málið komist á legg og mér
fannst ég ekki heldur geta ver-
ið einn að pukrast við ein-
hverja menn um þetta mál, og
því vildi ég á táknrænan hátt
kalla til fólk þessu tengt, og
bauð til veislu nokkrum eldri
borgurum Ísafjarðar, fólki
sem man eftir upphafi flug-
sögunnar á Ísafirði, ásamt
starfsmönnum og velunnurum
flugvallarins. Það mættu um
120 manns á samkomuna og
allir voru óskaplega ánægðir
og ég tel mig hafa náð tak-
markinu með þessu kvöldi,

að marka upphaf skrásetning-
ar á flugsögu Ísafjarðar. Enda
komu í ljós ýmsar ábendingar
og skemmtilegheit frá þessu
fólki um kvöldið.“

Magnús á Heklunni sem var
heiðursgestur kvöldsins, var
einn af fyrstu flugstjórum
landsins. Magnús, sem er
kominn á tíræðisaldur, var
jafnfram fyrsti Ísfirðingurinn
sem lærði flug. Hans þáttur í
flugsögu Íslands er stór, en
hann flaug fyrsta áætlunar-
fluginu frá landinu til Kaup-
mannahafnar 1945, og var
flugstjóri Geysis sem fórst á
Vatnajökli árið 1950. Hann
hafði áður flogið Catalinu og
öðrum flugvélum í innan-
landsfluginu fyrir Loftleiðir á
sínum tíma, áður en flugleið-
unum var skipt upp. Guðbjörn

Guðbjörn Charlesson og Magnús Guðmundsson. Í bakgrunni sést líkanið af Catalinu hangir úr lofti flugstöðvarinnar.
segir að Magnúsi hafi þó fyrst
og fremst verið boðið vegna
þess að hann er Ísfirðingur.

„Það var verulega skemmti-
legt að fá hann því hann er
áhugasamur um málefnið. Það
er líka mikilvægt að ná tali af
þessum gömlu köppum sem
fyrst, og það má ekki draga
það mikið lengur að afla heim-
ildanna. Þó þetta verði ekki
sett á prent undir eins er vel
hægt að byrja að skrásetja
heimildir frá þessum eldri
mönnum, eins og Magnúsi.“

Jón Páll Halldórsson er með
fróðari mönnum þegar kemur
að sögu Ísafjarðar. Hann telur
flugsögu Ísafjarðar nokkuð
merkilega og vonar að henni
verði gert hátt undir höfði
þegar skrásetning sögu Ísa-
fjarðar heldur áfram, eða við

skrásetningu samgöngusögu
Ísafjarðar. „Þann 6. apríl 1944
hófu Loftleiðir reglubundið
farþegaflug innanlands. Fram
að þeim tíma höfðu ýmsar
flugvélar lent á Ísafirði, en
hér var þá enginn flugvöllur
og þær lentu á Pollinum. Í
október 1944 kom fyrsti far-
þegaflugbáturinn til bæjarins,
af gerðinni Grumman Goose.
Grömmarnir svokölluðu voru
notaðir í flug í um 6-7 ár en
eftir það tóku Köturnar við og
voru þær við lýði í 16 ár. Það
muna því eflaust margir Ísfirð-
ingar, komnir yfir miðjan ald-
ur, eftir þessum flugbátum.
Þá má geta þess að fyrsta flug-
ið frá Íslandi til Færeyja var
farið frá Ísafirði, sumarið
1949. Um borð var 20 manna
íþróttaflokkur frá Ísafirði sem

fór til að keppa í fótbolta og
frjálsum og urðu menn helst
að vera jafnvígir á báðar íþrótta-
greinar, því sætafjöldi var tak-
markaður,“ segir Jón Páll.

Guðbjörn Charlesson stefn-
ir að því að koma saman ein-
hvers konar ritnefnd sem séð
gæti um að afla heimilda og
skrá niður. Sjálfur segist hann
ekki vera maður til þess en
vill styðja við starfið á allan
hátt. „Ég lét smíða Catalinu
sem tákn um það sem átti sér
stað. Hún var lengst og af-
kastaði mestu. Ég er nú ekki
að þessu til að hefja mig á
einhvern stall, heldur vil ég
skilja við flugvöllinn með þá
vissu að þessi þáttur í sam-
göngumálum okkar verði
varðveittur þegar sú saga verð-
ur skráð.“ – sigridur@bb.is

Margt var um manninn á Kötukvöldinu.
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Nemendum tónlistar treystandiNemendum tónlistar treystandiNemendum tónlistar treystandiNemendum tónlistar treystandiNemendum tónlistar treystandi
Það vakti athygli þegar tónlistarmaðurinn Mugison gaf plötu sína Mugiboogie út í samvinnu við Grapewire, sem
sérhæfir sig í dreifingu á tónlist á netinu og selur tónlist án afritunarvarna í hæstu hljómgæðum. Útgáfa plötunnar
og tónleikaupptöku í kjölfarið heppnaðist svo vel að Mugison tilkynnti fyrir fáeinum dögum að hann hygðist setja
allt sem hann hefur áður gefið út í sölu á netinu. Sala tónlistar á netinu virðist loks vera að komast á flug eftir,
enda eru svipaðir hlutir að gerast erlendis, þar sem æ fleiri tónlistarmenn gefa út sjálfir, oft án þátttöku hefð-
bundinna plötufyrirtækja.Einar Örn Benediktsson, sem rekur Grapewire.net, segir að tónlistarneytendum sé
treystandi til að nota það sem það kaupir fyrir sjálft sig, og því eigi ekki að reyna að stýra því hvað þeir geri.

Spilið er stílfært á ísfirskan máta.

Nýtt ísfirskt borðspil sem
heitir „Ísafjörður – einokun“
er á leiðinni á markað en spilið
líkist hinu kunna Monopoly
eða Matador. „Þetta er einfalt
spil sem allir geta spilað.
Spilið er með íslenskum leið-
beiningum og stílfært upp á
ísfirskan máta“, segir Páll Ern-
isson, hugmyndasmiðurinn að
spilinu. Útgáfudagur spilsins
er 1. desember og upplagið

verður 50 spil til að byrja með
en möguleiki er á að 50 verði
prentuð til viðbótar. Spilið
verður til sölu í Blómaturnin-
um á Ísafirði. Spilið gengur út
á að leikmenn safna að sér
götum og kaupa hús eða hótel
og þar með auka líkurnar á
því að komast í einokunar-
stöðu. Markmiðið er að eign-
ast sem mestan pening og
vinna leikinn með því að gera

aðra leikmenn gjaldþrota. All-
ar göturnar og fyrirtækin eru
ísfirsk.

Aðspurður um hvernig hug-
myndin hafi kviknað segir Páll
að hún hafi undið upp á sig.
„Ég er í skóla og maður á því
engan pening svo mér datt í
hug að gera jólagjafirnar sjálf-
ur fyrir vini og vandamenn,
en systur minni sem á og rekur
Blómaturninn á Ísafirði leist

svo vel á hugmyndina að hún
vildi selja hana í búðinni.“

Páll Ernisson segir að það
sé aldrei að vita nema spilið
verði gefið út í stærra upplagi
seinna meir en um þessar
mundir er að hann að finna
auglýsendur fyrir spilið.

Óhætt er að spá því að spilið
muni rata undir nokkur jólatré
í ár.

– thelma@bb.is

Nýtt ísfirskt spil á markaðinn

Fjölnir ábyrgur fyrir
sóttvörnum Vestfjarða

Fjölnir Freyr Guðmunds-
son, yfirlæknir heilsugæsl-
unnar á Ísafirði, hefur verið
tilnefndur til að vera ábyrgur
fyrir sóttvörnum í Vestfjarða-
umdæmi. Guðlaugur Þór Þórð-
arson, heilbrigðis- og trygg-
ingamálaráðherra, hefur til-
nefnt Fjölni til verksins í sam-
ráði við sóttvarnalæknir sem
er ábyrgur fyrir sóttvörnum
landsins undir yfirstjórn ráð-

herra. Yfirlæknar heilsugæslu
skulu vera ábyrgir fyrir sótt-
vörnum í sóttvarnaumdæm-
um landsins undir stjórn sótt-
varnalæknis, en þau eru átta
talsins. Sóttvarnarumdæmi
Vestfjarða tekur til Ísafjarð-
arbæjar, Bolungarvíkur, Súða-
víkurhrepps, Tálknafjarðar-
hrepps, Vesturbyggðar, Reyk-
hólahrepps, Bæjarhrepps,
Strandabyggðar, Kaldrana-

neshrepps og Árneshrepps.
Þegar gripið er til sóttvarn-

arráðstafana, þar sem sam-
vinna við lögregluyfirvöld og
almannavarnir er nauðsynleg,
skal hafa samvinnu við sýslu-
manninn á Ísafirði sem jafn-
framt fer með lögreglustjórn í
umdæmum sýslumannanna á
Patreksfirði, í Bolungarvík og
á Hólmavík. Ef um heilsuvá
er að ræða vegna eiturefna og

geislavirkra efna skal einnig
hafa samvinnu við viðkom-
andi slökkviliðsstjóra í um-
dæminu. Þetta kemur fram í
bréfi heilbrigðisráðneytis.

Fjölnir Freyr hefur starfað
við Heilbrigðisstofnunina,
Ísafjarðarbæ frá því haustið
2004. Hann er meltingarfæra-
skurðlæknir að mennt og út-
skrifaðist sama ár í Bergen í
Noregi.          – thelma@bb.is

Listaskóli Rögnvaldar Ól-
afssonar á Ísafirði hefur farið
fram á hærri styrk frá Ísafjarð-
arbæ vegna tónlistarkennslu
fyrir árið 2008. Að því er fram
kemur í bréfi sem LRÓ hefur
sent bæjaryfirvöldum nemur
styrkurinn sem veittur er skól-
anum 437.500 krónur vegna
tónlistarkennslu. Bæjarfélagið
styrkir LRÓ um rúmar fimm
milljónir á ári. Ísafjarðarbær
hefur styrkt skólann síðan árið
1999 og hefur fjárstuðningur
bæjarins við skólann hefur
farið hækkandi með hverju ár-

inu. Markmiðið er að efla hina
margþættu starfsemi skólans
og byggðist ákvörðun bæjar-
stjórnar um að styrkja LRÓ á
þeirri sérstöðu sem skólinn
hefur skapað sér á landsvísu
með fjölbreyttu starfi á sviði
listsköpunar.

Í bréfi frá LRÓ kemur fram
að gert er ráð fyrir 6 milljónum
króna á ári frá Ísafjarðarbæ.
Þá hefur skólinn einnig sótt
um styrk frá Menntamálaráðu-
neytinu vegna danskennslu og
Fjárlaganefndar vegna annarr-
ar kennslu en hefur enn ekki

fengið nein svör.
Listaskólinn fagnar brátt 14

ára afmæli en hann var stofn-
aður á 119. fæðingarafmæli
Rögnvaldar Ólafssonar, arki-
tekts, 5. desember 1993. Rögn-
valdur teiknaði m.a. Edin-
borgarhúsið sem hefur verið
helsta aðsetur listaskólans.
Nafngift skólans er ætlað að
tengja starfsemi hans við ís-
lenska og ísfirska menningar-
sögu. Rögnvaldur er fyrsti Ís-
lendingurinn sem lagði stund
á byggingarlist og jafnan nefnd-
ur „fyrsti íslenski arkitektinn“.

Fjölbreytt námskeiðahald
hefur verið hjá skólanum frá
upphafi, m.a. hefur hann sinnt
kennslu í myndlist, tónlist,
dansi, og leiklist svo fátt eitt
sé nefnt. Þótt kjarninn í nám-
skeiðunum í Listaskóla Rögn-
valdar sé nokkuð stöðugur frá
ári til árs þá er sífellt eitthvað
nýtt á hverju ári. Þess má geta
að 180 nemendur eru í skólan-
um á haustönn og 20 börn eru
á biðlista.

Bæjarráð hefur vísað erind-
inu inn í vinnslu við gerð fjár-
hagsáætlunar 2008.

Vill hærri styrk frá Ísafjarðarbæ
Listaskóli Rögnvaldar Ólafssonar er til húsa í Edinborgarhúsinu.
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Markmiðið að gera góðan skóla betri

„Ég er fædd og uppalin hér
á Ísafirði. Foreldrar mínir eru
Sveinfríður Hávarðardóttir frá
Bolungarvík og Veturliði Vet-
urliðason frá Ísafirði, en hann
lést árið 2002. Ég átti lengst
af heima í Firðinum, í Holta-

hverfi, en foreldrar mínir byggðu
eitt af fyrstu húsunum í hverf-
inu, en pabbi var frá Úlfsá. Ég
og frænkur mínar áttum reynd-
ar bú þar sem Brautarholtið er
núna. Það var gömul rúta sem
var útbúin fyrir okkur og við

vorum mikið að leika okkur
þar. Einnig var gömlu stýris-
húsi af báti komið fyrir á tún-
inu fyrir neðan Úlfsá og þar
lékum við frændsystkinin
okkur mikið.“

– Hvað kom til að þú ákvaðst
að koma aftur vestur?

„Ég kem hérna fyrst vorið
2006 þegar ég átti von á barni
og var í veikindaleyfi. Mér
leið svo vel hérna að ég ákvað
að eignast barnið hérna á
sjúkrahúsinu. Ég sé ekki eftir
því, vegna þess að mæðraeft-
irlitið og ungbarnaeftirlitið er
mjög gott hér vestra. Mér
fannst ég svo vera eins og
prinsessan á bauninni í sæng-
urlegunni, það var dekrað við
mig og dóttur mína á alla
mögulega vegu. Ég ætlaði
bara að vera hérna í nokkra
mánuði en það er svo gott að
vera á Ísafirði að mig langaði
að prófa að eiga að heima og
starfa hér. Það er líka auð-
veldara að vera með barn á
svona litlum stað þar sem
vegalengdirnar eru litlar og
fjölskyldan boðin og búin að
aðstoða mig. Ég sótti því um
kennarastöðu við Grunnskól-
ann og byrjaði að kenna hér í
haust. Síðan kom að því að

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir tók við sem
nýr skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði á dögun-

um. Sveinfríður Olga er Vestfirðingur í húð og
hár og uppalin á Ísafirði. Hún var deildarstjóri
og aðstoðarskólastjóri í Borgarskóla í Grafar-

vogi áður en hún hóf störf sem kennari við
Grunnskólann á Ísafirði í haust, og tekur hún

við stjórnartaumunum af Skarphéðni Jónssyni.
Styr stóð um ráðningu nýs skólastjóra hjá

bæjaryfirvöldum en Sveinfríður Olga lætur það
ekki á sig fá og segist ekki finna fyrir neinu

nema trausti og stuðningi, bæði innan skóla sem
utan. Segja má að Sveinfríður Olga sé að taka

við skólanum á tímamótum en um þessar mund-
ir er verið að innleiða uppbyggingarstefnuna

svokölluðu hjá Grunnskólanum. Stefnan er upp-
runnin í Kanada og byggir á sálfræðilegum

kenningum um mannlega hegðun, sem fela í sér
að mannfólkið sé ávallt að reyna uppfylla grunn-

þarfir sem eru sameiginlegar öllum. Stefnan
snýst um að vinna lífsgildi út frá þessum þörf-

um. Bæjarins besta ræddi við Sveinfríði um nýja
starfið, skólann, og viðtökurnar er hún sneri

aftur heim á Ísafjörð.

skólastjórastaðan var auglýst
og ákvað ég að slá til og sækja
um.“

Alltaf gamanAlltaf gamanAlltaf gamanAlltaf gamanAlltaf gaman
að kennaað kennaað kennaað kennaað kenna

– Nú hefurðu starfað hjá
Grunnskólanum á Ísafirði síð-
an í haust, hvernig hefur það
gengið?

„Það er alltaf gaman að
kenna og ég hef verið að kenna
skemmtilegum og hressum
krökkum í haust. Ég hef líka
verið svo heppin með sam-
starfsfólk, þannig að þetta hef-
ur gengið allt vel.“

– Hvernig leggst hið nýja
starf í þig ?

„Þetta er heilmikið starf. Ég
er mjög spennt en að sama
skapi líka kvíðin því þetta er
gríðarlega ábyrgðarmikið starf.
Það leggst vel í mig.“

– Ráðningaferlið vakti mikla
athygli í bæjarlífinu, skaðaði
það skólann á einhvern hátt ?

„Ég er nú kannski ekki mann-
eskjan til að svara því hvort
þetta ráðningarferli skaði skól-
ann, en ég hef ekki fundið
fyrir neinu nema trausti og
stuðningi, bæði innan skóla
sem utan. Ég vona bara að við

sem ein heild í skólanum
berum gæfu til að vinna saman
og láta hag nemenda okkar
vera í fyrirrúmi.“

– Hver eru markmið þín
sem skólastjóri?

„Gera góðan skóla betri. Held
það sé ekkert flóknara en það.“

– Eru í bígerð einhverjar
breytingar á skólanum undir
þinni stjórn?

„Engar stórvægilegar breyt-
ingar en með nýju fólki verða
alltaf áherslubreytingar. Ég á
eftir að kynna mér almenni-
lega starf skólans. Það sem ég
hef séð af skólanum er ekkert
nema jákvætt.“

Nýtt húsnæðiNýtt húsnæðiNýtt húsnæðiNýtt húsnæðiNýtt húsnæði
og ný stefnaog ný stefnaog ný stefnaog ný stefnaog ný stefna

– Miklar framkvæmdir hafa
staðið yfir við að byggja
nýbyggingu við skólann, það
hljóta að fylgja þessu nýja
húsnæði ákveðin tækifæri
fyrir skólann?

„Skólinn er núna í húsnæði
vítt og breitt um bæinn. Ég
verð að viðurkenna að það
tók mig nokkurn tíma í haust
að átta mig á því hvert nem-
endur mínir færu í verkgrein-

ar. Þau dansa í Skátaheimil-
inu, eru í myndmennt og
heimilisfræði í gömlu skatt-
stofunni, íþróttirnar eru á
Torfnesinu og svo er smíða-
stofan í Húsmæðraskólanum.
1.-3. bekkur er í Kaupfélaginu
og 6. bekkurinn í Sundhöll-
inni. Þannig að það verður
mikill munur að koma fá nýja
húsnæðið og fækka þeim stöð-
um sem verið er að kenna á.
Reyndar verður 1.-3. bekkur
áfram í Kaupfélaginu, sem er
ekkert slæmur kostur. Þar er
búið að gera mjög fínar kenn-
slustofur og gott að hafa
yngstu krakkana út af fyrir
sig. Íþróttirnar verða að sjálf-
sögðu líka áfram á Torfnesinu
en að fá allt annað undir eitt
þak verður frábært.“

– Nú er verið að innleiða
uppbyggingarstefnuna hjá
Grunnskólanum á Ísafirði,
hvað felst í því starfi?

„Kennarar kynntu sér upp-
byggingarstefnuna og vorið
2006 var ákveðið að hefja inn-
leiðingu stefnunnar að hausti.
Þannig að við erum á öðru ári
í innleiðingunni en þetta er
þróunarverkefni sem tekur
nokkur ár. Markmiðið með
stefnunni er að byggja upp

Aukið verðmæti sjávarafla á VestfjörðumAukið verðmæti sjávarafla á VestfjörðumAukið verðmæti sjávarafla á VestfjörðumAukið verðmæti sjávarafla á VestfjörðumAukið verðmæti sjávarafla á Vestfjörðum
Verðmæti sjávarafurða jókst fyrstu átta mánuði ársins miðað við sama tímabil í fyrra. Í ár
var verðmæti afurðanna rúmir 2,8 milljarðar á móti rúmlega 2,7 milljörðum í fyrra.
Verðmætasta fisktegundin er þorskur og aflaverðmæti hans stendur nokkurn veginn í stað
milli ára. Þar á eftir kemur ýsa en aflaverðmæti hennar jókst um helming milli ára meðan
verðmæti ufsa dróst saman um helming og verðmæti karfa um þriðjung. Verðmæti
steinbítsafurða stendur til þess að gera í stað. Þetta kemur fram í upplýsingum frá Hagstofu
Íslands. Tölur fyrir árið 2007 eru bráðabirgðatölur úr vigtar- og ráðstöfunarskýrslum.

Nýr starfsmaður á FjölmenningarsetrinuNýr starfsmaður á FjölmenningarsetrinuNýr starfsmaður á FjölmenningarsetrinuNýr starfsmaður á FjölmenningarsetrinuNýr starfsmaður á Fjölmenningarsetrinu
Ari Klængur Jónsson, stjórnmálafræðingur hefur verið ráðinn til Fjölmenning-

arsetursins á Ísafirði í nýja stöðu vefumsjónarmanns og í miðlun upplýsinga um
réttindi og skyldur innflytjenda á Íslandi og fjölmenningu. Ari hefur að undan-

förnu unnið hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og séð um vef stofnunarinnar.
Hann er í þann mund að ljúka meistaragráðu í stjórnmálafræði og aðferðum frá

háskólanum í Bristol, en hann hefur í námi sínu og rannsóknum lagt áherslu á
hagræn áhrif innflytjenda á íslenskt efnahagslíf, og málefni tengd innflytjendum.
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sjálfsaga hjá nemendum og
koma því til leiðar að þeir
vilji haga sér vel til þess að
vera ánægðir með sjálfa sig,
en ekki til að forðast refsingu
eða hljóta umbun. Það er
gengið út frá því að eina mann-
eskjan sem við getum stjórnað
séum við sjálf og við ákveðum
hvernig manneskjur við vilj-
um vera.“

Áttaviti til að náÁttaviti til að náÁttaviti til að náÁttaviti til að náÁttaviti til að ná
betri tökum ábetri tökum ábetri tökum ábetri tökum ábetri tökum á
samskiptumsamskiptumsamskiptumsamskiptumsamskiptum

– Hvar starfaðir þú áður og
hvaða menntun hefur þú ?

„Ég er kennari frá Kennara-
háskóla Íslands, útskrifaðist
þaðan 1991. Svo kláraði ég í
fyrra diplóma nám í stjórnun.
Ég kenndi nú reyndar einn
vetur hérna á Ísafirði eftir að
ég útskrifaðist úr háskólanum,
haustið 1992. Eftir það kenndi
ég í Rimaskóla og núna síðast
í Borgarskóla, þar sem ég
leysti m.a. af sem aðstoðar-
skólastjóri og var deildarstjóri
síðustu árin.“

– Þú vannst að áhugaverðu
verkefni fyrir sunnan sem ber

yfirskriftina Áttavitinn, segðu
mér aðeins frá því.

„Áttavitinn er verkefni sem
ég og námsráðgjafi Borga-
skóla unnum saman árið
2004-2005. Við fórum af stað
með þetta verkefni sem tilraun
til að leysa úr samskiptaerfið-
leikum hjá hópi nemenda á
miðstigi. Áttavitinn er félags-
færni- og lausnamiðuð þjálfun
nemenda og byggir á því að
kanna fyrst hvernig tengsl og
samskipti eru í hópnum. Lögð
er fyrir tengslakönnun, unnið
úr henni og síðan önnur könn-
un lögð fyrir við útskrift.
Nemendur velja sjálfir hvort
þeir vilja vera með í verkefn-
inu og það er kynnt foreldrum/
forráðamönnum og öðru starfs-
fólki. Nemendur fá bók í hend-
ur þar sem þeir fá daglega
umsagnir um hegðun og sam-
skipti. Haldið er hópeflisnám-
skeið og þeir ræða daglega
við námsráðgjafa eða deildar-
stjóra um árangur. Verkefnið
hefur skilað góðum árangri í
þeim árgöngum þar sem það
hefur verið þróað. Nemendur
öðluðust betri færni í að leysa
úr ágreiningi sjálfir og náðu
betri tökum á samskiptum sem

einstaklingar og hópar.

Ísfirska mannlífiðÍsfirska mannlífiðÍsfirska mannlífiðÍsfirska mannlífiðÍsfirska mannlífið
orðið fjölbreyttaraorðið fjölbreyttaraorðið fjölbreyttaraorðið fjölbreyttaraorðið fjölbreyttara

– Að lokum langar mig til
að spyrja þig hvaða mun þú
sérð á Ísafirði í dag og t.d.
fyrir 20 árum þegar að þú flutt-
ir héðan?

„Mér finnst vera töluverður
munur á Ísafirði, ég bý t.d. í
Norðurtanganum núna sem
áður var frystihús, hitt stóra
frystihúsið hýsir m.a. sjúkra-
þjálfun. Stóru togararnir eru
flestir farnir og ekki eins líflegt
við höfnina og áður. Bærinn
er hinsvegar víðast hvar orð-
inn mun snyrtilegri. Nú er
orðið lítið mál að bregða sér á
kaffihús, meira að segja hægt
að velja úr mörgum. Það hefur
alltaf verið mikið um að vera
í menningarlífinu og mér sýn-
ist engin breyting vera á því,
mikið tónlistarlíf, margir kór-
ar. Mannlífið á Ísafirði er orðið
mun fjölbreyttara en áður og
fólk af ólíku þjóðerni sem býr
hér,“ sagði Sveinfríður Olga
Veturliðadóttir, skólastjóri.

– thelma@bb.is Sveinfríður Olga ásamt dóttur sinni í nýbyggingu grunnskólans.

Vörðu Evrópumeistaratitilinn í glímuVörðu Evrópumeistaratitilinn í glímuVörðu Evrópumeistaratitilinn í glímuVörðu Evrópumeistaratitilinn í glímuVörðu Evrópumeistaratitilinn í glímu
Glímudeild knattspyrnufélagsins Harðar sigraði á alþjóðlega Icelandair Open glímumótinu sem
haldið var í Reykjavík fyrir stuttu. Hörður sigraði í stigakeppni karla og að auki unnu nokkrir félagar
innan liðsins til verðlauna í sínum þyngdarflokkum. Mótið er óopinbert Evrópumeistaramót í
íslenskri glímu og tóku lið frá fimm þjóðum þátt í mótinu. Að mótinu loknu var haldið stofnþing
Alþjóðasambands íslensku glímunnar (IGA) en þær þjóðir sem að því koma eru auk Íslands,
Danmörk, Holland, Svíþjóð og Þýskaland. Ákveðið var að halda heimsmeistaramót í íslenskri glímu
í Danmörku næsta sumar. Mótið verður á vegum Alþjóðasambandsins en í framkvæmd Svía.

Úlfur ráðinn forstöðumaðurÚlfur ráðinn forstöðumaðurÚlfur ráðinn forstöðumaðurÚlfur ráðinn forstöðumaðurÚlfur ráðinn forstöðumaður
Bæjarráð hefur samþykkt tillögu stjórnar skíðasvæðis

Ísafjarðarbæjar að ráða Úlf Guðmundsson, sem
forstöðumanns skíðasvæðis Ísafjarðarbæjar. Úlfur

hefur búið og starfað á Siglufirði í mörg undanfarin
ár og meðal annars gegnt starfi forstöðumanns

skíðasvæðisins þar nyrðra. Úlfur er sonur Kristínar
Úlfsdóttur, dóttur Úlfs Gunnarssonar læknis.
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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

Nýtt dagatal frá Ómari SmáraNýtt dagatal frá Ómari SmáraNýtt dagatal frá Ómari SmáraNýtt dagatal frá Ómari SmáraNýtt dagatal frá Ómari Smára
Dagatalið Ísafjörður fyrr og nú er komið út. Dagatalið prýða teikningar eftir myndlistarmanninn Ómar

Smára Kristinsson og eru þær unnar eftir gömlum og nýjum ljósmyndum. Þetta er fimmta dagatalið
sem Ómar gefur út með teikningum eftir sjálfan sig. „Fyrsta dagatalið var með myndum héðan og

þaðan en eftir að ég gerði dagatal tileinkað vestfirska útlaganum hófst þessi Vestfjarðartenging sem ég
hef síðan haldið mig við. Eitt árið teiknaði ég skip. Hélt að það myndi slá í gegn í útgerðarbænum en

það kolféll“, segir Ómar. Helmingur teikninganna er unnin upp úr gömlum ljósmyndum frá tímabilinu
1900 – 1945 og eru það myndir eftir Ágúst Leós, Björn Pálsson, Harald Ólafsson og M. Simson.

Hluti af fyrstu stjórn Styrktarsjóðs húsbyggingar Tónlistarskóla Ísafjarðar; Jónína Jakobsdóttir,
Elín Jónsdóttir, Katrín B. Jónsdóttir, Geirþrúður Charlesdóttir og Elísabet Agnarsdóttir.

Merkin sýna verkin
Styrktarsjóður Tónlistar-

skóla Ísafjarðar fagnaði 25 ára
afmæli þann 21. september.
Sjóðurinn hefur staðið fyrir
öflugu fjáröflunarstarfi í aldar-
fjórðung og hefur sett mark
sitt á bæjarlífið á Ísafirði. Má
þar nefna jólatorgsöluna sem
er ómissandi á aðventunni,
jólakortasölu og margt fleira.
Af tilefni afmælisins hitti blaða-
maður þrjár konur úr uppruna-
legri stjórn sjóðsins þær Elísa-
betu Agnarsdóttur, Geirþrúði
Charlesdóttur og Elínu Jóns-
dóttur og forvitnaðist um upp-
haf sjóðsins og starf hans.

– Hvert var upphaf Styrkt-
arsjóðsins?

„Við komum saman tíu kon-
ur eftir áskorun Ragnars H.
Ragnar og ákváðum að stofna
sjóð til styrktar húsbyggingu
Tónlistarskólann Á þeim tíma
fór kennsla fram á um 20 stöð-
um í bænum; í heimahúsum
og hafði svo verið all lengi,
auk þess sem skólinn hafði
smá aðstöðu í Menntaskólan-
um á Ísafirði. Starfsemi skól-
ans var því erfið og mörgum
annmörkum háð og orðið
mjög brýnt að koma henni
undir eitt þak annað hvort með
húsakaupum eða húsbygg-

ingu“, segir Elín
„Það var trú Ragnar H.

Ragnar að þetta kæmist ekki
á kopp nema að konur tækju
þetta að sér“, skýtur Elísabet að.

„Verkefnið fór það langt að
húsið var hannað og teikning-
ar samþykktar. Steyptur var
grunnur og sökklar á lóð á
Torfnesi þar sem nú er leik-

skóli, en lengra náðu fram-
kvæmdir ekki í það sinnið, af
ýmsum ástæðum. Hætt var
síðan við bygginguna og
skipti urðu á milli Tónlistarfé-
lagsins og bæjaryfirvalda á
húsgrunninum á Torfnesi og
hluta af Húsmæðraskólanum
Ósk þar sem skólinn er til húsa
í dag“, segir Elín.

„Húsnæðið hentaði afar vel
en það var einmitt draumur
Ragnar H. að fá Tónlistarskól-
ann í miðbæinn þar sem börn-
in eru oft á tíðum að koma
beint úr skóla í tónlistarnám-
ið“, segir Elísabet.

„Tónlistarskólinn hafði ver-
ið í miklum húsnæðisvanda
og þegar hann fékk húsnæðið

stækkaði hann og dafnaði og
við í styrktarsjóðnum sáum
fram á að það þyrfti að efla og
styðja við það starf. Margir
héldu að við myndum hætta
eftir að Tónlistarskólinn fékk
húsnæðið en það er öðru nær“,
segir Geirþrúður.

„Sjóðurinn hefur síðan þá
styrkt starfsemi skólans á

Styrktarfélagskonur við bakstur í Gamla bakaríinu.

Alls svöruðu 886.Alls svöruðu 886.Alls svöruðu 886.Alls svöruðu 886.Alls svöruðu 886.
Já sögðu 449 eða 51%Já sögðu 449 eða 51%Já sögðu 449 eða 51%Já sögðu 449 eða 51%Já sögðu 449 eða 51%

Nei sögðu 330 eða 37%Nei sögðu 330 eða 37%Nei sögðu 330 eða 37%Nei sögðu 330 eða 37%Nei sögðu 330 eða 37%
Alveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðuAlveg sama sögðu

 107 eða 12% 107 eða 12% 107 eða 12% 107 eða 12% 107 eða 12%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Á að rífa norska bakaríiðÁ að rífa norska bakaríiðÁ að rífa norska bakaríiðÁ að rífa norska bakaríiðÁ að rífa norska bakaríið
(Silfurgötu 5) á Ísafirði?(Silfurgötu 5) á Ísafirði?(Silfurgötu 5) á Ísafirði?(Silfurgötu 5) á Ísafirði?(Silfurgötu 5) á Ísafirði?

Ungt par sem er að byrja að
búa vantar ýmislegt til heimil-
ins s.s. sófa, borðstofuborð og
stóla og tölvuskrifborð, helst
ókeypis eða fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 863 7018.

Grunnvíkingar ath! Aðventu-
fagnaðurinn verður í Sigurðar-
búð, sunnudaginn 2. desember
kl. 15. Kaffi, söngur, bingó og
föndur. Félagar fjölmennið!

Fundur sjálfshjálparhópa, fólks
með geðraskanir, eru á þriðju-
dögum í húsnæði Vesturafls í
Ásbyrgi, Brunngötu á Ísafirði.
Eldri hópur er kl. 18 og yngri
hópur er kl. 20. Nánari upplýs-
ingar í síma 456 4406 alla virka
daga frá kl. 10-16.

Út er komin bókin „Undir
Snjáfjöllum - þættir um bú-
setu og mannlíf á Snæfjalla-
strönd“ eftir Engilbert S. Ing-
varsson frá Tyrðilmýri á Snæ-
fjallaströnd.. Bókin kemur út
á vegum Snjáfallseturs. Á vef
Snjáfjallaseturs segir að í
bókinni sé lýst ýmsum þáttum
í félagslífi og lifnaðarháttum
fólksins á Snæfjallaströnd við
norðanvert Ísafjarðardjúp og
sagt frá því hvernig nútíma-
væðingin breytti þessu af-
skekkta og einangraða samfé-
lagi.

Engilbert fæddist og ólst
upp á Snæfjallaströnd og var
þar bóndi frá 1953 til 1987,
en nokkrum árum síðar fór
Ströndin í eyði. Mannmargt
var á Snæfjallaströnd áður
fyrr. Framundir miðja 20. öld
voru atvinnuhættir þar með
sama frumstæða hætti og
hafði verið um aldir. Þetta var
einangrað og afskekkt samfé-
lag og snjóþungt með afbrigð-
um. Þrátt fyrir það stóð mann-
líf þar í miklum blóma á fyrri
hluta 20 aldar.

Snjáfjallasetur var stofnað
í Dalbæ á Snæfjallaströnd
sumarið 2003. Setrinu er ætl-
að að safna, skrá og varðveita
sagnir, kveðskap, myndir,
muni og ýmis gögn sem tengj-
ast sögu byggðar í Snæfjalla-
og Grunnavíkurhreppum og
standa að sýningahaldi, út-
gáfustarfsemi, vefgagnasafni
og ýmsum viðburðum.

Bók um lifnað-
arhætti og nú-
tímavæðingu

Snæfjallastranda
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Austanátt og slydda, einkum
SA-lands, en úrkomulítið fyrir norðan. Vægt frost
norðantil á landinu, annars 0-5 stiga hit. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á

laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Norðaustan- og austanátt, víða él og
frost 0-8 stig. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Norðaustan- og

austanátt, víða él og frost 0-8 stig.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðÞingeyringur meðal fríðustu karla landsinsÞingeyringur meðal fríðustu karla landsinsÞingeyringur meðal fríðustu karla landsinsÞingeyringur meðal fríðustu karla landsinsÞingeyringur meðal fríðustu karla landsins
Þingeyringurinn Guðni Páll Viktorsson var meðal fimm efstu í keppninni um titilinn Herra
Íslands sem fór fram á skemmtistaðnum Broadway í síðustu viku. Guðni Páll, sem er tvítugur, er
búsettur í Reykjavík en fæddur og uppalinn á Þingeyri og á vefsíðu keppninnar segist hann vera
Vestfirðingur í húð og hár. Mikil stemmning var á Broadway og augljóst að Guðni Páll átti
marga stuðningsmenn í salnum. Hann hafnaði í 4.-5. sæti en Ágúst Örn Guðmundsson, 19 ára
nemi í Menntaskólanum á Akureyri, var kjörinn herra Ísland. Ágúst Örn bar einnig sigur úr
bítum í símakosningu áhorfenda á Skjá einum, þar sem keppnin var sýnd í beinni útsendingu.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Andrea Harðardóttir á Ísafirði

Kjöt í karrí og melónusalat
Sælkeri vikunnar býður upp

á kjöt í karrý. Andrea segir að
þetta sé einfaldur réttur sem
sér um sig að mestu eftir að
hann er kominn í pottinn. Á
ekki að klikka en hver og einn
verður að laga hann að sínum
bragðlaukum. Einnig býður
hún upp á melónusalat sem
hún segir að henti vel með
ýmsum réttum og er alltaf
ferskt og gott.

Kjöt í karrí
1 msk matarolía
1 ½-2 tsk karrí
1 laukur
2 hvítlauksrif
½ msk rifið engifer
½ kg fitulaust lambakjöt
(lambagúllas ef það fæst)
½ tsk cayennepipar (eða
eftir smekk, hann er sterkur)
¼ líter grænmetissoð (má
vera meira ef vill)
½ dl tómatmauk
½ garam masala
salt eftir smekk
1 dl jógúrt eða AB-mjólk
½ mango chutney

Hitið olíu í potti og setjið
karrí út í. Síðan er laukurinn
saxaður, hvítlaukurinn marinn
og engiferið rifið. Öllu bætt
út í pottinn.

Þá er kjötinu bætt út í, ef
um stóra bita er að ræða er
best að skera þá smátt. Kjötið
er síðan steikt í ca. 5 mín. og
þá er cayennepiparnum og
salti bætt út í.

Grænmetissoði, tómatmauki

og garam masala bætt út í.
Síðan er allt látið malla í 30-
40 mín eða þar til kjötið er
orðið meyrt.

Þá er jógúrt eða AB-mjólk
blandað saman við og látið
malla áfram í nokkrar mín. til
viðbótar. Mango chutney er
bætt við að lokum og hrært
vel saman við. Potturinn má
vera á hellunni í nokkrar mín.
í viðbót á meðan rétturinn er
að ,,taka sig“.

Þetta er svo borið fram með
salati og nýbökuðu, volgu
brauði. Má vera naanbrauð ef
vill.

Melónusalat
Melónur, a.m.k. þrjár teg
undir, mega vera fleiri.
1 dl kókosmjólk
1 msk ferskt kóríander(má
vera meira er vill)
2 vorlaukar eða biti af blað
lauk (eftir smekk, má sleppa)
1 límóna, safi og hýði (má
sleppa hýðinu)
Nokkur piparkorn

Melónurnar eru skornar í
teninga. Blandið saman kók-
osmjólk, límónusafa og pipar.
Saxið laukinn í smátt ef þið
kjósið að nota hann og blandið
saman við. Leyfið blöndunni
að liggja í nokkrar mínútur
áður en henni er hellt yfir mel-
ónubitana. Síðan er kóríander
dreift yfir.

Ég skora á Dagnýju Viggós-
dóttur að vera næsti sælkeri.

Háls-, nef- og eyrna-
læknir á Ísafirði

Ólafur Guðmundsson, læknir verður með
móttöku á Ísafirði dagana 6.-8. desember.

Tímapantanir eru í síma 450 4500 á milli
kl. 08:00 og 16:00 alla virka daga.

ýmsa lund, meðal annars með
kaupum á tækjum, húsbúnaði
og öðru sem til þarf. Sjóðurinn
er ekki lengur Styrktarsjóður
húsbyggingar Tónlistarskóla
Ísafjarðar heldur Styrktarsjóð-
ur Tónlistarskóla Ísafjarðar.
og er sjáfstæð stofnun, en ekki
hluti af Tónlistarfélaginu,“ seg-
ir Elín.

„Síðast færðum við skól-
anum upptökutæki að gjöf í
tilefni í afmælis sjóðsins og
það virðist vera full þörf á því
að styrktarsjóðurinn haldi
áfram starfsemi sinni. Tón-
listarskólanum, ekki síður en
öðrum skólum, veitir ekki af
öflugu starfi styrktaraðila. Við
höfum nánast á hverju ári gef-
ið eitthvað til að efla skóla-
starfið. Fyrir tæpum tíu árum
þegar hafist var handa við
byggingu tónleikasalarins
Hamra gaf styrktarsjóðurinn
15 milljónir króna til bygg-
ingarinnar. Þeir voru margir,
sem spurðu okkur þegar við
vorum að byrja starfsemina,
hvernig við ætluðum að fara
að því að byggja tónlistarskóla
fyrir kakó og lummur. En
merkin sýna verkin og hver
maður getur séð hversu miklu
sjóðurinn hefur áorkað“, segir
Geirþrúður.

Ísafjörður mikillÍsafjörður mikillÍsafjörður mikillÍsafjörður mikillÍsafjörður mikill
tónlistarbærtónlistarbærtónlistarbærtónlistarbærtónlistarbær

– Höfðuð þið trú á því í upp-
hafi að aldarfjórðungi seinna
yrði enn styrktarsjóðurinn í fullu
fjöri?

„Ég er að mörgu leiti hissa
á því að sjóðurinn skuli enn
vera starfandi og finnst það
ákaflega skemmtilegt. En það
stafar af því að ungar konur
hafa tekið við og sýnt starfinu
mjög mikinn áhuga, eins til
dæmis núverandi stjórn“, seg-
ir Geirþrúður.

„Það var ekki fyrirséð í byrj-
un að við yrðum áfram en
hins vegar er það vitað mál að
Ísafjörður hefur mjög lengi
haft á sér orð fyrir mikla tón-
listarmenningu. Ég kom til
bæjarins að verða 14 ára göm-
ul úr Skagafirði þar sem er
mikill söngur og gleði og ég
man eftir því að það var mikið
tala um hve mikill tónlistarbær
Ísafjörður væri. Það tvíefldist
þegar Tónlistarskólinn var stofn-
aður. Það var vitaskuld Jónas
Tómasson sem stofnaði hann“,
segir Elísabet.

„Jónas fylgdi skólanum vel
úr hlaði en hann var organ-
leikari hér í bæ í 50 ár. Áður
en hann hætti störfum fór hann
að leita að manni til að taka
við skólanum og sá maður
var Ragnar H. sem við vorum
svo óskaplega heppin að fá
hingað“, segir Geirþrúður.

„Ég heyrði Jónas eitt sinn
segja að það besta sem hann

hefði gert um ævina hefði ver-
ið að fá Ragnar H. til Ísafjarð-
ar“, segir Elísabet.

„Það eru breyttir tímar frá
því að Tónlistarskólinn var
stofnaður og einnig frá því að
hann fékk sitt eigið húsnæði.
Fjölbreytnin er orðin mikil í
ýmsum menningarstörfum
hér í bæ sem er mjög gleðilegt.
Við eigum mikið af afar góðu
tónlistarfólki í bænum. Og það
er mikið uppeldisatriði að hafa
svona skóla á byggðarlaginu“,
segir Geirþrúður.

Fastur punkturFastur punkturFastur punkturFastur punkturFastur punktur
í tilverunnií tilverunnií tilverunnií tilverunnií tilverunni

–  Fer helsta fjáröflun sjóðs-
ins fram um jólin?

„Nú orðið hefur aðalfjár-
öflunin farið fram á aðvent-
unni en þar eru fastir liðir eins
kökubasar, jólaföndur, greni-
kransar og laufabrauðið. Við
höfum alltaf selt kakó og
lummur alveg sama hvernig
hefur viðrað. Eitt sinn vorum
við í norðan stórhríð að selja
lummur og kákó undir dynj-
andi vínartónlist, en þá hafði
verið komið upp hátölurum
upp á þáverandi Útvegsbanka-
húsi og spiluð tónlist í kapp
við gnauðið í storminum. Það
var alveg ótrúlega gaman þótt
það væru nú stundum örlitlir
snjóskaflar á lummunum“,
segir Elín.

„Jólatorgsalan er orðin fast-
ur punktur í tilverunni, en hitt
er annað mál að í upphafi var
starfsemin miklu fjölbreyttari,
enda verkefnið stórt Við vor-
um með kabarettsýningar í
mörg ár og kaffisölu með og
það var alltaf nóg til. Þótt sýn-
ingarnar væru dag eftir dag þá
voru konurnar alltaf búnar að
baka fyrir næsta sýningardag.
Alltaf var uppselt á sýningarn-
ar. Það voru nú stórleikarar
sem stigu þá á svið. Við getum
nefnt t.d. Björn Teitsson og
Garðar (Guðmundsson innsk.
blaðamanns) úr Björnsbúð
eins og við segjum, Magda-
lenu Sigurðardóttur og Kjart-
an Sigurjónsson.

Einnig vorum við með aust-
urlensk kvöld á skemmtistað
sem hét Þinghóll og síðan
Staupasteinn. Aury Hinriks-
son lánaði okkur 60 sarí og
stóð fyrir eldamennskunni með
aðstoð okkar náttúrlega. Þetta

var afar skemmtilegt.
Í nokkur ár stóðum við líka

fyrir flóamarkaði sem var m.a
til húsa í Slunkaríki, í Smjör-
líkisgerðinni þar sem Stjórn-
sýsluhúsið er núna. Við bjugg-
um til flengikústa fyrir bollu-
daginn og reyndum að endur-
vekja þann sið upp á svæðinu.
En þegar leikskólarnir fóru að
láta börnin búa til flengikúst-
ana sjálf, datt sá markaður nið-
ur hjá okkur eins og gefur að
skilja.

Það var ákaflega margt sem
við tókum okkur fyrir hendur
til að safna peningum en að-
stæðurnar eru allt aðrar í dag
og fólk hefur minni tíma vegna
meiri vinnu“, segir Geirþrúð-
ur.

„Já, það var margt gert, til
að mynda voru yfirleitt alltaf
páskamarkaðir og stöku sinn-
um útimarkaðir að sumri til
líka. Þá voru önnur áherslu-
atriði en kakó og lummur.
Páskaföndur af ýmsu tagi var
til sölu á páskunum og farið
var inn í skóg og sóttar greinar,
aðallega af birki, þær settar í
vatn og hlýju þar til þær laufg-
uðust og seldar í vöndum“,
bætir Elín við.

„Mér er afar minnistætt þeg-
ar við héldum fiskimarkað á
torginu. Bryndís Schram var
að gera kynningarmynd um
Ísafjörð og bað okkur að setja
upp einhvern markað. Einn
sjómaður gaf okkur afrakstur
heillar veiðiferðar af rauð-
maga og svo voru ýmsar aðrar
tegundir af fiski sem ekki voru
boðlegar mönnum á þeim tíma
en þykja fínar í dag eins og
t.d. hlýri og langa. Torfi Ein-
arsson hélt uppboð á fisk og
ef undirtektir voru litlar bætti
hann við: Athugið þetta er fínt
fyrir köttinn“, segir Geirþrúð-
ur með glettið bros á vör.

„Það endaði með því að einn
sjómaður keypti alla þessa af-
brigðilegu fiska sem almenn-
ingur vildi ekki“, segir Elísa-
bet og þær hlæja saman yfir
minningunni.

„Jafnvel þótt þetta hafi oft
verið mikil vinna til viðbótar
við eigin vinnu og heimilis-
störf ,þá gaf þetta okkur svo
mikla gleði og ánægju. Það ýtti
undir að starfið hélt áfram“,
segir Geirþrúður.

„Já, óhætt er að segja að

starfið hafi bæði verið til
gagns og gamans“, segir Elín.

„Ragnar H. var gríðarlegur
eldhugi og það má segja að
hann hafi verið prímus mótor
í sjóðnum þar sem hann var
alltaf hvetjandi okkur áfram.
En hitt er annað mál að það
var ekki skortur á fólki sem
vildi vinna þessi verk“, segir
Elísabet.

„Yfirleitt voru það konur
en þeir voru ófáir karlarnir
sem lögðu okkur lið og mér
dettur í hug sem dæmi Reynir
heitinn Ingason sem var ansi
duglegur að baka lummurn-
arog hjálpa til við borðaburð
o.fl. Við höfum tekið vel á
móti öllum sem vildu koma
til liðs við okkur. Það var ekk-
ert einskorðað við konur þótt
alla tíð hafi eingöngu verið
konur í stjórn. Við erum afar
þakklátt öllum þeim herrum
sem hafa aðstoðað okkur og
margir hverjir hafa verið
stuðningsaðilar sjóðsins,“
segir Geirþrúður.

– Eruð þið ekki stoltar þegar
þið lítið til baka yfir 25 árin
og sjáið hverju þið hafið áork-
að?

„Ég er alveg óskaplega stolt
og ánægð með þær konur sem
hafa sýnt því áhuga að halda
starfinu. Þegar maður lítur til
baka yfir allt sem gert hefur
verið getur maður ekki annað
en verið stoltur.

– Jólatorgsalan verður á sín-
um stað á Silfurtorgi 1. des-
ember.

„Þar verður ýmislegt á boð-
stólum að vanda. Númer eitt
er laufabrauðið, stundum hef-
ur heimabakað rúgbrauð og
broddur síldarréttir og ýmis-
legt góðgæti verið í boði ásamt
allskonar varningi. Ég vona
að sem flestir komi og njóti
þess að kaupa hjá okkur“, seg-
ir Geirþrúður.

– Eitthvað sem þið viljið
segja að lokum?

„Ég vil bara segja að ég er
full þakklætis yfir því hvað
þetta starf hefur skilað góðum
árangri“, segir Elísabet.

„Ég vil þakka öllum þeim
sem komið hafa að starfi
sjóðsins innilega fyrir og bæj-
arbúum öllum. Ég vona að
styrktarsjóðurinn haldi áfram
að eflast og verði skólanum
til gagns“, segir Geirþrúður.
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Óhagstæð rekstrareining
eftir sameiningu sveitarfélaga
á norðanverðum Vestfjörð-
um, fækkun íbúa, breytingar
á atvinnulífi og þar af leiðandi
þróun tekjustofna sveitarfé-
lagsins er ástæðan fyrir halla-
rekstri Ísafjarðarbæjar. Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðar, bendir á að það
þurfi að auka tekjur m.a. með
því að viðurkenna sérstöðu
sveitarfélagsins eftir samein-
ingu með frekari framlögum
úr Jöfnunarsjóði sveitarfé-
laga. Þetta kemur fram í bréfi
bæjarstjórans til eftirlitsnefnd-
ar fjármála sveitarfélaga en

sveitarfélögum er skylt að
skila greinargerð til nefndar-
innar er viðvarandi halli er á
rekstri.

„Rekstur Ísafjarðarbæjar
hefur því miður ekki breyst.
Hann er áfram þungur og
þyngist frekar ef eitthvað er.
Koma þar til enn frekari kröfur
á stjórnsýsluna og einnig sú
staðreynd að inneign bæjarfé-
lagsins á bankareikningum
hefur minnkað á undanförnum
árum vegna framkvæmda, er
þar helst að nefna stórfram-
kvæmd við Grunnskólann á
Ísafirði fyrir 400 m.kr. Þetta
hefur þau áhrif að vaxtatekjur

dragast saman og vaxtagjöld
aukast. Eftirlitsnefnd er kunn-
ugt um hversu erfitt er að reka
4000 íbúa sveitarfélög með
sex leikskólum, fjórum grunn-
skólum, fjórum íþróttahúsum,
fjórum höfnum o.s.frv. Þannig
er rekstur Ísafjarðarbæjar og
hefur verið eftir sameiningu
1996. Þrátt fyrir mjög mikla
viðleitni í þá átt að halda við
mannvirkjum í eigu sveitar-
félagsins höfum við ekki und-
an sökum mikillar viðhalds-
þarfar og er fyrirséð að kostn-
aður framtíðarinnar, ef svo má
að orði komast, er enn að auk-
ast,“ segir í bréfi bæjarstjór-

ans.
Halldór segir mikilvægt að

benda á að þrátt fyrir halla-
rekstur skilar reksturinn já-
kvæðu veltufé sem nýtist upp
í greiðslur langtímalána. „Hins
vegar hefur veltuféð ekki nægt
til að standa undir afborgun-
um langtímalána og fjárfest-
ingum. Þá er rétt að benda á
að óvissa er uppi varðandi árið
2008 vegna niðurskurðar í
veiðiheimildum. Bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar gerir ráð fyrir
tekjulækkun vegna þess en
nánast er ógerlegt að reikna út
hversu mikil sú lækkun ver-
ður“, segir Halldór. Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Sameining sveitarfélaga þungur baggi

Jörðum á Vestfjörðum
þar sem búfjárframleiðsla
er stunduð fækkaði um tutt-
ugu á sex ára tímabili. Að
því er fram kemur í skýrslu
um eignarhald á jörðum,
sem rannsóknarmiðstöð Há-
skólans á Bifröst vann, var
í upphafi ársins 2001 stund-
uð búfjárframleiðsla á 208
bæjum á Vestfjörðum, en
sex árum síðar var talan kom-
in niður í 188 jarðir. Sam-
drátturinn var yfir lands-
meðaltali eða 9,6%, en á
landsvísu fækkaði býlum
þar sem stunduð er búfjár-
framleiðsla sem nemur
8,7%. Mesti samdrátturinn
var á Suðurnesjum eða 28%.

Fjöldi lögbýla í ábúð á
Vestfjörðum voru 271 árið
2001 en 263 árið 2006 og
hefur þeim því fækkað um
2,95%. Niðurstöður könn-
unar rannsóknamiðstöðv-
arinnar sýna að hægt hefur
á fækkun jarða í ábúð.

„Ljósin á bæjum til sveita
virðast fjarri því að slokkna
jafnhratt nú í byrjun 21.
aldarinnar og var á milli
áranna 1980 og 2000“, seg-
ir í skýrslunni. Í niðurstöð-
um kom einnig fram að fjöl-
breytni í atvinnu í sveitum
hefur aukist. Þar má nefna
vaxandi ferðaþjónustu, marg-
víslega starfsemi tengda ís-
lenska hestinum og skóg-
rækt sem miklum fjármun-
um hefur verið varið til.
Bættar samgöngur og fjar-
skipti gera mögulegt að búa
á lögbýlum og stunda at-
vinnu utan þess. Það er líf-
stíll að búa í sveit eða eiga
jörð.

Skýrslan var unnin fyrir
Bændasamtök Íslands en á
búnaðarþingi 2006 var
samþykkt ályktun um að
láta kanna og greina þróun
á eignarhaldi á bújörðum
og meta áhrif hennar á bú-
setu og byggðaþróun.

Bújörðum fækk-
ar á Vestfjörðum

Jörðum þar sem búfjárframleiðsla er stunduð
fækkaði á Vestfjörðum um 20 ára á sex ára

tímabili en fjöldi lögbýla í ábúð fækkaði einungis
um átta á sama tíma.

Meðalverð á fermetra er
lægst í Ísafjarðarbæ ef miðað
er við fjögurra herbergja íbúð-
ir í fjölbýli á völdum stöðum
á landinu. Talsverður munur
er á verði eftir landssvæðum
samkvæmt verðsjá Fasteigna-
mats ríkisins og var lægsta
meðalnafnverð fermetrans 64
þúsund krónur en það hæsta
244 þúsund í Garðabæ. Frá
þessu var greint á mbl.is þar
sem miðað er við síðustu 11
mánuði. Þar kemur einnig

fram að á höfuðborgarsvæð-
inu var fermetraverðið lægst í
Hafnarfirði, þar sem það var
rétt rúm 200 þúsund. Fer-
metraverðið á Seltjarnarnesi,
í Kópavogi og Reykjavík var
fremur svipað eða um 220-
225 þúsund.

Að sögn Guðmundar Óla
Tryggvasonar, fasteignasala
hjá Fasteignasölu Vestfjarða,
er rétt að taka tölunum með
fyrirvara. „Já mér sýnist fer-
metraverðið hér vera með því

lægsta sem gerist í stærri bæj-
arfélögum, en það má benda á
að úrtakið í þessari frétt er
afar lítið, ekki nema átta eignir
sem tekið er mið af, neðri
mörk fermetraverðs þar eru
um 26 þúsund krónur og efri
mörk um 116 þúsund krónur,
það er greinilegt að inni í þessu
úrtaki eru 1-2 eignir sem hafi
verið í slæmu standi og sölu-
verð á þeim eftir því og draga
þær eignir því meðalfermetra-
verð í þessum flokki töluvert

mikið niður. Það má benda á
að meðalfermetraverð í flokki
þriggja herbergja er töluvert
hærra eða um 86 þúsund kr.
pr/m² og enn hærra í flokki
tveggja herbergja. Einnig mætti
koma betur fram að þetta er
meðalverð í Ísafjarðarbæ öll-
um, ekki bara á Ísafirði. Mér
sýnist meðalfermetraverð hér
vera svipað og í Skagafirði og
í Hornafirði, kannski aðeins
lægra.“

– thelma@bb.is

Fermetraverð í fjölbýli
lægst í Ísafjarðarbæ

Miðað við verðsjá Fasteignamats ríkisins er fermetraverðið lægst í Ísafjarðarbæ.


