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„Konur eru svo litlar og heimskar, auðvitað eiga þær ekki að fá 
sömu laun og karlmenn“ sagði þingmaður í bandaríska þinginu, bara 
í síðustu viku, ekki í byrjun síðustu aldar. Konur geta ekki trommað 
og fá tónlistarverðlaun bara af því þær eru konur sagði ungur maður í 
íslenska útvarpinu í vikunni. „Það er ekkert launamisrétti milli kynja“ 
segir dómsmálaráðherra og stöku þingmenn klappa í kórnum, gætu 
rétt eins verið að staðfesta skoðun ráðherrans á að jörðin væri flöt.
Við getum ferðast bæði í tíma og rúmi og hvarvetna fengið staðfest 
að jafnrétti hefur ekki náðst og áfram þarf að berjast. Það er launa-
misrétti, það eru færri konur í stjórnmálum, það eru eiginlega engar 
konur að stjórna stórfyrirtækjum og enn bera konur mesta ábyrgð 
á rekstri heimilis, um þetta þarf ekki að þræta.

Það eru núna hundrað ár síðan konur í Pétursborg fóru í verkfall 8. 
mars til að krefjast betri kjara og friðar og þrátt fyrir mikla mótspyrnu 
pólitískra afla héldu konurnar sínu striki. Fjórum dögum síðar sagði 
keisarinn af sér og bráðabirgðastjórn veitti konum kosningarétt. Fjór-
um árum síðar eða árið 1921 ákvað Alþjóðasamband kommúnista að 
samþykkja tillögu Clöru Zetkin að 8. mars yrði baráttudagur kvenna, 
að Hitler skyldi síðan breyta þeim degi í alþjóðlegan mæðradag er 
ákaflega táknrænt en upphafning móðurhlutverksins er áhrifaríkt 
kúgunarverkfæri. 

Taktu pláss, til tilbreytingar eru slagorð alþjóðabaráttudags kvenna 
árið 2017 en dagurinn er haldinn hátíðlegur 8. mars ár hvert. Og hér 
á Bæjarins besta var þetta tekið bókstaflega því í stað lítilfjörlegs 
áttblöðungs kemur nú spikfeitt blað og það er fullt af konum, af 
konum í atvinnurekstri. Og við komumst bara í tæri við lítinn hluta 
þeirra kjarnakvenna sem reka sín eigin fyrirtæki hér á svæðinu. 
Blaðið er stútfullt af fyrirmyndum, af sögum af konum sem þora 
og það er ekki bara í íþróttum sem þörf er á fyrirmyndum. Framlag 
kvenna til atvinnulífs er oft falið, fyrirtæki þeirra eru oft lítil, eins 
og reyndar langstærstur hluti íslensks atvinnulífs en þeim gengur 
almennt vel. Kærar þakkir konur fyrir að bregðast vel við óskum 
okkar um greinar.

Við þurfum að ganga saman, upphefja bæði móður- og föðurhlut-
verk og taka sameiginlega ábyrgð á að fæða og klæða. Auðlindir 
okkar felst ekki bara í jarðhita og fallvötnum, hún felst í okkur 
sjálfum, orkunni í hverjum einstaklingi. 

BS

Á dögunum  opnaði Fjóla 
Bjarnadóttir í Bolungarvík 
heimasíðuna www.adstandandi.
is. Það verkefni þróaðist út frá 
framhaldsnámi hennar í hjúkr-
unarfræði. Fjóla hafði lokið 
diplomanámi í stjórnun innan 
heilbrigðisþjónustu en það snýst 
mikið um peningahliðina á kerf-
inu. Það var svo í  meistaranámi 
við Heilbrigðisvísindasvið HA í 
öldrunarfræðum sem Fjóla fékk 

mikinn áhuga á aðstandendum 
og samskiptum þeirra við heil-
brigðisstarfsfólk, einnig sam-
skiptum á milli aðstandanda og 
ástvina þeirra sem eru að missa 
heilsuna, þurfa aukna aðstoð, 
heimahjúkrun, leggjast inn á 
hjúkrunarheimili o.s frv.

Því varð úr að gera heimasíðu 
sem yrði miðlæg fyrir aðstand-
endur aldraðra, en síðan er styrkt 
af Uppbyggingasjóði Vestfjarða. 

Síðan geymir upplýsingar 
tengdar því er nákominn einstakl-
ingur þarf á aðstoð að halda,  það 
getur reynst erfitt að vita hvert á 
að hafa samband. Þetta geta verið 
fyrirspurnir um allskyns kvilla, 
til dæmis að nálgast göngugrind, 
hjólastól, heimahjúkrun, lyfjatil-
tekt og margar upplýsingar sem 
er erfitt að leita eftir þegar þú 
veist ekki hvert á að leita. 

Þessi þjónusta er í boði fyrir 
aldraða á Íslandi, en upplýs-
ingarnar eru í dag á tugum eða 
hundruðum staða víðsvegar um 
netið, það getur reynst mikið torf 
að komast í gegnum þann frum-
skóg. Samkvæmt niðurstöðu úr 
þarfagreiningu sem Fjóla vann 

í meistaranáminu er mikil þörf 
meðal aðstandenda á upplýsinga-
gjöf sem þessari.

Fjöldi aldraðra og aðstand-
endur þeirra hefur fjölgað mikið 
undanfarin ár og áratug og fyrir-
séð að þessi hópur muni stækka 
mikið á næstu árum í takt við 
breytta aldursdreifingu þjóðar-
innar. Mikil tækifæri liggja því 
í að bjóða upp á slíka upplýs-
ingagjöf og sterk fyrirtæki eru 
að bjóða þjónustu á þessum 
markaði. 

Nú hefur  hið endanlega mark-
mið náðst, þ.e  að opna fullbúinn 
upplýsingavef fyrir aðstandendur 
aldraða Íslendinga.

Aðstandandi, verkefni  
sem hefur það markmið 

að auka lífsgæði aldraðra

Einarhúsið  í Bolungarvík

Þær Fjóla Bjarna og Anna 
Björg Petersen eiga og reka 
ásamt mönnum sínum, þeim  
Benedikt Sigurðssyni og Magn-
úsi Pálma Örnólfssyni Einars-
húsið í Bolungarvík og Litla 
Gistihúsið á Ísafirði. „Mikil 
aukning er í ferðamannaiðnaðin-
um og í raun er hann rétt að byrja  
hérna hjá okkur“ segir Fjóla og 
henni finnst  þetta skemmtilegt 
verkefni og krefjandi. 

Einarshúsið á sér mikla sögu, 
þar er rekinn matsölustaður þar 
sem lagt er upp úr fersku fiskmeti 

beint úr faðmi hafsins og gisting 
sem hefur mikið aðdráttarafl á 
ferðamenn.  Sögusýning er í hús-
inu  ásamt merkilegum munum 
sem gaman er að skoða.

Húsið  á sér langa sögu harma 
og hamingju. Eftir að hafa nánast 
grotnað niður í svaðið hefur það 
verið endurgert og er í dag rekið 
sem gisti- og  veitingahús, sem 
stendur við smábátabryggjuna á 
besta stað í bænum, þetta er stór-
merkilegt hús með mikla sögu. 
Það var byggt 1904 af miklum 
athafnamanni, Pétri Oddssyni 

og konu hans, Guðnýju.
Pétur átti, vægast sagt, öm-

urlega ævi í húsinu vegna þess 
að hann missti nánast alla fjöl-
skyldu sína úr berklum. Á 23 ára 
tímabili fylgdi hann fjórtán líkum 
frá þessu húsi. En það hefur tví-
skipta sögu harma og hamingju, 
því eftir lát Péturs, flytur Einar 
Guðfinnsson, sem flestum er af 
góðu kunnur í húsið með sína 
fjölskyldu, býr þar í um þrjátíu ár 
og á þar góða ævi. Ferðamönnum 
er sögð þessi saga, og þykir þeim 
mikið til koma. 

Yfir sumartímann er maður við 
mann  í Einarshúsi og er mark-
miðið að auka gegnumstreymið 
yfir vetrartímann. 

„Bolungarvík er svo falleg og 
mikið að sjá og skoða. Við höfum 
svo margt hérna upp á að bjóða. 
Mér finnst við ekki eiga að vera 
spéhrædd við að sýna það. Þegar 
ég fer erlendis finnst mér ekkert 
skemmtilegra en að sjá menningu 
hvers staðar fyrir sig. Því sé ég 
til dæmis laxeldið sem tækifæri 
í ferðaþjónustu. Þar væri jafnvel 
hægt að leyfa ferðamanninum 
að taka þátt, fóðra eldið, borða 
laxinn svo í Einarshúsi til dæmis“  
segir Fjóla að lokum.

Fjóla Bjarnadóttir.

8. mars
Alþjóðlegur 

baráttudagur 
kvenna
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Verð gildir til og með 12. mars eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

SS Lambalæri 
Bláberjakryddlegið, ferskt 

1.398
kr. kg

ÍslensktLambakjöt

Ali Grísabógur
Ferskur

698
kr. kg

Wewalka Pizzadeig
Ferskt, 400 g

198
kr. 400 g

Ódýr
Pizzuveisla

359
kr. 153 g

Bónus Pepperoni
153 g

198
kr. 237 g

Bónus Samlokuskinka
237 g

259
kr. 75 g

Bónus Klettasalat
75 g

298
kr. 250 g

Stonefire Nanbrauð
Ferskt, 2 teg., 250 g

FERSK
nanbrauð

ÍSLENSKTNautgripagúllas

Kjarnafæði Nautgripagúllas 
Ferskt 

1.998
kr. kg

Grísakjöt af
NÝSLÁTRUÐU
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Vinnumálastofnun stýr-
ir Evrópuverkefninu FREE en 
mark mið þess er að efla frum-
kvöðla konur á landsbyggðinni 
og hvetja þær til dáða í sínum 
verk  efnum. Segja má að verk efnið 
sé áframhald Female verkefnisins 
sem Vinnumálastofnun stýrði, en 
það var einnig fræðsluverkefni 
fyrir konur með staðbundnum 
námskeiðum.  Í því verkefni kom 
í ljós að konur á landsbyggðinni 
hafa oft ekki tök á því að ferðast 
um langan veg til að taka þátt í 
námskeiðum og kjósa að hafa 
aðgang að fræðslu í gegnum 
netið.  Því var ákveðið að sækja 
um styrk fyrir öðru verkefni sem 
myndi þá einblína á þarfir frum-
kvöðlakvenna á landsbyggðinni. 
Rannsóknir sýna einmitt að það 
sem helst skortir á landsbyggðinni 
er aðgangur að efni á netinu en 
einnig telja konur mikilvægt að 
hittast og mynda tengsl.

Verkefnið er samstarfsverkefni 

sex aðila frá fimm löndum, en auk 
Vinnumálastofnunar á Íslandi 
tekur Byggðastofnun þátt ásamt 
aðilum frá Bretlandi, Búlgaríu, 
Króatíu og Litháen. Samstarfið 
gengur vel og vinna allir aðilar 
vel saman að markmiðum verk-
efnisins.  

Hvernig ætlum við að 
efla konur til dáða?

Verkefnið skiptist í þrjá þætti:
Í fyrsta lagi verður boðið upp 

á netnám í þáttum sem viðkoma 
hugmyndavinnu og rekstri fyrir-
tækja. Má þar nefna stefnumótun, 
útflutning, vöruþróun, markaðs-
setningu, kennslu í notkun samfé-
lagsmiðla, netsölu og fjármál. Nú 
hefur verið opnað fyrir umsóknir 
um netnámið en verið er að leggja 
síðustu hönd á námsefnið. Mun 
það verða aðgengilegt í gegnum 
Moodle námskerfið á heimasíðu 
verkefnisins. 

Hér er umsóknin: http://
ruralwomeninbusiness.eu/is/

fraedsla-a-netinu/ 
Í öðru lagi þá verða settir 

upp hæfnihringir á netinu, þar 
sem þátttakendum gefst kostur 
á að hitta aðrar konur í sömu 
stöðu og ræða þar málefni sem á 
þeim brenna. Notast verður við 
„Google hangout“ kerfið sem er 
gjaldfrjálst og krefst eingöngu 
þess að G-mail aðgangur sé til 
staðar hjá þátttakanda. Einnig 
verður hægt að nálgast gagnvirkar 
æfingar í persónulegri hæfni á 
heimasíðu verkefnisins. 

Í þriðja lagi hafa verið sett upp 
tengslanet kvenna á þeim þremur 
stöðum sem einblínt er á en það 
eru Vestfirðir, Norðurland vestra 
og Austurland. Íbúaþróun hefur 
verið neikvæð á þessum svæðum 
og ennfremur sýna rannsóknir að 
konum fækkar meira á þessum 
svæðum en körlum. 

Tengslanetið byggir á hug-
myndafræði frá Bretlandi, en þar 
hafa tengslanet kvenna í dreifbýli 

Fyrir nærri tuttugu árum beit 
ég það í mig að mig langaði að 
læra að búa til vefsíðu. Það var 
ekkert sérstaklega flókið, þurfti 
bara gamla tölvu, áhuga og tíma, 
já og auðvitað módem til að 
geta hringt sig í sambandið við 
internetið. En um hvað vefurinn 
ætti að vera, það var aðeins 
flóknara því þótt þetta hafi bara 
átt að vera til gamans gert, þá 
langaði mig að gera eitthvað 
nýtt, eitthvað sem mér fannst 
vanta. Ég áttaði mig á því að 
þó að netið væri fullt af leikjum 
þá voru það mikið skotleikir, 
bílaleikir og yfirhöfuð leikir sem 
mér fannst ekki spennandi.  Ég 
fann þó einstaka leiki sem mér 
fannst skemmtilegir, sérstaklega 
voru það dúkkulísuleikirnir sem 
heilluðu, og ég fór að safna þeim. 
Þessi leikir voru hér og þar á 
netinu og mér datt í hug að ég 
gæti auðveldað aðgengi að þeim 
með því að safna þeim á einn 
stað – það væri fínt efni í vefsíðu.

Svo liðu árin og þetta áhuga-
mál óx og dafnaði enda fannst 
mér skemmtilegt að finna efni, 
þróa síðuna og sjá að heimsókn-

irnar urðu alltaf fleiri og fleiri. 
Svo kom að þeim tímapunkti 
að það fór að verða auðveldara 
að hagnast á vefsíðum. Og þá 
meina ég að það var auðvelt að 
fá auglýsingar til að setja á síðuna 
en að fá notendur er ekki einfalt 
og hefur aldrei verið.

Það var ekki fyrr en um 
tíu árum eftir að vefurinn leit 
dagsins ljós í fyrstu útgáfu, að 
fyrirtækið Dress up games ehf 
varð til. Síðan 1998 hefur margt 
breyst þó innihaldið sé alltaf 

Ert þú frumkvöðlakona? 
Ertu með hugmynd sem 

þig langar að framkvæma?

verið starfrækt í nokkurn tíma í 
gegnum WIRE verkefnið. Hug-
myndafræðin byggir á þátttöku 
og að deila upplýsingum og 
þekkingu inn í tengslanetið.   

Taktu þátt!
Hér á Vestfjörðum hefur 

tengslanetið verið stofnað og var 
fyrsti fundur þess haldinn á Ísa-
firði í febrúar. Góð mæting var og 
mikill áhugi á verkefninu meðal 
þátttakenda. Hluti af verkefninu 
er þjálfun tengslanetsleiðtoga 
á þessum þremur svæðum og 
leiðir Bryndís Sigurðardóttir 
tengslanetið hér. Fyrirhugað er að 
hittast með reglubundnum hætti 
og hafa fundi einnig á Suður-
fjörðunum þegar líða fer á vorið.

Sett hefur verið upp síða á 

Facebook þar sem konur geta 
tekið þátt í tengslanetinu og 
haft áhrif á hvað á að fjalla 
um þar og má nálgast hópinn 
hér https://www.facebook.com/
groups/1435367403171496/

Einnig bendum við á heimasíðu 
verkefninsins en þar má finna 
nánari upplýsingar um verkefnið 
og aðra samstarfsaðila www.
ruralwomeninbusiness.eu 

Tengiliður verkefnisins á 
Vestfjörðum er Guðrún Stella 
Gissurardóttir, forstöðumaður 
Vinnumálastofnunar Vestfjarða 
en verkefnastjóri er Ásdís Guð-
mundsdóttir, starfsmaður At-
vinnumála kvenna.

gudrun.gissurardottir@vmst.is
asdis.gudmundsdottir@vmst.is

Ásdís Guðmundsdóttir.

Dress Up Games
það sama, dúkkulísuleikir. Ég 
er ekki búin að fá leið á þeim 
sem margir virðast vera hissa á 
því algengasta spurningin sem 
ég fæ, sérstaklega frá „bisness“ 
fólki er hvort ég ætli nú ekki 
að fara að gera eitthvað annað, 
eitthvað nýtt. En nýjungarnar 
sem fylgja breytilegri tækni, 
t.d. komu snjallsíma, veita mér 
alveg nægar áskoranir og ég 
ætla því að halda mig við þetta 
um ófyrirséða framtíð.  Ein 
kona getur afrekað margt og 
í mínu tilfelli dugar þetta eina 
fyrirtæki mér – ég læt öðrum 
eftir öll hin tækifærin!

Inga María Guðmundsdóttir
eigandi Dress up games ehf

Inga María Guðmundsdóttir.
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isafjordur.is

Ísafjarðarbær sendir konum baráttukveðjur í tilefni alþjóðlegs baráttudags kvenna og hvetur 
alla til að vinna að því að jafnrétti verði náð.

Ísafjarðarbær vill þakka þeim fjölmörgu sem hafa lagt jafnrétti lið og óskar atvinnulífinu til 
hamingju með þá fjölbreyttu atvinnusköpun sem orðið hefur í Ísafjarðarbæ fyrir tilstilli kvenna.

TAKK FYRIR
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Helga Guðný Kristjánsdóttir 
er bóndi í Botni í Súgandafirði 
þar sem hún býr og starfar með 
eiginmanni sínum Birni Birkis-
syni. Sveitastörfin voru henni 
sannarlega ekki ókunn er hún 
fluttist vestur á firði upp úr 1980 
úr Ölfusinu þar sem móðir hennar 
og móðurbróðir hafi stundað 
búskap. Helga segir það ekki 
hafa verið neina spurningu hvert 
ævistarfið myndi verða – hún hafi 
alltaf ætlað sér að verða bóndi, 
hún hafi í raun fæðst inn í starfið. 

Helga og Björn reka einskonar 
félagsbú með yngsta bróður hans, 
Svavari,  sem býr með fjölskyldu 
sinni í Birkihlíð. Auk þeirra er 
nú á bænum vinnumaður í fullu 
starfi. Þau eru með um 300 fjár 
sem skiptist u.þ.b. til helminga 
milli bændanna og á búinu eru 
um 240 nautgripir sem eru sam-
eiginleg eign, þar af um 65 mjólk-
andi kýr, mjólkaðar í mjaltaþjóni 
og mjólkuðu þær rúmlega 510 
þúsund lítra á síðasta ári, en 
greiðslumark búsins er hins vegar 
um 455 þúsund lítrar. Nautin 
eru alin í yfir tvö ár og þá send 
í slátrun. Allar vélar, tæki og 
útihús eru sameign og jarðirnar 

eru nýttar sameiginlega. Að auki 
eiga þau saman fyrirtækið Bænd-
ur ehf sem svo á jörðina Fremri 
Breiðadal í Önundarfirði. Það er 
mikill annatími er heyskapurinn 
fer fram þar sem Helga og hennar 
fólk þurfa að fara um víðan völl 
til að sækja hey fyrir bústofninn 
sem þarf allt að 2300 heyrúllur 
yfir árið og heyja þau í Súganda-
firði, Önundarfirði, Skutulsfirði 
og Álftafirði.  

Búskapurinn er fjölbreyttur og 
meðal þess sem bændurnir sinna 
er æðarvarp sem er í hólmum 
við lónin neðan við bæinn  og 
gefur það í kringum 6 kíló af dún 
árlega. Þá er á býlinu heimilis-
virkjun sem sér bæjunum nánast 
alveg fyrir rafmagni bæði til bús 
og heimilisnota. Einnig eiga 
þau ásamt Svavari, meirihluta í 
Dalsorku ehf, 550kw vatnsafls-
virkjun, sem framleiðir rafmagn 
inn á veitukerfið.

Helga er sannkölluð íslensk 
kjarnakona, hún og Björn eiga 
saman  fjögur börn sem öll eru 
flogin úr hreiðrinu, tvö eldri búa 
á Ísafirði og  næst yngsta er bóndi 
á Suðurlandinu, en sú yngsta 
flutti fyrir skemmstu er hún hóf 

háskólanám í Reykjavík. Helga 
vinnur utan bús við veiðihúsaþrif 
á sumrin og í Húsamiðjunni/
Blómaval í hlutastarfi allt árið, 
hún er einnig öflug í félagsstarfi 
og fer á alla bændafundi sem 
hún kemst á. Helga segir þau 
störf afar mikilvæg þar sem fáir 
bændur séu á svæðinu og þeir 
verði að standa vel saman og 
gæta hagsmuna sinna. 

Helga segir að konur í bústörf-
um séu bændur, sú nafngift eigi 
sannarlega ekki einungis við 
karlmenn. Hún segir þó skiptingu 
verka breytingum háð og ekki 
hafi allar konur skrokk í að djöfl-
ast í erfiðisvinnu allan daginn. 
Það sé líka þannig að algengara 
sé að annar aðilinn á heimilinu 
vinni utan bús og í flestum til-
fellum sé það konan. Af þessu 
leiði það að karlinn á heimilinu 
sé oft virkari í félagsstörfunum: 
„Oftast voru bara kallarnir á 
öllum fundum áður fyrr, en svo 
breyttist þetta og konurnar komu 
sterkar inn. En núna er þetta að 
fara til baka. Bændafundirnir 
eru aftur meiri karlasamkonur 
og ástæðan sennilega konurnar 
eru í vinnu útífrá og þá dagurinn 

Ég hafði stundað jóga hjá 
Mörthu Ernstdóttur í nokkurn 
tíma á meðan hún bjó hér 
á Ísafirði. Ég féll algjörleg 
fyrir þessum lífsstíl og þegar 
Martha ákvað að hverfa til 
annarra verka annarstaðar á 
landinu þá ákvað ég að ég vildi 
ekki hætta þessari ástundun 
og vildi einnig leyfa öðrum 

að njóta jóga.
 Ég fór í jógakennaranám 

hjá Jóga og blómadropaskóla 
Kristbjargar og útskrifast frá 
henni haustið 2013 og byrja 
strax að kenna og var með 
mína fyrstu aðstöðu á Hlíf ll. 
Núna er aðstaðan í nýbyggðu 
húsi að Mávagarði á Ísafirði. 
Ég var fyrstu árin ein en það 

var síðasta haust að tvær flottar 
konur bættust í kennarahóp-
inn hjá Jóga-Ísafjörður, þær 
Jenný Jensdóttir og Aðalheiður 
Jóhannsdóttir. Í kjölfar þess 
gátum við farið að bjóða uppá 
mun fleiri tíma og fjölbreyttari, 
hægt er að fylgjast með okkur og 
sjá stundatöflu á facebooksíðu 
okkar Jóga-Ísafjörður. 

Ég og Jenný kennum svokall-
að Hatha jóga en Aðalheiður 
kennir Asthanga jóga. Ég er 
einnig að kenna jóga á einum 
leikskóla hér í bænum ásamt 
því að vera í klukkutíma á viku í 
frístund í Grunnskólanum. Eldri 
borgarar fá einnig sitt jóga, en á 
miðvikudagsmorgnum kl. 11 eru 
tímar uppá Hlíf ll í kjallaranum, 
þar eru allir heldri borgarar vel-
komnir þeim að kostnaðarlausu, 
en við gerum jóga á stólum þar. 

Bæjarbúar og nágrannar hafa 
tekið þessu afar vel og eru dug-
legir að mæta í jóga. Ég hef verið 
með lokað yfir sumarmánuðina, 
júní, júlí og ágúst þar sem 
mæting hefur alltaf minnkað 
þegar nær dregur sumri og fólk 
fer meira út að hreyfa sig sem 
er jú ein tegund af jóga að njóta 

þess sem náttúran hefur uppá 
að bjóða. 

Undanfarin sumur hef ég ver-
ið með útijóga u.þ.b einu sinni í 
viku og hittumst við þá í Blóma-
garðinum og gerum jóga. Einnig 
hef ég reynt að bjóða uppá jóga 
Naustahvilft a.m.k einu sinni á 
sumri og verður engin breyting 
á því í sumar.  Minn áhugi er 
að yfir sumarmánuðina muni 
ég bjóða uppá gönguferðir sem 
innihalda jóga og tvinna þannig 
saman mín helstu áhugamál, 

Helga í Botni 

þeirra fulllestaður. Örugglega 
ekki áhugaleysi hjá þeim.“

Helga situr sjaldnast auðum 
höndum og nú eru Botnsbændur 
að skoða að taka kjöt frá sláturhúsi 

og vinna í neytendaumbúðir og 
einnig hafa þau líka til skoðunar 
að fara í ferðaþjónustubransann 
með einhverjum hætti.

Helga við störf  í Botni.

Upphaf þess að Jóga-
Ísafjörður varð til

göngur og jóga. En jóga er 
fyrir alla, konur, karla og börn 
og er jóga stundað um allan 
heim í þeim tilgangi að auka 
heilbrigði og andlegan þroska 
hvers einstaklings. Jóga er ætl-
að að þjálfa og sameina líkama 
og huga. Með því ræktum við 
heilbrigði í huga og á líkama 
og þannig leitumst við við að 
lifa í sátt við umheiminn og 
njóta lífsins til fulls. 

Lifa núna.“
Gunnhildur Gestsdóttir

Gunnhildur Gestsdóttir.



MIÐVIKUdagUr 8. MARS 2017 7

Bolungarvíkurkaupstaður óskar 
Vestfirðingum til hamingju 

með alþjóðlegan baráttudag kvenna 
og hvetur konur til atvinnusköpunar
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Þegar þetta er ritað þá er 1. 
mars árið 2017 en það er einmitt 
afmælisdagur verslunarinnar Jón 
og Gunnu og er verslunin 28 
ára í dag. Það voru konur sem 
stofnuðu verslunina í upphafi 
og hefur hún alltaf verið rekin af 
konum. Hér verður farið yfir sögu 
verslunarinnar í nokkrum orðum.

Verslunin Jón og Gunna var 
stofnuð 1. mars 1989 á Ísafirði af 
fjórum konum, frumkvöðlunum 
Svanlaugu Guðnadóttur og Ólöfu 
(Lóu) Veturliðadóttur sem þá 
áttu snyrtivöruverslunina Krismu 
og þeim Svanhildi Þórðardóttur 
og Herdísi Viggósdóttur sem 
ráku barnafataverslunina Legg 

og Skel. Ásta Svana Ingadóttir 
og Anna Guðrún Sigurðardóttir 
keyptu hlut frumkvöðlanna í 
versluninni árið 1998. Sigríður 
Jóna Sigurjónsdóttir keypti síð-
an helmingshlut í versluninni 
þann 2. febrúar árið 2000 af 
Ástu Svönu og rak hana með 
Önnu Guðrúnu Sigurðardóttur til 
ársins 2007 þegar Sigríður Jóna 
festi kaup á  öllum rekstrinum 
og rak verslunina ein frá þeim 
tíma til ársloka 2015, þegar 
eigendaskipti urðu og núverandi 
eigendur sem eru mæðgurnar 
Gyða Björg Jónsdóttir og Dagný 
Finnbjörnsdóttir.

Fyrstu árin var verslunin stað-

Á vordögum ætlar Guðrún 
Hanna Óskarsdóttir að opna 
lítið kaffihús að heimili sínu í 
Neðri-Breiðadal í Önundarfirði, 
að hennar sögn einum fallegasta 
firði landsins. Á Kaffi Sól verður 
boðið upp á þjóðlegar veitingar 
eins og til dæmis hveitikökur 
með hangikjöti, rúgbrauð með 
reyktum rauðmaga, rjómapönnu-
kökur og ýmislegt fleira.

Kaffi Sól verður opið alla daga 
frá kl. 11:00 – 18:00 frá 15. maí 
til 1. október en eftir þann tíma 
verður tekið á móti hópum eftir 
pöntunum.

Neðri-Breiðadalur er vel í sveit 
sett, stendur hátt undir Breiða-
dalsstiga, einu svipmesta fjalli 
fjarðarins og með gríðarfallegt 
útsýni yfir Önundarfjörð, eins 
er bærinn nokkuð nálægt þjóð-
veginum og því ekki úrleiðis að 
kíkja í kaffi og með‘í hjá Gunnu.

Jón og 
Gunna 
verslun

sett í útjaðri bæjarins, inni í Ljóni 
(þar sem Betra bak er nú) en hefur 
verið starfrækt í miðbæ Ísafjarðar 
frá desember 2003. 

Jón og Gunna verslun hefur 
haft gott orðspor enda hafa 
tryggir og ánægðir viðskiptavinir 
í gegnum tíðina getað verslað í 
heimabyggð vandaðan og vin-
sælan fatnað fyrir bæði dömur og 

herra. Viðskiptavinir eru þó ekki 
eingöngu af heimasvæði heldur 
koma þeir frá öllum hornum 
landsins auk þess sem erlendir 
gestir sem dvalið hafa á svæðinu 
hafa notið þess að versla vandaða 
vöru og njóta góðrar þjónustu. 
Einnig hefur fyrirtækið unnið sér 
gott orðspor meðal birgja bæði 
innanlands og erlendis. 

Það má vel segja að Jón 
og Gunna verslun sé rótgróið 
kvennafyrirtæki í miðbæ Ísa-
fjarðar með góða  viðskiptavild, 
trygga viðskiptavini og tækifæri 
til vaxtar m.a. með tilkomu 
aukinnar vakningar fyrir versl-
un í heimabyggð og aukinnar 
verslunar ferðamanna á svæðinu. 

Gyða Björg Jónsdóttir og Dagný Finnbjörnsdóttir.

Kaffi Sól

Guðrún Hanna Óskarsdóttir.
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Elísabet Gunnarsdóttir stend-
ur að baki fyrirtækinu Kol og 
salt á Ísafirði. Fyrirtækið var 
stofnað 1988, sem fyrst um sinn 
var arkitektastofa, en fljótt fór 
starfssviðið að víkka út þar sem 
mikil eftirspurn var eftir alls kon-
ar hönnun að sögn Elísabetar og 
segir hún verkefnin hafa blasað 
við hvert sem litið var.  

Elísabet er fædd og uppalin á 
Ísafirði. Í sjálfum tónlistarbæn-
um lærði hún á píanó frá fimm ára 
aldri en ákvað að leggja ekki tón-
listina fyrir sig og valdi arkitektúr 
í staðinn að loknu stúdentsprófi. 
Hún segir þó tónlistarnámið 
hafa nýst henni ótrúlega vel við 
allt sem hún hefur tekið sér fyrir 
hendur seinna á lífsleiðinni. Að 
stúdentsprófi loknu hélt hún út 
í hinn stóra heim og lærði arki-
tektúr í Edinborg og París. Að 
námi loknu kom hún aftur heim 
til Ísafjarðar þar sem Kol og salt 
fæddist: „Lokaverkefnið mitt í 
arkitektúr fjallaði um skipulags-
mál á Ísafirði og bæjaryfirvöld 
höfðu veður af því og báðu mig 
að koma vestur.  Ég vildi ekki 

ráða mig hjá opinberum aðilum 
og stofnaði því mitt eigið fyr-
irtæki.“

Elísabet er mikil samfélags-
hugsjónakona og var hún ákveðin 
í því að flytja aftur heim til 
Íslands að námi loknu og vinna 
utan höfuðborgarsvæðisins þar 
sem frekar vantaði fólk með 
menntun á ýmsum sviðum.  

„Ég fór til útlanda til annarra 
starfa 2003-2012 og starfsemi 
fyrirtækisins hér heima lá niðri 
á meðan.“ Segir Elísabet, en þau 
ár bjó hún annars vegar í Noregi 
og hins vegar í Kanada þar sem 
hún stýrði verkefnum sem lögðu 
áherslu á að leiða saman listafólk 
og hönnuði annars vegar og fólk 
sem býr á jaðarsvæðum hins 
vegar til gagns fyrir báða aðila.

Eftir að Elísabet kom heim 
aftur tók starfsemi Kol og salt 
að þróast í aðrar áttir: „Ég hef 
takmarkaðan áhuga á því að taka 
þátt í einhverju byggingaræði, 
starf arkitektsins hefur líka breyst 
svo mikið, materíalisminn virðist 
svo til einráður í þessu fagi eins 
og flestum öðrum. Ég vil frekar 

Kol og salt – Bætir 
lífið milli húsanna

taka þátt í því að „bæta lífið 
milli húsanna.“  Fyrirtækið tekur 
ennþá að sér arkitektúrverkefni 
en ekki hvað sem er. 

Við sinnum einnig ýmsum 
verkefnum á sviði skapandi 
greina. Rekum gallerí og alþjóð-
legar gestavinnustofur, en það 
er eitthvað sem ég hef sérhæft 
mig í frá því ég fékk styrk til að 
kanna útfærslumöguleika á þess 
konar starfsemi fyrir Ísafjörð 
um síðustu aldamót. Við erum 
að framleiða útvarpsþætti, nú er 
nýlokið námskeið í útvarpsþátta-
gerð og til stendur að auglýsa 
eftir fleiri þáttagerðarmönnum 
og fleiri verkefni eru í bígerð.“

Elísabet segist aldrei hafa 
verið mjög upptekin af því að 
vera kona í fyrirtækjarekstri: 
„Kannski er ég bara engin kona. 
Það eina sem ég veit er að mig 
langar til að vinna að verkefnum 
sem gagnast samfélaginu.“ Hún 
hefur verið í brautryðjandastörf-
um um langa hríð og segir að ef 
fókusinn sé fyrst og fremst á mál-
efnunum frekar en flokkadráttum 
hvers kyns sem þeir eru, þá verði 

allt svo miklu skemmtilegra – þá 
gildi líka einu hvort þeir sem að 
þeim vinna séu karlar eða konur. 

„Ég hef auðvitað orðið fyrir 
mótbyr, en ekkert síður frá kon-
um en körlum þannig að kynið 
skiptir greinilega ekki öllu máli. 

Mér finnst að konur ættu að 
forðast að presentera sig sem 
fórnarlömb, við missum okkur 
í það flest/flestar svona af og 
til, en til þess að fá hljómgrunn 
þá verður að nálgast hlutina úr 
annarri átt. 

Elísabet Gunnarsdóttir.

Sunneva Halldóru- og Sig-
urðardóttir á og rekur Verk-
smiðjuna sem er að finna við 
Aðalstrætið á Ísafirði. Fyrir-
tækið opnuðu hún og maðurinn 
hennar Kjartan Ágúst Pálsson 

Sunneva í 
Verksmiðjunni

þann 8.mars 2016, á sjálfum 
baráttudag kvenna, en Sunneva 
segir að það hafi verið róið að 
því öllum árum að opna þann 
merkisdag. Það var kannski líka 
vel við hæfi en Sunneva ákvað 

að kýla á eigin rekstur eftir að 
hafa misst vinnuna er hún var 
gengin fjóra mánuði á leið með 
yngsta soninn, sem hún segir að 
hafi verið mikið áfall fyrir hana. 
Hugmyndin að Verksmiðjunni 

kviknaði þegar Sunneva var á 
námskeiði hjá Vinnumálastofnun 
í kjölfar atvinnumissisins, þar 
sem hún gat sótt um styrk til þró-
unar á eigin viðskiptahugmynd. 

Á þeim tíma var Kjartan, sem 
er kjólameistari að mennt, með 
litla saumastofu í gamla Út-
varpshúsinu og fannst þeim góð 
hugmynd að slá saman í eitt og 
opna sameiginlega hárgreiðslu- 
og saumastofu. Verksmiðjan var 
opnuð eftir að fæðingarorlofi 
lauk og Sunna segir það gott fyrir 
börnin þrjú að hafa foreldrana á 
sama stað og það sé líka ágætt 
að hafa þetta svona með tilliti 
til þess að mæta skilningi þegar 
að börnin veikjast og annað slíkt 
sem lýtur að því að vera barna-
fjölskylda. 

Sunneva kann sannarlega sitt 
fag, enda er kominn dágóður 
tími síðan hún byrjaði að hafa 
hendur í hári fólks í bókstaf-
legri merkingu. Hún byrjaði að 
læra hárgreiðslu árið 2002 og 
útskrifaðist sem sveinn 2006 og 
meistaranámið kláraði hún svo 
árið 2009.

Á hágreiðslustofu Verksmiðj-
unnar bíður Sunneva upp á flest 
alla þá þjónustu sem vænta má á 
slíkri stofu: Klippingu, hárlitun, 
permanett, lagningu, blástur og 
þvott svo einhver dæmi séu tekin. 
Hún segir það eina sem upp á vanti 
sé að geta boðið upp á rakstur með 
heilu blaði, en hún sé að safna 

fyrir rakarastól svo stefnan sé 
sett að veita þá þjónustu, en hún 
hinsvegar snyrtir skegg og segir 
nóg að gera í því. Í saumastofu 
Verksmiðjunnar selur Kjartan 
bæði nýjan og þó mest notaðan 
herrafatnað, sem hann snikkar 
til á viðskiptavinina, jafnframt 
því sem hann hefur í nægu að 
snúast við almennar fatalagfær-
ingar. Frumkvöðlaeðlið er ekki 
víðsfjarri þar sem í skoðun er 
eigin framleiðsla af einhverju 
tagi.  

Það er ekki alltaf tekið út 
með sældinni að vera eigin 
herra í atvinnurekstri og Sunn-
eva segir það reyna meira á að 
vinna sjálfstætt en að vinna 
fyrir aðra í faginu: „Það er 
miklu meira krefjandi að vinna 
sjálfstætt. Að rukka er það erf-
iðasta sem ég geri. Þó ég viti 
að ég sé góður fagmaður þá er 
þetta alltaf erfitt. Það kannast 
líklega allar hárgreiðslukonur 
og menn við það.

 Það er mikið dekur að koma 
í stólinn til Sunnevu, það vita 
þeir sem hafa það reynt og 
aðspurð um hvað hún leggi 
mesta áherslu á í rekstrinum 
er hún fljót til svars: „Að bjóða 
upp á góða þjónustu, reyna að 
gefa hverjum og einum tíma í 
stólnum og að fólk fari frá mér 
endurnært. Það á að vera nota-
leg stund að setjast í stólinn og 
að fá dekur.“

Sunneva Halldóru- og Sigurðardóttir.
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Tattoo - varanleg förðun 
	   Snyrtifræðimeistarar frá Lipurtá snyrtistofu, Þórhalla og Hrund verða með tattoo á 

Hársnyrtistofunni Maríu, Silfurgötu 6, Ísafirði á föstudaginn 24 mars. 

Pantanasími er 565-3331 

	  

 

                     

 

                    

 

 	  
Augabrúnir eru teiknaðar upp áður en byrjað er og hægt er að fá 

marga mismunandi liti og lag á augabrúnirnar. 
Hairstroke tattoo á augabrúnir, 2 skipti kr. 52.000.-  

Hairstroke er gert með Microblading nýrri aðferð 
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Skóbúðin

Skóbúðin er hversdagssafn 
þar sem vestfirskri menningu og 
samfélagi er miðlað í gegnum frá-
sagnalistina, sjón- og hljóðræna 
miðla. Í safninu er einnig minja-
gripaverslun með list og hönnun 
af svæðinu. Skóbúðin fékk styrk 
frá Uppbyggingasjóði Vestfjarða 
og Atvinnumálum kvenna á 
vormánuðum 2016 og opnaði í 
júní 2017. Verkefnið er innblásið 
af sagn- og mannfræðiaðferð-
um, svo sem; hversdagssögu, 
munnlegrar sögu og mannfræði 
skynjunar. Þessar aðferðir eiga 
það allar sameiginlegt að horfa á 
það sem vanalega telst ekki mik-
ilvægt í hefðbundnum sögulegum 
skilningi. Það getur þó tengst 
stórviðburðum í sögunni en það 
er upplifunin sem er í forgrunni. 
Þær einkennast af ástríðu fyrir 
persónulegum sögum og ganga út 
frá því að saga hvers og eins geti 
verið merkingabær og mikilvæg. 
Þær fjalla frekar um fólkið sem 
stóð á hliðarlínunni og jafnvel um 
einstaklinga sem ekki höfðu rödd 
eða völd í samfélaginu. 

Öll höfum við óteljandi sög-

ur að segja og við segjum þær 
daglega á ýmsa vegu án þess 
oft að veita því mikla athygli. 
Við segjum sögur til fræðslu og 
skemmtunar, til að tengjast öðr-
um, í framhjáhlaupi, til forvarnar 
og fleira. Við segjum sögur úr 
fortíðinni, frá öðrum löndum, 
fjölskyldusögur, skáldaðar sögur 
og hinar ýmsu sögur af hvers-
dagslegri iðju okkar og annarra. 

Þær sögur sem okkur hafa verið 
sagðar eiga stóran þátt í að skapa 
raunveruleikann sem við búum 
við og sögur af hversdagslegri 
iðju annarra geta sagt mikið um 
lífshætti og menningu þess sam-
félags sem um ræðir. 

Það eru þær Björg Sveinbjörns-
dóttir og Vaida Bražiūnaitė sem 
eru konurnar á bakvið Skóbúðina 
sem er til húsa að Hafnarstræti 5 
á Ísafirði þar sem lengst af var 
Skóverslun Leós Eyjólfssonar. 
Verslunarmaðurinn er þó ekki 
með öllu á bak og burt úr húsinu 
og munu Björg og Vaida einnig 
selja þar vörur frá hönnuðum og 
listafólki sem tengist svæðinu.

Björg Sveinbjörnsdóttir og Vaida Bražiūnaitė.

Í tilefni alþjóðabaráttu-

dags kvenna sendum við 

frumkvöðlakonum 

Vestfjarða baráttukveðjur
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Stelpuskott að mála með Magga Sölu.

Bjarndís og Jón Björn að mála sjúkrahúsið við fremur frum-
stæðar aðstæður.

Bjarndís og Jón Björn með föður sínum málarameistaranum-
Friðriki.

Bjarndís við störf.

Systkinin Bjarndís Dúi og 
Helgi Mar mála Vestrahúsið.

Bjarndís Friðriksdóttir á Ísa-
firði er málarameistari og starfar 
hún við iðnina árið um kring. 
Hún er Ísfirðingur í húð og hár 
og eftir að hafa klárað barna- og 
gagnfræðaskólann í heimabyggð 
dreif hún sig í Iðnskólann sem 
þá var starfræktur á Ísafirði og 
lagði stund á nám í málaraiðn. 
Í gegnum tíðina hefur hún svo 
farið á ótal mörg námskeið til að 
bæta við sig þekkingu í iðninni, 
sem og að sækja námskeið sem 
snúa að öðrum áhugamálum sem 
hún segist hafa haft gaman af. 

Það má kannski segja að fagið 
sé Bjarndísi í blóð borið, en faðir 
hennar Friðrik Bjarnason var 
málarameistari á Ísafirði og var 
Bjarndís 14 ára gömul er hún fór 
að mála með föður sínum á sumr-
in. Þá stoppuðu vertíðarbátarnir á 
vorin og yfir sumartímann voru 
þeir skveraðir fyrir næstu törn 
eins og Bjarndís kallar það: „Þá 

Málarameistarinn 
Bjarndís

voru allir málarar og sumarstrák-
arnir á fullu og mamma fór oft 
að vinna í þessum törnum þegar 
hún komst frá okkur púkunum og 
hafði hún gaman af því.“

Allt í kringum Bjarndísi er 
málningarpensillinn gjarnan 
hafinn á loft og má með sanni 
segja að arfleið föðurins birtist 
í börnunum: „Jón Björn bróðir 
er málarameistari, Gummi Atli 
málaði mikið með okkur, við 
Dúi vinnum saman og Helgi 
Mar kemur iðulega i tarnir, sem 
og Kristján Ingi sonur minn. Hér 
hafa allir meira og minna verið 
með pensillinn i höndunum alla 
tíð. Við unnum öll saman hjá 
pabba og vinnum enn mikið 
saman. Þeir eru flottir, ekki bara 
bræður heldur líka sem vinnufé-
lagar. Ég hef unnið með mörgum 
góðum  vinnufélögum og vinum 
alla tíð.“

Áður en Bjarndís fór að mála 
hafði hún verið að vinna í Íshús-
inu eins og ísfirskir unglingar 
gerðu iðulega og fyrir það sinnt 
barnapíustarfi eins og gerðist og 
gekk. Hún segist hafa í gegnum 
tíðina alltaf hafa unnið með flottu 
fólki - á öllum aldri. 

Þrátt fyrir að hafa kunnað vel 
við samstarfsfólkið í Íshúsinu þá 
fannst Bjarndísi alveg ómögulegt 
að vera lokuð inn í frystihúsi yfir 
sumarmánuðina og horfa á sólina 
út um gluggann, því var gott að 
komast í starf sem leyfði henni 
að vera undir berum himni við 

störfin: „Mér líkar virkilega vel 
og gerir enn að vera úti að vinna 
á sumrin.“

Eftir að gagnfræðaprófi lauk 
var Bjarndís ekki viss um í hvaða 
nám hún skyldi fara: „Þá spurði 
pabbi hvort ég vildi bara ekki 
koma á samning, svo gæti ég far-
ið í annað nám ef ég vildi. Þarna 
var ég 17 ára og ólétt og skellti 
mér á samning, sem ég kláraði 
ásamt sveinsprófinu rúmlega 
tvítug. Ég hélt mínu striki og 
eftir sonurinn fæddist tók ég hann 
iðulega með mér i Iðnskólann 
með sérlega fallegum stuðningi 
frá foreldrum mínum og hvatn-
ingu frá Aage Steins skólastjóra 
og Önnu konu hans, sem fannst 
það svo hjartans sjálfsagt að ég 
tæki hann með. Þau vildu  alls 
ekki að ég hætti í skólanum, 
og ekki var síðri stuðningur 
allra skólabræðra minna. Svo 
svaf drengurinn í vagninum og 
þegar hann var vakandi fékk 
hann þvílíkan selskap af öllum i 
skólanum. Sannkallað dekur og 
ég vildi óska þess að allar ungar 
stelpur fengju svona stuðning.“

Í gegnum tíðina hafa karlmenn 
sótt í fagið í mun stærri stíl en 
konur og því ekki annað hægt 
en að spyrja hvort Bjarndís hafi 
fundið fyrir því að vera kona í 
þessu starfi.

„Nei ég hef aldrei fundið 
fyrir því að það hái mér að vera 
kona í svona jafnréttisstarfi. 
Frá fyrsta degi tók hver einasti 
iðnaðarmaður, sem og allir 
mínir vinnufélagar hjá pabba 
og Sæmunum frændum mínum, 
mér með einstakri hlýju og 
velvild. Enda fór ég í þessa iðn 
á jafnréttisgrundvelli frá mínum 
bæjardyrum séð og ég held að 
þeir hafi alveg fundið að ég 
stóð undir því vinnulega séð, 
hvort sem það var að skottast 
með málningarföturnar um borð 
í bátana og togarana eða með 
stigana og stillansana. Þeir hafa 
sýnt mér alla tíð einlæga tryggð, 
verið skemmtilegir vinnufélagar 
og tryggir. Svo hafa þeir sem 
voru í eldri kantinum þegar ég 
byrjaði hætt störfum, en faðm-
lagið er þétt er ég hitti þá og svo 
hafa þeir sem eru yngri og barn-
ungir runnið inn í þetta iðnaðar 
samfélag.“ Bjarndís gantast þó 
með að hún voni að ekki heyrist 
þegar hún mætir á svæðið „kemur 
kerlingin!“ En hún segist ekki 
sjá að konum sé á nokkurn hátt 
vorkunn að fara á eigin forsend-
um í iðnnám eða annað nám 
í dag: „Ég held að viðhorfið 
sé að konur fari í nám. Það er 
sjálfsagt að mennta sig, sama 

hvort það er í iðngreinum eða 
annarri menntun. En mér finnst 
það nú samt skrýtið hvað okkur 
kveniðnmeisturum t.d. hérna á 
Ísafirði hefur lítið fjölgað, svona 
í hraðaugnablikinu man ég eftir 
okkur þremur meistarar í þessum 
grónum hefðbundnum iðnum, 
sem hafa verið heldur karllægar, 
en ásamt mér eru það þær Dagný 
Þrastar húsgagnameistari og  
Júlía rafvirkjameistari í Pólnum. 
En þá er ég ekki að tala um alla 

hárgreiðslumeistarana.“ 
Bjarndís vinnur enn á fullu í 

faginu og segist hún ætla að gera 
það á meðan að hún hefur heilsu 
og orku til – og ekki síst gaman 
af því: „Mér hefur fundist alveg 
alveg yndislegt i gegnum tíðina 
að vinna vestur á öllum fjörðum, 
til dæmis í Mjólkárvirkjun og á 
Hrafnseyri og hafa kynnst öllu 
þessu frábæra flotta fólki og eiga 
þessa dýrmætu vináttu og tryggð.
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Byggjum á betra verði

Rest
Flísar, innihurðir, gipsplötur, 

girðingar, þurrkarar, 

þvottavélar, ísskápar, 

handverkfæri, bátamálning, 

sturtuklefar 0.fl.

Sjón er sögu ríkari vörur sem hætta og útlitsgallaðar vörur:

Aðeins í timbursölu Húsasmiðjunnar á ísafirði, 

árnagötu, laugardaginn 11. mars frá kl. 10:00-14:00

Rýmum til á lagernum okkar á ÍSafirði og setjum upp restsölu 

í Timbursölunni Laugardaginn 11. mars frá kl. 10:00-14:00

sala húsasmiðjunnar
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Ég og maðurinn minn, Ívar 
Kristjánsson, vorum búin að vera 
með þá hugmynd í nokkur ár að 
opna okkar eigið gistiheimili.  
Vorum búin að spyrjast fyrir 
um einhver hús en lítið um svör. 
Gerðar voru áætlanir en við 
þorðum ekki að ganga alla leið. 

Árið 2014 voru ákveðin tíma-
mót í lífi mínu er ég greindist 
með krabbamein og gekkst 
undir allar þær meðferðir sem 
því fylgir.  Eftir að að hafa klárað 
það stóra verkefni með hjálp alls 
þess frábæra fólks sem ég hef í 
kringum mig var komið að því 
að finna sér eitthvað að gera og 
kannski ekki mikið um vinnu á 
Flateyri á þeim tíma. Við hjónin 
settumst niður við eldhúsborðið 
heima hjá okkur í Litlabýli og 

aftur kom þessi hugmynd um 
að opna gistiheimili. Ég með 
mínar brenndu og hálf vönkuðu 
heilasellur gerði kostnaðaráætlun 
og hóf leit að húsnæði, en til að 
byrja með gekk það nú ekki vel. 
En, að lokum fundum við hið 
fullkomna hús en þá var ekki 
hægt að fá leyfi fyrir að reka 
gistiheimili í því. Ég get alveg 
sagt að á þessum tímapunkti var 
ég alveg við það að hætta við 
þetta allt saman (enda var ferlið 
farið taka lengri tíma en sjálf 
krabbameinsmeðferðin). En þá 
kom sú frábæra hugmynd að við 
myndum gera Litlabýli (okkar 
hús) að gistiheimili og bara flytja 
okkur í annað hús. Ekki þurfti 
að breyta miklu enda nýbúið að 
taka mikið af Litlabýli í gegn, 

heldur bara að koma okkur út 
og gera klárt.

Litlabyli Guesthouse var svo 
opnað í ágúst 2015 með fjórum 
uppábúnum herbergjum með 
morgunverði. Litlabyli er opið 
allt árið og alla daga ársins. 
Haustið var mjög rólegt og lítið 
um bókanir, en svo gerðist eitt-
hvað þegar við vorum loksins 
komin með meðaleinkunn á þeim 
bókunarsíðum sem við erum á.  
Við reyndum að nota tímann 
meðan var rólegt og bæta við 
herbergi með sérbaðherbergi fyr-
ir sumarið 2016. Sumarið 2016 
gekk ótrúlega vel og við fengum 
tæplega 700 skemmtilega gesti 
sem skiluðu okkur frábærum 
umsögnum, sem dæmi erum við 
með einkunn uppá 9,3 á Booking, 
5 af 5 á Tripadvisor og superhost 
á Airbnb eftir árið 2016. Árið 
2017 lítur út fyrir að vera enn 
betra miðað við þær bókanir sem 
nú þegar eru komnar. 

Ásamt því að vera með gisti-
heimilið tókum við líka að okkur 
tjaldsvæðið á Flateyri (bara 
svona til að hafa eitthvað að gera) 
og er það opið frá miðjum maí 
og fram í endaðan september ef 
veður leyfir.

Einnig erum við með gistingu 
úti á Sæbóli á Ingjaldssandi undir 
nafninu Sæból Farm þar sem 
boðið er uppá gistingu yfir sumar 

Að þora að 
stíga skrefið

mánuðina í einstakri afskekktri 
náttúru fjarri netsambandi og í 
litlu farsímasambandi.

Ég er svo fegin að hafa loksins 
þorað með hjálp mannsins míns 
að taka þetta skref að láta gamlan 
draum rætast. Starfið mitt er 
ótrúlega fjölbreytt, gefandi og 
ekki síður lærdómsríkt að heyra 
frásagnir frá gestum um eitthvað 
sem manni finnst hversdagslegt 
en er þeim ómetanlegt og fallegt. 
Þannig lærir maður að meta allt 
það fallega sem við höfum í 

kringum okkur hvort sem það er 
landslag, veðrið eða fólkið.

Ég hvet allar þær konur sem 
eru að veltast með eitthvað en 
láta ekki verða að því, hvað er 
það versta sem gæti gerst??? 
Jafnframt að búa sig undir að það 
koma örugglega einhver nei og 
gengur kannski ekki alveg eins 
og í sögu að komast af stað, bara 
ekki gefast upp.

Kristín Pétursdóttir
Litla byli Guesthouse

Snyrtistofan Mánagull í Bol-
ungarvík er rótgróið fyrirtæki 
en það var stofnað 2. ágúst árið 
2001. Eigandi og stofnandi er 
Ragnhildur Helga Benedikts-
dóttir sem eftir stúdentspróf 
frá Menntaskólanum á Ísafirði 
árið 1993 fór suður í nám við 
Förðunarskóla Íslands og í kjöl-
farið snyrtifræði við Fjölbraut-
arskólann í Breiðholti. Með 
nýfædda dóttur og þriggja ára 
son útskrifaðist svo Ragnhildur 
með hæstu einkunn vorið 1999. 
Eftir útskrift flutti fjölskyld-
an vestur og námssamningur 
tekin í Snyrtihúsi Sóleyjar og 
sveinsprófið í höfn í maí 2001 
en meistaraprófið var komið í 
hús ári síðar.

Rekstur Mánagulls hefur 
gengið vel og státar af traust-
um og góðum viðskiptahópi 

sem hefur farið ört stækkandi 
með tilkomu Bolungarvíkur-
ganga. Ragnhildur segist ekki 
hafa séð eftir því skrefi að 
hefja eigin rekstur og vinnan sé 
bæði skemmtileg og gefandi. Á 
stofunni hafa starfað allmargir 
snyrtifræðinemar og starfstúlkur 
sem að mati forstjórans hafa allar 
verið framúrskarandi starfsmenn.

Fyrir utan hefðbundna þjón-
ustu býður Mánagull upp á 
hágæða snyrtivörur til sölu, til 
dæmis Academie snyrtivörur 
og var Mánagull söluhæsta 
snyrtistofan í október í fyrra. 

„Snyrtistofan Mánagull er 
stór hluti í mínu lífi og vona ég 
að svo megi vera lengi lengi í 
viðbót. Ég hlakka til á hverjum 
degi að koma í vinnuna og hitta 
viðskiptavini mína“ segir Ragn-
hildur að lokum.

Snyrtistofan Mána-
gull í Bolungarvík

Kristín Pétursdóttir.

Ragnhildur Helga Benediktsdóttir.
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SVO ÞÚ GETIR SKAPAÐ 
NÝ TÆKIFÆRI FYRIR 

VESTFIRÐINGA

VIÐ FÆRUM
ÞÉR ORKUNA

Orkubú Vestfjarða ohf.
Stakkanes 1
400 Ísafjörður

 450 3211
 456 3204

 orkubu@ov.is
 www.ov.is
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Miðtún 16
400 Ísafjörður

Eignin er skráð 265,3 fm. Húsið skiptist m.a. í stofu, 

borðstofu, fimm rúmgóð herbergi og tvö baðherbergi. 

Húsið er einstaklega vel staðsett. Stutt er í alla helstu 

þjónustu s.s. verslanir, skóla og útivistarsvæði. 

Verð 41 millj.

Andri Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

andri@eignamidlun.is

662 2705

Sverrir Kristinsson

Löggiltur fasteignasali

sverrir@eignamidlun.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Fallegt einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum 
bílskúr við Miðtún á Ísafirði.

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
laugardaginn 
11. mars milli 
13:00-14:00

Fallegt 
útsýni til austurs 

út á fjörðinn

Borea Adventures er fyr-
irtæki sem einblínir á ævin-
týraferðamennsku á Ísafirði 
og Hornströndum. Nanný 
Arna Guðmundsdóttir er fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, sem 
er í örum vexti og miklum metum 
hjá ævintýraþyrstum ferðalöng-
um hvaðanæva af. 

„Ævintýri Borea Adventures á 
sér langa sögu og tengist fyrst og 
fremst ástríðu okkar fyrir heima-
bænum Ísafirði og Hornströnd-
um, sem og útivistarævintýrum. 

Ég hef svo auðvitað sérstaklega 
sterkar taugar til Hornvíkur, en 
ég á ættir að rekja þangað“, segir 
Nanný og heldur áfram. „Amma 
mín ólst þar upp og ég hafði heyrt 
sögur þaðan alla tíð.“  

Borea Adventures var stofnað 
árið 2006 og Nanný talar um að 
helsti hvatinn á bakvið stofnun 
þess hafi verið sá að fyrstu 
eigendur þess hafi lengi gengið 
með þann draum í maganum að 
geta komið á legg ævintýraferða-
mennsku fyrir vestan. „Við 

vorum fullkomlega meðvituð 
um hvaða möguleika þetta svæði 
hefur upp á að bjóða, þegar 
kemur að ævintýralegum áfanga-
stöðum. Fyrst og fremst þyrsti 
okkur í að gefa fólki tækifæri á 
að upplifa Vestfirði eins og við 
heimamenn höfum gert alla tíð. 
Vestfirðir hafa upp á svo margt 
að bjóða, en við höfðum á þessum 
tíma gert svo lítið í því.“ Nanný 
bendir á að Vestfirðir séu ekki í 
alfaraleið ferðamanna og að of 
lítið hafi verið gert til að auka 
ferðamannastrauminn hingað. 
„Ég hef þekkt þetta stórbrotna 
umhverfi frá blautu barnsbeini 
og vissi að þarna væri tækifæri 
sem væri ekki hægt að sleppa,“ 
segir Nanný og bætir við að 
fyrirtækið hafi nú nýtt sér sér-
stöðu Vestfjarða, þ.e. að vera úr 
alfaraleið. „Það er mikill kostur 
í þeim mikla ferðamannaflaumi 
sem hefur verið á Íslandi að 
vera úr alfaraleið. Það er alltaf 
ákveðinn hópur ferðamanna 
sem er að leita að einhverju sem 
er sérstæðara og ekki eins ásótt. 
Við eigum að nota okkur það 
til góðs.“  

Nanný segir að við stofnun 
fyrirtækisins, hafi aðal áherslan 
verið á skútuferðir en fljótlega 
bættust við styttri dagsferðir og 
lengri ferðir þar sem gist var 
í tjöldum, sem hentuðu fyrir 
breiðan hóp fólks, sem og lengri 
einkaleiðangrar til afskekktra 
staða á norðurslóðum, eins og 
til Hornvíkur, Grænlands og Jan 
Mayen. „Í dag er fyrirtækið rekið 

allan ársins hring, þó svo auðvit-
að séu ennþá ónýtt tækifæri yfir 
vetrartímann og ásóknin mest á 
sumrin,“ segir Nanný og heldur 
áfram. „Fyrirtækið er alltaf að 
auka umfang sitt og bíður nú upp 
á fjölmargar ferðir í nágrenni Ísa-
fjarðar, sem og á Hornströndum. 
Við tökum svo að okkur allskon-
ar sérferðir, sem teygja þá anga 
sína víða um land og stundum út 
fyrir landsteinana.“ 

Eitt af stærstu verkefnum 
Borea Adventures hefur verið að 
gera upp Kvíar, gamalt eyðibýli í 
Jökulfjörðunum. Kvíar er hjartað 
í mörgum ferða fyrirtækisins, 
allan ársins hring. Yfir vetrartím-
ann eru vinsælustu ferðirnar refa-
ljósmyndaferðir og skíðaferðir. 
Gönguferðir og kayakferðir hafa 
átt vinninginn yfir sumartímann. 

„Kvíar er verkefni sem okkur 
þykir alveg ótrúlega vænt um 
og við höfum lagt hjarta og sálu 
okkar í,“ segir Nanný. „Þetta 
hefur tekið langan tíma og ótrú-
lega vinnu, en nú sjáum við fyrir 
endann á því og bjóðum upp á 
dásamlegar ferðir í þetta ævin-
týralega hús á hjara veraldar.“ 

Hornvík hefur einnig verið 
miðdepill í mörgum af vinsæl-
ustu ferðum Borea Adventures. 
Aðdráttarafl Hornvíkur er 
ólýsanlegt. „Þar komum við 
upp grunnbúðum yfir sumar-
mánuðina, í góðu samstarfi 

við landeigendur á svæðinu og 
bjóðum fólki að koma í ferðir,“ 
segir Nanný, „þar er gist í fyrsta 
flokks tjöldum, með beddum og 
ýmsum þægindum, sem fólk á 
kannski ekki endilega að venjast 
í útilegum almennt.“ 

Bora Adventures leggur mikla 
áherslu á umhverfið og allar 
ferðirnar eru unnar með það að 
markmiði að vera í fullu sam-
ræmi við náttúruna. „Við berum 
mikla virðingu fyrir náttúrunni 
og það skiptir okkur öllu máli 
að skilja ekki eftir okkur nein 
fótspor.“ Segir Nanný. „Megin-
markmið okkar er að ferðast 
með litla hópa og skilja ekki eftir 
okkur nein ummerki. Þetta er það 
málefni sem brennur hvað mest 
á mér, enda hef ég mikinn áhuga 
á verndun náttúrunnar og sjálf-
bærni.“ Nanný bætir við að allt 
nesti í ferðirnar sé útbúið á kaffi-
húsinu Bræðraborg, sem einmitt 
er rekið af Borea Adventures. 
„Við reynum að nota eins mikið 
af hráefni frá svæðinu og hægt 
er. Það hefur gefist mjög vel og 
er ég mjög stolt af þeirri vinnu.“

„Rekstur Borea Adventures er 
ómetanlegt ævintýri og ómæld 
vinna,“ segir Nanný, „sem ekki 
er unnin nema að baki búi ástríða 
fyrir verkefninu. Eins og kjör-
orðin okkar lýsa kannski einna 
best. Borea Adventures er ekki 
bara fyrirtæki, heldur lífstíll.“ 

Ómetanlegt ævintýri 
og ómæld vinna

Nanný Arna Guðmundsdóttir.



MIÐVIKUdagUr 8. MARS 2017 17

LAUNAHÆKKUN
MEÐ SÉREIGNARSPARNAÐI ÍSLANDSBANKA
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SÍMI 540 4000 SNERPA@SNERPA.IS

Heimilispakki Snerpu er fyrir þá sem vilja spara í internet- og símakostnaði 
og er í boði á ljósleiðara og kopar á Smartneti Snerpu.

SJÁ NÁNAR Á SNERPA.IS/HEIMILISPAKKINN

INTERNET - HEIMASÍMI - NETBEINIR - AÐGANGSGJALD

9.990 KR. / MÁN



100 GB erlent gagnamagn, 
og netbeinir er innifalið í

Heimilispakkanum.

0 kr. mínútan í alla
heimasíma (greiðir einungis
upphafsgjald). Talaðu meira,

borgaðu minna.

 

Aðgangsgjaldið (línu- og 
fastagjald) er innifalið í 
heimilispakkanum og 

bætist því ekki við 
mánaðargjaldið.
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Við bjóðum Bolvíkinga 
velkomna í ört stækkandi

þjónustusvæði Smartnets, sem
telur til allra þéttbýliskjarna
Ísafjarðarbæjar, Bíldudals

og nú Bolungarvíkur.

SJÁ NÁNAR Á SNERPA.IS

SÍMI 540 4000 SNERPA@SNERPA.IS
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Kristín Þórunn Helgadóttir er 
konan á bak við Fjöruperlur, skart 
sem unnið er úr klóþangi sem 
víða má finna í íslenskum fjörum 
en sennilega fáum hugkvæmst að 
úr þeim mætti gera skartgripi. 

Kristín Þórunn, sem iðulega 
er kölluð Giddý af vinum og 
vandamönnum, er Dýrfirðingur 
í húð og hár. Dóttir hjónanna 
Helga og Jónu í Alviðru þar sem 
hún fæddist og ólst upp í fimm 
systkina hópi. Hún flutti sig svo 
yfir til Þingeyrar þar sem hún 
býr með manni sínum Brynjari 

Kristín Þórunn og 
Fjöruperlurnar

Gunnarssyni. Kristín segir að 
hún hafi varið miklum tíma í 
fjörunni í uppvextinum, hún hafi 
alltaf verið mikið náttúrubarn og 
farið eigin leiðir. 

Aðdragandann að fæðingu 
Fjöruperlnanna er að rekja til 
upphafs tíunda áratugarins eftir 
að Kristín, sem er mikil hand-
verkskona, tók til við að höggva 
út í rekavið. Þá var hún oft í 
fjörunni við efniviðaröflun og þar 
var klóþangið: „Mér fannst það 
svo fallegt og langaði að búa til 
skart úr því. Í framhaldinu gerði 

ég mér hálsmen með einni kúlu, 
sem ég skartaði gjarnan. Fyrir 
tilviljun var mér svo nokkru síðar 
boðið að koma og skoða vinnu-
stofu Georgs Hollanders heitins, 
sem þá var með Stubbasmiðjuna 
í Eyjafirði. Í heimsókninni var 
ég með klóþangshálsmenið góða 
og hann fór að spyrja úr hverju 
menið væri og þegar ég svaraði 
því að það væri úr klóþangi sagði 
hann að þetta væri verðlaunahug-
mynd. Í framhaldinu réðst ég í 
að framleiða. Ég sótti um að fá 
að sýna á Handverki og hönnun 
árið 2010 og ég vissi að ef ég 
kæmist þar inn væri hugmyndin 
góð. Ég komst inn og hef verið 
þar á hverju ári síðan. Eins hef 
ég verið að handverkssýningunni 
á Hrafnagili síðan að ég byrjaði 
að framleiða.“

Fjöruperlurnar og handverk 
Kristínar hafa víða vakið eftirtekt 
fyrir gott handbragð og frumlega 
hugmynd og var hún til að mynda 
valin handverksmaður ársins árið 
2014 á handverkssýningunni að 
Hrafnagili og sama ár var hún 
sæmd frumkvöðlaverðlaunum 
Ísafjarðarbæjar. 

„Náttúran er besti hönnuður-
inn. Kúlurnar voru til staðar í 
fallegum litum. Ég þurfti bara 

að finna leið til að ná kúlunum 
úr þanginu. Það tók mig nokkur 
ár að þróa verkið áfram að því 
sem það er í dag og svo er nafnið 
Fjöruperlur fengið af því hvernig 
þangið er unnið í kúlur sem eru 
þá perlur úr fjörunni.“

Neyðin kennir naktri konu að 
spinna segir gamall íslenskur 
málsháttur sem enn heyrist 
reglulega. Sérstaklega þá ef 
aðstæður í lífinu knýja okkur 
stundum til að gera eitthvað sem 
við hefðum ekki annars gert. 
Kristín var í vinnu við Lands-
bankann á Þingeyri og stundaði 
handverkið í hjáverkum, en svo 
lokaði Landsbankinn útibúinu og 
þá vantaði hana vinnu og tók hún 

Kristín Þórunn Helgadóttir.

þá ákvörðun að setja enn meira 
púður í Fjöruperlurnar. Kristín 
segist fyrst og fremst líta á sig 
sem einstakling í rekstri og hafa 
þá bjargföstu trú að jafnt skuli 
fram komið við alla og hún vilji 
sjá launajafnrétti bundið í lög.

Kristín fjárfesti í litlu húsi í 
Húsasmiðjunni, færanlegri hand-
verkssölubúð, sem hún setti niður 
á Ísafjarðarhöfn síðasta sumar: 
„Ég ákvað að prófa að selja 
farþegum skemmtiferðaskipanna 
vörurnar og það gekk betur en ég 
hafði þorað að vona. Svo nú er ég 
bæði að höggva út í rekavið, sem 
og að vinna skartgripi úr klóþangi 
og ég stefni ótrauð á að mæta á 
bryggjuna aftur í vor.“
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LÆKNAR

MÆLA MEÐ

HUSK!

NÁTTÚRULYF
Á SÉRLYFJASKRÁ

Náttúrulegar trefjar sem halda 
meltingunni í góðu formi

ehb@ebridde.is, www.ebridde.is
HUSK fæst í apótekum, heilsubúðum og Fjarðarkaupum

Vika endómetríósu stendur 
nú yfir á landsvísu, en um er að 
ræða vitundarvakningu á sam-
nefndnum sjúkdómi sem einnig 
er þekkt sem legslímuflakk. 
Zontasamtökin og þar á meðal 
Zontaklúbburinn Fjörgyn á Ísa-
firði er meðal þeirra sem styðja 
samtök um endómetríósu við 
framkvæmd vikunnar. Fjörgyn 
hefur að auki ákveðið að styrkja 
samtökin fjárhagslega og þá 
munu Safnahúsið og höfuðstöðv-
ar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði 
vera með gula lýsingu af þessu 
tilefni dagana 4.-10. mars auk 
fleiri bygginga bæði á höfuð-

Vekja athygli á 
endómetríósu

borgarsvæðinu og um landið. 
Um 10% kvenna hafa endó-

metríósu eða um 176 milljónir 
kvenna í heiminum. Sjúkdómn-
um geta fylgt miklar kvalir og 
ýmsir erfiðir fylgikvillar, þar 
á meðal meltingarvandræði og 
ófrjósemi og er greiningartími 
sjúkdómsins almennt langur, 
en meðalgreiningartími er 7-8 
ár. Stuðningur og fræðsla er 
meginverkefni Samtaka um 
endómetríósu sem vinna ötullega 
að því að fræða almenning og 
heilbrigðisstarfsfólk um sjúk-
dóminn. Margar konur með 
endómetríósu finna fyrir vantrú 

Gula slaufan til styrktar Samtaka um endómetríósu.

annarra og þurfa enn þann dag í 
dag að berjast fyrir viðurkenn-
ingu á líðan sinni og einkennum.

Nánari upplýsingar um sjúk-
dóminn og viku endómetríósu er 
að finna á vef samtakanna endo.
is. Þar má kaupa söluvarning 
líkt og gulu slaufuna til styrktar 
samtökunum og þar má einnig 
finna upplýsingar um málþing 
sem haldið er í tilefni vitundar-
átaksins í hringsal Landspítalans 
á miðvikudag. Einnig er hægt að 
styrkja samtökin beint með því 
að leggja inn á 0336-26-2650 og 
kennitala: 711006-2650.

annska@bb.is

Nú er orðið ljóst hvaða tónlistarfólk treður upp á stóra 
sviðinu á Aldrei fór ég suður 2017, en að vanda fer hátíðin 
fram á Ísafirði um páskana. Annað árið í röð verður rokk-
að og rólað í skemmu rækjuverksmiðjunnar Kampa við 
Ásgeirsgötu. „Aldrei fór ég suður heldur áfram að fylgja 
þeirri sérstöðu að blanda saman straumum og stefnum í 
tónlist, konum og köllum, gömlum sem ungum, frægum 
og efnilegum og allt þar á milli. Þarna sjáum við indípopp, 
blús, pönk, lúðrastuð, þungarokk, gleðipopp, rapp, köntrí, 
dramatík og dans. Allir fá eitthvað, enginn fær ekkert, einn 
fær ekki allt,“ segir í tilkynnningunni.

Í myndbandinu sem fylgir fréttinni boða Ísfirðingar og 
nærsveitungar gesti velkomna til Ísafjarðar um páskana 
ásamt því að lyfta hulunni af safaríku prógrammi hátíðar-
innar.

Þau sem koma fram á Aldrei fór ég suður 2017:

KK band
Soffía
Karó

Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar
Mugison

Kött Grá Pjé
HAM
Börn

Sigurvegari músíktilrana 2017
Hildur

Vök
Emmsjé Gauti

Rythmatik
Valdimar

Allir fá 
eitthvað – 
enginn fær 

ekkert!
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Finna má ævintýraglaða Ís-
lendinga víða um heim við hin 
ýmsu störf og framkvæmdir. 
Vestfirðingar eiga sannarlega 
til líkt og aðrir að finna sér sitt 
annað „heim“ í stóra heiminum 
og jafnvel bókstaflega. Fyrir 
skömmu sögðum við frá Bol-
víkingnum Hauki Vagnssyni 
sem nú rekur Íslendingabarinn 
á Pattaya í Tælandi og nú hefur 
Ísfirðingurinn Harpa Henrysdótt-
ir ásamt eiginkonu sinni Steff 
Hilty opnað kaffihús í Vínarborg 
í Austurríki og á báðum stöðum 
má næla sér í íslenskar veitingar 
í nýju umhverfi fjarri Fróni.

Ekki alls fyrir löngu opnuðu 
þær Harpa og Steff kaffihúsið 
Home Café í menningarborginni 
Vín. Undanfarna mánuði hafa 
þær unnið hörðum höndum að 
því að koma staðnum í rétt horf, 
en áður var þar til húsa írsk 
krá og þurfti talvert að taka til 
hendinni til að gera staðinn að 
þeim huggulega stað sem þær 
dreymdi um. 

Þær hjónin fluttu til Vínar síð-
asta sumar ásamt dætrunum Sig-
rúnu Aðalheiði og Hjördísi Önnu, 
sem báðar eru grunnskólanemar 
og byrjuðu í skóla á nýjum 
slóðum síðasta haust. Harpa og 
Steff voru með skýr markmið 
að opna sinn eigin veitingastað 
í borginni áður en þær héldu frá 
Ísafirði, þar sem Steff hafði um 
hríð glatt munna og maga við-
skiptavina Bræðraborgar með 

eldamennsku sinni og Harpa 
kenndi við grunnskólann. Eftir 
að hafa fundið heppilegt húsnæði 
var ráðist í framkvæmdir upp úr 
áramótum. Þá voru þær þegar 
búnar að ráða starfsfólk með 
einni auglýsingu á Fésbókarsíðu 
Íslendingafélagsins í Austurríki. 
Hafa því allir starfsmenn Home 
Café tengingu við Ísland, annað 
hvort hafa þeir búið hér á landi 
eða eru Íslendingar, þeirra á með-
al er Ísfirðingurinn, Elisabeth 
Þorbergsdóttir. Það er vel við 
hæfi þar sem áherslan í matnum 
er íslensk, með heimagerðar og 
huggulegar veitingar í fyrirrúmi 
að sögn Hörpu.

Það er alveg sama hvar mað-
urinn er í heiminum staddur, alls 
staðar er gott að eiga góða að og 
segir Harpa að framkvæmdirnar 
við staðinn hafi fyrst komist á 
almennilegan rekspöl er foreldrar 
hennar Henry Bæringsson, sem 
dóttirin kallar stórvirku vinnu-
vélina og Jóna Benediktsdóttir, 
sem tók að sér barnapíustörf, 
komu til þeirra eftir áramótin. 
Framkvæmdirnar fóru á flug og 
var sóðalega búllan hreinsuð burt 
með öllu og hratt og örugglega 
fæddist fallegt kaffihús. Þær 
Harpa og Steff hafa báðar áhuga 
á því að gefa gömlum hlutum nýtt 
líf og voru því flest húsgögn og 
innanstokksmunir, sem eru frá 
sjöunda og áttunda áratugnum, 
meira og minna allt keypt í búð 
sem heitir Carla, sem er eins og 

austurrísk blanda af Góða hirðin-
um og Hjálpræðishersbúðunum. 
Veggina prýða svo íslensk lands-
lagsmálverk og kort sem keypt 
voru í Góða hirðinum áður en 
haldið var frá Íslandi.

Harðfiskur frá Finnboga 
og salt frá Saltverki 

Í Vínarborg búa um 150 Ís-
lendingar sem nú geta svalað 
hluta af heimþránni með því að 
komast í alvöru íslenskan mat á 
nýjum heimaslóðum. Íslendinga-
félagið verður með bókaklúbbinn 
sinn á staðnum og í framtíðinni 
fleiri viðburði á vegum félags-
ins. Staðurinn er þó sannarlega 
ekki einvörðungu hugsaður 
sem félagsmiðstöð Íslendinga í 
Vínarborg, heldur suðupottur þar 
sem menningarheimar mætast í 
mat og selskap. 

Af þeim íslensku veitingum 
sem boðið er upp á má nefna 
að ferskan fisk fá þær sendan 
vikulega frá Íslandi, harðfisk 
frá Harðfiskverkun Finnboga 
á Ísafirði, salt frá Saltverki og 
rabbbarasultu frá Kjarnavörum 
fyrir bakkelsið. Svo geta gestir 
gætt sér á íslenska bjórnum 
Einstök, ásamt því sem boðið 
er upp á bjór frá bruggfyrirtæk-
inu Brew age, sem rekur rætur 
sínar til fjögurra austurrískra 
stráka sem byrjuðu að brugga í 
bílskúrnum heima hjá sér með 
það góðum árangri að í dag 
reka þeir öflugt bruggfyrirtæki 
með fjölmörgum öltegundum. 
Vínið kemur frá fjölskyldu sem 
ræktar litla vínekru rétt fyrir utan 
borgina, en Steff komst í kynni 
við vínbóndann er hún beið einn 
daginn eftir sporvagninum sem 
hafði tafist vegna þess að einhver 
lagði bílnum sínum fyrir teinana. 
Hún settist þá inn á veitingastað 
hjá stoppistöðinni á meðan hún 
beið og fékk sér vínglas. Hún 
lendir þar á spjalli við mann sem 
kemur þar inn með vínsendingu 
og kom þá í ljós að þar var á 
ferðinni vínbóndinn sjálfur og úr 
varð nýtt viðskiptasamband og 
sér vínbóndinn þeim nú fyrir öllu 
því rauðvíni, hvítvíni og líkjörum 
sem boðið er upp á á Home Café. 
Þar er svo boðið upp á úrvals 
kaffi, sem er brennt og malað 
í kaffibrennslu Coffee pirates 
sem er staðsett í sömu götu og þá 
kemur mjólkin í kaffið beint frá 
býli rétt utan við borgina. 

Kaffihúsið sem tekur um 
fimmtíu manns í sæti er í 9. 
hverfi Vínarborgar sem er frekar 
miðsvæðis, það liggur að mið-

borginni með mjög góðar sam-
göngur allt í kring svo ekki tekur 
nema um sjö mínútur að taka 
sporvagninn úr miðbænum til 
þeirra Steff og Hörpu í kaffi og 
kruðerí. 

Aðlögun með ágætum
„Fjölskyldan er að aðlagast 

ágætlega í borginni. Það er 
búið að vera nokkuð undarlegt 

Systurnar Sigrún og Hjördís eru 
báðar í tvítyngdum ensku/þýsku 
skólum sem eru mjög alþjóðlegir, 
í 20 barna bekk hjá þeirri yngri er 
til dæmis bara eitt barn sem á tvo 
austurríska foreldra og samtals 
tala börnin 12 tungumál: „eða eins 
og eitt foreldri í bekknum sagði 
við mig „það er ekki hægt að vera 
öðruvísi í þessum bekk, því það 

Opna kaffihús 
í Vínarborg

Harpa og Steff  í dyragættinni á hinu nýopnaða Home Café í 
Vínarborg.

Staðurinn er hinn huggulegasti eftir miklar endurbætur.

Steff  við matseldina.

Íslenskar myndir úr Góða hirðinum prýða veggina.

fyrir mig að vera ekki að kenna 
neitt, nema bara mínum eigin 
börnum, sem eru orðin afar 
leið á stærðfræðistöngli móður 
sinnar, en það stendur til bóta 
þar sem ég er aðeins að taka 
að mér smá kennslu í íslensku 
hérna svona til hliðar.“ Segir 
Harpa aðspurð að því hvernig 
fjölskyldan aðlagaðist að nýjum 
heimkynnum: „Stelpurnar eru 
að aðlagast ágætlega, þetta er 
auðvitað búið að vera dálítið 
erfitt, en þær eru núna farnar að 
skilja þýskuna mjög vel og báðar 
farnar að geta talað dálítið svo nú 
kemur þetta hratt. 

eru allir öðruvísi“ segir Harpa 
um hið nýja umhverfi dætranna, 
sem hafa verið afar liðtækar við 
að koma kaffihúsinu í stand og 
hönnuðu þær til að mynda barna-
matseðil staðarins. 

Hægt er að fylgjast með gangi 
mála á Fésbókarsíðu Home Café 
og áður en langt um líður fer í 
loftið heimasíðan home-cafe.at 
og að sjálfssögðu munu þær taka 
vel á móti Íslendingum á ferðinni 
á Home Café, heimili Íslendinga 
í Austurríki að heiman. 

annska@bb.is
https://www.facebook.com/

ielandichome/
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Stemning í þjóðfélaginu er 
skemmtileg skepna. Á sumrin 
skottumst við um í lopapeysum 
á ættarmótum með miðnætur-
glampa í augum.  Haustið kemur 
svo með sínum fallegu litabrigð-
um.  Allir í bátana er stemningin 
þá, bæjabúar komnir á sinn stað, 
skólar byrjaðir og fé sótt á fjöll.  
Ábyrgð og framkvæmdagleði 
svífur yfir vötnum. Nú er vor í 
lofti þrátt fyrir kuldatíð undan-
farna daga.

Sól hefur hækkað á lofti og 
undurfögur birta liðast um dali 
og firði. Já, ég er bara nokkuð 
bjartsýn enda ærin ástæða til, 
það er eitthvað svo góð stemning 
núna til að taka af skarið og ganga 
í hlutina. 

Félag kvenna í atvinnulífinu 
(FKA) finnur fyrir góðri stemn-
ingu í samfélaginu fyrir því að 
láta til sín taka og hafa áhrif.  
Eitt af þeim verkefnum sem á 
hug okkar þessi misserin er að 
sýna fram á mikilvægi þeirra 
fjölmörgu fyrirtækja sem eru 
stofnuð og rekin af konum.  Kon-
ur og karlar hafa byggt þetta land 
saman, og hafa sagnfræðingar 
bent á að atvinnuþátttaka kvenna 
hafi alltaf verið mikil.  Hér áður 
fyrr ráku þær heilu og hálfu 
samfélögin meðan mennirnir 
voru á sjó, uppá fjöllum eða 
einhverstaðar að færa björg í bú.  
Rekstur, stjórnun og mannleg 
samkipti eru að mínu mati sam-
ofin íslenskum konum, enda held 

ég fáir efist um getu þeirra til að 
stjórna og ráðskast með menn 
og málefni.  

En hvers vegna er ég í þessum 
hugleiðingum, jú þann 8. mars er 
Alþjóðlegur dagur kvenna. Og 
því tilvalið að beina kastljósinu á 
mikilvægi þeirra í atvinnulífinu.  
Er ekki stemning fyrir því? Jú, 
það er nefnilega stemning fyrir 
því að benda á og draga fram þær 
frábæru fyrirmyndir sem birtast 
okkur á hverjum degi.  

Vestfirðir hafa á að skipa afar 
öflugum kjarnakonum sem reka 
og stjórna vestfirskum fyrirtækj-
um og stofnunum.  Haustið 2015 
var stofnað innan FKA útibú á 
Vestfjörðum og höfum við séð 
mikla grósku og elju í þeim 
konum sem koma hér saman 
til skrafs og ráðagerða og efla 
tengslanetið.  

Lítil, meðalstór og stór fyrir-
tæki þurfa á því að halda að hafa 
á að skipa öflugu fólki og ekki 
síst að tryggja að innan þeirra 
raða sé hópurinn fjölbreyttur og 

Er ekki 
stemning 
fyrir því?

endurspegli samfélagið okkar.  
Horfðu í kringum þig, hvað 

sérðu? Sérðu öflugar konur 
sem stjórna og reka fyrirtæki og 
stofnanir? Ef svo er, er þá ekki 
tilvalið að þakka þeim gott starf? 
Gefðu þeim gott klapp á bakið 
því í dagsins önn gleymum við 
oft að hrósa og benda á góða 
hluti. En ef þú sérð engar svona 
konur, þá þarf eitthvað að breyta, 

því þá sérðu einsleitt atvinnulíf, 
sem tekur einsleitar ákvaðanir 
með einsleitar þarfir  í huga – þá 
er heldur betur kominn tími á 
breytingar.  

Opnum augun og skoðum í 
kringum okkur, er ekki stemning 
fyrir því?

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 
Formaður FKA

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, 

Í næstum hundrað ára 
gömlu húsi í Bolungarvík 
stendur Stefanía Birgisdóttir 
vaktina í Bjarnabúð.  Það 
voru sameinuðu verslanirnar 
sem byggðu húsið árið 1918 
en Verslun Bjarna Eiríkssonar 

Bjarnabúð

var stofnuð 1927 og fagnar því 
nítugasta rekstrarárinu á þessu 
ári, geri aðrir betur. Stefanía 
er fjórði skipstjóri við stýrið á 
þessari víðfrægu verslun þar sem 
allt milli himins og jarðar má fá, 
matvöru, fatnað, bækur, ritföng 

og leikföng svo fátt eitt sé nefnt. 
Á efri hæð verslunarinnar er vísir 
að safni með munum og gömlum 
verslunarbókum alveg síðan árið 
1917 og stundum fá gestir leyfi 
til að kíkja upp á háaloft að skoða 
gersemarnar.

Stefanía og maður hennar 
Olgeir Hávarðarson tóku við 
versluninni þann 1. janúar 1996 
og eru enn að. Útgerð og fisk-
vinnsla fylgdu þá rekstrinum og 
sinnir Olgeir því nú í smáum stíl. 
Stefanía á ættir sínar að rekja til 

Ísafjarðar en Olgeir er Víkari.  
Að sögn Stefaníu var atvinnu-
lífið öflugra í víkinni þegar þau 
tóku við, hér var fiskvinnsla, 
rækjuverksmiðja og togari en 
á móti komi betri samgöngur 
eins og göng og malbik.

Stefanía Birgisdóttir.
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Fyrirtækið Þuríður sundafyllir 
ehf. var formlega stofnað á al-
þjóðlegum baráttudegi kvenna, 
8. mars árið 2013.

Fyrirtækið sem er í eigu 
frumkvöðlakvennanna Guð-
rúnar Stellu Gissurardóttur og 
Soffíu Vagnsdóttur hefur það 
að megin markmiði að framleiða 
menningartengda minjagripi sem 
tengjast sögu Bolungarvíkur, 
einkum þó landnámskonunni 
Þuríði sundafylli. Þá hefur fyrir-

tækið staðið fyrir menningar-
tengdum viðburðum og má þar 
m.a. nefna Þuríðardaginn sem nú 
hefur fest sig í sessi í tengslum 
við sjómannadagshelgina í Bol-
ungarvík ár hvert.

Seiðkrús Þuríðar
Fyrirtækið hefur þegar haf-

ið framleiðslu á seiðkrúsum 
Þuríðar sem eru handunnar í 
leir. Það er leirlistakonan Ólöf 
Oddsdóttir sem rennir krúsirnar. 
Hver seiðkrús er merkt með rún 

Þuríðar, en hún er tákn fyrir áræði 
hennar, kraft, innsæi og leiðtoga-
hæfni og með því að strjúka rún-
ina magnar sá sem drekkur seið 
úr henni þessa eiginleika í eigin 
fari. Seiðkrúsin er pökkuð inn í 
sérhannaða gjafaöskju í formi 
kistils sem nátengdur er sögunni 
um Þuríði. Nina Ivanova sá um 
hönnun á umbúðunum.

Þuríðarseiður
Fyrirtækið býður einnig upp á 

Þuríðarseið, sem er te framleitt 

Þuríður sundafyllir

Ertu frumkvöðlakona eða átt fyrirtæki?
Áttu viðskiptahugmynd í handraðanum?

Viltu efla hæfni og færni?
Viltu efla tengslanetið?

Skoðaðu möguleikana í FREE Evrópuverkefninu!
Við bjóðum þér að taka þátt í hagnýtri fræðslu ásamt þátttöku í tengslaneti  frumkvöðlakvenna á þínu svæði. 
Verkefnið er fyrir frumkvöðlakonur (þar með eigendur fyrirtækja og þær sem hafa viðskiptahugmynd sem þær 
vilja vinna með) á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Austurlandi. Verkefnð er samstarfsverkefni 5 landa og 
er stýrt af Vinnumálastofnun. 
Taktu þátt og skoðaðu möguleikana hér!
www.ruralwomeninbusiness.eu 
Tengslanetið á Vestfjörðum er á Facebook!
https://www.facebook.com/groups/1435367403171496/ 

Nánari upplýsingar:
Guðrún Stella Gissurardóttir – gudrun.gissurardottir@vmst.is
Bryndís Sigurðardóttir, tengslanetsleiðtogi – bryndis@hotmail.com

Guðrún Stella Gissurardóttir og Soffía Vagnsdóttir.

úr þurrkuðum íslenskum jurtum. 
Ranka Studic hefur týnt jurtirn-
ar og pakkað þeim í sérstakar, 
heimagerðar pakkningar.

Sundafyllir - bjór
Fyrirtækið lét um síðustu ára-

mót sérmerkja bjórinn Sundafylli 
og var hann m.a. annars seldur 
í Félagsheimili Bolungarvíkur. 

Barnabók
Um þessar mundir er fyrir-

tækið að gefa út barnabókina 
„Mamma, mamma ég sé land“. 
Bókin fjallar um Völu-Stein 9 
ára dreng sem var sonur Þuríðar 
sundafyllis. Í bókinni fáum við að 
fylgjast með Völu-Steini, Þuríði 
og áhöfn hennar sigla frá Háloga-
landi í Norður-Noregi um miðja 
10. öld áleiðis til Íslands þar sem 
þau námu land í Bolungarvík.

Þær stöllur, Guðrún Stella 
og Soffía skrifa bókina en um 
myndskreytingar, uppsetningu 
og frágang sér listakonan Nina 

Ivanova. Samstarf þeirra þriggja 
hefur verið afar farsælt og gef-
andi.

Þær stöllur leggja áherslu á 
að vekja ánægjutilfinningar hjá 
neytendum vörunnar, að hann 
verði hrifinn og gleðjist yfir að 
geta keypt sérvöru frá svæði sem 
hann hefur sjálfur upplifað og geti 
þannig deilt hughrifum sínum. 

Helsti markhópur fyrirtækisins 
er auðvitað heimamenn, vensla-
fólk þeirra og brottfluttir. Þá ekki 
síst sá vaxandi hópur ferðamanna 
sem sækir svæðið heim og getur 
þannig flutt með sér einstakar 
gjafir og minningar tengdar 
menningarsögu svæðisins sem 
hann heimsótti.

Fyrirtækið leggur áherslu á 
að vinna með hönnuðum og 
listamönnum svæðisins, enda er 
um að ræða samfélagslegt frum-
kvöðlafyrirtæki. 

Guðrún Stella Gissurardóttir
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Að baki Klæðakoti standa 
þær Anna Jakobína Hinriksdótt-
ir Hnífsdælingur og Halldóra 
Björk Norðdahl Ísfirðingur. 
Anna Jakobína er klæðskeri að 
mennt en Dóra Björk framleiðir 
Dórukots vörurnar. Í Klæðakoti 
reka þær alhliða hannyrða- og 
barnafataverslun og eru með 
saumaverkstæði þar sem Anna 
Jakobína sinnir fatabreytingum 
og viðgerðum og Dóra Björk 

framleiðir vörur sínar sem hún 
selur um allt land gegnum eigin 
netverslun, sem og í nokkrum 
verslunum.  

Fyrir 5 árum ákvað Dóra Björk 
að kanna á Ísafjarðar markaðnum 
hvort einhver væri til í að opna 
með sér saumastofu þar sem 
Dórukot framleiðslan var farin að 
taka full stóran hluta heimilisins. 
Anna Jakobína var snögg að 
svara og þær hittust strax daginn 

Klæðakot

Anna Jakobína Hinriksdóttir og Halldóra Björk Norðdahl.

eftir og voru komnar með hús-
næði við Aðalstræti 17 í gömlu 
málarablokkinni innan mánaðar. 
Þar opnuðu þær saumastofu og 
litla vefnaðarvöruverslun 23. 
mars 2012. 

Þær stöllur festu svo kaup á 
húsnæðinu við Aðalstræti 27 og 
opnuðu þar 14. september 2014 
undir merkjum Klæðakots, en 
fram að því hafði Dóra saumað 
undir merkjum Dórukots og 

Anna Jakobína undir merkjum 
Klæðis. Þegar í nýju verslunina 
var komið jókst vöruúrvalið heil 
ósköp. Þær bættu við garni og 
lopa, útsaum og öllum möguleg-
um aukahlutum og hefur úrvalið 
aukist jafnt og þétt síðan þá. 
Síðasta haust bættu þær svo við 
barnafötum frá Joha fyrir 0–12 
ára og í síðustu viku bættu þær 
enn við er þær opnuðu netversl-
un þar sem finna má allar vörur 
verslunarinnar undir slóðinni 
http://klaedakot.is. 

Dóra og Anna Bína segjast 

aldrei hafa skilgreint sig neitt 
sérstaklega sem konur í atvinnu-
rekstri, aðspurðar um hvað þær 
legðu áherslu á sem slíkar, heldur 
bara sem tvær manneskjur að 
reyna að reka fyrirtæki, þó þær 
segi vöruúrvalið sannanlega 
frekar kvenlægt. „Áherslur okkar 
hafa alltaf verið að bæta vöru-
úrvalið í bænum. Við höfum 
forðast að taka inn vörur sem fást 
annarstaðar í bænum og frekar 
einbeitt okkur að því sem vantar 
og að vera með fjölbreytt úrval, 
til að gera bæinn okkar betri.“

Svanni veitir ábyrgðartryggingar til fyrirtækja í eigu kvenna en sjóðurinn er í samstarfi við Landsbankann um lánafyrirgreiðslu.

Eingöngu fyrirtæki sem eru í meirihlutaeigu konu/kvenna og undir stjórn konu/kvenna geta sótt um tryggingu.

Gerð er krafa um að verkefnð leiði til aukinnar atvinnusköpunar kvenna.

Unnt er að sækja um ábyrgð vegna eftirtalinna þátta:
 • Markaðskostnaðar
 • Vöruþróunar
 • Nýrra leiða í framleiðslu eða framsetningu vöru/þjónustu.

Lán skal að jafnaði ekki fara yfir 10.milljónir króna.

Með umsókn skal skila eftirfarandi gögnum:
 • Viðskiptaáætlun
 • Fjárhagsáætlun
 • Endurgreiðsluáætlun
 • Staðfestingu á eignarhaldi fyrirtækis

Allar nánari upplýsingar auk umsóknareyðublaðs má finna á heimasíðu verkefnisins www.atvinnumalkvenna.is og er 
umsóknarfrestur til og með 3.apríl næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir starfsmaður verkefnisins í síma 531-7080 eða í netfangið asdis.gudmundsdottir@vmst.is

Svanni - lánatryggingasjóður kvenna 
auglýsir eftir umsóknum um ábyrgðartryggingar
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Sætt og salt er súkkulaðifram-
leiðsla í Súðavík sem framleiðir 
dýrindis súkkulaði sem hefur 
skotist upp á stjörnuhimininn og 
þykir hin mesta munaðarvara. 
Stofnandi og eigandi fyrirtæk-
isins er Elsa Borgarsdóttir, hún 
kemur frá Ísafirði, þar sem hún 
fæddist árið 1966. Hún hefur 
komið víða við á lífsleiðinni, 
til dæmis getið sér gott orð sem 
hönnuður undir merkjum Ískeldu 
og hefur hún einnig mikla og víð-
tæka reynslu úr matvælaiðnaði 
og kom að bakarísrekstri í tæp 
20 ár á, en hefur síðustu ár rekið 
verslun og mötuneyti svo ýmis-
legt sé nefnt.  Hún er nú búsett 
í Súðavík ásamt eiginmanni og 
börnum

Vorið 2015 hóf hún fram-
leiðslu á súkkulaði í Súðavík sem 
byggði á uppskriftum frá fyrri tíð, 
en þá bættust við saltflögur frá 
Saltverki í Reykjanesi sem einnig 
er í Súðavíkurhreppi. Fram-
leiðslan fékk vinnuheitið Sætt 
& salt og hefur  það verið skráð 
hjá Einkaleyfastofu og stefnt er 
að því að reksturinn verði gerður 
að einkahlutafélagi á vordögum. 
Verkefnið hefur verið á borði Ný-
sköpunarmiðstöð á annað ár og 
segir Elsa að sá stuðningur hafi 
verið henni ómetanlegur - ásamt 
öllu því góða fólki sem hefur 

Sætt og salt
komið að Sætt & Salt.

Sætt & Salt er handunnið 
gæðasúkkulaði framleitt er af 
alúð og vandvirkni í Súðavík og 
er hjá fyrirtækinu lögð áhersla á 
sjálfbærni og virðingu við samfé-
lagið og umhverfið.  Súkkulaðið 
er tilvalinn matarminjagripur, 
en sú tegund minjagripa hefur 
mikið sótt í sig veðrið síðustu 
ár, jafnframt því sem það er 
góð gjöf fyrir öll tækifæri. Í 
dag framleiðir Sætt og salt þrjár 
tegundir af dökku súkkulaði með 
viðbættum fræjum, berjum og 
saltflögum frá Saltverki. Síðan er 
sérframleiðsla á hvítu súkkulaði 
í tengslum við jól, páska og 
haustið þar sem notuð eru fersk 
aðalbláber í framleiðsluna og eru 
nú á teikniborðinu fleiri tegundir 
af Sætt & Salt súkkulaði.

Hugmyndin að súkkulaði-
framleiðslu vaknaði fyrst árið 
2003 þegar ég byrjaði í Bak-
aríinu, heillaðist ég strax af 
fjölbreytileika súkkulaðisins og 
möguleikaum þess við fram-
leiðslu, ég drakk í mig allan 
fróðleik og nýtti mér aðstöðu 
mína.   Blandan af Sætt & Salt 
súkkulaði varð til á þessum árum 
og leyndist hún í huga mér í 
áratugi þar til hún vaknaði á ný

Reksturinn hefur vaxið og 
vaxið að sögn Elsu. Í dag eru 

sölustaðir orðnir hátt í 20 víða um 
land og fer þeim fjölgandi. Elsa 
segir markmiðið vera að skapa 
Sætt & Salt sérstöðu sem gæða 
matarminjagripur á vel völdum 
söluaðilum, þar sem áhersla er 
lögð á persónuleg tengsl við 
hvern og einn, þar sem vörunni 
er fylgt eftir.

„Í dag stend ég frammi fyrir því 
að vera búin að sprengja utan af 
mér húsnæðið og er næsta skref 
að finna stærra.  Draumurinn er 
að geta sameinað framleiðsluna 
og gæða kaffíhús þar sem boðið 
verður uppá konfekt, súkkulaði 
og aðrar vörur úr héraði.“ Segir 
Elsa um næstu skref. 

Aðspurð um hvað hún leggur 
áherslu á við reksturinn segir Elsa 
það vera vandvirkni, sjálfbærni 
og að bjóða upp á fyrsta flokks 
vöru, þar sem unnið er í samstarfi 
og af virðingu við náungann: 
„Oft er nú sagt að við konurnar 
séu ekki nógu frakkar eða kaldar 
að stökkva varðandi áhættur í 
rekstri, hefur það verið okkur 
stundum fjötur um fót. Ég hef 
haft það að leiðarljósi að halda í 
lestina en passa mig á að missa 
ekki af henni. Að vera með skýra 
mynd og áætlun varðandi hvert 
skal stefna, stíga skrefin varfærn-
islega og leita ráða hjá þeim sem 
vita betur.“

Elsa Borgarsdóttir.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
hefur rekið starfsstöð á Ísafirði 
frá árinu 2007. Á starfsstöðinni 
hafa Sigríður Ó. Kristjánsdóttir 
og Arna Lára Jónsdóttir starfað 
saman frá upphafi en Þórarinn 
Bjartur Breiðfjörð Gunnarsson 
verkefnisstjóri Fab Lab hefur 
starfað hjá Nýsköpunarmiðstöð 
frá árinu 2014. 

Þar sem blaðið nú er tileinkað 
konum mun áhersla vera lögð 
á þau verkefni Nýsköpunar-
miðstöðvar sem einkum henta 
þeim.  Sú þjónusta sem ávallt er 
í boði hér á Ísafirði er leiðsögn 
eða handleiðsla. Leiðsögn er 
einstaklingsmiðuð þjónusta sem 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
veitir frumkvöðlum endurgjalds-
laust meðal annars við þróun 
viðskipta- og vöruhugmynda, 
stofnun og rekstur fyrirtækis, 
gerð viðskiptaáætlana, leit að 
samstarfsaðilum og styrki og 
fjármögnun. Leiðsögn er veitt 
á staðnum, gegnum síma og í 
auknum mæli um netið með 

aðstoð fundabúnaðar. 
Um langt skeið hefur Ný-

sköpunarmiðstöð Íslands boðið 
upp á sérstök námskeið ætluð 
konum sem eru með viðskipta-
hugmynd og vilja hrinda henni 
í framkvæmd, Brautargengi. 
Brautargengi er námskeið sem 
er sniðið sérstaklega að þörfum 
kvenna sem vilja hrinda við-
skiptahugmynd í framkvæmd 
og hefja eigin rekstur og kvenna 
sem eru þegar í atvinnurekstri og 
vilja auka rekstrarþekkingu sína.  
Námskeiðin hafa verið haldin í 
Reykjavík frá árinu 1997 og frá 
2003 einnig á landsbyggðunum. 
Ríflega 1200 konur hafa sótt 
þessi námskeið frá upphafi.  
Markmiðið með Brautargengi 
er að styðja konur til framgangs 
í rekstri fyrirtækja. Meginskil-
yrði eru að þátttakandi hafi 
viðskiptahugmynd til að vinna 
með, sé að hefja rekstur eða sé nú 
þegar í rekstri og að þátttakandi 
skuldbindi sig til þess að vinna 
að gerð viðskiptaáætlunar sinnar.

Á námskeiðinu ljúka þátt-
takendur við vinnu að eigin 
viðskiptaáætlun og öðlast þekk-
ingu á grundvallaratriðum við 
stofnun fyrirtækis og fái hagnýta 
þekkingu á þáttum sem lúta að 
fyrirtækjarekstri s.s. markaðs-
málum, fjármálum og stjórnun. 
Kennslufyrirkomulagið er í 
formi fyrirlestra, verkefnavinnu 
og heimavinnu. Þátttakendur fá 
einnig leiðsögn hjá starfsmönn-
um Impru á Nýsköpunarmiðstöð.  
Brautargengi er 90 kennslu-
stunda námskeið sem kennt er 
einu sinni í viku í 4 klst. í senn, 
samtals í 15 vikur. 

Námskeiðið er haldið tvisvar 
á ári í Reykjavík, á haust og vor-
önn. Eitt námskeið á ári er haldið 
á Akureyri og svo erum við á 
öðrum stöðum á landsbyggðinni 
á vorin. Síðasta vor var haldið 
námskeið á Egilsstöðum og 
hófst  námskeið á Sauðárkróki 
1. febrúar sl. Á Vestfjörðum hafa 
verið haldin Brautargengisnám-
skeið á Ísafirði, Patreksfirði og 

Hólmavík.  
Frá árinu 2013 hefur Nýsköp-

unarmiðstöð Íslands í samstarfi 
við Menntaskólann á Ísafirði 
og sveitarfélögin á norðan-
verðum Vestfjörðum rekið Fab 
Lab smiðju sem er til húsa í 
Menntaskólanum á Ísafirði. 
Fab Lab smiðjan er stafræn 
smiðja með tækjum og tólum til 
að búa til nánast hvað sem er. 
Fab Lab smiðjan gefur ungum 
sem öldnum, einstaklingum og 
fyrirtækjum, konum og körlum 
tækifæri til að þjálfa sköpunar-
gáfuna og hrinda hugmyndum 

Konur í nýsköpun

sínum í framkvæmd með því að 
hanna, móta og framleiða hluti 
með aðstoð stafrænnar tækni. 

Starfsmenn Nýsköpunarmið-
stöðvar Íslands á Ísafirði og 
um allt land eru ávallt tilbúnir 
að aðstoða við framgang við-
skiptahugmynda. Við bjóðum 
Vestfirska frumkvöðla velkomna 
á skrifstofuna okkar í Vestra-
húsinu og Fab Lab smiðjuna í 
Menntaskólanum. 

Arna, Sirrý og Þórarinn
Verkefnastjórar hjá Impru á 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Fab Lab smiðjan er í Menntaskólanum á Ísafirði.
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Kristín B. Albertsdóttir, er 
forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Vestfjarða. Þar stendur hún 
í brúnni í aðalstöðvunum á 
Ísafirði en starfsemi stofn-
unarinnar nær yfir stærstan 
hluta fjórðungsins og veitir 
almenna heilbrigðisþjónustu í 
sveitarfélögunum Vesturbyggð, 
Tálknafjarðarhreppi, Ísafjarðar-
bæ, Bolungarvíkurkaupstað og 
Súðavíkurhreppi. 

„Sá rekstur sem ég stýri lýtur 
að heilbrigðisþjónustu og eru 
daglegu störfin afar fjölbreytt, 
s.s dagleg stjórnun, stjórn-
sýsla, fundir, starfsmannamál, 
skipulagmál, o.fl. Hlutverk mitt 
sem forstjóri er að miklu leyti 
bundið í lög, en samkvæmt lög-
um um heilbrigðisþjónustu ber 
forstjóri ábyrgð á að stofnunin 
starfi í samræmi við lög, stjórn-
valdsfyrirmæli og erindisbréf 
sem ráðherra setur forstjóra. 
Þá ber forstjóri ábyrgð á þeirri 
þjónustu sem stofnunin veitir og 
að rekstrarútgjöld og rekstraraf-
koma stofnunar sé í samræmi við 
fjárlög og að fjármunir hennar 
séu nýttir á árangursríkan hátt, 
en fjárlög ársins nema rúm-
um tveimur milljörðum.“ Segir 

Kristín um víðfeðmt starf sitt, 
en til viðbótar við þetta bætist 
að forstjóri ber einnig ábyrgð 
á ráðningu starfsliðs stofnunar, 
þar sem starfa að jafnaði um 
250 manns. Framkvæmdastjórn 
stofnunar starfar undir yfirstjórn 
forstjóra, en þar eiga sæti, fram-
kvæmdastjóri lækninga og fram-
kvæmdastjóri hjúkrunar og aðrir 
faglegir yfirmenn eftir atvikum. 
Ábyrgð forstjóra er því mikil og 
verkefnin margþætt.

Kristín hóf störf við Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða þann 
1.nóvember síðastliðinn. Hún 
er starfinu sem slíku ekki ókunn 
þar sem þrjú árin þar á undan 
gegndi hún samskonar starfi hjá 
Heilbrigðisstofnun Austurlands. 
Starfið á gólfinu þekkir hún 
líka vel af eigin raun þar sem 
hún er menntuð sem hjúkrunar-
fræðingur í grunninn og starfaði 
sem slíkur í mörg ár. Kristín 
lærði síðar lögfræði og er með 
lögmannsréttindi. Hún vann 
sem lögfræðingur í nokkur ár 
eða til 2013 er hún tók við sem 
forstjóri HSA. Þá er hún einnig 
lærður jógakennari og kenndi 
jóga samhliða starfi þar til hún 
flutti vestur.

Kristín, sem er fædd árið 1963, 
er Austfirðingur í húð og hár, 
Fáskrúðsfirðingur nánar tiltek-
ið. Vestfirðir eru henni þó alls 
ekki með öllu framandi slóðir 
en maður hennar er Birkir Þór 
Guðmundsson f. 1964 frá Hrauni 
á Ingjaldssandi. Um flutninginn 
til Ísafjarðar segir Kristín það að-
allega komið til af því að Birkir, 
sem á þeim tíma var með skrif-
stofu í Hafnarfirði, var kominn 
með nokkur verkefni á Vestfjörð-
um í vinnslu. Hún var hins vegar 
að vinna á Austurlandinu svo þau 
sáu fram á mikla fjarbúð næstu 
misserin - eins og samgöngum 
er háttað milli Vestfjarða og 
Austfjarða: „Þegar ég sá stöðuna 
auglýsta ákvað ég að sækja um, 
eftir nokkra umhugsun og fékk 
starfið. Birkir hafði jafnframt tök 
á að flytja starfsstöð sína vestur, 
svo hingað erum við komin.“

Kristín og Birkir eiga saman 
talið átta börn, sem flest hver 
eru komin í fullorðinna manna 
tölu. Börn Kristínar eru þrjú á 
aldrinum frá 20-27 ára og á hún 
jafnframt eina tengdadóttur og 
barnabarn. Birkir á fimm börn 
á aldrinum 11 – 31 árs. Öll eru 
börnin búsett í Reykjavík. 

Fjölþætt verkefni 
forstjóra HVEST

Kristín B. Albertsdóttir.
Kristín segist ekki sjá eftir að 

hafa tekið sig upp og flutt vestur á 
firði: „Við Birkir eru bæði mikið 
dreifbýlisfólk og erum mjög sátt 
við að vera flutt hingað vestur. 
Við vildum gjarnan geta búið 
á Ingjaldssandi, en við eigum 
jörðina Hraun í dag. Þangað er 
hins vegar jafnan ófært og sjaldan 
rutt svo erfitt væri að sækja vinnu 
þaðan yfir vetrarmánuðina.“ 

 Aðspurð um hvort hún telji 
vera mun á að vera kona eða karl 
í stjórnunarstöðu sem þessari 
segist Kristín ekki telja svo vera: 
„Nei, það held ég ekki. Stjórn-
endur eru mismunandi, hvor sem 
þeir eru karlar eða konur. Ég held 
að persónubundnir þættir, s.s. 
persónuleiki, menntun og reynsla 
hafi meira vægi en kynferði.“  

Vélsmiðjan Þristur hf var 
stofnuð á Ísafirði þann 1.mars 
1986. Stofnendur voru hjónin 
Óli Reynir Ingimarsson og 

Vélsmiðjan Þristur - Hefur 
vaxið og dafnað í 30 ár

Bjarney Guðmundsdóttir ásamt 
fyrirtækjunum Hraðfrystihúsinu 
Norðurtanginn hf, og Íshúsfélagi 
Ísfirðinga. Fyrirtækið var byggt 

upp á því að þjónusta sjávarút-
vegsfyrirtæki og útgerð, á Ísafirði 
og í nágrenni, þar sem helstu 
verkin voru nýsmíði úr ryðfríu 

stáli, svo sem fiskvinnslulín-
ur og önnur nýsmíði. Þar var 
einnig sinnt viðgerðum og unnin 
allra handa málmsmíði fyrir 
byggingarverktaka og einstak-
linga.

Fyrirtækið hefur vaxið vel 
og dafnað og árið 1994 var 
byggt við húsið og vélsmiðjan 
stækkuð ásamt því sem opnuð 
var véla- og verkfæraverslun 
undir sama þaki. Árið 1999 
eignuðust Óli og Bjarney allt 
fyrirtækið og breyttu þau því þá í 
einkahlutafélag. Í ágúst árið 2004 
stækkaði fyrirtækið enn frekar 
þegar það opnaði aðra verslun  
að Silfurgötu 5, þar sem verslað 
var með heimilistæki, stór sem 
smá, auk mikils úrvals af ljósum 
og miklu úrvali af gjafavöru. Þar 
var reistur grunnurinn að verslun-
inni Þristi-Ormsson sem í dag er 
mikil bæjarprýði á Ísafirði, mitt 
í miðbænum.

Það var mikið í gangi á ár-
inu 2006, því að þá var ráðist 
í að kaupa húsnæði sem áður 
hýsti hinn margfræga Sjalla, við 
Hafnarstræti 12 á Ísafirði. Ærið 
verk var fyrir höndum og var allt 
rifið innan úr húsnæðinu og það 
gert fokhelt. Framhliðinni var 
breytt, nýir gluggar og hurð sett 
í ásamt því sem gólfið var fært 
niður í götuhæð. Hönnuðir að 

breytingum ásamt innréttingum 
voru úr röðum fjölskyldunnar. 
Þar var opnað þann 3.nóvem-
ber 2006, með breiðri línu af 
heimilstækjum, sjónvörpum, 
hljómflutningstækjum, ljósum 
ásamt gjafavöru frá Rosendahl, 
Georg Jensen og fleiri þekktum 
aðilum. 

Hjónin Aðalheiður Óladóttir 
og Kristinn Mar Einarsson 
keyptu svo Vélsmiðjuna Þrist 
þann 1.mars 2016, en þau höfðu 
unnið hjá fyrirtækinu allt frá 
árinu 2002. Enn hefur verið 
bætt við úrvalið af gjafavöru, 
og eru þau að flytja inn danskar 
vörur frá Home art, Zone, 
Galzone og KJ collection. 
Einnig er mikið og gott úrval 
af vörum frá iittala, gott úrval 
af heimilistækjum frá AEG og 
sjónvörpum frá SAMSUNG.

Aðalheiður segir áherslu 
hennar vera á að fyrirtækið sé 
vel rekið, og að viðskiptavinir 
þeirra fái góða og persónu-
lega þjónustu, hvort sem er í 
Vélsmiðjunni eða í verslunum 
þeirra í Sindragötu 8 og í 
Hafnarstræti 12. Vélsmiðj-
an Þristur hefur verið á lista 
Creditinfo sem Framúrskarandi 
fyrirtæki á Íslandi árin 2015 og 
2016, og segir Aðalheiður þau 
mjög stolt af þeim góða árangi.

Aðalheiður og Bjarney.
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Hildur Dagbjört er lands-
lagsarkitekt og hefur brennandi 
áhuga á umhverfisvernd í verki. 
Hún er sannfærð um að mikil-
vægasta skrefið í að skapa um-
hverfisvænni heim sé að matur 
sé framleiddur þar sem þörf er 
á honum og að maturinn sé að-
gengilegur þeim sem þar búa án 
óþarfa umbúða. Þegar hún bjó í 
Noregi kynntist hún félagsland-
búnaði og þaðan er fyrirmyndin 
af Gróanda komin.  Hún flutti 
nýlega tilbaka til Ísafjarðar, eftir 
nám og vinnu í Noregi, og er nú 
þegar búin að hrinda af stað félagi 
sem framleiðir lífrænar afurðir 
fyrir íbúa Ísafjarðar. 

Hvað er Gróandi?
Gróandi er ræktunarfélag sem 

ræktar lífrænt grænmeti fyrir 
félagsmenn með sjálfbærni og 
umhverfisvernd að leiðarljósi. 
Félagsaðild er opin og því geta 
allir, bæði íbúar og fyrirtæki á 
staðnum, komið að grænmetis-
ræktun á þennan hátt. Markmið 

félagsins er eingöngu að standa 
undir ræktuninni og rekstri henni 
tengdri en ekki að sýna fram á 
fjárhagslegan hagnað.

Fyrsta árið
Gróandi hóf starf sitt fyrir ári 

síðan og var strax mikill áhugi 
fyrir félaginu. Félagsmenn sem 
greiddu árgjaldið voru 45 þetta 
fyrsta ár og uppskera var góð. 
Þrátt fyrir mikla undirbúnings-
vinnu við að útbúa beð til rækt-
unar á óræktarsvæði var uppskera 
góð og frá byrjun ágúst fram í 
enda október gátu félagsmenn 
sótt salat, kál, krydd og fleira 
vikulega. Í lok október var einnig 
haldin lokauppskeruhátíð og 
hittust þá félagsmenn og tóku 
upp rótargrænmeti, kartöflur og 
það sem eftir var af kryddi, káli 
og slíku. Hver félagsmaður fór 
heim með 9kg af kartöflum (í 
heildina um 500 kg af kartöfl-
um) og auk þess rótargrænmeti, 
grænkálssnakk, te og þurrkaðar 
kryddjurtir.

Starfsemi ársins
Gróandi mun auka umsvif sín 

til muna þetta árið og stefnir á að 
ráða til starfsmann yfir vor- og 
sumartímann þegar mest er að 
gera í ræktuninni. 

Í ár, líkt og í fyrra, mun fyr-
irtækið Ásel lána félaginu hálft 
gróðurhús þar sem hægt er að 
forrækta plöntur sem plantað 
verður út þegar líður á vorið. 
Ræktunarsvæðið er fyrir ofan 
Hlíðarveginn, þar sem hann 

Gróandi

Nýplöntuð beð og Hildur í vinnugallanum. Mynd: Haukur Sigurðsson.

Haustuppskera, sonur minn Örn með ánamaðk sem hann 
fann þegar hann var að taka upp kartöflur. Mynd: Örn 

Smári Gíslason.

Sumar - vikuleg uppskera. Félagsmenn sækja sér grænmeti. 
Mynd: Edda María Hagalín.

Vorverk Gróanda. Mynd: Harpa Henrýsdóttir.

Gulrófuplöntur í gróðurhúsi. Mynd: Hildur Dagbjört Arnar-
dóttir.

mætir Hjallaveginum, á Ísafirði. 
Svæðið er mjög hentugt þegar 
litið er til staðsetningar, nálægt 
miðbæ ísafjarðar, það liggur vel 
við sólu og er jarðvegurinn djúp-
ur og næringarríkur. Stór hluti 
af svæðinu var áður nýtt undir 
kartöflugarða. Fengist hefur 
góðfúslegt leyfi frá Ísafjarðarbæ 
til að stunda ræktun á svæðinu 
og bærinn hefur tekið mjög vel 
í verkefnið. Ræktað verður í 
þeim beðum sem útbúin voru í 
fyrra en ræktunarsvæðið verður 
einnig stækkað til að geta aukið 
grænmetisræktunina enn frekar. 

Þar sem allur aðbúnaður er til 
staðar og tilbúin ræktunarsvæði 
sem gáfu vel af sér í fyrra má 
reikna með því að geta boðið 
upp á uppskeru frá maí/júní og 
eins lengi og veður leyfir í sumar 
og haust.

Framtíðaráform
Gróandi er rétt að byrja starf-

semi sína. Áhuginn á lífrænu 
grænmeti, ræktuðu í heimabyggð 
er svo mikill að til stendur að 
auka umsvifin ár frá ári, m.a. í 
að lengja ræktunartímabilið og 
fara í flóknari ræktun, fræðslu og 
fleira. Markmiðið er að Gróandi 

geti orðið stór hluti af samfé-
laginu og komi Ísafirði á kortið 
í sjálfbærni og vistvænni hugsun 
á margan hátt. Gróandi stefnir að 
því að sjá félagsmönnum fyrir 
sem mestu af lífrænu grænmeti 
ræktuðu í heimabyggð yfir sem 
lengstan tíma ársins. Þannig má 
draga úr flutningi matvara að 
svæðinu og draga úr sorpi tengdu 
umbúðum. Markmiðið er einnig 
að þeir félagsmenn og fjölskyldur 
þeirra sem hafa áhuga upplifi á já-
kvæðan hátt að taka þátt í ræktun 
grænmetis og matjurta en þurfi 
þó ekki að binda sig yfir slíku.
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Haldið hefur verið upp á 
alþjóðlegan baráttudag kvenna 
8. mars í 106 ár. Ef eitthvað er, 
hefur mikilvægi þessa dags auk-
ist undanfarin ár ekki síst vegna 
þess hve sótt er að réttindum 
kvenna víða um heim. Vax-
andi bókstafstrú, hægriöfgar, 
stríðsátök o.fl. beinist m.a. gegn 
réttindum kvenna. Því er mikil-
vægt að sýna samstöðu, skerpa á 
baráttumálunum og styðja mann-
réttindabaráttu um allan heim.

Ísland hefur verið í efsta sæti 
jafnréttislista World Economic 
Forum undanfarin átta ár. Það 
þýðir að bilið milli kvenna og 
karla er minnst hér á landi miðað 
við þær mælingar sem listinn 
byggist á. Það þýðir ekki að hér 
sé jafnréttinu náð og að óhætt sé 
að halla sér aftur á bak í stólnum 
og dæsa. Síður en svo. Það hefur 
verið afar athyglisvert að fylgjast 
með umræðum um launamisrétti 
kynjanna að undanförnu. Allt í 
einu kemur fram hópur fólks sem 
neitar því að hér sé launamisrétti . 

Fjöldamargar kannanir sýna 
fram á launamisrétti þó að búið 
sé að reikna inn menntun, vinnu-

tíma, starfsreynslu o.fl. Launa-
munurinn mælist allt frá 5% upp í 
17% eftir því hvernig reiknað er. 
Það er líka hægt að skoða launa-
muninn á annan hátt, með því 
að skoða heildarlaun. Hvernig 
stendur á því að konur hafa um 
70% af heildarlaunum karla? 
Hvaða sögu segir það okkur um 
mat á störfum, hlutastörf, ólaun-
aða vinnu á heimilum, ábyrgð á 
börnum og ættingjum, lífsgæði 
karla og kvenna? Af hverju eru 
konur enn í þessari stöðu? Vilja 
karlar endilega vinna yfirvinnu? 
Vilja karlar ekki hafa tíma fyrir 
fjölskyldu sína og hugsa vel um 
heilsuna? Þurfum við ekki að 
breyta umræðunni og horfa á 
heildarmyndina? 

Málefnin eru ótal fleiri. Jafn-
réttisfræðslu á öllum skólastigum 
þarf að efla og beina sjónum að 
jafnréttisuppeldi laust við bláu og 
bleiku staðalmyndirnar. Forystan 
í atvinnulífinu er enn ótrúlega 
karllæg þrátt fyrir kynjakvóta 
í stóru fyrirtækjunum. Þar er 
svo sannarlega verk að vinna. 
Menningin og listirnar eru líka 
mjög karllægar, sbr. kvikmynda-

iðnaðinn okkar. Við þurfum að 
beina sjónum að stöðu ýmissa 
hópa eins og fatlaðra og  fólks 
af erlendum uppruna sem er því 
miður mismunað á margvíslegan 
hátt. Að ekki sé minnst á kyn-
bundið ofbeldi, hatursorðræðu 
og hrelliklám (og annað klám)  
þar sem er svo sannarlega verk 
að vinna. 

Það er eftir svo miklu að slægj-
ast fyrir samfélagið að koma á 
kynjajafnrétti og jafnrétti fyrir 
alla. Betri líðan, meiri lífsgæði, 
betri nýting á mannauðnum, 
meiri samkeppnishæfni, meira 
réttlæti og vonandi meiri jöfn-
uður. Þetta á ekki síst við um 
landsbyggðirnar. Víða á norð-
urhveli jarðar er þróunin sú 
að konurnar fara í burtu  til að 
mennta sig og snúa ekki til baka 
vegna karlrembu og einhæfni í 
atvinnulífinu. Nokkuð sem við 
þurfum að gefa gaum. Takið þátt í 
baráttu dagsins, beitið ykkur hvar 
sem hægt er. Stöndum vörð um 
kynjajafnréttið. 

Kristín Ástgeirsdóttir 
 

Horfum á heildarmyndina

Kristín Ástgeirsdóttir.
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HÆ BYLGJA ANDMÆLI PLANTA

HÖMLU-
LAUS

VIÐSKIPTI
TVEIR EINS

FÉLAGAR

BÁL

TVEIR 
EINS

HELBER
SÆ

TVEIR EINS

GEGNA

BYLGJAST

PRÓF-
GRÁÐASAKLEYSI

ÍS

SIGTUN

HYGGINDI

NÁÐHÚS

MARGS-
KONAR

HUNDELTA
LANGURBLÖKK

HÆRRA

ELDHÚS-
ÁHALD

VARNINGURHEILU

BOR

VELLÍÐAN

HÆTTA

SPIK
SKÓLI

ÞEI
SPOR

HUNDUR
ALDUR

MÁLA-
MIÐLARI

HALLMÆLA
ENDA

ÚTUNGUN

GRÁTA

MASAR

ÁHRIFA-
VALD

UMFANG

EFTIR-
FARANDI

STÆKKUÐU

MÁLMHÚÐA

ÁMÆLA

BLAÐRAUNG-
DÓMUR

ANGAN

MÁLHELTI

SKILABOÐ

AÐHÆFA

NÆRA
LEYFIST

HÁTTUR

TVEIR 
EINS

ÓÐAGOT

FUGL

Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 9. mars

17:55 FC Köbenhavn - Ajax
17:55 Rostov - Man United

19:00 KR - Stjarnan
19:00 MD 2017: Slaktaumatölt T2
19:00 Valspar Championship

20:00 Schalke - B. Mönchenglb
20:00 Lyon - Roma

föstudagur 10. mars
18:50 Víkingur R. - Keflavík

19:00 Valspar Championship
19:40 Brighton - Derby

21:15 Domino's körfuboltakv.
01:00 M Timberw - GS Warriors

laugardagur 11. mars
12:05 Middlesbr - Man. City
14:25 B Munchen - Frankfurt
14:25 H Berlin - Bor. Dortm
17:20 Arsenal - Lincoln City
17:25 Bournem - West Ham 
18:00 Valspar Championship
19:05 Hull City - Swansea City 
19:50 Einherjar - Starnb Argon

20:45 Everton - WBA
sunnudagur 12. mars

13:50 T Hotspur - Millwall
15:10 Deportivo - Barcelona

15:50 Liverpool - Burnley
17:00 Valspar Championship
19:40 Real Madrid - Real Betis

mánudagur 13. mars
19:35 Chelsea - Man United

22:00 Messan
þriðjudagur 14. mars
19:30 Juventus - Porto

19:30 Leicester City - Sevilla
21:45 Meistaramörkin

22:15 Upphitun Dominos
miðvikudagur 15. mars
19:30 Monaco - Man City

19:30 Atl Madrid - B Leverk
19:05 Njarðvík - Keflavík

19:05 8 liða úrslit Dominos
21:45 Meistaramörkin

Helgarveðrið 
Á föstudag:

Austlæg átt, víða 5-8 m/s, skýj-
að með köflum og vægt frost, 
en 8-15, rigning eða slydda 
og hiti 0 til 5 stig við suður-

ströndina.
Á laugardag:

Gengur í hvassa austanátt með 
talsverðri rigningu eða slyddu, 
en úrkomuminna fyrir norðan. 

Hiti 0 til 7 stig.
Á sunnudag:

Hæg suðaustlæg eða breytileg 
átt og úrkomulítið. Hiti breytist 

lítið. 

Dagar Íslands
9. mars 1950:

Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt 
sína fyrstu tónleika í Austur-

bæjarbíói og telst hún stofnuð 
þennan dag.

10. mars 1944:
Flugfélagið Loftleiðir var stofn-

að.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

SMÁBARN TÓNLIST KVK NAFN SKORA

SFLJÓTUR K J Ó T U R
KSLABB R A P KOMAST

BRELLA N Á
RHÆKKAR Í S B A K

L S Í R TVEIR 
EINS UXI

ÚTFALL
ÓVISSA

ÁTT E F I KERRA

SJÚKT V A G N

HRÓPRABBA

A
LAND Í 
AFRÍKU

SKORTUR

HRYGGUR

FYRIRVAF

F Ú S K A RUGGA

SNUÐRA V A G G AKÁKA

Ó T A L SIÐUR

TVEIR EINS H E F Ð KRAFTUR UFJÖLDI

T T HÓFDÝR

LAP A S N I DRAGA
POT

REIÐI-
HLJÓÐ O TTVEIR 

EINS

G A S SMITAÐUR

SLÁ S Ý K T U R STEIN-
TEGUND
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NEYTI

A K U R ÖGRA

NÁLÆGT S T O R K A
N

N
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Æ

L

G

Á

U
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R

A
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P

G

A

R

R

A

Í

S

SNÓGUR

G

D

Ó

R

L

E

UNG-
DÓMUR

STÆKKA

K

Æ

I

S

GERVIEFNI

K

P

A

L

HRUN

A

BEINA

S

B

T

VÆL

KYNJA-
SKEPNA

A

I

F

Ð

NABBI

SÆGUR

R

A

A

R

AUR-
BLEYTA

T

V

A

I

HVERSU

EINKAR

L

H

P

V

A

EFRÁ

INNYFLA

SÁÐJÖRÐ

Þjónustuauglýsingar

Auglýsingasími bb.is
 er 456 4560

Á döfinni – Viðburðadagatal
Viðburðadagatal Bæjarins besta er nýr farvegur til að koma upplýsingum 
um menningarviðburði eða fundi á framfæri við íbúa á norðanverðum 
Vestfjörðum. Hvar og hvenær það er sem skiptir máli og á vefnum má 
svo finna ítarlegri upplýsingar um viðburðina.

sun. 12. mars mán. 13. mars þri. 14. mars mið. 15. mars fim. 16. mars fös. 17. mars lau. 18. mars

fim. 9. mars fös. 10. mars lau. 11. mars

Vinir í von

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00

sun. 19. mars mán. 20. mars þri. 21. mars mið. 22. mars fim. 23. mars fös. 24. mars lau. 25. mars

Vinir í von

sun. 2. apríl mán. 3. apríl þri. 4. apríl mið. 5. apríl fim. 6. apríl fös. 7. apríl lau. 8. apríl

sun. 26. mars mán. 27. mars þri. 28. mars mið. 29. mars fim. 30. mars fös. 31. mars lau. 1. apríl

Bæjarstjórnarfundur kl. 
17:00

Vinir í von

Stóra upplestrar-
keppnin

Háskóladagurinn 
í MÍ kl. 11-13

Árshátíð 
Grunnskóla 

Önundarfjarðar

Árshátíð 
Grunnskólans 

á Ísafirði

Árshátíð 
Grunnskólanna á 

Ísafirði og Suðureyri

Dagar Íslands
13. mars 1983:

Samtök um Kvennalista 
voru stofnuð.

14. mars 2003:
Femínistafélag Íslands var 

stofnað.
15. mars 1905:

Bæjarsíminn í Reykjavík 
formlega opnaður með 

fiðluleik í símann. Þá voru 
15 talsímar í Reykjavík, en 

þeim fjölgaði ört.

sun. 9. apríl mán. 10. apríl þri. 11. apríl mið. 12. apríl fim. 13. apríl fös. 14. apríl lau. 15. apríl

Bæjarstjórnarfundur 
kl. 17:00



Okkur finnst að þeir 
sem lenda ekki í tjóni 
eigi að njóta þess með 
betri kjörum.

Þess vegna fá viðskiptavinir 
okkar sem eru í Stofni endur
greiðslu ef þeir eru tjónlausir.

sjova.is 440 2000

Gerum tryggingar betri


