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Sigríður Guðjónsdóttir tekur við viðurkenningu og farandgrip í tilefni útnefningarinnar. Sitt hvoru megin við Sig-
ríði eru Thelma Hjaltadóttir, blaðamaður á Bæjarins besta og bb.is og Örn Torfason eigandi Gullauga á Ísafirði.

Vestfirðingur ársins 2005 valinn á bb.is

Vestfirðingur ársins 2005
samkvæmt vali lesenda frétta-
vefjarins bb.is er Sigríður
Guðjónsdóttir, íþróttakennari
á Ísafirði, sem átti því láni að
fagna að bjarga ungum dreng
frá drukknum í sundlaug Bol-
ungarvíkur 1. desember sl.
Sigríður fékk rúmlega 22%
greiddra atkvæða en á fjórða
hundrað manns tóku þátt í
kjörinu. Sigríður er fyrsta
konan sem kjörinn er Vestfirð-
ingur ársins af lesendum bb.is.

Sigríður hlaut flest atkvæði
Alls fengu 42 einstaklingar

atkvæði í kosningunni og
fengu þeir sem voru í 1.-5.
sæti yfir 53% greiddra at-
kvæða. Sigríður tók við viður-
kenningu í tilefni útnefning-
arinnar undir lok síðustu viku
sem og eignar- og farandgrip
sem smíðaður er af Ísfirðingn-
um Dýrfinnu Torfadóttur gull-
smið.

Í öðru sæti að mati lesenda
bb.is var Vilborg Arnarsdóttir
í Súðavík sem m.a. setti á stofn

fjölskyldugarðinn Raggagarð
í Súðavík um minningar um
son sinn sem lést í bílslysi. Í
þriðja sæti varð Sólberg Jóns-
son, fyrrverandi sparisjóðs-
stjóri í Bolungarvík og land-
eigandi í Leirufirði í Jökul-
fjörðum og fékk hann atkvæði
sín fyrir lagningu vegar í fjörð-
inn sem mikið var rætt um í
fjölmiðlum síðastliðið sumar.
Í fjórða sæti varð Elvar Logi
Hannesson, leikari og nýkjör-
inn bæjarlistamaður Ísafjarð-

arbæjar, í fimmta sæti varð
síðan Jón Fanndal Þórðarson,
verslunarmaður og formaður
Félags eldri borgara á Ísafirði.
Frá því val á Vestfirðingi árs-
ins hófst á vegum bb.is hefur
Jón Fanndal ávallt verið á
meðal fimm efstu í kjörinu.
Hann var í öðru sæti á síðasta
ári.

Sjá nánar um valið á Vest-
firðingi ársins 2005 á bls. 4 og
viðtal við Sigríði á bls. 9.

– bb@bb.is

Framlegð frá rekstri Ísa-
fjarðarbæjar fyrir fjárfestingar
og afborganir langra lána fyrir
fyrstu ellefu mánuði ársins
2005 var jákvæð um 90 millj-
ónir kr. en neikvæð um 261
milljón kr. eftir fjárfestingar.

Þetta kemur fram í mánað-
arskýrslu fjármálastjóra um
rekstur og fjárfestingar á árinu
2005. Tekjur bæjarins voru
1.951 milljón kr. og gjöld án
reiknaðra liða voru 1.861
milljón kr., og fjárfestingar
voru -351 milljón króna.

Jákvæð
framlegð

Sáttasemj-
ari ráðinn
Einar Gylfi Jónsson sál-

fræðingur hefur verið ráðinn
af menntamálaráðuneytinu
sem sáttasemjari í meintri
deilu starfsmanna Mennta-
skólans á Ísafirði.

Starfshópur ráðuneytisins
sem kannaði starfsumhverfi í
skólanum komst greindi frá
því í skýrslu sinni í fyrra að
það væri raunhæfasta leiðin
til þess að leysa úr þeim
ágreiningi sem verið hefur um
allnokkurt skeið innan veggja
skólans.

Fyrsta barn ársins á Fjórð-
ungssjúkrahúsinu á Ísafirði
kom í heiminn 4. janúar sl. Er
það stúlka sem fæddist þeim
Sóleyju Sveinsdóttur og Guð-
bjarti Ólafssyni.

53 börn fæddust á Ísafirði
árið 2005 sem er heldur færra
en árið þar á undan þegar 61
barn fæddist. „Árið lítur ágæt-
lega út og dreifast fæðingar
misjafnlega yfir árið“, segir
Margrét Bjarnadóttir ljósmóð-
ir.

Fyrsta barn
ársins fætt
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi

Gestur Ingvi Kristinsson
Torfnesi, Hlíf 1, Ísafirði

áður Hlíðarvegi 4, Suðureyri

lést fimmtudaginn 5. janúar sl. Jarðsungið verður frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 14. janúar kl. 11:00. Þeim sem vilja minnast hans er

bent á að láta Krabbameinsfélagið Sigurvon njóta þess.

Sólveig Hulda Kristjánsdóttir
Þuríður Kristín Heiðarsdóttir Páll Ólafsson

Kristinn Gestsson Jóhanna Sigurbjörg Vilhjálmsdóttir
Óðinn Gestsson Pálína Pálsdóttir

Gunnhildur Gestsdóttir Albert Högnason
Jón Arnar Gestsson

Sveinbjörn Yngvi Gestsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Lögreglumenn á Ísafirði
sinntu alls 4.179 verkefnum á
nýliðnu ári og er um talsverða
fækkun skráðra verkefna frá
árinu 2004 að ræða, þegar
verkefnin voru 5.290. Að sögn
Önundar Jónssonar yfirlög-
regluþjóns skýrist þessi fækk-

un af nýju skráningarfyrir-
komulagi sem hefur það í för
með sér að lögreglumenn skrá
ekki lengur inn hvert einasta
viðvik. Kærumálum fækkar
örlítið milli áranna 2004 og
2005, voru 819 á síðasta ári en
836 áður.

Hraðakstur stendur í stað og
voru alls 163 teknir í umdæm-
inu hvort árið. Líkamsárásum
fjölgar úr 24 árið 2004 í 38 í
fyrra og segir Önundur að
margar þeirra hafi verið framd-
ar af sömu aðilum. Þá voru
framin fimm innbrot í fyrra en

sjö ári áður og þjófnaðarkær-
um fjölgaði úr 26 í 36. Minna
var um ölvunarakstur í fyrra
en árið 2004 þegar 28 voru
gripnir akandi undir áhrifum,
en 21 var tekinn á síðasta ári.
Tveir stútanna höfðu tekið bíl
ófrjálsri hendi.

Fimmtán sinnum stungu
ökumenn af eftir umferðar-
óhapp á síðasta ári, en átta
sinnum árið 2004. Þá höfðu

lögreglumenn sextán sinnum
afskipti af áfengisneyslu ung-
menna undir tvítugu árið 2004,
en átján sinnum í fyrra. Ön-
undur vill meina að ósamræmi
sé í áfengislöggjöf hvað varðar
aldurstakmark á vínveitinga-
stöðum. „Það er út í hött að
hleypa átján ára fólki inn á
vínveitingastaði á meðan
áfengiskaupaaldurinn er tutt-
ugu ár. Þarna er öll ábyrgðin

sett á veitingamanninn, sem
þarf að biðja fólk um skilríki í
hvert sinn sem það verslar
áfengi. Ég hef líkt þessu við
að hleypa fjórtán ára unglingi
inn á mynd sem er bönnuð
innan sextán ára, með því skil-
yrði að hann haldi fyrir vinstra
augað. Þessi regla er algerlega
óvirk og mikil brotalöm í ís-
lenskri áfengislöggjöf“, segir
Önundur.

Fíkniefnamálum sem komu
til kasta lögreglu fækkaði gíf-
urlega á milli ára. Árið 2004
voru fimmtán teknir með efni
ætluð til eigin nota, en ein-
ungis þrír í fyrra. Þá voru fimm
meintir sölumenn fíkniefna
teknir árið 2004, en fjórir í
fyrra. Tveir voru teknir fyrir
framleiðslu fíkniefna árið
2004 en einn í fyrra og önnur
fíkniefnamál sem komu til
kasta lögreglu voru fjögur
talsins árið 2004, en ekkert á
síðasta ári. Rétt er að geta þess
að þar sem um mjög lágar tölur
er að ræða, þarf augljóslega
ekki mörg mál til að fíkni-
efnamálum fjölgi eða fækki
hlutfallslega mjög mikið.

– halfdan@bb.is

Ísfirskir lögreglumenn sinntu rúm-
lega fjögur þúsund verkefnum í fyrra

Fjölmenni var á nýársfagnaðinum sem tókst vel.

Kiwanisklúbburinn Básar
á Ísafirði hélt árlegan nýárs-
fagnað eldri borgara á Hlíf,
íbúðum aldraðra á sunnudag.
„Þetta gekk mjög vel og við
fengum um hundrað manns
til okkar í veislu sem stóð til
kl. rúmlega fimm“, sagði
kiwanismaðurinn Kristján
Sigurðsson.

„Við fengum fjóra krakka

út tónlistarskólanum til að
spila fyrir okkur nokkur lög,
og síðan spiluðu menn úr
Harmonikkufélagi Vest-
fjarða fyrir dansi í restina.
Klúbburinn hefur haldið
áramótafagnaðinn lengur en
elstu menn muna. Hann
nýtur mikilla vinsælda og á
eftir að vera eitt af okkar
verkefnum til frambúðar.“

Nýársfagnaður
eldri borgara

Hulduverur dönsuðu í kringum brennu.

Þrettándanum fagnað á Ísafirði
Ísfirðingar fylgdust með álfadansi

á þrettándagleði á Eyrartúni á
sunnudag „Þetta gekk vel og mér

skilst á fólki að það hafi verið ánægt
með þrettándagleðina. Hátt í áttatíu

manns koma að gleðinni og ég vil
koma þökkum til allra þátttakend-

anna því það væri ekki hægt að
framkvæma þetta ef fólk væri ekki

svona jákvætt og tilbúið að taka
þátt“, segir Anna Karen Kristjáns-

dóttir, skipuleggjandi þrettánda-
gleðinnar.  Blysför hulduvera undir

stjórn álfakonungs og álfadrottn-
ingar fór frá skátaheimilinu að

Eyrartúni þar sem dansað var í
kringum brennu. Að því loknu var
haldinn stórfengleg flugeldasýning

við aðdáun bæjarbúa. Það er kven-
félagið Hlíf sem hefur stjórn álfa-
dansins með höndum og nýtur til

þess aðstoðar félaga úr Skátahreyf-
ingunni, ýmsum kórum, Harmo-

nikkufélaginu, Litla leikklúbbnum
og Björgunarfélaginu. Álfakóngur og drottning fylgdust með dansinum.
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Útsala!
Tilboðsdagar á

Húsgagnaloftinu.
 Komið og gerið

góð kaup!

Ánægja með ákvörðun um að Vest-
firðir verði eitt lögregluumdæmi

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur lýst yfir ánægju sinni
með þá ákvörðun dómsmála-
ráðherra að Vestfirðir verði

eitt lögregluumdæmi, en eins
og kunnugt er mun lögreglu-
málum Vestfjarða verða stjór-
nað frá Ísafirði verði frumvarp

dómsmálaráðherra að lögum.
Þá fagnar bæjarstjórnin því
einnig að verkefnum verði
fjölgað hjá sýslumannsem-
bættum í tengslum við breyt-
inguna. Björn Bjarnason,
dóms- og kirkjumálaráðherra,
kynnti ákvörðun sína á fundi
ríkisstjórnar í síðustu viku.
Samkvæmt frumvarpinu verða
lögregluumdæmi í landinu
fimmtán talsins. Vestfirðir
verða þá eitt lögregluumdæmi

og fara umdæmi Patreksfjarð-
ar, Bolungarvíkur og Hólma-
víkur undir lögregluembættið
á Ísafirði sem skilgreinist sem
lykilembætti. Efla á minni
sýslumannsembættin með
flutningi verkefna og starfa frá
ráðuneytum og stofnunum til
embættanna.

Dóms- og kirkjumálaráðu-
neytið hefur lagt drög að því
að meðal annarra verði eftir-
farandi verkefni flutt til lítilla

sýslumannsembætta: Miðstöð
ættleiðinga, sjóðir- og skipu-
lagsskrár, miðstöð fasteigna-
sölueftirlits, útgáfa Lögbirt-
ingablaðsins, málefni bóta-
nefndar, málefni skjalaþýð-
enda, miðstöð eftirlits með út-
fararþjónustu, miðstöð happ-
drættiseftirlits og innheimtu-
miðstöð sekta og sakarkostn-
aðar.

Telur ráðuneytið að heildar-
kostnaður við fjölgun starfa

og ofannefndra verkefna, að
undanskildum flutningi á inn-
heimtumiðstöð sekta og sakar-
kostnaðar nemi um 50 milljón-
um króna á ársgrundvelli.
Frumvarp til breytinga á lög-
reglulögum verður lagt fram á
vorþingi auk frumvarps til laga
um ákæruvaldið samhliða því
sem unnið er að lokagerð nýs
frumvarps til laga um meðferð
opinberra mála.

– eirikur@bb.is
LIÐVEISLA

Skóla- og fjölskylduskrifstofa leitar að
áhugasömu og drífandi fólki til að sinna
fjölbreyttu starfi í liðveislu við fólk með
fötlun og stuðning við börn og ungmenni.
Um er að ræða 10-20 klukkustundir á
mánuði og einnig eitt 50% starf fyrir
hádegi. Um laun fer samkv. samningi
Launanefndar og FOS-Vest. Umsókn-
arfrestur er til 25. janúar 2006.
Nánari upplýsingar veitir Ingibjörg
Kjartansdóttir á Skóla- og fjölskyldu-
skrifstofu Ísafjarðarbæjar, sími 450 8000
eða lidveisla@isafjordur.is

DAGFORELDRAR ÓSKAST
Ísafjarðarbær óskar eftir dagforeldrum á
skrá. Áhugasamir sæki um á Skóla- og
fjölskylduskrifstofu. Um leyfisveiting-
arnar fer samkvæmt reglugerð um dag-
gæslu barna í heimahúsum.
Umsóknir skulu berast til Sigurlínar Jón-
asdóttur, leikskólafulltrúa, Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar,
Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskólafull-
trúi veitir nánari upplýsingar í síma 450
8000, netfang: leikskolafulltrui@isafjordur.is

SÍMA- OG ÞJÓNUSTUBORÐ
Fimmtudaginn 12. janúar nk. verður opn-
að nýtt síma- og þjónustuborð fyrir Ísa-
fjarðarbæ. Þjónustuborðið er staðsett á
skrifstofu sveitarfélagsins á 2. hæð í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og er opið
alla virka daga frá kl. 8:00 til 16:10. Al-
mennur opnunartími skrifstofu er sem
áður frá kl. 10:00 - 15:00.
Þessu nýja þjónustuborði er fyrst um
sinn ætlað að þjóna öllum skrifstofum
Ísafjarðarbæjar, sem staðsettar eru í
Stjórnsýsluhúsinu, þ.e. almennri skrif-
stofu og skrifstofu tæknideildar á 2.
hæð, skrifstofu Fasteigna Ísafjarðar-
bæjar ehf., á 3. hæð og Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu á 4. hæð.
Á þjónustuborði starfa tveir starfsmenn
að jafnaði, er annast alla símsvörun,
sem og að veita alla almenna upplýsinga-
gjöf.
Stefnt er að því að innan tíðar muni
þjónustuborðið annast nær alla símsvör-
un stofnana Ísafjarðarbæjar með það að
markmiði að bæta þjónustu og gera að-
gengi að stofnunun bæjarfélagsins betra.
Símanúmer síma- og þjónustuborðs er
450 8000 og bréfasími 450 8008.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Afli sem var landað í höfn-
um Ísafjarðarbæjar árið 2005
var rúmlega 27.258 tonn. Þar
af var rúmum 13.810 tonnum
landað á Ísafirði, 4.279 á Suð-
ureyri, 7.596 á Flateyri og
1.573 tonnum á Þingeyri. Er
það heldur minna en í fyrra.

Munar þar um 1.000 tonnum
en heildaraflinn árið 2004 var
28.504 tonn. Hafnir á Suður-
eyri og Flateyri hafa bætt við
sig í afla en á Ísafirði og Þing-
eyri hefur hann dregist saman.

Afli eykst á
Suðureyri

Gæsahópur sást á Ísafirði á
mánudag sem er nokkuð óven-
julegt miðað við árstíma, en
þessir gestir koma vanalega
með vorinu. Um er að ræða
grágæsir sem er íslenskur
varpstofn sem hefur vetur-
stöðvar í Bretlandseyjum.

Gæsir hafa mikið verið í
umræðunni undanfarið vegna
fuglaflensunnar sem vekur
mikinn ugg hjá mönnum. Þó
er talið mjög ólíklegt að ís-
lenskir gæsastofnar beri flens-
una með sér til landsins. Hóp-
urinn var við Holtahverfið í
Skutulsfirði og lét sér fátt um
finnast þótt ljósmyndari blaðs-
ins næði þeim á mynd.

– thelma@bb.is

Vorgestir
snemma

á ferð
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Sigríður Guðjónsdóttir:
„Bjargaði barni frá

drukknun í sundlaug Bol-
ungarvíkur – Sýndi snarrði

og hugrekki er hún bjarg-
aði drengnum – Bjargaði
lífi nemanda síns – Sýndi
góð viðbrögð við björgun
drengs – Sýndi hetjulegt

afrek – Drýgði hetjudáð er
hún blés lífi í 11 ára dreng

– Líf okkar er það dýrmæt-
asta sem við eigum, hún bjargaði einu – Skjót viðbrögð

ungs kennara í starfi – Bjargaði mannslífi á ótrúlegan
hátt – Sýndi snarræði og rétt viðbrögð.“

Vilborg Arnarsdóttir:
„Hugsjónakona og eldhugi
sem ber hag barna og fjöl-

skyldna fyrir brjósti –
Sýndi mikinn dugnað þeg-
ar hún opnaði fjölskyldu-

garðinn Raggagarð í Súða-
vík – Mikill kvenskörung-
ur og dugnaðarforkur – Já-

kvæður persónuleiki og
bjartsýn á lífið þó á móti

blási – Frábær kona –
Byggði upp Raggagarð að mestu í sjálfboðavinnu –

Óbilandi hugsjónakona og athafnamanneskja sem lætur
sér ekki allt fyrir brjósti brenna – Orkuboltinn í Súðavík.“

Sólberg Jónsson:
„Hafði frumkvæði að lagn-

ingu vegar í Jökulfirði –
Djarfmannlegar sam-

göngubætur í fjórðungnum
– Hefur stuðlað manna
mest að aðgengi ferða-

manna að Hornströndum –
Mesti og hugaðasti vega-
gerðarmaður Vestfjarða –

Beitti sér fyrir bættu
aðgengi að náttúruperlu
Vestfirðinga – Varði landið fyrir náttúruhamförum –

Sýndi gott framtak til verndar á landi í Leirufirði – Varði
ágang jökulárinnar og ræktar land í Leirufirði.“

Elvar Logi Hannesson:
„Hefur komið Vestfjörðum

í fremstu röð á sviði leik-
listar – Auðgar bæjarlífið –

Góður leikari, tekst á við
vestfirsk viðfangsefni og
vekur athygli á vestfirsku

menningarlífi – Kraftmikill
í menningarlífinu á Ísafirði

– Setti á stofn Kómedíu-
leikhúsið og Langa Manga

– Er mikil lyftistöng fyrir
vestfirskt menningarlíf – Auðgar bæjarlífið svo um

munar – Frábær og skemmtilegur maður – Óeigingjarnt
menningarstarf á Vestfjörðum öllum.“

Jón Fanndal Þórðarson:
„Einarðasti talsmaður

okkar Vestfirðinga – Sam-
félagsrýnir sem hefur stað-

ið vaktina – Hefur brenn-
andi réttlætiskennd –

Frjálslyndur, hugmynda-
ríkur og sannur Vestfirð-
ingur – Fyrir margra ára

starf í þágu „litla“ manns-
ins – Frábær náungi –

Alþýðumaður án skrums
og sýndarmennsku – Borgaði fólki fyrir að drekka vatn

– Maður sem stendur við skoðanir sínar og segir yfir-
völdum réttilega til syndanna – Vestfirðingur númer 1.“

Ummæli
um  fimm

efstu í kjörinu

Eftirtaldir aðilar fengu eitt eða fleiri atkvæði í valinu á Vestfirðingi ársins 2005: Guðni Geir Jóhannesson, Ómar Már
Jónsson, Einar Kristinn Guðfinnsson, Sævar Óli Hjörvarsson, Örn Elías Guðmundsson (Mugison), Eiríkur Finnur
Greipsson, Ólína Þorvarðardóttir, Halldór Sveinbjörnsson, Kristinn H. Gunnarsson, Jón V. Guðjónsson, Ólafur Sveinn
Jóhannesson, Helgi Þór Arason, Soffía Vagnsdóttir, Hallgrímur Magnús Sigurjónsson, Aðalheiður Ólafsdóttir, Hermann
Níelsson, Kjartan J. Hauksson, Ómar Örn Sigmundsson, Hreinn Þórðarson, Lýður Árnason, Skafti Elíasson, Kristján
Þ. Ástvaldsson, Guðjón Már Þorsteinsson, Guðni Einarsson, Hermann Gunnarsson, Þórhallur Arason, Kristján P.
Þórðarson, Jón Jónsson, Eyrún Harpa Hlynsdóttir, Helga Gísladóttir, Gísli Elís Úlfarsson, Ingibjörg Kristjánsdóttir,
Geir Gestsson, Gunnhildur Elíasdóttir, Gróa Haraldsdóttir, Jóhannes Jónsson, Halldór Eraklídes, Þorkell Lárus Þor-
kelsson, Vilborg Davíðsdóttir, Sigurgeir Þórarinsson, Veigar Þór Guðbjörnsson, Örn Torfason, Harpa Guðmundsdóttir,
Svanlaug Guðnadóttir, Friðfinnur Hjörtur Hinriksson, Jónatan Ingi Ásgeirsson, Júlía Ósk Árnadóttir, Steinþór Braga-
son, Finnbogi Hermannsson, Brynjar Örn Þorbjörnsson, Þorsteinn Jóhannesson, Dorothee Lubecki, Kristbjörn R. Sig-
urjónsson, Hafþór Karlsson, Valdemar Lúðvík Gíslason, Magnús Hauksson og bb.is.

Vestfirðingur ársins 2005
samkvæmt vali lesenda frétta-
vefjarins bb.is er Sigríður
Guðjónsdóttir, íþróttakennari
á Ísafirði, sem átti því láni að
fagna að bjarga ungum dreng
frá drukknum í sundlaug Bol-
ungarvíkur 1. desember sl.
Sigríður fékk rúmlega 22%
greiddra atkvæða en á fjórða
hundrað manns tóku þátt í
kjörinu. Sigríður er fyrsta kon-
an sem kjörinn er Vestfirðing-
ur ársins af lesendum bb.is en
áður hafa fengið nafnbótina
þeir Örn Elías Guðmundsson
(Mugison) árið 2004, Magnús
Guðmundsson á Flateyri árið
2003, Hlynur Snorrason á Ísa-
firði árið 2002 og Guðmundur
Halldórsson í Bolungarvík
árið 2001.

Alls fengu 42 einstaklingar
atkvæði í kosningunni og
fengu þeir sem voru í 1.-5.
sæti yfir 53% greiddra at-
kvæða. Sigríður tók við viður-
kenningu í tilefni útnefning-
arinnar undir lok síðustu viku
sem og eignar- og farandgrip
sem smíðaður er af Ísfirðingn-
um Dýrfinnu Torfadóttur gull-
smið.

Í öðru sæti að mati lesenda
bb.is var Vilborg Arnarsdóttir
í Súðavík sem m.a. setti á stofn
fjölskyldugarðinn Raggagarð
í Súðavík um minningar um
son sinn sem lést í bílslysi.
Hún fékk rétt um 10% greiddra
atkvæða. Í þriðja sæti varð Sól-
berg Jónsson, fyrrverandi
sparisjóðsstjóri í Bolungarvík
og landeigandi í Leirufirði í

Jökulfjörðum og fékk hann at-
kvæði sín fyrir lagningu vegar
í fjörðinn sem mikið var rætt
um í fjölmiðlum síðastliðið
sumar. Í fjórða sæti varð Elvar
Logi Hannesson, leikari og ný-
kjörinn bæjarlistamaður Ísa-
fjarðarbæjar, í fimmta sæti
varð síðan Jón Fanndal Þórðar-
son, verslunarmaður og for-
maður Félags eldri borgara á
Ísafirði. Frá því val á Vest-
firðingi ársins hófst á vegum
bb.is hefur Jón Fanndal ávallt
verið á meðal fimm efstu í
kjörinu. Hann var í öðru sæti á
síðasta ári.

Í næstu sætum komu Guðni
Geir Jóhannesson, atvinnurek-
andi og bæjarfulltrúi í Ísafjarð-
arbæ, Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri í Súðavík, Einar

K. Guðfinnsson, sjávarútvegs-
ráðherra, Eiríkur Finnur
Greipsson, sparisjóðsstjóri hjá
Sparisjóði Vestfirðinga, Örn
Elías Guðmundsson (Mugi-
son) tónlistarmaður og Vest-
firðingur ársins 2004, Sævar
Óli Hjörvarsson, framkvæm-
dastjóri á Ísafirði, Kristinn H.
Gunnarsson, alþingismaður,
Ólína Þorvarðardóttir, skóla-
meistari MÍ og Halldór Svein-
björnsson, prentsmiðjustjóri
og kajakræðari á Ísafirði.

Aðstandendur valsins á
Vestfirðingi ársins 2005, Gull-
auga á Ísafirði, hugbúnaðar-
fyrirtækið Innn hf., í Reykja-
vík og bb.is þakka lesendum
þátttökuna og óska þeim og
Vestfirðingum öllum velfarn-
aðar á árinu.         – bb@bb.is

Sigríður Guðjónsdóttir kjör-
inn Vestfirðingur ársins 2005

Sigríður við sundlaugina í Bolungarvík þar sem hún átti því láni að fagna að bjarga barni 1. desember sl.
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Guðmundur Einarsson ÍS

Aflahæsti smá-
báturinn 2005
Krókaflamarksbáturinn

Guðmundur Einarsson ÍS í
Bolungarvík aflaði mest allra
smábáta á landinu á síðasta
ári. Guðmundur var með tæp
1.370 tonn. Bræðrabáturinn
Hrólfur Einarsson var með
1.360 tonn í öðru sæti.

Skipstjóri á Guðmundi
Einarssyni er Egill Jónsson

en skipstjóri á Hrólfi er
Ólafur Jens Daðason. Út-
gerðarfélagið Ós gerir Guð-
mund út en Rekavík gerir
Hrólf út. Sex bátar öfluðu
yfir 1.000 tonnum á árinu
og næstir bræðrabátunum í
Bolungarvík voru Narfi SU,
Hópsnes GK, Daðey GK og
Kristinn SH. – thelma@bb.is

Héraðsdómur Vestfjarða

Fækkun mála
frá fyrri árum

Alls voru 574 mál tekin
fyrir í Héraðsdómi Vest-
fjarða á nýliðnu ári og er það
fækkun frá fyrri árum. Árið
2004 voru tekin fyrir 636
mál og 833 árið 2003. Af
þeim 574 málum sem tekin
voru fyrir voru 185 sakamál
og 291 einkamál.

Gjaldþrotabeiðnum og –
úrskurðum fjölgaði frá fyrra
ári. Árið 2005 var tekin fyrir
61 beiðni, en 47 árið 2004.
Árin 2002 og 2003 voru
beiðnirnar á sjöunda tug.
Tólf fyrirtæki og 15 einstakl-
ingar voru úrskurðaðir gjald-
þrota á liðnu ári.

Í síðustu viku tóku tveir
nýir starfsmenn til starfa við
Háskólasetur Vestfjarða og
á sama tíma tók Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða til starfa
í nýju húsnæði sínu í Vestra-
húsinu, Suðurgötu 12. Þetta
þóttu tvær góðar ástæður til
að skála og fagna um leið
nýja árinu.

Starfsmenn Þróunarset-
ursins, Háskólasetursins og

Fræðslumiðstöðvarinnar
komu saman í nýrri móttöku,
sem verður sameiginleg fyrir
allar stofnanirnar. Öll kenn-
sla kemur til með að fara
fram í hinu nýja húsnæði frá
og með þessari viku. Hús-
næðið er þó ekki alveg frá-
gengið og er ýmsum smá-
verkum enn ólokið. Opinber
opnun húsnæðisins verður
síðan í byrjun febrúar.

Kennsla hafin í
Háskólasetrinu

Björn Bjarnason, dóms- og
kirkjumálaráðherra kynnti
ákvörðun sína varðandi ný-
skipan lögreglumála á fundi
ríkisstjórnarinnar í síðustu
viku. Leggur hann til að lög-
regluumdæmi í landinu verði
15 talsins. Vestfirðir verða þá
eitt lögregluumdæmi og fara
umdæmi Patreksfjarðar, Bol-
ungarvíkur og Hólmavíkur
undir lögregluembættið á Ísa-
firði sem skilgreinist sem lyk-
ilembætti. Þá segir í tilkynn-
ingu frá ráðuneytinu að lög-
reglustöðvum verði ekki lokað
vegna breytinga á lögreglu-
umdæmum og sérstaklega
verði ákveðið í reglugerð að
lögregluvarðstofur á Vest-
fjörðum, utan aðalstöðvar lög-
reglu á Ísafirði, skuli vera á
Patreksfirði, Hólmavík, og í
Bolungarvík. Sams konar

ákvæði verða í reglugerð um
fleiri embætti á landinu.

Þá verður skipulagi ákæru-
valds breytt þannig að lög-
reglustjórar verði aðeins með
ákæruvald í venjulegum lög-
reglumálum, á milli lögreglu-
stjóra og ríkissaksóknara starfi
saksóknarar, sem beri ábyrgð
á meðferð ákæruvalds með
vísan til ákveðinna embætta,
landshluta eða málaflokka og
lúti eftirliti ríkissaksóknara en
fái lögreglumenn til samstarfs
við rannsókn mála, svo sem
efnahagsbrota.

Efla á minni sýslumanns-
embættin með flutningi verk-
efna og starfa frá ráðuneytum
og stofnunum til embættanna.
Dóms- og kirkjumálaráðu-
neytið hefur lagt drög að því
að meðal annarra verði eftir-
farandi verkefni flutt til lítilla

sýslumannsembætta: Miðstöð
ættleiðinga, sjóðir- og skipu-
lagsskrár, miðstöð fasteigna-
sölueftirlits, útgáfa Lögbirt-
ingablaðsins, málefni bóta-
nefndar, málefni skjalaþýð-
enda, miðstöð eftirlits með út-
fararþjónustu, miðstöð happ-
drættiseftirlits, innheimtumið-
stöð sekta og sakarkostnaðar.

Telur ráðuneytið að heildar-
kostnaður við fjölgun starfa
og flutning ofannefndra verk-
efna, að undanskildum flutn-
ingi á innheimtumiðstöð sekta
og sakarkostnaðar nemi um
50 milljónum króna.

Þá segir í tilkynningunni:
„Endurskipulagning löggæslu
skapar tækifæri til betri nýting-
ar á fjármunum á mörgum
sviðum, einkum hjá fjölmenn-
ustu einingunum á höfuðborg-
arsvæðinu og Suðurnesjum.

Svigrúm til hagræðingar er
ekki eins mikið hjá fámennum
lögregluliðum. Hugað verður
að því að styrkja starfsemi
rannsóknadeilda hjá lykilem-
bættum, m.a. í tengslum við
fjárlagagerð fyrir árið 2007.
Starfsaðstaða lögreglu er al-
mennt góð um land allt. Stöð-
ugt er unnið að endurnýjun
fjarskiptakerfa hennar, bíla-
flota og annars tækjabúnaðar.
Áætlun um eflingu sérsveitar
verður að fullu komin til fram-
kvæmda á þessu ári. Tryggja
þarf lögreglu góða aðstöðu til
æfinga og þjálfunar.“

Frumvarp til breytinga á
lögreglulögum verður lagt
fram á vorþingi auk frumvarps
til laga um ákæruvaldið sam-
hliða því sem unnið er að loka-
gerð nýs frumvarps til laga
um meðferð opinberra mála.

Leggur til að Vestfirðir
verði eitt lögregluumdæmi

Björn Bjarnason, dóms- og kirkjumálaráðherra
Lögreglustöðin á Ísafirði.

Sigríður Guðjónsdóttir, sundkennari í Bolungarvík, var af lesendum bb.is valin til að bera
sæmdarheitið Vestfirðingur ársins 2005. Þetta er í fimmta sinn sem bb.is stendur fyrir vali á
Vestfirðingi ársins og sem áður í samvinnu við fyrirtækin Gullauga á Ísafirði og tölvufyrirtækið
INNN hf í Reykjavík. Næst á eftir Sigríði kom Vilborg Arnarsdóttir í Súðavík, sem eins og
kunnugt er á heiðurinn af svonefndum Raggagarði í Súðavík. Þriðji í röðinni varð Sólberg
Jónsson, fyrrum sparisjóðsstjóri í Bolungarvík.

Svo sem fram kemur í blaðinu í dag var Sigríður fyrir valinu vegna afreks hennar þegar hún
bjargaði ellefu ára dreng frá drukknun í sundlauginni í Bolungarvík í byrjun desember. Dreng-
urinn hafði ásamt félaga sínum verið að leik í lauginni þegar félagi hans sá að ekki var allt með
felldu. Með snarræði náði Sigríður drengnum upp úr lauginni; hóf hún þegar lífgunartilraunir
með blástursaðferðinni og tókst á þann hátt að bjarga lífi hans.

BB óskar Sigríði Guðjónsdóttur til hamingju með titilinn Vestfirðingur ársins 2005. Hún er
svo sannarlega vel að honum komin. Fátt hlýtur að vekja meiri gleði og vera eftirsóknarverðara
í lífinu en að hafa bjargað mannslífi.

UppskeruhátíðUppskeruhátíðUppskeruhátíðUppskeruhátíðUppskeruhátíð

Í mörg ár hefur tíðkast að velja ,,mann ársins“ af hinu og þessu tilefni. Þetta viðgengst í
flestum bæjarfélögum á landinu sem og í fjölmiðlum. Vestfirðingar eru þar engin undan-
tekning.

Nýverið á var vegum Ísafjarðarbæjar valinn íþróttamaður ársins 2005. Féll sá heiður í
skaut Jakobs Einars Jakobssonar, skíðagöngugarps. Ekki er langt síðan bærinn útnefndi
Elfar Loga Hannesson sem bæjarlistamann. Þá skal ekki gleymt vali ísfirskrar alþýðu á sín-
um manni, ef svo má orða. BB óskar hinum útvöldu til hamingju.

Bæjarins besta hefur leitt hugann að því hvort ekki sé tímabært að kunngera þessar út-
nefningar á einum og sama degi; gera daginn að hátíðar- og viðurkenningardegi til ein-
staklinga, félaga og fyrirtækja, sem með einum eða öðrum hætti hafa skarað fram úr eða
vakið athygli á bæjarfélaginu og eflt hag þess. Þessum viðurkenningum mætti hugsanlega
fjölga; líta til fleiri átta. Örlítið klapp á bakið þarf ekki að kosta mikið. Það kann hins vegar
að skila miklu.

Er það ekki þess virði að leiða hugann að því að sameinast um slíkan árlegan uppskeru-
og hátíðisdag, sem aukið gæti hróður bæjarfélagsins og íbúa þess? Slík uppskeruhátíð
myndi skerpa vitund okkar um sameiginlega hagsmuni. s.h.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Katrín Árnadóttir á Ísafirði

Kjúklingasalat og sænskar kjötbollur
Sælkeri vikunnar býður

upp á tvo rétti sem eru í
miklu uppáhaldi hjá henni.
Annars vegar er dýrindis
kjúklingasalat sem borið er
fram með bragðgóðri sósu
og Doristos flögum og hins
vegar sænskar kjötbollur
sem bragðast einstaklega vel
með hrísgrjónum og salati.
Báðir réttirnir eru einfaldir í
matreiðslu og ljúffengir að
borða.

Dýrindis kjúklinga-
salat frá Gunnu Jónu

½ poki furuhnetur
1 pakki kjúklingabringur
1 poki kál að eigin vali
Rauðlaukur
Tómatar- litlir og stórir
Paprika
Blá vínber
1 blá krukka fetaostur í olíu

Ristið hneturnar á pönnu.
Skerið kjúklingabringurnar í
litla bita, steikið á pönnu og
saltið og piprið. Setjið svo
slatta af BBQ sósu yfir ( svona
um 1 dl) þegar kjúklingurinn
er orðinn hvítur og látið malla

í nokkrar mínútur. Látið kólna.
Búið til salat úr kálinu, fullt

af tómötum, papriku, vínberj-
um og fetaostinum. Geymið
olíuna af ostinum.

Sósa
3 msk balsamik edik
3 msk hlynsíróp
Olían af fetaostinum
4 msk BBQ sósa
2 stór pressuð hvítlauksrif
¼ rauðlaukur smátt saxaður
Ristuð sesamfræ (ef fólk

vill)
Berið fram með Doritos

flögum eða þvíumlíku.

Sænskar kjötbollur
500 g hakk
½ pakki ritz kex
1 bréf Toro lauksúpa
1 egg

Hrærið súpuna í smá vatni.
Myljið kexið og látið úti.
Hrærið allt saman. Steikið í
litlum kúlum upp úr mikilli
olíu.

Sósa
60 % rifsberjagel/sulta

40 % 2 msk sojasósa
½ dl appelsínu djúsþykkni

Blandið öllum hráefnunum
saman og berið fram með

hrísgrjónum og salati.
Ég skora á Halldóru

Kristjánsdóttur í Bolungar-
vík til að verða næsti sælkeri
vikunnar.

Skíðasvæði Ísfirðinga

Breytingar
á gjaldskrá

Nokkrar breytingar verða
á gjaldskrá skíðasvæðis Ís-
firðinga ef svo fer fram sem
horfir. Tillögur til nýrrar
gjaldskrá voru lagðar fram
og samþykktar á fundi
íþrótta- og tómstundanefnd-
ar fyrir stuttu. Fela þær með-
al annars í sér að gjald fyrir
dagskort fullorðinna lækkar
úr 1.365 krónum í 1.100
krónur á virkum dögum, en
hækkar þess í stað upp í
1.400 krónur um helgar. Að
sama skapi lækka dagskort
barna úr 525 krónum í 500
krónur á virkum dögum, en
hækka upp í 700 krónur um
helgar.

Þá mun gjald fyrir vetrar-
kort lækka, úr 15.110 í
15.000 fyrir fullorðna og úr
8.140 í 7.500 krónur fyrir
börn. Lagður er til 20% af-
sláttur af gjaldi kortanna,
séu þau keypt áður en 30
dagar eru liðnir frá opnun
svæðisins. Þá er lagt til að
tveggja daga helgarkort
kosti 2.200 krónur fyrir full-
orðna, en 1.100 krónur fyrir
börn. Einnig er lagt til að
boðið verði upp á 7 daga
skíðavikukort sem kosta
5.000 fyrir fullorðna, en
2.500 fyrir börn. Í fyrra kost-
uðu sömu kort 5.775/2.310
krónur.     – halfdan@bb.is

Áhöfn Júlíusar Geirmundssonar ÍS-270

Verðlaunuð fyr-
ir vöruvöndun
Á árlegum markaðsfundi

Icelandic Group þann 28.
desember afhenti Magni Þór
Geirsson framkvæmdastjóri
Icelandic UK áhöfn Júlíusar
Geirmundssonar ÍS 270 sér-
stakan viðurkenningarskjöld
fyrir framúrskarandi vöru-
vöndun á árinu 2005. Þetta
kemur fram á heimasíðu
Hraðfrystihússins – Gunn-
varar sem gerir út Júlíus.

Áhöfn skipsins var sú eina
sem fékk viðurkenningu
þetta árið frá Icelandic UK,
en valið var byggt á gæða-
skoðunum SH-þjónustu á
afurðum skipsins, auk þess
er einnig tekið tillit til um-
sagnar kaupenda á markaðn-
um og hlutfall framleiðslu
fyrir Bretland.

Icelandic UK er sölu- og
markaðsfyrirtæki SH í Bret-
landi sem sér meðal annars
um sölu sjófrystra afurða þar

í landi. Bretland er einn mik-
ilvægasti markaður fyrir sjó-
frystar þorsk- og ýsuafurðir
frá Íslandi og því mikil
hvatning fyrir áhöfn og út-
gerð Júlíusar sem byggir
mikið á þeim tegundum.
Með verðlaununum fylgdi
ferð fyrir tvo áhafnarmeð-
limi á leik í ensku úrvals-
deildinni í knattspyrnu. Þess
má geta að áhöfnin fékk
samskonar verðlaun árið
2003.         – halfdan@bb.is

Júlíus Geirmundsson ÍS.

Samantekt Hagstofunnar fyrir árin 1994 til 2004

Ríflega tvöfalt fleiri fædd-
ust á Vestfjörðum en létust

Á tímabilinu 1994-2004
fæddust 1.426 börn á Vest-
fjörðum, samkvæmt tölum frá
Hagstofu Íslands. 766 fæddust
á Ísafirði, 197 í Vesturbyggð,
157 í Bolungarvík, 81 á Hólma-
vík, 72 á Tálknafirði, 54 í
Súðavík, 38 á Reykhólum, 23
í Kaldrananeshreppi, 22 í Bæj-
arhreppi, 11 í Broddanes-
hreppi og 5 í Árneshreppi.

Árið 1994 var sérstaklega

mikið um fæðingar en þá
fæddust alls 198 börn. Fæstar
voru fæðingar árið 2003, en
þá fæddust 96 börn. 652 manns
létust á Vestfjörðum á árabil-
inu 1994-2004 og létust flestir
árið 1995, eða 98 manns. Ríf-
lega helmingur þeirra sem lét-
ust á þessum tíu árum voru
karlmenn, eða 381 á móti 271
konu. Eins og kunnugt er hefur
verið nokkuð um brottflutning

af Vestfjörðum á þessu tíma-
bili og segja tölur um fæðingar
og andlát því ekki nema lítið
brot af sögunni hvað varðar
þróun íbúafjölda.

Við upphaf þessa tímabils
voru 1.139 manns í Bolungar-
vík, en 935 árið 2004. Í þeim
sveitarfélögum sem síðar sam-
einuðust í Ísafjarðarbæ bjuggu
árið 1994 4.850 manns, en árið
2004 bjuggu 4.133 manns í

Ísafjarðarbæ. Í Reykhóla-
hreppi bjuggu 257 manns árið
1994 en 353 manns árið 2004.
Í Tálknafjarðarhreppi bjuggu
326 manns árið 1994 en 345
manns árið 2004. Í sveitarfé-
lögunum sem síðar samein-
uðust í Súðavíkurhrepp bjuggu
304 árið 1994, en árið 2004
235. Í Vesturbyggð bjuggu
1.390 manns árið 1994 en
1.017 manns árið 2004.

Samkvæmt bráðabirgðatöl-
um frá Fiskistofu var mestum
þorskafla á Vestfjörðum árið
2005 landað í Bolungarvík eða
7.733 tonnum. Á Flateyri var
næst mestum þorskafla landað
eða 5.422 tonnum, 4.580
tonnum á Ísafirði, á Patreks-
firði 3.174 tonnum, á Suður-
eyri 1.872 tonnum, 1.735 tonn-
um á Tálknafirði, 806 tonnum
á Drangsnesi, 609 tonnum á

Þingeyri, 608 tonnum á
Hólmavík og 419 tonnum á
Bíldudal. Mestum ýsuafla var
landað á Ísafirði eða 2.975
tonnum, en næst mestum ýsu-
afla var landað í Bolungarvík,
eða 2.744 tonnum. Þá var
1.412 tonnum af ýsu landað á
Suðureyri, 1.386 tonnum á
Flateyri, 867 tonnum á Patr-
eksfirði, 800 tonnum sléttum
á Drangsnesi, 508 tonnum á

Tálknafirði, 371 tonni á Þing-
eyri, 293 tonnum á Hólmavík
og 249 tonnum á Bíldudal.

Hvergi var landað loðnu
nema í Bolungarvík, 2.533
tonnum. Mestum rækjuafla
var landað í Súðavík eða 615
tonnum, á Bíldudal var landað
319 tonnum af rækju, á Þing-
eyri var landað 121 tonni, á
Ísafirði 111 tonnum, á Hólma-
vík 49 tonnum og 42 tonnum í

Bolungarvík. Mestum stein-
bítsafla var landað á Flateyri,
eða 1.110 tonnum. Á Ísafirði
var landað 1.034 tonnum, á
Patreksfirði 767 tonnum, í
Bolungarvík 734 tonnum, á
Tálknafirði 607 tonnum, á
Suðureyri 595 tonnum, á
Þingeyri 304 tonnum, á Bíldu-
dal 214 tonnum, 30 tonn á
Drangsnesi, 12 tonn á Hólma-
vík og 11 tonn í Súðavík.

Mest landað af þorski
í Bolungarvík árið 2005

Mest var landað af þorski í Bolungarvík árið 2005.
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„Allir gerðu það rétta“
Sigríður Guðjónsdóttir er fimmti Vestfirðing-

ur ársins og fyrsta konan til að hampa titlinum.
Sigríður er Ísfirðingur í húð og hár. Hún er

íþróttafræðingur að mennt og útskrifaðist í vor.
Auk þess að þjálfa tvo flokka í körfubolta hjá

Ungmennafélagi Bolungarvíkur sinnir hún
leikfimi- og sundkennslu í Bolungarvík. Þar fékk

hún tækifæri til að sýna hvað í henni býr þegar
drengur sem var í sundtíma í sjötta bekk var

nærri drukknaður í desember. Eins og kunnugt
er fór allt farsællega, þökk sé skjótum viðbrögð-

um Sigríðar. Bæjarins besta ræddi við hinn
nýkjörna Vestfirðing ársins 2005.

– Til hamingju! Hvernig til-
finning er það að vera valinn
Vestfirðingur ársins 2005 með
yfir 22% greiddra atkvæða í
kosningu þar sem á fjórða
hundrað manns tóku þátt?

„Það er mikill heiður en
mjög skrítin tilfinning. Ég er
ekki alveg búin að átta mig á
því ennþá.“

– Í þokkabót ertu fyrsta kon-
an sem verður fyrir valinu,
hvað finnst þér um það?

„Það er auðvitað mjög mik-
ill heiður. En mér finnst ég
ekkert eiga þennan heiður
meira skilið en starfsfólkið í
sundlauginni í Bolungarvík
sem brást alveg hárrétt við
undir þessum kringumstæð-
um. Allt gekk eins vel fyrir
sig og hægt var og allir gerðu
það rétta. Þegar ég hafði náð
drengnum upp úr sagði ég hin-
um börnunum að ná í starfs-
fólkið sem var frammi. Þau
gerðu það og allir voru komnir
á sinn stað svipstundu seinna.“

– Hvernig varð þér við þegar
þér voru færð þau tíðindi að
þú hefðir verið kosinn Vest-
firðingur ársins af lesendum

bb.is?
„Það kom mér mjög á óvart.

Ég bjóst alls ekki við þessu og
ég vil bara þakka þeim sem
kusu mig. Ég er eiginlega hálf-
feimin við þetta allt saman en
mjög þakklát.“

„Kennslan á„Kennslan á„Kennslan á„Kennslan á„Kennslan á
mjög vel við mig“mjög vel við mig“mjög vel við mig“mjög vel við mig“mjög vel við mig“

– Þú ert nýútskrifaður íþrótt-
afræðingur, var það alltaf ætl-
unin að feta þessa braut?

„Nei, á tímabili vissi ég ekk-
ert hvað mig langaði til að
gera og tók mér fjögurra ára
frí frá námi eftir stúdentspróf.
Þá prófaði ég ýmislegt eins og
að búa fyrir sunnan og að fara
sem au-pair í eitt ár til Brussel
í Belgíu, og eftir það var ég
komin með útþráarbakteríuna,
kom heim, vann í smá tíma og
fór svo til Frakklands að vinna
á kaffihúsi.

Svo fékk ég tækifæri til að
kenna leikfimi einn vetur við
Grunnskólann á Ísafirði. Þá
fann ég strax að það vildi ég
gera. Kennslan á mjög vel við
mig og mér finnst þetta mjög

skemmtilegt. Svo ég skellti
mér í íþróttafræði í Kennarahá-
skóla Íslands og var á Laugar-
vatni í þrjú ár.“

– Svo komst þú beint heim
til Ísafjarðar eftir útskriftina
og fórst að kenna í Bolungar-
vík. Er ætlunin að vera fyrir
vestan til frambúðar?

„Ég veit það ekki enn, ætl-
unin var að koma vestur í eitt
eða tvö ár og sjá svo til. En
mér líður mjög vel hérna og
ég býst ekki við að fara neitt
alveg strax allavega. Mér
finnst mjög gaman að kenna í
Bolungarvík og keyri daglega
á milli staða þar sem ég bý á
Ísafirði.“

Allir ættu aðAllir ættu aðAllir ættu aðAllir ættu aðAllir ættu að
læra skyndihjálplæra skyndihjálplæra skyndihjálplæra skyndihjálplæra skyndihjálp

– Þú sýndir mikið snarræði

við björgun drengsins þegar
þú beittir blástursaðferðinni.
Var það eitthvað sem þú lærðir
í Íþróttaháskólanum á Laugar-
vatni?

„Já, við þurftum að taka einn
áfanga um skyndishjálp og
björgun. Mér finnst að allir
ættu að læra skyndihjálp. Mað-
ur veit aldrei hvenær maður
gæti komið að slysi og þá getur
það verið spurning um að
bjarga mannslífi hvort maður
kunni réttu tökin. Í raun ætti
að bjóða upp á ókeypis nám-

skeið í skyndihjálp sem allir
þyrftu að sækja fyrir vissan
aldur. En maður þarf svo að
fara reglulega aftur á námskeið
til að halda þekkingunni við.

Í sundlauginni í Bolungar-
vík þá hugsaði ég varla út í
það og byrjaði strax að blása í
drenginn. Það voru eins og
ósjálfráð viðbrögð.“

– Varstu ekkert hrædd?
„Nei, það var eins og ein-

hver ró færðist yfir mig og ég
gerði bara það sem þurfti til.
Það var eins og eitthvað æðra

vekti yfir mér og sæi til þess
að ég gerði það sem þurfti að
gera. Sjokkið kom ekki fyrr
en eftir á þegar sjúkraflutn-
ingamennirnir og læknirinn
voru farnir með drenginn. Þá
kom rosalegt sjokk og maður
áttaði sig á hvað hefði í raun
og veru gerst. Sem betur fer
voru allir starfsmenn með sína
hluti á hreinu og gerðu það
sem átti að gera,“ segir Sig-
ríður Guðjónsdóttir nýkjörinn
Vestfirðingur ársins.

– thelma@bb.is

Magnús Ólafs Hansson
hefur verið skipaður fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðis-
stofnunar Bolungarvíkur til
eins árs í stað Ólafs Kristjáns-
sonar. Tveir bæjarfulltrúar í
Bolungarvík létu bóka undrun
sína á því að staðan skyldi
ekki hafa verið auglýst opin-
berlega, en það voru þær Soff-
ía Vagnsdóttir, fulltrúi Bæjar-
málafélagsins, og Ragna Jó-
hanna Magnúsdóttir Sjálf-
stæðisflokki.

„Við lýstum yfir óánægju

með að staðan skyldi ekki aug-
lýst“, segir Soffía. „Mín gagn-
rýni er ekki á Magnús heldur
vinnubrögð við ráðningu hans.
Það er óásættanlegt að opin-
bert starf skuli ekki vera aug-
lýst, Heilbrigðisstofnunin er
ekki einkastofnun og á að aug-
lýsa sín störf. Þá varð ég líka
fyrir vonbrigðum með að ein-
ungis skyldi skipað til eins árs
í stað þess að festa stöðuna í
sessi og skipa í hana til lang-
frama.“

Magnús Ólafs Hansson er

húsgagnasmiður og hefur
starfað við matvælafram-
leiðslu í Bolungarvík, en hann
er ættaður af Ströndum. Heil-
brigðisráðherra skipaði í stöð-
una fyrir stuttu og hóf Magnús
Ólafs störf nú um áramót. Starf
framkvæmdastjóra Heilbrigð-
isstofnunar er þriggja ára gam-
alt og gegndi Ólafur Krist-
jánsson því frá því að hann lét
af embætti bæjarstjóra í Bol-
ungarvík. Þar áður var starfinu
sinnt af bæjarskrifstofu. Um
75% stöðu er að ræða.

Heilbrigðisstofnun Bolungarvíkur

Framkvæmdastjóri skip-
aður án auglýsingar

Hafnarbúðin
Hafnarhúsinu við Suðurgötu · sími 456 3245

Útsalan hefst
á morgun,

fimmtudaginn
12. janúar
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Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra skrifar

Upphlaup tveggja þingmanna
Vefur BB á Ísafirði er mikið

lesinn enda aðgengilegur og
vel gerður og er hann einn
þeirra vefmiðla sem ég reyni
að fylgjast með vegna starfs
míns. Hann er að mínu mati
mikilvægur vettvangur til
sóknar og varnar í þágu byggð-
anna á Vestfjörðum. Hann er
því mikið notaður af þing-
mönnum sem koma á framfæri
skoðunum sínum og á honum
eru fréttir sem vekja oft at-
hygli.

Breytingar á framkvæmd
póstdreifingar við Ísafjarðar-
djúp hefur gefið tveimur þing-
mönnum tilefni til þess að
hlaupa upp í fjölmiðlum og
leita leiða til árása á mig sem
samgönguráðherra. Þetta upp-
hlaup og málflutningur þing-
mannanna hefur gefið mér til-
efni til þess að hugleiða starf

stjórnmálamanna og ekki síður
samstarf þingmanna. Er það
góðum málsstað til framdráttar
að sverta aðstæður og nota að-
gang að fjölmiðlum til þess að
láta líta svo út sem að við-
komandi hafi ástæðu til þess
að veitast að samstarfsmanni
án þess að gefa færi á málefna-
legri og upplýstri umræðu?

Um jól og áramót gefast
stundir til þess að hugleiða
umburðarlyndi og afstöðuna
til náungans og ekki síst sam-
starfsmanna. Ég er einn þeirra
sem hef hugleitt þessar hliðar
mannlífsins vegna starfs okkar
stjórnmálamanna. Harkan í
garð stjórnmálamanna hefur
verið að aukast og sumir
stjórnmálamenn ganga raunar
sjálfir á undan með fordæmi
sem er lítt til eftirbreytni. Að
nota hvert tækifæri til þess að

gera samstarfsmenn sína tor-
tryggilega getur ekki þjónað
ærlegum eða málefnalegum
tilgangi. Á Alþingi gefst tæki-
færi til umræðu og svara þegar
deilt er um málefni.

Á þeim vettvangi gefst færi
á því að svara og skýra málin
og þar eru fyrirspurnartímar
þar sem þingmenn geta t.d.
sett fram spurningar til ráð-
herra og skapað málefnalega
umræðu. Í fjölmiðlum ljósvak-
ans gefst ekki alltaf tækifæri
til þess að bregðast við full-
yrðingum eða sleggjudómum.
Vefmiðlarnir eru hraðfleygir
og önnum kafnir ráðherrar
hafa ekki tækifæri til þess að
liggja yfir spjalli á vefnum.
Mér hefur verið bent á upp-
hlaup í fjölmiðlum af hálfu
samþingsmanna minna þeirra
Jóns Bjarnasonar, þingmanns

Vinstri grænna og Sigurjóns
Þórðarsonar, þingmanns
Frjálslyndaflokksins. Tilefnið
er endurskipulagning póst-
dreifingar við Ísafjarðardjúp.
Að því tilefni hafa þeir félagar
ekki vandað mér kveðjurnar.

Á BB vefnum talar Sigurjón
Þórðarson um kaldar kveðjur
Sturlu Böðvarssonar og Jón
Bjarnason skrifar í alla miðla
og þar á meðal í BB um að
,,blásið sé í Póstlúðra við Ísa-
fjarðardjúp” gegn hagsmunum
íbúanna við Djúp. Þeir ágætu
þingmenn tala og skrifa eins
og þeir einir beri hag íbúa
dreifbýlisins fyrir brjósti. Þetta
upphlaup þeirra er ótrúlega
ómálefnalegt. Ekki höfðu þeir
fyrir því að leita upplýsinga
hjá samgönguráðherra, sem
þeir voru að gagnrýna og væna
um að hafa ekki hagsmuni íbú-

anna í huga og mátti ætla af
þessum skrifum að ég hefði
sérstakan áhuga á að skerða
þjónustu íbúa við Ísafjarðar-
djúp.

Að þessu tilefni vil ég segja
að Íslandspóstur hefur skyld-
um að gegna í samræmi við
lög og reglur. Það fer ekki á
milli mála að ráðuneytið fylgir
því eftir að þeim skyldum sé
sinnt. Ágætt samstarf er og
hefur verið milli samgöngu-
ráðuneytisins, Íslandspósts og
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps
um þá þjónustu sem veitt er,
og verður veitt, á vegum Ís-
landspósts. Er fullt samkomu-
lag um það hvernig íbúunum
við Djúp verður þjónað. Vil
ég vísa til þess sem kemur
fram á heimasíðu Súðavíkur-
hrepps um málið og á heima-
síðu minni. Vænti ég þess að

íbúarnir á svæðinu átti sig á
því hverjir hafi raunverulega
verið að vinna að hagsmuna-
málum þeirra. Upphlaup og
vinnubrögð þessara tveggja
þingmanna hljóta að vekja
furðu. Ég hef orðið þess ríku-
lega var í viðbrögðum þeirra
sem hafa haft samband við
mig og leggja mikið upp úr
góðu og árangursríku sam-
starfi þingmanna og íbúa kjör-
dæmisins. Ég hef ekki lagt það
í vana minn að eltast við ómál-
efnalegt fjas í minn garð. En
ég gat ekki látið þessu ósvarað.

Sturla Böðvarsson.

Sturla Böðvarsson.

Olíudreifing ehf. hefur ósk-
að eftir því fyrir hönd Skelj-
ungs hf. og Olíudreifingar ehf.
að Ísafjarðarbær heimili þeim
uppbyggingu birgðastöðvar
fyrirtækjanna við Suðurgötu
á Ísafirði. Í beiðninni er falin
ósk um stækkun núverandi
lóðar um 1.130 m², eða úr
2.190 m² í 3.320 m². Í fyrsta
áfanga hyggjast félögin setja
niður tvo bensíngeyma neðan-
jarðar, steypa botn þróar,
ganga frá áfylliplani og frá-
rennslisskilju, flytja geymir
sem nú er staddur við Mjósund
og loka þeirri stöð í framhald-
inu. Í bréfi sem Hörður Gunn-

arsson, framkvæmdastjóri
Olíudreifingar, skrifar bæjar-
ráði segir meðal annars:

„Að breytingum loknum
yrðu geymar stöðvarinnar
málaðir og umhverfi snyrt
þannig að sem minnst færi fyr-
ir þessari starfsemi og hún gæti
verið eigendum sínum og bæn-
um til sóma.“ Í öðrum áfanga
fælist þá að nýir geymar yrðu
byggðir og þró yrði stækkuð
sem því nemur, í bréfinu segir
að ráðast eigi í þær fram-
kvæmdir „þegar markaðurinn
[kallar] á fleiri tegundir elds-
neytis“. Þá hafa félögin hug á
að koma fyrir afgirtu bílastæði

og starfsmannaðstöðu á lóð-
inni við Suðurgötu.

Þá kemur fram að gangi bæj-
aryfirvöld að beiðni félaganna
muni þau lýsa því yfir að nú-
verandi lóðaleigusamningur
sem gerður var 1950 til 99 ára
komi til endurskoðunar, líkt
og Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar hefur
gert kröfu um, og felld verði
út grein um að bænum sé skylt
að kaupa upp eignir olíufélag-
anna vilji bærinn ekki fram-
lengja lóðaleigusamninginn
að loknum leigutíma.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri lagði fram tillögu til sam-

þykktar á beiðni félaganna
með fimm skilyrðum:

„1. Gerður verði nýr lóðar-
leigusamningur sem nái til
þeirrar lóðar sem olíufélögin
hafa og viðbótarlóðar sem
samningur er runninn út á.
Samningurinn verði ekki til
lengri tíma en núverandi samn-
ingur, þ.e. til 45 ára.

2. Ákvæði verði í nýjum
lóðarleigusamningi að þrátt
fyrir ákvæði skipulags- og
byggingarlaga um uppkaup
eigna eftir að lóðaleigusamn-
ingur rennur út, muni það ekki
eiga við í tilfelli lóðar við Suð-
urgötu.

3. Olíufélögin uppfylli öll
skilyrði laga og reglugerða um
olíubirgðastöð og frágangur
verði þannig að sem minnst
fari fyrir stöðinni í umhverf-
inu. Sökum þéttrar byggðar á
Ísafirði er krafa um frágang
og umgengni mjög ströng.

4. Olíufélögin láti vinna
hættumat vegna staðsetningar-
innar við Suðurgötu og sam-
anburðarmat við aðra staði
sem nefndir hafa verið sem
valkostir á eyrinni. Tekið verði
tillit til löndunar á olíu og bens-
íns í því hættumati þar sem
metið sé hvort meiri hætta sé
af löndun olíu og bensíns innan

eyrarinnar en í Sundahöfn.
5. Eftir að mannvirki hafa

verið fjarlægð við Mjósund
gangi olíufélögin frá svæðinu
þannig að til fyrirmyndar sé
og tryggi með mælingum að
ekki sé mengun í jarðvegi.
Mælist mengun geri olíufé-
lögin ráðstafanir til að ráða
bót á því.“

Birna Lárusdóttir, formaður
bæjarráðs, lagði til að tillögu
bæjarstjóra yrði vísað til bæj-
arstjórnar til samþykktar. Til-
laga Birnu var samþykkt 2-1
og lét Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi Samfylkingar-
innar, bóka mótatkvæði sitt.

Olíufélögin óska eftir stækkun á lóð
Olíutankar olíufélaganna við Suðurgötu.
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Sú einkennilega staða kom
upp á fimmtudag í síðustu viku
að vél Flugfélags Íslands lenti
tóm á Ísafjarðarflugvelli með-
an nærri 50 farþegar biðu þess
fyrir sunnan að komast vestur.
Senda átti þá farþega með ann-
arri vél einungis 15 mínútum
síðar, en vegna bilunar tafðist
brottför og þegar vélin komst

loksins vestur var orðið ófært
til lendingar.

Ólafur Ólafsson sem starfar
við flugumsjón hjá Flugfélag-
inu segist vel skilja að fólk
hafi verið svekkt vegna þessa.
„Þetta er pínlegt, ég viður-
kenni það og verð bara að biðj-
ast afsökunar á þessu. Tvær
vélar þurfti til að flytja farþega

að vestan, en farþegar á vestur-
leið komust fyrir í einni vél og
til hagræðingar var ákveðið
að senda aðra vélina tóma, eins
og oft er gert. Í slíkum tilfellum
eru farþegar þó yfirleitt sendir
með fyrri vél“, segir Ólafur.

„Í þetta skiptið voru ekki
allir farþegar mættir, þó þeir
hafi flestir verið komnir, og

var því ákveðið að senda þá
korteri seinna. Þegar kom að
brottför vildi svo illa til að
bilun varð til þess að það þurfti
að fresta. Svo var orðið ófært
og flugi aflýst.“ Ekki var flug-
fært til Ísafjarðar á ný fyrr en
rétt fyrir hádegi á laugardag,
eða tveimur sólarhringum síð-
ar.                – halfdan@bb.is

Vél lenti tóm á Ísafirði meðan
farþegar biðu enn í Reykjavík

Pétur Tryggvi Hjálmarsson

Meðal bestu silfur-
smiða á síðustu öld

Kanna eftir silfursmið-
inn Pétur Tryggva var
valin í hóp bestu verka

silfursmiða 20. aldar hjá
Koldinghus-listasafninu á
Jótlandi. Koldinghus sem

á eitt stærsta silfursafn
20. aldar í Evrópu valdi

nýlega 24 bestu verk
safnsins eftir átján silfur-

smiði og hönnuði. Var
gefin út bók með mynd-
um af verkunum ásamt
umfjöllun um smiðina.

„Ellefu af þessum átján
smiðum eru látnir og sá

elsti var fæddur 1843. Þá
eru margir góðir smiðir
sem ekki eru í bókinni“,

segir Pétur Tryggvi.
Verkin spanna alla 20.

öldina og eru eftir þekkta
silfursmiði eins og George
Jensen og því ljóst að um

mikinn heiður er að
ræða.  „Þetta er mjög

ánægjulegt og ég áttaði
mig ekki alveg á þessu

fyrst“, segir Pétur
Tryggvi. Hann lauk

sveinsprófi í gullsmíði hjá
föður sínum, Hjálmari

Torfasyni, árið 1979, og
hefur unnið við gull- og
silfursmíði síðan. Hann
stundaði nám í Institut
for Ædelmetal í Kaup-

mannahöfn 1981-83. Silf-
ursmíði Péturs Tryggva
hefur víða vakið athygli
og hann hefur unnið til

fjölda viðurkenninga fyrir
verk sín. – thelma@bb.is

Pétur Tryggvi Hjálmarsson.

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

Þrjátíu útköll á nýliðnu ári
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

var kallað út 30 sinnum á
nýliðnu ári. Ellefu útkallanna
voru vegna elds, tvö vegna
mengunarslysa, sjö vegna
dælingu úr kjöllurum húsa,
tvö vegna feilboðunar eld-
varnarkerfa, tvö vegna um-
ferðarslysa, tvö vegna örygg-
isvaktar í samkomuhúsum
og fjögur vegna óveðurs. Eitt
dauðsfall varð í bruna á
árinu. Sjúkraflutningar voru
218 talsins. Þar af voru al-
mennir flutningar 126 og for-
gangsflutningar 61. Þetta
kemur fram í nýútkominni
ársskýrslu slökkviliðsins.
Þar fyrir utan stóðu slökkvi-
liðsmenn sjö sinnum vakt við
olíuskip og ellefu sinnum
voru staðnar helgarvaktir yfir
sumartímann. Tíu æfingar
voru haldnar á árinu, þar af
eitt námskeið frá Brunamála-
skóla.

„Á árinu voru eldvarnar-
eftirlitsskoðanir um 82 tals-
ins af 130 skoðunarskyldum
og af þeim voru 60 bruna-
varnarskýrslur Allir skólar
voru heimsóttir og rætt við
alla átta ára nema um bruna-
mál. Einnig var nokkur fræð-
sla á vegum slökkviliðsins
bæði fyrir einstaklinga, fyrir-
tæki og skóla í meðferð
slökkvitækja. Unnið er eftir
vinnureglum um eftirfylgni
eldvarnareftirlit fyrir slökk-
vilið Ísafjarðarbæjar sem
hafa verið samþykktar af
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar“,
segir í skýrslunni.

„Almannavarnir Ísafjarð-
arbæjar funduðu 13 sinnum
á árinu og þurfti nefndin að

rýma hús vegna snjóflóða-
hættu í byrjun janúar í Hnífs-
dal, Ísafirði, Dýrafirði og Ön-
undarfirði. Snjóflóð féll á
varnargarð við sorpbrennsluna
Funa í Skutulsfirði og á íbúðar-
húsið að Hrauni í Hnífsdal og
íbúðarblokk við Árvelli. Hafði
þetta svæði verið rýmt stuttu
áður að ósk almannavarnar-
nefndar. Mikið tjón varð á hús-
um á Hrauni og á Árvöllum
skemmdist fjölbýlishús og

spennistöð. Auk þess sendi
nefndin út fjölmargar við-
varanir vegna hættu á viss-
um svæðum í Ísafjarðarbæ.
Nefndin hélt nokkrar skrif-
borðsæfingar á árinu. Á
næsta ári verða töluverðar
breytingar á nefndinni þar
sem fyrirhugað er að al-
mannavarnarnefndin í Súða-
vík sameinist Ísafjarðar-
nefndinni.“

– halfdan@bb.is

Slökkvistöðin á Ísafirði.

Dr. Þorleifur Ágústsson hjá Rf á Ísafirði

Tekur þátt í rannsókn á hugs-
anlegum erfðaáhrifum fiskeldis

Dr. Þorleifur Ágústsson,
fisklífeðlisfræðingur hjá
Rannsóknastofnun fiskiðnað-
arins á Ísafirði, tekur þátt í
alþjóðlega verkefninu Geni-
mpact, sem gengur út á að
safna saman upplýsingum um
hugsanleg erfðaáhrif fiskeldis.
Þessum upplýsingum verður
síðan miðlað til hagsmunaðila,
stjórnvalda og almennings.
Fullt heiti verkefnisins er Eva-
luation of genetic impact of
aquaculture activities on na-
tive populations – A European
network. Það er leitt af dr.
Terje Svåsand hjá norsku haf-
rannsóknastofnuninni. Þor-
leifur rannsakar annars vegar

áhrif eldis á genamengi fiska
og hins vegar þróun mælitækni
til að hægt sé að meta gena-

mengun í náttúrunni.
„Erfðabreytt matvæli hafa

verið talsvert til umræðu á síð-
ustu árum og eru ekki allir á
eitt sáttir um áhrif þeirra. Um-
ræðan hefur verið af tvennum
toga, annars vegar hvort mat-
vælin geti haft skaðleg áhrif á
heilsu manna og hins vegar
hvaða áhrif ræktun erfða-
breyttra nytjaplantna hafi á
umhverfið og lífríkið í heild.
Þessi umræða hefur einnig náð
til fiskeldisiðnaðarins, þar sem
ýmsir hafa áhyggjur af hugsan-
legum áhrifum eldisfisks á
villta stofna“, segir í frétt á
vef Rannsóknastofnunar fisk-
iðnaðarins.   – halfdan@bb.is

Dr. Þorleifur Ágústsson.

Sveitarstjórnarkosningar í Ísafjarðarbæ 2006

Prófkjör minnihlutaflokk-
anna haldið 25. febrúar

Prófkjör til sameiginlegs
framboðs minnihluta-

flokkanna í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar, Sam-

fylkingar, Vinstrihreyf-
ingarinnar græns fram-
boðs og Frjálslyndra og

óháðra verður haldið þann
25. febrúar nk. Þá hefur

Jón Ásgeir Sigurðsson
verið ráðinn í hlutverk

kosningaráðgjafa hjá sam-
eiginlegu framboði flokk-

anna. Jón Ásgeir er
dagskrárgerðarmaður hjá
Ríkisútvarpinu, en er í fríi

frá því starfi.  Prófkjör
flokkanna verður með því

framboðs undir lok nóv-
embermánaðar og hafa
starfað að undirbúningi

framboðsins síðan.
Í síðustu sveitarstjórnar-
kosningum fékk Vinstri-

hreyfingin 6,7% af gildum
atkvæðum, og náði ekki

inn manni í bæjarstjórn.
Samfylkingin fékk 22,7%

og náði inn tveimur mönn-
um á meðan Frjálslyndir

fengu 13,4% og einn mann
kjörinn. Samtals voru

flokkarnir þrír því með
42,8% atkvæða, en ein-

ungis þriðjung bæjar-
fulltrúa. – eirikur@bb.is

sniði að svokallað hólfa-
prófkjör verður fyrir

fyrstu fjögur sætin en bar-
áttusætið, fimmta sætið,
verður skipað sameigin-
legum fulltrúa sem allir
flokkarnir geta sætt sig

við. Uppstillt verður svo í
sætin sem eftir eru.

Flokkarnir ákváðu að
ganga til sameiginlegs

Jón Ásgeir Sigurðsson.
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Vestfirðingar tóku
okkur opnum örmum

Ómar Smári Kristinsson og Nina Ivanova
eru myndlistarmenn og hafa um árabil haft

vetursetu í Æðey. Þegar voraði fóru þau í
land fljótlega eftir að fyrstu farfuglarnir

byrjuðu að vappa um í túninu. Þá lá leiðin á
fjöll, en þau hafa um árabil verið með versl-

unarrekstur í Landmannalaugum og silungs-
veiði þar í kring. Nú hafa þau fært sig um set

og hafa vetursetu á Ísafirði. Smári er Ís-
lendingur en Nina er Rússi. Leiðir þeirra

lágu saman í myndlistarskóla í Þýskalandi.
Nina:„Við kynntumst úti í

Þýskalandi í myndlistarskóla
í Hannover. Smári var skipti-
nemi og ég kom frá Rússlandi
til að nema myndlist í eitt ár.“

Smári: „Nina kom reyndar
í skólann sem fullmótaður
listamaður.“

Nina: „Það var mun auð-
veldara að fá vegabréf sem
nemi svo ég gerði það.“

Smári: „Það var eins og ör-
lögin eða einhver ókunn öfl
vildu endilega toga okkur
saman því við hittumst ekki
endilega í skólanum sem við
sóttum bæði, heldur í neðan-
jarðarlestinni og einu búðinni
sem var opin á næturnar.“

Nina: „Við hittumst líka á
flóamarkaði þar sem Smári
var að selja listaverk.“

Smári: „Ég tók myndir af
flóamarkaðinum og seldi þær
á sama stað viku seinna. Eng-
inn keypti mynd, en mér tókst
að gefa eina.“

– Urðuð þið strax ástfangin?
Nina: „Við urðum strax

hrifin hvort af öðru. Ég hélt
nú reyndar að Smári væri slav-
neskur fyrst. Dökkhærður og
rauður í kinnum og svo fullur
af lífi miðað við Þjóðverjana.
En, nei, hann reyndist vera
íslenskur.“

Smári: „Ég var nú eiginlega
hálfhræddur við Ninu fyrst.
Hún var svo ákveðin, sterk og

kröftug. Svo fannst mér hún
tala svo góða þýsku nýkomin
til landsins og ég varð fullur
af lotningu og hálfgerðri af-
brýðisemi.“

Nina: „Eftir fyrsta veturinn
okkar saman ákváðum við að
reyna að komast til Íslands.
Sambandið hafði gengið svo
vel þrátt fyrir að við séum með
ólíkasta bakgrunn sem hægt
er að ímynda sér. Ég vissi ekk-
ert um Ísland og fékk leyfi til
að fara sem skiptinemi í eitt
ár. Við prófuðum það og
bjuggum í Kópavogi á meðan
við vorum í námi.“

Lærði íslenskuLærði íslenskuLærði íslenskuLærði íslenskuLærði íslensku
af Elínu Hirstaf Elínu Hirstaf Elínu Hirstaf Elínu Hirstaf Elínu Hirst

Smári: „Þegar ég hafði lokið
mínu myndlistarnámi í Reyk-
javík var komið að Nínu að
klára sitt. Ég sneri því aftur út
með henni og við vorum tvo
vetur til viðbótar í Hannover.
Þar útskrifuðumst við samtím-
is. Reyndar þóttum við svo
efnileg að okkur var boðið
framhaldsnám úti en í milli-
tíðinni hafði það gerst að við
höfðum frétt af því í gegnum
systur mína að það væri mikil
mannekla í Æðey. Það gengi
illa að fá vetursetufólk þar.
Við prófuðum því að hringja í
Jónas Helgason bónda og

bjóða okkur fram. Hann tók
því strax vel. Þá höfðum við
engan áhuga á því lengur að
fara í mastersnám.“

Nina: „Maður getur lært
mjög mikið í grunnnámi en
svo kemur að því að maður
fær nóg og getur ekki lært
meira. Þá er tilgangslaust að
hlaða á sig gráðum. Á ákveðn-
um tímapunkti kemur að því
að maður fer í sjálfsnám sem
enginn getur kennt manni. Þá
er náttúrulega tilvalið að dvelja
á þeim tíma úti í eyju, eins og
Æðey, þar sem maður er ekki
undir áhrifum neins og ekkert
áreiti frá neinu fólki. Maður
hefur ekkert annað á sinni
könnu en að rannsaka sjálfan
sig.

Eins skringilega og það
hljómar þá lærði ég íslensku
þar. Ég hafði aldrei haft fyrir
því áður því þá vorum við á
leið til Þýskalands aftur og
mér fannst ég ekki þurfa að
læra tungumálið. En úti í Æðey
lærði ég að tala íslensku. Ég
lærði hana sjálf og af Smára
og svo hlustaði ég mikið á
fréttakonuna Elínu Hirst. Hún
talar svo skýrt og flott. Maður
gat líka séð svo greinilega
hvernig hún myndaði orðin
með vörunum.

Smári er líka svolítið smá-
mæltur og sum orð lærði ég
beint af honum en komst svo

að því seinna að þau voru ekki
rétt borin fram. Ég setti þá
þorn í staðinn fyrir ess.“

– Nina og Smári dvöldu sex
vetur í Æðey.

Nina: „Á sumrin tók við allt
annað líf. Þá héldum við í fjöl-
mennið í Landmannalaugum.
Þar rekum við ferðaþjónustu,
búð, upplýsingamiðstöð og
kaffisölu á sumrin.

Hlutirnir bara æxluðust
þannig að við opnuðum versl-
un þarna. Það var þörf fyrir
eitthvað slíkt á þessum stað.
Við byrjuðum á því að selja
brauðsneiðar og annað smott-
erí með silungnum og einn
daginn ákváðum við að opna
alvöru búð.

Margir ráku upp stór augu
því að listamenn eru óhag-
kvæmasta starfsgreinin sem til
er. Enginn hafði trú að því að
tveir listamenn gætu haldið
uppi verslunarrekstri. En ef
maður tekst á við það sem
maður getur séð um sjálfur,
en er ekki of stórt og ofvaxið
manni, getur hver sem er rekið
fyrirtæki. Ekki færa of mikið
út kvíarnar og ekki vera með
neina græðgi. Ég hef ekkert á
móti framtíðarhugmyndum en
þær verða að vera raunhæfar.“

Smári: „Ástæðan fyrir því
að við getum haldið uppi búð-
inni er sú að bróðir minn er
með okkur í rekstrinum. Við

kunnum ekki á bíla og aðrar
flóknar vélar og starfsemin
gengur út á það að hafa slíkan
flota á sínu framfæri.

Við förum vanalega til
Landmannalauga í júní og
hingað til höfum við haft það
sem reglu að pakka saman í
lok ágúst.“

BaráttuandiBaráttuandiBaráttuandiBaráttuandiBaráttuandi
í Ísfirðingumí Ísfirðingumí Ísfirðingumí Ísfirðingumí Ísfirðingum

– Nú hafið þið vetursetu á
Ísafirði, hvernig leggst það í
ykkur?

Nina: „Ég er mjög bjartsýn
á dvöl okkar hérna á Ísafirði
og líður mjög vel hérna. Á
haustin eftir að við höfðum
lokað versluninni í Land-
mannalaugum ferðuðumst við
um landið og höfðum augun
opin fyrir stað til að búa á eftir
að við myndum hætta að hafa
vetursetu í Æðey. Til dæmis
leist okkur ágætlega á Siglu-
fjörð og Akureyri.“

Smári: „En af öllum þeim
stöðum sem við heimsóttum
leist okkur langbest á Ísafjörð.
Hér á ég líka sæg af systrum
og það er óneitanlega gott að
eiga góða að. En óháð þeim
þá skynjum við Nina hérna að
það er mikill baráttuandi í
mannskapnum. Kannski stafar
það af því að samfélagið er í
vörn en okkur finnst eins og
það séu svo margir viljugir að
prófa og framkvæma nýja
hluti. Ekki endilega að byggja
stærðar álver eða fáránlegar
virkjanir. Það er ekki eyði-
leggjandi kraftur sem býr í
fólkinu hér vestra. Þennan
heilbrigða anda sem ríkir hér
finnur maður hvergi annars
staðar svona vel.

Þó það sé heilmargt hægt
að gera í höfuðborginni þá er
einstaklingurinn ekki eins
mikils virði þar eins og á Ísa-

firði. Hér er hver og einn
ómissandi maður á sínum
stað.“

Nina: „Hver og einn getur
líkur áorkað svo miklu meira.
Þegar manneskja fær svona
mikla hvatningu eins og hér er
eru henni allir vegir færir.

Svo er líka svo skemmtileg
stærð á bænum.“

Borgin ÍsafjörðurBorgin ÍsafjörðurBorgin ÍsafjörðurBorgin ÍsafjörðurBorgin Ísafjörður

Smári: „Maður finnur mun
betur að Ísafjörður sé borg
fremur en Reykjavík. Maður
er kominn í fáeinum skrefum
hvert sem maður vill í staðinn
fyrir að húka í bíl hvert sem
maður fer í höfuðborginni.“

Nina: „Hvað felst í þessari
stórborgartilfinningu sem fólk
sækist eftir. Jú. maður getur
farið á hundrað diskótek eða
kvikmyndahús ef að það er
áhugamálið. En stórborgarlífið
skapar einstaklingurinn sem
ferðast á milli þessara staða.
Ef að einstaklingurinn er inni-
lokaður í strætó eða lest með
hundrað öðrum og týnist í
fjöldanum eins og rykkorn sem
sópað er upp á hverju kvöldi,
hvaða tilgang hefur það þá?

Ég er alveg viss um að Silf-
urtorgið hafi svo mikið að
segja um bæjarlífið á Ísafirði.
Ég hef verið á mun stærri stöð-
um þar sem vantaði svona mið-
punkt þar sem fólk hittist úti
að ganga með barnavagnana
eða á einhverjum uppákom-
um.“

Smári: „Einn af fjársjóðum
bæjarins er þessi gamli kjarni
með húsum sem eiga sér svo
mikla sögu.

Þess vegna finnst mér svo
skrítið að það virðast vera
ákveðnir kraftar í samfélaginu
sem skynja þetta ekki því það
eru að rísa frekar ljótar bygg-
ingar á sama tíma og fólk er
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meðvitaðra um hversu miklir
gimsteinar gömlu húsin eru.
Við heyrum það nefnilega svo
vel í gegnum vinnu okkar við
dagatölin, þar sem við málum
myndir af fallegum húsum,
hve ofboðslega stoltir bæjar-
búar eru af Ísafirði. Fólk er
ekkert að liggja á skoðunum
sínum og lætur okkur óspart
vita hversu flott þeim finnst
þetta vera hjá okkur og stund-
um fáum við sögu húsanna
líka. Næstum því öll eldri hús-
in heita eitthvað. Fólk er bæði
af huga og sál í þessum húsa-
málum sínum og því greinilegt
að bæjarmyndin skiptir það
gríðarlega miklu máli.“

Nina: „Ég held að það sé
ábyggilegt að ef fólkið yrði
spurt að því hvernig hús það
vildi að myndi rísa upp fyrir
framan Pollinn að það myndi
ekki segja að því væri sama.
Það hefði örugglega sterkar
skoðanir á því.“

Smári: „Það virðist vera
þannig að um leið og einn
kraftur rís upp í samfélaginu
þá rís upp annar á móti jafnvel
enn sterkari.“

– Eruð þið komin til að vera
á Ísafirði?

Nina: „Það tekur alltaf tíma
að finna út hvað það er sem
maður vill. Við vissum alltaf
að okkur langaði til að eiga
okkar eigið hús sem við gætum
unnið í án þess að trufla mann-
eskjurnar í kring. Við viljum
vera sjálfstæð þótt maður fari
aðeins út á vinnumarkaðinn af
og til. Fyrsti hlutinn tókst á
Ísafirði; við erum komin með
okkar rými og hér viljum við
vera áfram.“

Smári: „Við getum sagt með
nokkurri bjartsýni að þetta
gæti blessast á Ísafirði því
Vestfirðingar hafa tekið okkur
opnum örmum. Sérstaklega
eftir að dagatölin komu á
markað hefur verið töluvert
um að fólk sé að biðja okkur
um að mála sín hús. Útlit er
því fyrir að það verði nóg af
verkefnum í nánustu framtíð.“

Nina: „Við ætlum að vera
með ný dagatöl á hverju ári og
fara ætíð lengri hring og til
nágrannabæjanna í kring eftir
myndefni.“

Smári: „Við ætlum að halda
áfram með Bolungarvík en
menningarsjóður þeirra styrkti
okkur svo það er um að gera
að gera vel við þá. Svo ætlum
við líka á Þingeyri og víðar.“

Nina: „Við höfum fengið
mjög góð viðbrögð við daga-
tölunum og það ríkir svo
skemmtilegur andi fyrir vest-
an. Við vorum með dagatöl
með hálendismyndum áður en
þau vöktu ekki nærri því eins
mikla athygli. Sunnlendingum
fannst ekki mikið til þess koma
en Vestfirðingar hafa mikinn
áhuga. Og það virðist engu
máli skipta hvort um er að
ræða ungt eða eldra fólk. Það
gefur mér mikla framtíðarvon
að sjá sjötugt fólk sprækt eins
og unglinga.“

Erum fyrst ogErum fyrst ogErum fyrst ogErum fyrst ogErum fyrst og
fremst manneskjurfremst manneskjurfremst manneskjurfremst manneskjurfremst manneskjur

– Nina og Smári taka þátt í
verkefni um Gísla sögu Súrs-

sonar sem verið er að vinna að
á Þingeyri.

Nina: „Það er þrælsniðugt
verkefni. Um er að ræða þró-
unarverkefni fyrir Þingeyri
sem tengist Gíslasögu og
ferðamennsku á staðnum. Við
vorum fengin sem listamenn
til að gera upplýsingaskilti og
að hanna heimasíðu verkefn-
isins.“

Smári:„Þeir eru að gera
stóra og góða hluti á Þingeyri
sem við komum ekki að. Þar
má nefna uppbygginguna á há-
tíðasvæðinu sem er alveg stór-
glæsilegt fyrirbæri. Einnig eru
í gangi námskeið og vinnu-
staðir þar sem gerð eru föt og
vopn eins og gerð voru á vík-
ingatímanum. Eina sem má
sjá eftir okkur á staðnum sjálf-
um er merki sem við hönnuð-
um sem trónir yfir sviðinu á
hátíðarsvæðinu. Það er merki
Víkinga á Vestfjörðum sem
er félag sem stendur að verk-
efninu. Fyrir þá sem eru annars
staðar í heiminum og vilja
kynna sér verkefnið þá er hægt
að fara inn á vefsíðuna west-
vikings.info. Hana hannaði
Nina sem er sjálfmenntuð í
heimasíðugerð í Æðey.

Í vor skal það takast að koma
upp söguskiltum með mynd-
skreyttum upplýsingum á
söguslóðum Gísla Súrssonar.
Skiltunum verður þá komið
upp á þeim stöð sem viðburð-
irnir áttu að eiga sér stað. Við
hönnuðum skiltin og teiknuð-
um myndirnar en aðrir sáu um
textann.

Ég held að þetta muni vekja
aðeins upp þessa merku sögu.“

Nina: „Hugmyndin er sú að
fólk geti ferðast frá skilti til
skiltis og þannig fylgt eftir
sögunni. Á skiltunum á einnig
að koma fram hvar finna megi
önnur skilti. Það sem mér
finnst vera svo gott við þessi
skilti er að Smári teiknaði svo
fallegar myndir sem falla inn í
umhverfið. Því skera skiltin
sig ekki úr fallegri náttúrunni.“

Smári: „Þau verða líka svo
flott þegar búið verður að
hlaða undir skiltin. Hleðslu-
meistarinn, Guðjón Kristins-
son frá Dröngum, mun sjá um
það ásamt fleirum og þá verða
þau meira í víkingastíl.“

Nina: „Verkefnið er hluti af
fjölþjóðlega Norðurslóðaverk-
efninu og mér finnst það svo
skemmtilegt að í staðinn fyrir
að vera með þjóðrembu taka
löndin sig saman og reyna að
finna hvað þjóðirnar eiga sam-
eiginlegt. Því við eigum ekki
eins ólíkan bakgrunn og marg-
ir halda.

Ég vissi ekki mikið um vík-
inga áður en ég kom að verk-
efninu og hélt að þeir hefðu
bara verið kallar sem þvældust
út um allt og rændu og rupluðu.
En það er miklu meira í söguna
spunnið en það.“

Smári: „Enda nær verkefnið
til svo margra landa. Ekki ein-
ungis Skandinavía er þátttak-
andi heldur teygist þetta yfir á
Bretlandseyjar og Kanada
líka.“

Nina: „Svona verkefni gerir
okkur grein fyrir því að við
erum manneskjur fyrst og
fremst.“

því hvað það er sem gerir mig
rússneska og hvað gerir hitt
fólkið íslenskt. Mér finnst svo
forvitnilegt að bera þjóðirnar
saman. Eins og það að Íslend-
ingar borða allt. Af hverju
leggja þeir sér hákarl til
munns? Er það töffaraskapur
eða finnst þeim það í alvörunni
gott? Er þetta bara gott af því
það er þjóðlegt? Þannig gæti
maður endalaust pælt.

Einnig finnst mér mjög
skondið þetta Liverpool –
Manchester æði sem ríkir á
Íslandi. Í Moskvu halda fót-
boltabullurnar bara með rúss-
nesku liðunum.“

Smári: „Ég get vel skilið að
Rússarnir haldi með sínum
eigin liðum en þegar fólk á
Íslandi leggur líf og sál í söl-
urnar fyrir lið í borgum í Eng-
landi eða Þýskalandi sem þeir

þekkja ekki og hafa ef til vill
aldrei komið til finnst mér
mjög furðulegt. Jafnvel leik-
mennirnir í liðunum eru ekki
frá borgum liðanna.“

Nina: „Þetta er einmitt það
sem mér finnst svo skemmti-
legt að pæla í. Það er fátt
skemmtilegra en að fylgjast
með fólki og reyna að skilja
það.

Ísafjörður er alveg sérstak-
lega góður staður til rannsaka
mannlegt eðli því hér er svo
náið og skemmtilegt samfélag.
Hér er líka allt til alls.“

Smári: „Við vorum búin að
komast að þeirri niðurstöðu
að allt væri til staðar á Ísafirði
sem væri í stórborg nema skó-
smiður og fornbókaverslun,
sem ég furða mig reyndar á
þar sem þetta er mikið bók-
menntasamfélag.“

Að lokum, eru það ekki mik-
il viðbrigði að koma frá Æðey
til Ísafjarðar?

Smári: „Jú þetta eru við-
brigði en hefur þó verið ein
sæluvíma. Veðráttan hefur að-
eins hjálpað okkur og við hald-
ið okkur að mestu inni fyrir og
unnið að því að koma okkur
fyrir. Fólk hefur tekið eftir því
að við sjáumst ekki mikið á
mannamótum enn sem komið
er.

Nina: „Það var kominn tími
á að setjast niður og búa sér til
sitt hreiður.”

Þau skötuhjúin una sér vel á
Ísafirði eftir friðsæla og rólega
vetur í Æðey. Áköf að takast á
við verkefnin og full af hug-
myndum. Vestfirðingar eiga
eflaust eftir að sjá mikið til
þessara fjölhæfu listamanna í
framtíðinni.  – thelma@bb.is

Saman-Saman-Saman-Saman-Saman-
burður á þjóðumburður á þjóðumburður á þjóðumburður á þjóðumburður á þjóðum

– Eru það ekki mikil við-
brigði að koma frá Rússlandi
og setjast að á Íslandi Nina?

Ninu: „Jú , ég býst við því.
Ég er alin upp í stórborginni
Moskvu. Það er rosalega gott
að vera í stórborg á meðan
maður er í námi. Á þeim árum
er maður að safna upplýsing-
um og svo þarf maður að setj-
ast niður og vinna úr þeim.
Næsta skref er svo að gera
eitthvað við þessar upplýsing-
ar. Þegar ég kom fyrst til Ís-
lands fór ég að velta því fyrir
mér hvað það væri sem gerði
mig að Rússa. Það er mjög
sérstök upplifun að flytja til
annars lands á meðal ólíkra
manneskja og byrja að pæla í
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Vilja endur-
nýja tækin
Íþrótta- og æskulýðsráð

Bolungarvíkur hefur bókað
ábendingu til bæjarráðs um að
tillit verði tekið til þess að
þörf sé fyrir endurnýjun tækja-
búnaðar í íþróttamiðstöðinni
Árbæ við gerð fjárhagsáætl-
unar fyrir árið 2006. Í fundar-
gerð ráðsins segir meðal ann-
ars:

„Á undanförnum árum hefur
heilsubæjarverkefni verið
áberandi í hinum ýmsu þáttum
samfélagsins. Það hefur verið
bæjarbúum mikil hvatning til
heilsusamlegs lífernis. Hefur
það meðal annars leitt það af
sér að stöðug aðsókn er í þrek-
sal íþróttamiðstöðvar Árbæjar.
Nú er svo komið að þörf fyrir
endurnýjun tækjabúnaðar hef-
ur aukist til muna.“

Breytt
símsvörun
Fjarskiptamiðstöð Ríkislög-

reglustjóra (Neyðarlínan 112)
hefur tekið við símsvörun fyrir
lögregluna í Bolungarvík og á
Patreksfirði. Breytingarnar eru
hluti af samræmdum breyting-
um sem gerðar eru um allt
land.

Ekki er búið að koma upp
svokölluðu Tetra fjarskipta-
kerfi hjá lögregluliðunum á
Patreksfirði og í Bolungarvík
og munu samskipti liðanna við
Fjarskiptamiðstöð Ríkislög-
reglustjóra fara fram í gegnum
hið almenna símkerfi.

Nítján leyfi
Nítján frístundabændum

verður veitt leyfi til frístunda-
búskapar á löndum sínum í
Ísafjarðarbæ. Þetta var sam-
þykkt á fundi landbúnaðar-
nefndar bæjarins. Langflestir
þeirra, eða tólf talsins, eru með
búskap í Dýrafirði og eru bú-
settir á Þingeyri. Þá eru fjórir
með búskap í Súgandafirði,
einn í Hnífsdal og tveir við
Ísafjörð.

Í fundargerð landbúnaðar-
nefndar kemur fram að menn
skuli nota þau beitarlönd sem
vísað er til í umsóknum þeirra
á grundvelli þeirra reglna sem
settar hafa verið.

Vilja aðskilnað
Landeigendur í Þjóðólfs-

tungu í Bolungarvík hafa ósk-
að eftir því að undanskilja 21
hektara skika frá lögbýlinu
Þjóðólfstungu. Einnig er þess
óskað að staðfest verði landa-
merkjalína sem skilur að bæj-
arlandið og land Þjóðólfstungu
á gömlu Meirihlíðarengjum.

Á síðasta fundi bæjarráðs
var erindið tekið fyrir. Ráðið
staðfesti hnitsetta landa-
merkjalínu á landamerkjum
bæjarlands og land Þjóðólfs-
tungu á gömlu Meirihlíðar-
engjunum samkvæmt loft-
mynd og hnitum í desember
2005. Þeim hluta erindisins er
varðar skiptingu á lögbýlinu
var vísað til umhverfismálaráðs.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að selja Wout-
er Van Hoeymissen, belgísk-
um manni sem búsettur er á
Þingeyri, húsið við Fjarðar-
götu 5 á Þingeyri, Simbahöll-
ina svonefndu. Húsið er áber-
andi í bæjarmynd Þingeyrar,
enda er það stórt og glæsilegt

þó það sé illa farið. Ætlar
Wouter að gera úr húsinu eins
konar kaffihús sem hýsa á
ýmsa starfsemi á borð við
kvikmyndasýningar, tónleika,
ljóðalestur og matsölu.

Í bréfi sem Wouter skrifaði
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
segir meðal annars. „Fólk sem

heimsækir Þingeyri þarf að
hafa þægilegan stað með fjöl-
menningarlegu yfirbragði þar
sem hægt er að drekka kaffi,
þiggja veitingar og fá upplýs-
ingar um bæinn, íbúa hans og
það sem umhverfið hefur upp
á að bjóða.“ Rétt er að geta
þess að bréfið er á ensku og

eru tilvitnanir í það þýddar af
blaðamanni.

Wouter hefur í hyggju að
ráðast í gífurlegar endurbætur
á húsinu, enda er þeirra vissu-
lega þörf. Hann vill færa húsið
fjær götunni og byggja nýjan
grunn sem helst á að vera tvö-
falt lengri en sá sem nú er svo

hægt verði að byggja sólpall.
Þá vill hann setja stóra glugga
á bakhlið hússins og hurð út á
sólpallinn. Wouter gerir ráð
fyrir að 18 til 20 mánuði taki
að byggja nýjan grunn og flytja
húsið, laga útveggi þess, þak
og einangrun.

– eirikur@bb.is

Bæjarráð selur Simbahöll á Þingeyri

Prammi vélsmiðjunn-
ar Mjölnis fjarlægður

Dýpkunarprammi í
eigu vélsmiðjunnar

Mjölnis í Bolungarvík var
fjarlægður úr Ísafjarðar-

höfn í síðustu viku þar
sem hann hefur legið um

áraraðir. „Hlutverki hans
sem graftóli er lokið og

nú ætlum við að losa
hann úr höfninni. Við

byrjuðum á því að taka
það dýrmætasta úr hon-
um til þess að létta hann

svo að eftirleikurinn verði
auðveldari. Ekki hefur

verið ráðið hvort pramm-
inn fái nýtt hlutverk en

hann væri mjög brúklegur
til þungaflutninga þar sem
hann ber um 70-80 tonn“,
sagði Finnbogi Bernódus-

son hjá vélsmiðjunni
Mjölni þegar hafist var

hand við verkið um miðja
síðustu viku.  Pramminn

hefur lengi legið ónotaður

en hann gegndi áður mikil-
vægu hlutverki. „Þessi

prammi var notaður til að
byggja upp heilmikið af

bænum, eða nánar tiltekið
eyrina við sjúkrahúsið og
íþróttahúsið. En það var
orðið löngu tímabært að

fjarlægja hann og hafa
hafnarstjórinn á Ísafirði og

menn hans verið einstak-
lega þolinmóðir og hjálp-

samir“, segir Finnbogi. Frá flutningi prammans úr Ísafjarðarhöfn.

Hugmyndir eru uppi um að
umdæmisskrifstofa Siglinga-
stofnunar á Ísafirði og embætti
sýslumannsins á Ísafirði sjái í
framtíðinni alfarið um skipa-
skráningu og þinglýsingar á
réttindum tengdum skipum.
Núverandi fyrirkomulag við
skráningu og þinglýsingu
skipa hefur ýmsa galla sem
bæta þarf úr. Í dag gilda mis-
munandi reglur um eignar-
skráningu, sem fer eftir stærð
skipa. Þá er tvöföld eigna-
skráning á skipum, þar sem
skrá þarf skip í þinglýsinga-

bækur hjá sýslumönnum og í
skipaskrá hjá Siglingastofnun.

Siglingastofnun og sýslu-
maðurinn á Ísafirði telja að
með því að einfalda umsýsluna
verði unnt að leysa vandamál
í tengslum við skráningu og
þinglýsingu skipa. Nú þegar
eru haffærisskírteini fyrir allt
landið gefin út á Ísafirði, auk
þess sem Ísafjörður og Reykja-
vík eru einu staðirnir á landinu
þar sem þessi starfsemi fer
saman. Samgönguráðherra og
dómsmálaráðherra hafa
ákveðið að vinna að tillögum

Siglingastofnunar og sýslu-
mannsins á Ísafirði með það
að markmiði að minnka skrif-
finnsku og einfalda stjórnsýsl-
una.

Ráðherrarnir hafa falið
stofnunum að vinna að fram-
kvæmd málsins í samráði við
Söndru Baldvinsdóttur lög-
fræðing hjá dóms- og kirkju-
málaráðuneytinu og Svönu
Margréti Davíðsdóttur lög-
fræðing hjá samgönguráðu-
neytinu. Stefnt er að því að
breytingarnar geti tekið gildi
1. júní 2006.  – thelma@bb.is

Skráning og þinglýsing
skipa til Ísafjarðar?

Svo gæti farið að Siglingastofnunar á Ísafirði og embætti sýslumannsins á
Ísafirði sjái alfarið um skipaskráningu og þinglýsingar á skipum landsins.

Skip Hraðfrystihússins –
Gunnvarar komu með alls
12.713 tonn af sjávarfangi
að landi á nýliðnu ári og nam
samanlagt aflaverðmæti ein-
um og hálfum milljarði
króna. Sé litið til magns í
tonnum var Páll Pálsson afla-
hæstur með 4.559 tonn að
verðmæti 406 milljónir
króna. Júlíus Geirmundsson
skilaði örfáum tonnum
minna, 4.480, en verðmæti
þess afla var 744 milljónir.
Ef afurðir af Júlíusi hefðu
verið seldar Cif má áætla að
verðmætið hefði verið um
807 milljónir. Þá var rúmlega
3 þúsund tonnum landað úr
togaranum Stefni að verð-
mæti 286 m.kr.

Eins og alkunna er hafa
rækjuveiðar verið einstak-
lega erfiðar að undanförnu
og þarf ekki að koma á óvart

að ísrækjutogararnir Andey
og Framnes skiluðu ekki
miklu að landi, enda voru
skipin meira og minna bund-
in við bryggju á síðasta ári.
Úr Andey var landað 558
tonnum að verðmæti 53
m.kr., en úr Framnesi var
landað 113 tonnum að verð-
mæti 10 m.kr.

Séu þessar tölur bornar
saman við árið 2004 kemur
í ljós rúmlega 6% samdráttur
á heildarafla og aflaverð-
mæti. Skýrist samdrátturinn
alfarið af hruni í rækjuveið-
um. Ísrækjutogararnir And-
ey og Framnes skiluðu tæp-
um 2.000 tonnum að landi
árið 2004, en einungis tæp-
um 700 tonnum á síðasta ári
og nemur samdrátturinn
66%, hvort sem litið er til
tonnafjölda eða aflaverð-
mætis.      – halfdan@bb.is

Rúmlega 6%
aflasamdráttur

Skip Hraðfrystihússins – Gunnvarar
Páll Pálsson ÍS, aflahæsta skip HG á síðasta ári.
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Einn æðsti yfirmaður alþjóðlega stór-
fyrirtækisins Cisco Systems í Evrópu

Tölvunarfræðingurinn Steinþór Bjarnason er
fæddur í Bolungarvík, en að mestu uppalinn á Ísa-
firði. Hann fékk nýlega að vita að hann yrði einn
þriggja æðstu manna alþjóðlega stórfyrirtækisins
Cisco Systems í Evrópu á sviði öryggismála, en
Steinþór hefur unnið hjá útibúi fyrirtækisins í
Noregi í næstum sex ár.

Steinþór verður fertugur á næsta ári. Hann er
ættaður úr Aðalvík og af Ströndum og úr Ísafjarð-
ardjúpi. Hann gekk í Iðnskóla Ísafjarðar og lauk
honum á mettíma og fékk síðan inngöngu í Háskóla
Íslands 18 ára gamall þar sem hann lagði stund á
tölvunarfræði. Á sínum tíma starfaði Steinþór
sem tölvunarfræðingur hjá Íslandsbanka en hefur
verið búsettur í Noregi í næstum ellefu ár. Lengi
starfaði hann þar hjá fyrirtæki sem sérhæfir sig í
bankakerfum en síðustu sex ár hefur hann unnið
hjá Cisco. Eiginkona Steinþórs er Kristín Hrönn
Pálsdóttir úr Grundarfirði og saman eiga þau
dótturina Lilju.

Steinþór á bróðurinn Gest og hálfsysturina
Freyju sem bæði eru búsett á Ísafirði. Þá er önnur
hálfsystir Steinþórs, Linda, búsett á Hvamms-
tanga.

Starfið fellst í að sjá hættuna fyrirStarfið fellst í að sjá hættuna fyrirStarfið fellst í að sjá hættuna fyrirStarfið fellst í að sjá hættuna fyrirStarfið fellst í að sjá hættuna fyrir
Eins og áður segir fékk Steinþór nýlega að vita að hann yrði

einn þriggja æðstu manna Cisco í Evrópu á sviði öryggismála.
„Fyrirtækið er hið stærsta í heimi hvað varðar netbúnað.

Þegar maður talar um netbúnað getur maður verið að tala um
allt frá litlum beinum (router) upp í þessi stóru kerfi sem
Síminn og aðrir Internet þjónustuaðilar nota til að byggja upp
sína þjónustu.

Stór hluti af starfsemi fyrirtækisins gengur síðan út á það að
tryggja öryggi notenda. Ekki er vanþörf á og ýmislegt getur
gerst ef menn hyggja ekki nægilega að sínum netkerfum, eins
og við höfum til dæmis séð af nýlegum fréttum um innbrot á
heimabanka einstaklinga.

Cisco leggur mikið upp úr því að nýta sér þekkingu sinna
tæknimanna og þess vegna eru til þessar stöður í Evrópu, sem
ég mun gegna ásamt öðrum. Starfið fellst einfaldlega í því að
sjá fyrir sér hverjar hætturnar eru og hvað getur mögulega
komið upp á í framtíðinni. Við lítum á þær vörur sem Cisco er
með í dag, er eitthvað hægt að endurbæta þær, er hægt að þróa
þær frekar til að mæta þessum nýju hættum, eða verður að búa
til eitthvað nýtt.

Við sem gegnum þessum störfum þurfum því að fylgjast
mjög vel með því hvað er að gerast og verðum að hafa nægilega
þekkingu til að geta komið með tillögur að nýjum framleiðslu-
vörum til að bregðast við hættunni.“

Finnur hvar þörfin liggurFinnur hvar þörfin liggurFinnur hvar þörfin liggurFinnur hvar þörfin liggurFinnur hvar þörfin liggur
Steinþór starfar í Noregi, en starfsvæði hans er þó öll Evrópa,

vestur- og austurhluti álfunnar, Afríka og suður Ameríka.
„Áður náði mitt starfsvæði nær einungis yfir Noreg og

Ísland, en núna er ég að dekka alla Evrópu og meira til. Þá er
maður að vinna með þeim aðilum sem eru að markaðssetja
okkar vörur í Evrópu, og að sjálfsögðu þeim í Bandaríkjunum
sem framleiða vörurnar.“

– Þú kannar sem sagt hvar þörfin liggur og kemur ábendingum
og tillögum til forritaranna í Bandaríkjunum?

„Já, til allra tæknimannanna. Þá fellst hluti starfsins í því að
halda fundi með okkar stærstu viðskiptavinum í Evrópu. Við
erum í raun tveir í svipuðum stöðum. Verkaskiptingin er
þannig að hinn maðurinn sér aðallega um fyrirtæki eins og t.d.
Símann sem bjóða upp á netþjónustu fyrir einstaklinga. Ég sé
meira um fyrirtækjakerfin. Svo eigum við að sitja, klóra okkur
í kollinum og reyna að komast að því hvar þörfin liggur.“

Steinþór hefur unnið hjá Cisco í næstum sex ár. Hann var
valinn tæknimaður ársins í Noregi árið 2001.

„Það sniðuga við þetta fyrirtæki er að það metur sína tækni-
menn að verðleikum og þeir sem þykja standa sig vel, sem
leggja sig fram og sýna að þeir hafa hæfileika, eiga möguleika
á að komast áfram.“

Komst að því eftirá að hannKomst að því eftirá að hannKomst að því eftirá að hannKomst að því eftirá að hannKomst að því eftirá að hann
hefði verið látinn sleppa grunnnámihefði verið látinn sleppa grunnnámihefði verið látinn sleppa grunnnámihefði verið látinn sleppa grunnnámihefði verið látinn sleppa grunnnámi

Eins og komið hefur fram er Steinþór uppalinn á Ísafirði.
„Ég fæddist í Bolungarvík og bjó þar allra fyrstu árin. Eftir

að pabbi dó, þegar ég var fimm ára gamall, fluttum við til
Ísafjarðar. Fyrsta hálfa árið bjuggum við beint á móti Bókhlöð-
unni, en áttum síðan heima í Pólgötunni eftir það.

Ég gekk í Grunnskóla Ísafjarðar og síðar Iðnskóla Ísafjarðar.
Iðnskólinn hafði þá fengið námsefni frá Tækniskólanum í
Reykjavík og boðið var upp á nám þaðan sem ég tók á tveimur
árum.“

– Þú kláraðir skólann á mettíma, ekki satt?
„Ég komst ekki að því fyrr en eftirá. Í rauninni á maður fyrst

að klára eins árs grunnnám í iðnskóla, en skólastjórinn þekkti
mig þar sem ég var vinur sonar hans. Hann vildi bara láta mig
sleppa grunnnáminu, en lét vera að segja mér frá því svo ég
yrði ekki hræddur.“

– Þú fékkst inngöngu í Háskóla Íslands 18 ára gamall.
Þurftirðu ekki sérstaka undanþágu til að geta stundað háskóla-
nám?

„Jú, ég þurfti þess. Ég á afmæli í ágúst og var þess vegna ekki
nema 17 ára þegar ég sótti um. Mín umsókn þurfti að fara fyrir
sérstaka matsnefnd Verkfræðideildar.

Þeir hleyptu mér inn og námið gekk ágætlega. Þegar ég
byrjaði, árið 1984, var þetta orðið eiginlegra tölvunarfræðinám,
en áður hafði þetta verið mjög samtvinnað stærðfræðinni.“

Vann að fyrstu heimabankatengingunniVann að fyrstu heimabankatengingunniVann að fyrstu heimabankatengingunniVann að fyrstu heimabankatengingunniVann að fyrstu heimabankatengingunni
– Og hvað fórstu að gera að námi loknu? Þú fórst ekki beint

til útlanda, var það?
„Nei. Ég var mikið að vinna með skólanum eins og menn

gera. Ég vann hjá fyrirtækinu Hughönnun sem gerði við-
skiptahugbúnað fyrir fyrirtæki og banka. Ég var meðal annars
að vinna að fyrstu heimabankatengingunni. Þetta var fyrir
daga Internetsins og menn notuðust við modem til að senda
gögn hver til annars.

Út frá því fór ég að vinna hjá Iðnaðarbankanum sem var að
láta okkur búa til þessa tengingu. Bankinn sameinaðist síðan
í Íslandsbanka, þar sem ég vann í fimm ár við að koma á fót
þessum forvera heimabankans, sem svo má kalla.

Síðan fékk ég tilboð frá norsku hugbúnaðarfyrirtæki. Ég
sló til og fluttist í kjölfarið til Osló þar sem ég hef verið
síðan. Það fyrirtæki vann að gerð viðskiptahugbúnaðar
fyrir banka og ég vann mikið með viðskiptavinum út um
allan heim, í Afríku, Slóvakíu og Íslandi, svo nefndir séu
nokkrir staðir.“

Gríðarstórt fyrirtækiGríðarstórt fyrirtækiGríðarstórt fyrirtækiGríðarstórt fyrirtækiGríðarstórt fyrirtæki
„Síðan bauðst mér vinna hjá Cisco. Á þeim tíma voru

tæknimenn Cisco aðallega rafmagnsverkfræðingar og þeir

vildu fá fólk sem vissi betur hvernig hugbúnaðurinn virkaði og
hvernig hægt væri að byggja lausnir byggðar á tækni Cisco.
Cisco er með nokkuð mikla starfsemi í Noregi, þar vinna hátt
í fimmtíu manns. Fyrirtækið er alþjóðlegt stórfyrirtæki með
starfsemi í eitthvað um 120 löndum. Starfsmenn þess eru um
70 þúsund í það heila, þannig að fyrirtækið er gríðarstórt.

Mikil áhersla er lögð á menntun tæknimanna og er maður
eiginlega í stöðugri endurþjálfun enda breytist þessi tækni svo
hratt. Cisco er með sérstakt þjálfunarprógram fyrir tæknimenn,
bæði fyrir tæknimenn hjá viðskiptamönnum og söluaðilum og
fyrir tæknimenn innanhúss. Efsta gráðan þar er svokölluð
CCIE gráða (Cisco Certified Internetwork Expert) sem er
nokkurs konar doktorsgráða innan nettækni. Tekið er bæði
skriflegt og verklegt próf þar sem verklega prófið
felst í því að leysa verkefni sem góður
tæknimaður leysir á 3 dögum, á innan
við 8 klukkutím- um. Fallprósentan
er mjög há og þeir sem ná þessu prófi
eru því mjög eftir- sóttir starfskraftar.
Þessa gráðu hafa um 12.700 manns
í heiminum, þar af sjö Íslendingar.“
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STAKKUR SKRIFAR

Kosningaskjálfti, kirkja og samkynhneigð
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Svart leðurveski með gylltu járni
til að loka, tapaðist í Krúsinni
aðfararnótt nýársdag. Töskunni
eða innihaldi hennar skal vin-
samlegast skilað á lögreglustöð-
ina eða hafa samband í síma
867 9068.

Gleraugu í bláu hulstri týndust
á gönguleið um Seljalandsveg
og Engjaveg. Vinsamlegast haf-
ið samband við Brynhildi í síma
866 5243.

Silfurhringur tapaðist í Félags-
heimilinu á Suðureyri eða ná-
grenni á gamlárskvöld. Fundar-
laun. Vinsamlegast hafið sam-
band í s. 865 4791 og 895 7131.

Eldri borgarar í Ísafjarðarbæ!
Leikfimin í gamla íþróttahúsinu
hefst að nýju mánudaginn 16.
janúar. Sama tímasetning og
fyrir jól. Stjórnin.

Til sölu eru tveir hornsófar,
ljósbrúnn leðursófi og annar
með með munstruðu tauáklæði.
Líta báðir vel út. Fást fyrir sann-
gjarnt verð. Upplýsingar í síma
892 1688.

Sá sem tók svarta kuldaskó
merkta HJ í misgripum á Grunn-
eða Tónlistarskólanum, hafi
samband í síma 456 3135 eða
860 4414.

Til sölu er Hyundai H100, sendi-
bifreið árg. 96. Er í fínu standi.
Selst fyrir lítið fé. Upplýsingar
í síma 892 4844.

Fréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hluti

Viðburðarríkt ár fyrir Vestfirðinga
Seinni hluti árs 2005 var sérlega viðburðaríkur

tími á Vestfjörðum. Ákveðið var að grafa göng á
Óshlíð og flytja sjúkraflugsþjónustu fyrir Vest-

firði til Akureyrar, kosið var um sameiningu
sveitarfélaga, fiskvinnslufyrirtækjunum Bíld-

dælingi á Bíldudal, Sindrabergi á Ísafirði, Perlu-
fiski á Þingeyri og rækjuvinnsla Frosta í Súðavík
var lokað þó reyndar séu líkur til að Bílddæling-
ur opni að nýju á næstunni. Rækjustofninn brást

fullkomlega og gengi íslensku krónunnar fór
síhækkandi með þeim slæmu afleiðingum sem

slíkt hefur fyrir útflutningsfyrirtæki. En það
þýðir víst lítið að sýta orðna hluti og Vest-

firðingar stefndu ótrauðir áfram þrátt fyrir

barninginn. Leiklistarhátíðin Act Alone var sett í
fyrsta sinn á Ísafirði, Raggagarður var opnaður í

Súðavík, ástarvikan var haldin hátíðleg í Bol-
ungarvík og hljómsveitin Grafík lék listir sínar í

félagsheimilinu í Hnífsdal. Vestfirðingar eign-
uðust þá sinn fyrsta ráðherra síðan Sighvatur

Björgvinsson hvarf úr ríkisstjórn árið 1995, verð
á íbúðarhúsnæði hækkaði um tæp 40% á einu
ári og sala á fjölbýliseignum jókst um 156% á
sama tíma. Að venju var svo fagnað jólum og
áramótum, og var það mál manna að sjaldan
hefði gamalt ár verið sprengt jafn glæsilega á

brott og gert var að kvöldi síðasta dags ársins í
fullkomnu flugeldaveðri.

Leiklistar-Leiklistar-Leiklistar-Leiklistar-Leiklistar-
hátíðin Act Alonehátíðin Act Alonehátíðin Act Alonehátíðin Act Alonehátíðin Act Alone

01.07 Leiklistarhátíðin Act
alone hófst í Hömrum á Ísa-
firði með sýningu á einleikn-
um Mr. Single í gær. Leikari
og höfundur leiksins er Zeljko
Vukmirica frá Króatíu sem bjó
um tíma á Flateyri. „Það er
frábært að koma aftur til Ís-
lands en hingað hef ég ekki
komið í 13 ár. Ég hef sýnt
einleikinn víða, t.d. í Banda-
ríkjunum, Kanada, Rússlandi
og Portúgal“, segir Zeljko.
Hann er lærður leikari sem

flúði heimaland sitt vegna
styrjaldar á sínum tíma og var
komið til hjálpar af góðu fólki
á Flateyri. „Ég bjó hér í tæpt
ár og vann sem verkamaður í
fiskvinnslu. Ég veit því hversu
mikilvægur fiskur er þjóðinni.
Íslendingar eru mjög lánsamir,
þeir hafa besta mat í heimi,
sem sagt fiskinn og lambið
auk besta vatns í heimi. Einnig
búa þeir í landi án styrjaldar“,
segir Zeljko. Mr. Single sem
útleggst á íslensku sem Herra
einhleypur er fjörugur og
kraftmikill einleikur sem fjall-
ar um líf einhleyps manns. Að
sýningu lokinni var boðið upp

á léttar veitingar í tilefni af
setningu hátíðarinnar.

Bílddælingur ehf.Bílddælingur ehf.Bílddælingur ehf.Bílddælingur ehf.Bílddælingur ehf.
hættur rekstrihættur rekstrihættur rekstrihættur rekstrihættur rekstri

01.07 Bílddælingur ehf.,
sem rekið hefur fiskvinnslu
og útgerð á Bíldudal hefur hætt
starfsemi. Er því ljóst að um
50 manns missa atvinnu sína á
staðnum. Forseti bæjarstjórnar
Vesturbyggðar segir sveitar-
félagið enga burði hafa til þess
að grípa inní og tryggja at-
vinnu á staðnum. Þreifingar

eru í gangi um sölu á fisk-
þurrkun og fiskimjölsverk-
smiðju fyrirtækisins svo og
togaranum Hallgrími BA-77.
Óvíst er um lyktir. Sem kunn-
ugt er sagði fiskvinnslufyrir-
tækið upp öllum starfsmönn-
um sínum, um 50 að tölu, um
síðustu mánaðarmót. Þegar
fyrirtækið hóf starfsemi á
Bíldudal snemma á síðasta ári
keypti það hráefni til vinnslu
af fiskmörkuðum og við-
skiptabátum en í desember á
síðasta ári tók það þátt í stofn-
un útgerðarfyrirtækisins Ver-
sala sem festi kaup á togskip-
inu Hallgrími BA-77.

Samkvæmt útboðsskil-
málum vegna sjúkraflugs

er ekki gert ráð fyrir að
flugvél verði staðsett á

Ísafirði yfir vetrarmán-
uðina eins og verið hefur
undanfarin ár, heldur er
gert ráð fyrir að miðstöð

sjúkraflugs verði á Akur-
eyri. Þessi breyting var

gerð í samráði við starfs-
fólk Heilbrigðisstofnunar

Ísafjarðarbæjar. Ríkis-
kaup auglýstu fyrir hönd
heilbrigðis- og trygginga-

málaráðuneytisins og

Sjúkraflugið flyst til AkureyrarSjúkraflugið flyst til AkureyrarSjúkraflugið flyst til AkureyrarSjúkraflugið flyst til AkureyrarSjúkraflugið flyst til Akureyrar
Tryggingastofnunar ríkis-

ins útboð á sjúkraflugs-
þjónustu á Íslandi. Í út-

boðinu er landinu skipt í
tvö útboðssvæði, norður-
svæði og Vestmannaeyja-

svæði. Samkvæmt útboðs-
lýsingu afmarkast norð-

ursvæði af beinni línu sem
er dregin frá botni Þorska-

fjarðar að botni Hrúta-
fjarðar, síðan að Hvera-

völlum, þá að Nýjadal og
þar næst að Höfn í Horna-

firði og allt svæðið fyrir
norðan þá línu er norður-

svæði, þar með talin Höfn í
Hornafirði. Í útboðslýsingu
er skýrt tekið fram að aðal-

miðstöð sjúkraflugs skuli
vera á Akureyri. Sam-

kvæmt útboðsskilmálum
átti hið nýja skipulag í

sjúkraflugi taka gildi 1.
janúar 2006, en ákveðið

var að sjúkraflugvél yrði á
Ísafirði að minnsta kosti

þar til lokið hefur verið við

endurbætur á Þing-
eyrarflugvelli. Samnings-

tíminn er fimm ár með
möguleika á framleng-

ingu til tveggja ára. Gæti
því umrædd breyting,

nái hún fram að ganga,
gilt til ársins 2013. Til-
boði flugfélagsins Mý-

flugs var að lokum tekið,
en Landsflug sá áður um

sjúkraflug frá Ísafirði.

Gjaldfrjáls leik-Gjaldfrjáls leik-Gjaldfrjáls leik-Gjaldfrjáls leik-Gjaldfrjáls leik-
skóli í Súðavíkskóli í Súðavíkskóli í Súðavíkskóli í Súðavíkskóli í Súðavík

01.07 Leikskóli í Súðavík
verður gjaldfrjáls í allt að 8
klukkustundir á dag frá 1. sept-
ember í haust samkvæmt
stefnumótun í atvinnu- og
byggðamálum sem sveitar-
stjórn Súðavíkurhrepps hefur
samþykkt. Verður Súðavíkur-
hreppur því fyrst sveitarfélaga
til þess að bjóða gjaldfrjálsan
leikskóla. Af öðrum nýmælum
í stefnumótuninni má nefna
að byggingalóðir verða afhent-
ar húsbyggjendum að kostn-
aðarlausu og einnig mun sveit-
arfélagið greiða niður bygg-
ingakostnað. Á laugardag fór
fram í Súðavík kynning á
stefnumótun Súðavíkurhrepps
í atvinnu-og byggðamálum.
Markmiðið með stefnumótun-
inni er að fjölga íbúum hrepps-
ins um 40 á árunum 2005-
2010. Auk gjaldfrjáls leikskóla
og ókeypis lóða verður þeim
er byggja í sveitarfélaginu
greitt byggingaframlag sem
nemur 17.500 krónum á hvern
fermetra af íbúðarhúsnæði. Þá
verður svæði ofan Langeyrar-
tjarnar skipulagt þannig að
mögulegt verði að byggja þar
á næsta ári.

Viggo MortensenViggo MortensenViggo MortensenViggo MortensenViggo Mortensen
heimsótti Ísafjörðheimsótti Ísafjörðheimsótti Ísafjörðheimsótti Ísafjörðheimsótti Ísafjörð

05.07 Stórstjarnan Viggo
Mortensen var staddur á Ísa-
firði á laugardag og heimsótti
þá kaffihúsið Langa Manga.
„Hann kom inn og settist út í
horn skömmu eftir miðnætti.
Einn kaffihúsagestanna spurði
hann hvort hann væri ekki al-
veg örugglega Viggo Morten-
sen og hann játti því. Þá spurði
gesturinn hvort hann vildi setj-
ast hjá okkur en Viggo sagðist

Árlegu hernaðarástandi er lokið. Margir eru fegnir. Björgunarsveitir
og aðrir veltu ríflega hálfum milljarði króna. Flestir eru glaðir, bæði
sprengivargar og björgunarsveitir. Í Hveragerði skall hurð nærri hælum.
Hluti flugeldanna eyðilegðist, en sem betur fer slapp fólk nánast við
meiðsl. Framkvæmdastjóri Landsbjargar lét hafa eftir sér í DV degi fyrir
brunann að það yrði glæsileg flugeldasýning ef kviknaði í flugeldageymsl-
unni í Keflavík. Jón Gunnarsson var hnípinn í sjónvarpi er sjá mátti hús
og búnað björgunarsveitar brenna á gamlársdag. Er ekki kominn tími til
að tengja við veruleikann, áður er illa fer? Svo skrítið sem það er eiga
flugeldar og hundahald það sameiginlegt að tillit þeirra sem hafa ama af
hvoru tveggja er afar takmarkað.

En áramótum fylgdi fleira. Forsetinn talaði ekki um Mónakó heldur
gamla fólkið. Sama gerði forsætisráðherra og bætti við matarverði, sem
gert hefur marga ríka. Biskup er leiðtogi þjóðkirkjunnar og amast við
hluta þegnanna með óskiljanlegum hætti. Nú er það ekki lögbrot að
hneigjast til sama kyns, en þjóðkirkjan vill enn hafa þá í sér hólfi líkt og
óhreinu börnin hennar Evu. Biskup telst hirðir meirihluta þjóðarinnar
sem enn tilheyrir þjóðkirkjunni. Hún hefur sérstöðu samkvæmt stjórnar-
skránni. Kirkjugarðar Reykjavíkur létu IMG Gallup nýverið kanna

hvort fólk tryði á tilvist að loknum dauða. Nær væri að kanna viðhorf til
samkynhneigðra og fá fram hvort söfnuðurinn deilir skoðun biskups.
Hagstofan taldi 250.661 sál í Þjóðkirkjunni 1. desember 2004. Nærri
lætur að 83% íbúa á Íslandi tilheyri þjóðkirkjunni. Hún hefur yfirburði
gagnvart öðrum trúfélögum og því fylgja ríkar skyldur og vandmeðfarnar.

Þjóðkirkjan á ekki að vera einangrað fyrirbrigði og þótt guðfræði geri
lítið úr samkynhneigð, ef Biskup er rétt skilinn, verður stofnun sem nýtur
velvilja stjórnarskrár að gæta vel að framkomu sinni. Mörgum er tilheyra
henni og telja sig trúaða er misboðið. Reyndar mun þetta vandamál leys-
ast ef farin verður sú leið að kirkjan blessi einungis þá sem henni tilheyra,
en hjúskapur verði einungis stofnaður með veraldlegum hætti fyrir til-
heyrandi embættismanni og trú komi þar ekki við sögu. Sá er háttur í
mörgum ríkjum er búa við kaþólska trú.

Mikil gerjun er í pólitískum heimi sveitarfélaganna. Margir skipta um
flokka. Ber Akureyri og Reykjavík hæst. Norðankratar streyma í Sjálf-
stæðisflokkinn og vinstri menn í Reykjavík eru áttavilltir þessa daganna.
Hver áhrifin verða á Alþingi er ekki vitað. Því miður virðist Framsóknar-
flokkur ætla að draga í land með breytingar á hjúskaparlöggjöf, Biskupi
til gleði, en áhugamönnum um jafnrétti til armæðu.

MenningarstarfMenningarstarfMenningarstarfMenningarstarfMenningarstarf
Laugardaginn 14. janúar
fer fram dagskrá helguð

Brynjólfi biskup Sveins-
syni í Safnahúsinu á Ísa-

firði. Þeir Helgi Þorláks-
son, sagnfræðingur, Már
Jónsson, sagnfræðingur
og sr. Skúli S. Ólafsson,
flytja erindi um skáldið.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Hvítasunnukirkjan Sal-

em: Barnastarfið hefst að
nýju kl. 17 á föstudag.
Bænastund kl. 16:30 á

sunnudag, samkoma kl.
17:00. Þriðjudaginn 17.
janúar verður kynning á

Alfa námskeiði kl. 20:00.
Ísafjarðarkirkja: Kirkju-
skólinn hefst að nýju kl.

16:30 miðvikudaginn 18.
janúar. Sem fyrr eru það

Árný, Elín og sr. Skúli
sem stýra dagskránni.
Guðsþjónusta verður

sunnudaginn 15. janúar
kl. 11:00.
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bara vilja fá að vera í friði.
Hann vildi greinilega láta lítið
á sér bera og stoppaði frekar
stutt“, segir Eygló Jónsdóttir,
kaffihúsagestur. Að sögn
starfsmanna á Langa Manga
staldraði Viggo við á kaffihús-
inu, fékk sér kaffibolla og
skoðaði myndlistasýningu
sem þar stendur yfir. Sam-
kvæmt upplýsingum bb.is
kom Viggo til Ísafjarðar á
laugardag með ferjunni Baldri
yfir Breiðafjörð. Var hann einn
að ferðast á bíl og sneri aftur
með Baldri á sunnudag.

Grafíkball í fyrstaGrafíkball í fyrstaGrafíkball í fyrstaGrafíkball í fyrstaGrafíkball í fyrsta
sinn í tæp 20 ársinn í tæp 20 ársinn í tæp 20 ársinn í tæp 20 ársinn í tæp 20 ár

06.07 Ísfirska hljómsveitin
Grafík heldur dansleik í fé-
lagsheimilinu í Hnífsdal þann
23. júlí næstkomandi. Að-
spurður segist Helgi Björnsson
söngvari sveitarinnar halda að
hátt í tuttugu ár séu síðan Graf-
ík hélt dansleik fyrir vestan.
„Það hlýtur að vera ansi langt
síðan. Sennilega var síðasta
Grafíkballið haldið þar árið
1987, þá með Andreu Gylfa-
dóttur söngkonu. Sjálfur söng
ég síðast með Grafík á balli
fyrir vestan í júlí 1986“, segir
Helgi.

SæluhelgiSæluhelgiSæluhelgiSæluhelgiSæluhelgi
á Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyriá Suðureyri

11.07 Sumarhátíðin Sælu-
helgi á Suðureyri er að baki
og þótti takast vel þrátt fyrir
að veður hafi ekki verið með
besta móti. „Sæluhelgin hepp-
naðist vonum framar þrátt fyrir
leiðindaveður og í heildina
litið erum við ánægðir. Þó það
hafi verið blautt og vindasamt
yfir helgina tel ég að allir hafi
farið heim með sól í hjarta“,
segir Sturla Páll Sturluson,
einn Mansavina sem skipu-
leggja Sæluhelgina.

Varðeldur íVarðeldur íVarðeldur íVarðeldur íVarðeldur í
NaustahvilftNaustahvilftNaustahvilftNaustahvilftNaustahvilft

18.07 Nær 250 manns gengu
upp í Naustahvilft í fjallinu
Erni ofan byggðar á Ísafirði til
að njóta skemmtunar við varð-
eld á föstudagskvöld. Sam-
koman var liður í útivistarhá-
tíðinni Útilífverunni. „230
manns skráðu sig í gestabók-
ina og eflaust hefur einhverj-
um láðst að kvitta fyrir komu
sína. Þarna var fólk á öllum
aldri og margir sem höfðu
aldrei farið upp í Naustahvilft
en skelltu sér nú þar sem þeir
höfðu skemmtilegt tilefni“,
segir Rúnar Óli Karlsson, einn
af skipuleggjendunum.

Hafnarstræti 17 rifiðHafnarstræti 17 rifiðHafnarstræti 17 rifiðHafnarstræti 17 rifiðHafnarstræti 17 rifið
03.08 Ásýnd Eyrar í Skut-

ulsfirði breyttist mjög í gær-
morgun þegar starfsmenn Ísa-
fjarðarbæjar hófust handa við
að rífa húsið númer 17 við
Hafnarstræti. Staðið hefur til
um nokkurra ára skeið að rífa
húsið þar sem það hefur lengi
verið fyrir skipulagi enda stóð

það vel út í Hafnarstrætið. Eig-
andi hússins, Ísafjarðarbær,
seldi húsið í vor fyrir 2.005
krónur en kaupandinn stóð
ekki við tilboð sitt. Því var
ákveðið að rífa það nú. Húsið
var byggt árið 1907 og bílskúr
við það var byggður árið 1940.
Það var í heild tæpir 275 fer-
metrar að stærð.

Raggagarður opnarRaggagarður opnarRaggagarður opnarRaggagarður opnarRaggagarður opnar

08.08 Raggagarður, fjöl-
skyldugarður Vestfjarða í
Súðavík, var tekinn í notkun á
laugardag. „Það var rosalega
stór áfangi að geta opnað garð-
inn í ár. Ég gat ekki betur séð
en að börn og fullorðnir hafi
verið hæstánægð með þetta en
það var töluvert að fólki þarna
saman komið og svo var stöð-
ugt rennerí allan daginn“, segir
Vilborg Arnarsdóttir frum-
kvöðull að byggingu garðsins
en nú hefur verið stofnað
áhugamannafélagið Ragga-
garður um uppbyggingu hans.

Mýrarknatt-Mýrarknatt-Mýrarknatt-Mýrarknatt-Mýrarknatt-
spyrnumótspyrnumótspyrnumótspyrnumótspyrnumót

11.08 Mót í mýrarknatt-
spyrnu verður haldið á Ísafirði
um helgina og er það í annað
sinn sem keppni í þessari
skemmtilegu en miður hrein-
legu íþrótt er haldin á Íslandi.
Knattspyrnufélagið Reynir frá
Hnífsdal varð fyrsti Íslands-
meistarinn í fyrra og verða
liðsmenn þess krýndir um
helgina. Upphaf þessarar
óvenjulegu íþróttar má rekja
til skóglendis Norður-Finn-
lands þar sem er að finna tals-
verð mýrlendi sem myndast á
auðum blettum í skóginum
eftir að tré hafa verið höggvin.

HerkastalinnHerkastalinnHerkastalinnHerkastalinnHerkastalinn
endurbyggður?endurbyggður?endurbyggður?endurbyggður?endurbyggður?

16.08 Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur veitt heim-
ild til að skipta tveimur íbúð-
um hússins að Mánagötu 4 á
Ísafirði í þrjár íbúðir og til að
hafa í húsinu verslunar- og
þjónusturými auk þess að setja
kvist á austurhlið hússins.
Breytingarnar eru hannaðar af
Sverri Norðfjörð. Um leið og
nefndin féllst á tillögurnar
benti hún á ákvæði um bruna-
varnir. Mánagata 4 er í daglegu
tali nefnd Herkastalinn og
hófst bygging hússins árið
1920.  Hjálpræðisherinn reisti
húsið og árið 1922 var stofn-
sett í kjallara þess „gamal-
mennahæli“ og mun það hafa
verið fyrsta elliheimilið á Ís-
landi.

PerlufiskurPerlufiskurPerlufiskurPerlufiskurPerlufiskur
hættir starfsemihættir starfsemihættir starfsemihættir starfsemihættir starfsemi

20.08 Fiskverkunin Perlu-
fiskur á Þingeyri hefur hætt
starfsemi og einnig hefur út-
gerð í eigu sömu eigenda verið
hætt. Nú eru 22 skráðir at-
vinnulausir á Þingeyri. For-
maður atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar hefur heyrt af

málinu en ekkert erindi hefur
borist á borð nefndarinnar og
því hefur nefndin ekki fjallað
um það. Fleiri eru nú atvinnu-
lausir á Þingeyri en á Bíldudal.

Ástarvikan settÁstarvikan settÁstarvikan settÁstarvikan settÁstarvikan sett
22.08 Hjartalaga blöðrum

var sleppt upp í himininn er
Ástarvikan í Bolungarvík var
sett í gær. „Bæjarbúar og ná-
grannar tóku vel í upphaf Ást-
arvikunnar og það var ljóm-
andi vel mætt“, segir Ingibjörg
Vagnsdóttir, einn af skipu-
leggjendum Ástarviku. Mark-
mið ástarvikunnar er að fjölga
Bolvíkingum og verða verð-
laun í boði fyrir afraksturinn.

Leggur af stað íLeggur af stað íLeggur af stað íLeggur af stað íLeggur af stað í
VestfjarðasundVestfjarðasundVestfjarðasundVestfjarðasundVestfjarðasund

22.08 Sundkappinn Bene-
dikt Lafleur hóf sjósundferða-
lag sitt um Vestfirði í gær þeg-
ar hann lagði upp frá Gilsfirði.
Hann ætlar að synda alla firði
fjórðungsins að Ströndum
undanskildum til að draga at-
hygli að náttúrulegum og
menningarlegum fjársjóðum
sem þar eru. Áætlað er að
ferðalagið taki um tvær vikur.
Markmiðið með sundinu er
annars vegar að vekja athygli
almennings á þeim umhverfis-
perlum sem Vestfirðir hafa
upp á að bjóða nútímanum
með sinni ósnortnu náttúru,
sem og kröftugu menningar-
starfi Vestfirðinga í heima-
byggð sinni, sögu þeirra og
framtíð í heimi nútímans.

Sindraberg óskarSindraberg óskarSindraberg óskarSindraberg óskarSindraberg óskar
gjaldþrotaskiptagjaldþrotaskiptagjaldþrotaskiptagjaldþrotaskiptagjaldþrotaskipta

23.08 Stjórn sushi-verk-
smiðjunnar Sindrabergs ehf.,
á Ísafirði hefur óskað eftir því
að bú félagsins verði tekið til
gjaldþrotaskipta. Sindraberg
var stofnað haustið 1999 og
var megin tilgangur með stofn-
un þess, framleiðsla á frosnum
sushi-réttum. Um var að ræða
nýsköpun, ekki bara á Íslandi,
heldur í Evrópu. Fyrirtækið
hóf að selja sushi-rétti á inn-
lendum markaði, en markað-
urinn reyndist afar smár. Strax
í byrjun var þó stefnt að út-
flutningi sem hófst á árinu
2000. Tap hefur verið á rekstri
fyrirtækisins.

Stútur undir stýriStútur undir stýriStútur undir stýriStútur undir stýriStútur undir stýri
endaði inn í garðiendaði inn í garðiendaði inn í garðiendaði inn í garðiendaði inn í garði

29.08 Jeppabifreið lenti utan
vegar á Seljalandsvegi á Ísa-
firði aðfararnótt laugardags og
endaði hún inn í garði húss
við Miðtún. Vegfarandi, sem
varð vitni að atburðinum, til-
kynnti óhappið til lögreglu.
Þegar lögregla kom á staðinn
voru tveir menn í bifreiðinni.
Þegar þeir urðu lögreglu varir
lögðu þeir á flótta en náðust
fljótt og voru þeir handteknir.
Ökumaður bílsins er grunaður
um ölvun við akstur. Erfitt er
að átta sig á með hvaða hætti
óhappið átti sér stað því bif-
reiðin rann afturábak niður af

Ríkisstjórn Íslands
samþykkti í haust tillögu

samgönguráðherra um
aðgerðir á Óshlíðarvegi.

Vegagerðinni var falið að
hefja rannsóknir og und-
irbúning að jarðaganga-
gerð með það fyrir aug-

um að framkvæmdir geti
hafist haustið 2006. Gert

er ráð fyrir að jarðgöngin
verði um 1.220 metrar að

lengd og kosti um einn
milljarð króna. Einnig var

samþykkt að auka eftirlit á
veginum um hlíðina og það

verði forgangsatriði að
koma upp GSM sambandi

á þessum vegarkafla. Í
minnisblaði sem Sturla

Böðvarsson samgönguráð-
herra lagði fram á fundin-
um er sagt frá stöðu mála

og þeirri hættu sem vegfar-

endur hafa ítrekað staðið
frammi fyrir undanfarin

ár. Þá er sagt frá þeim
hugmyndum sem fram
hafa komið til lausnar

vandamálsins. Þessi
ákvörðun vakti blendin

viðbrögð hjá Vestfirðing-
um, sem vildu margir að
farnar væru aðrar leiðir
en þær sem ríkisstjórnin

stakk upp á.

Jarðgöng í ÓshlíðJarðgöng í ÓshlíðJarðgöng í ÓshlíðJarðgöng í ÓshlíðJarðgöng í Óshlíð

veginum. Helst geta menn þess
til að ökumaðurinn hafi ætlað
að snúa bifreið sinni með þess-
um afleiðingum.

RækjuvinnsluRækjuvinnsluRækjuvinnsluRækjuvinnsluRækjuvinnslu
hætt í Súðavíkhætt í Súðavíkhætt í Súðavíkhætt í Súðavíkhætt í Súðavík

31.08 Rækjuvinnslu hjá
Frosta hf. í Súðavík verður
hætt innan skamms og við það
missa 18 manns vinnuna hjá
fyrirtækinu. Stjórn félagsins
ákvað þetta til þess að komast
hjá því að félagið færi í þrot.
Eigendur Frosta hf. eru Hrað-
frystihúsið-Gunnvör hf. í
Hnífsdal og Súðavíkurhrepp-
ur. Fyrirtækið var stofnað á
síðasta ári og tók við rækju-
vinnslu HG í Súðavík 1. maí
2004.

Hálf milljónHálf milljónHálf milljónHálf milljónHálf milljón
safnaðistsafnaðistsafnaðistsafnaðistsafnaðist

06.09 Ágóði góðgerðartón-
leika Krabbameinsfélagsins
Sigurvonar sem haldnir voru í
íþróttahúsinu á Torfnesi í lok
ágúst er um hálf milljón króna
samkvæmt fyrstu tölum. Allir
sem komu að tónleikunum
gáfu vinnu sína og settur var
upp ljósabúnaður sem vegur
1.200 kg og er það stærsta
ljósakerfi sem notað hefur ver-
ið á Vestfjörðum. Á tónleikun-
um komu fram Á móti sól,
Birgitta Haukdal, Nylon, Sign,
Davíð Smári Harðarson, Nine
elevens, Apollo og Húsið á
sléttunni.

Hönnun brúarHönnun brúarHönnun brúarHönnun brúarHönnun brúar
yfir Mjóafjörðyfir Mjóafjörðyfir Mjóafjörðyfir Mjóafjörðyfir Mjóafjörð

12.09 Segja má að nú sjái
fyrir endann á síðasta áfangan-
um í uppbygginu Djúpvegar
en unnið er að hönnun brúar
yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi
og hefur verið ákveðið að
byggja bogabrú. Brúin er liður
í endurbyggingu Djúpvegar á
28,3 km kafla frá Eyrarhlíð í

Ísafirði, yfir Reykjarfjörð, yfir
Mjóafjörð um Hrútey og að
slitlagsenda utan Hörtnár.
Ætlunin er að ljúka verkinu
árið 2008. Þegar hafa verið
opnuð tilboð í 3,6 kílómetra
hluta leiðarinnar í Svansvík,
sem er fyrsti hluti síðasta
áfanga uppbyggingar Djúp-
vegar, eins og komist er að
orði í framkvæmdafréttum
Vegagerðarinnar. Brúin mun
liggja yfir sundið austanmegin
við Hrútey en vestanmegin
verður lögð fylling. Sundinu
að vestanverðu verður líklega
lokað áður en brúin verður
byggð.

Verðandi ráðherraVerðandi ráðherraVerðandi ráðherraVerðandi ráðherraVerðandi ráðherra
óskað til hamingjuóskað til hamingjuóskað til hamingjuóskað til hamingjuóskað til hamingju

26.09 Á árlegum aðalfundi
Eldingar, félags smábátaeig-
enda á Vestfjörðum, sem hald-
inn var á Hótel Ísafirði í gær,
lét fundurinn bóka hamingju-
óskir til nýskipaðs sjávarút-
vegsráðherra Einars Kr. Guð-
finnssonar sem tekur við em-
bætti á morgun. Óskar aðal-
fundur Eldingar Einari vel-
farnaðar í starfi og vonast
félagið eftir góðu samstarfi við
hann í framtíðinni. Einar er
fyrsti ráðherra sem Vestfirð-
ingar hafa átt síðan Sighvatur
Björgvinsson hvarf úr ríkis-
stjórn árið 1995 og fyrsti vest-
firski ráðherra Sjálfsstæðis-
flokksins síðan Matthías
Bjarnason lét af embætti 1987.

Meintar ólöglegarMeintar ólöglegarMeintar ólöglegarMeintar ólöglegarMeintar ólöglegar
sæbjúgnaveiðarsæbjúgnaveiðarsæbjúgnaveiðarsæbjúgnaveiðarsæbjúgnaveiðar

04.10 Varðskip kom á sun-
nudaginn að Hannesi Andrés-
syni SH-747 þar sem skipið
var við sæbjúgnaveiðar á
Aðalvík. Við athugun varð-
skipsmanna kom í ljós að leyfi
til tilraunaveiða á sæbjúgum
var útrunnið. Var skipið því
fært til Bolungarvíkur og er
málið nú til meðferðar hjá

sýslumanninum í Bolungar-
vík. Veiðar á sæbjúgum í plóg
eru bannaðar við Ísland nema
með sérstöku leyfi frá sjávar-
útvegsráðuneytinu.

Sturla kominnSturla kominnSturla kominnSturla kominnSturla kominn
til heimahafnartil heimahafnartil heimahafnartil heimahafnartil heimahafnar

12.10 Sturla Halldórsson,
nýr hafnsögubátur Ísfirðinga,
sigldi rétt í þessu inn Skutuls-
fjörðinn til heimahafnar. Nú
býðst bæjarbúum að skoða
bátinn og þiggja kaffiveitingar
í Guðmundarbúð. Aðspurður
segir Guðmundur Kristjáns-
son hafnarstjóri að sér lítist
vel á bátinn. Hann hafi reynst
vel í sjó á siglingunni frá Pól-
landi þrátt fyrir vonskuveður
á köflum. Sturla Halldórsson,
sem nefndur er í höfuðið á
fyrrum yfirhafnaverði Ísa-
fjarðar, verður strax tekinn í
notkun en Þytur, gamli lóðs-
bátur Ísafjarðarhafnar, verður
seldur. Eins og sagt hefur verið
frá var báturinn sjósettur í
Gdansk í Póllandi í ágúst og
var lagt af stað áleiðis til Ís-
lands fyrir tæplega þremur vik-
um síðan.

Til stendur aðTil stendur aðTil stendur aðTil stendur aðTil stendur að
kaupa nýtt skipkaupa nýtt skipkaupa nýtt skipkaupa nýtt skipkaupa nýtt skip

24.10 Til stendur að kaupa
nýtt skip í stað flutningaskips-
ins Jaxlsins sem seldur var til
Danmerkur í síðustu viku. Að
því er kemur fram á mbl.is
segir Einar Vignir Einarsson,
skipstjóri Jaxlsins og talsmað-
ur Sæskipa ehf., að rekstur
skipsins hafi gengið erfiðlega
þrátt fyrir samning um gáma-
flutninga fyrir Eimskip. Þá
segir Einar reksturinn vera
þungan og ótraustan, sér í lagi
þar sem fyrirtækið hafi ekki
bindandi flutningasamninga
við fleiri en Eimskip, og því
hafi tap verið mikið á rekstr-
inum. Nú er verið að leita kjöl-
festusamninga til að tryggja
rekstur nýs skips. Jaxlinn tekur

02.PM5 5.4.2017, 10:0717



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 11. JANÚAR 20061818181818

Fréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hlutiFréttaannáll ársins 2005 – síðari hluti
18 tuttugu feta gáma, en skipið
sem Sæskip ehf. hefur auga-
stað á tekur 140 slíka gáma.

Lengstu GSMLengstu GSMLengstu GSMLengstu GSMLengstu GSM
-eyður um 25 km-eyður um 25 km-eyður um 25 km-eyður um 25 km-eyður um 25 km

25.10 Eins og fram kom á
bb.is fyrir helgi hefur verið
settur upp nýr sendir fyrir
GSM símasamband á Bæjum
á Snæfjallaströnd, en eins og
flestir vita hefur lítið sem ekk-
ert GSM samband verið í Ísa-
fjarðardjúpi, auk þess sem
ekkert samband náðist utar-
lega á Óshlíð. Gott GSM sam-
band er nú frá Bolungarvík
alla leið inn í utanverðan Seyð-
isfjörð, með þeirri undantekn-
ingu þó að það er örlítið slitrótt
innst í Álftafirði. Fullt sam-
band er í vegskálunum fjórum
á Óshlíð. Lengstu eyður í
GSM sambandi á leiðinni frá
Hólmavík til Bolungarvíkur
eru nú um 25 kílómetrar. Áður
var lengsta eyðan um 120 kíló-
metrar.

Lagt til að lögreglu-Lagt til að lögreglu-Lagt til að lögreglu-Lagt til að lögreglu-Lagt til að lögreglu-
embættum fækkiembættum fækkiembættum fækkiembættum fækkiembættum fækki

25.10 Framkvæmdanefnd
um nýskipan lögreglumála
hefur gert það að tillögu sinni
að lögregluembættum á Ís-
landi fækki úr 26 í 15, og þar
af verði sjö svokölluð lykil-
embætti. Samkvæmt tillög-
unni á að sameina löggæslu í
Bolungarvík og Patreksfirði
við lögregluembættið á Ísa-
firði, sem þá verði skilgreint
sem lykilembætti. Þá stingur
nefndin að auki upp á að lög-
gæsla í Reykhólahreppi og í
Hólmavík verði sameinuð lög-
regluembættinu í Borgarnesi.
Þannig verður bara eitt lög-
regluembætti á Vestfjörðum.
Gengið er út frá því í skýrslu
nefndarinnar að almenn lög-
gæsla muni eflast alls staðar á
landinu, og ekki er gert ráð

fyrir því að fækka lögreglu-
stöðvum.

Vill koma Já íVill koma Já íVill koma Já íVill koma Já íVill koma Já í
eigu Vestfirðingaeigu Vestfirðingaeigu Vestfirðingaeigu Vestfirðingaeigu Vestfirðinga

28.10 Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
hefur hafið vinnu við að koma
fyrirtækinu Já í eigu fjársterkra
aðila á Vestfjörðum. Hann
hefur óskað eftir fundi með
Katrínu Olgu Jóhannesdóttur,
stjórnarformanni fyrirtækis-
ins, þar sem möguleg kaup
verða rædd. Vonast er til að sá
fundur fari fram strax eftir
helgi.  Eins og fram kom í
fréttum í gær verður starfstöð
Já á Ísafirði lokað frá 1. janúar
á næsta ári og tapast við það
fimm störf. Hefur þessi ákvör-
ðun fyrirtækisins vakið sterk
viðbrögð, svo ekki sé fastar
að orði kveðið.

Fuglar himinsFuglar himinsFuglar himinsFuglar himinsFuglar himins
03.11 Sóknarnefnd Ísafjarð-

arkirkju hefur valið tillögu
Ólafar Nordal „Fuglar himins-
ins“ sem altaristöflu í Ísafjarð-
arkirkju. Verkið samanstendur
af lóum úr fallega brúnum
jarðleir, og er það hugmynd
listamannsins að sóknarbörn
kirkjunnar verði fengin með í
það verk að móta leirfuglana.
Í ár eru liðin tíu ár frá því að
Ísafjarðarkirkja var vígð, en
þrátt fyrir að þetta langur tími
sé liðinn hefur ekki enn verið
komið fyrir altaristöflu.

Nýr veitinga-Nýr veitinga-Nýr veitinga-Nýr veitinga-Nýr veitinga-
staður opnarstaður opnarstaður opnarstaður opnarstaður opnar

10.11 Nýr veitingastaður,
Fernando´s, opnaði í miðbæ
Ísafjarðar klukkan 11.30 í dag.
Staðurinn, þar sem seldir eru
hefðbundnir skyndibitar, ýms-
ir ítalskir pastaréttir og fleira í
þeim dúr, er til húsa þar sem
Pizza ´67 var áður og verður
opinn frá klukkan 11.30 til

23.30 fimmtudaga til sunnu-
daga, en til kl. 22 aðra daga.

Vel á þriðju milljónVel á þriðju milljónVel á þriðju milljónVel á þriðju milljónVel á þriðju milljón
bætast í flygilsjóðbætast í flygilsjóðbætast í flygilsjóðbætast í flygilsjóðbætast í flygilsjóð

14.11 Vel á þriðju milljón
króna safnaðist í flygilsjóð
Tónlistarskóla Ísafjarðar á
styrktartónleikum sem haldnir
voru í Ísafjarðarkirkju í gær.
Tónleikarnir voru vel sóttir,
enda voru flytjendur einir hátt
á annað hundrað manns. Þor-
steinn Jóhannesson, einn söng-
vara úr Karlakórnum Erni, og
Margrét Hreinsdóttir gáfu 758
þúsund í sjóðinn. Þá barst
milljón frá Styrktarsjóði Tón-
listarskólans og fjölmörg fyr-
irtæki á svæðinu keyptu styrkt-
arlínur í dagskrá tónleikanna.

Viðurkenning RótaViðurkenning RótaViðurkenning RótaViðurkenning RótaViðurkenning Róta
21.11 Félag Pólverja á

Vestfjörðum hlaut viðurkenn-
ingu á aðalfundi Róta, félags
áhugafólks um menningarfjöl-
breytni, sem haldinn var á
fimmtudag. Í fréttatilkynningu
segir að Pólverjarnir hafi hlot-
ið viðurkenninguna fyrir stofn-
un félagsins síðastliðið vor og
óska Rætur þeim til hamingju
með framtakið og segjast
hlakka til að vinna með þeim
að ýmsum menningar- og
félagsmálum í framtíðinni.

Ísafjarðarbíó sjötugtÍsafjarðarbíó sjötugtÍsafjarðarbíó sjötugtÍsafjarðarbíó sjötugtÍsafjarðarbíó sjötugt

22.11 Ísafjarðarbíó er eitt
elsta starfandi kvikmyndahús
á Íslandi, en fyrsta kvikmynda-
sýningin í Alþýðuhúsinu var
þann 23. nóvember 1935, og
verður bíóið því sjötugt á
morgun. Fyrsta myndin sem
sýnd var í bíóinu var örkin
hans Nóa, eða Noah’s Ark eins
og hún heitir á frummálinu. Í
tilefni af stórafmælinu stendur
til að frumsýna bíómyndina
Harry Potter og eldbikarinn,
og stendur Ísfirðingum og

Akvegur var lagður í
Leirufjörð í Jökulfjörð-

um í blóra við samþykkt
umhverfisnefndar Ísa-

fjarðarbæjar. Í kjölfarið
hófst umferð bíla í firð-
inum og óttuðust ýmsir

mikil og óafturkræf nátt-
úruspjöll í kjölfarið.

Landeigandi kvaðst ætla
að „labba“ með jarðýtu í

Leirufjörð til þess að
stöðva landbrot. Ísafjarð-

arbær óskaði síðar eftir
lögreglurannsókn. Jarðeig-

andi sótti fyrir skemmstu
um að slóðinn fengi að

standa með þeim lagfær-

ingum og frágangi sem
samkomulag yrði um þar
til hægt er að klára varn-

ir gegn landrofi í firð-
inum. Umhverfisnefnd
taldi ekki rétt að fjalla

um erindið á meðan mál-
ið væri enn í meðferð hjá

ríkissaksóknara.

nærsveitarmönnum því til
boða að verða fyrstir Íslend-
inga til að bera myndina aug-
um.

Frjáls verslunFrjáls verslunFrjáls verslunFrjáls verslunFrjáls verslun
með rafmagnmeð rafmagnmeð rafmagnmeð rafmagnmeð rafmagn

23.11 Eftir áramót fá ein-
staklingar að skipta við hvaða
þann raforkusala sem þeim
sýnist, en síðustu áramót var
þessi verslun gefin frjáls fyrir
fyrirtæki sem nota 100 kílóvött
eða meira. Að sögn Kristjáns
Haraldssonar, orkubússtjóra
Orkubús Vestfjarða, nýtti ekk-
ert fyrirtæki á Vestfjörðum sér
þennan nýtilkomna kost að
flytja viðskipti sín til annarra
raforkufyrirtækja. „Mismunur
á orkuverði er ákaflega lítill“,
segir Kristján. „Ég sé því ekki
fram á að venjulegt heimili
muni spara mikið meira en
hundrað krónur á mánuði á
því að flytja sig frá dýrasta
raforkusala til þess ódýrasta.“

SameiginlegtSameiginlegtSameiginlegtSameiginlegtSameiginlegt
framboð í vorframboð í vorframboð í vorframboð í vorframboð í vor

01.12 Vinstrihreyfingin
Grænt-framboð samþykkti á
félagsfundi sínum í gærkvöldi
að ganga til sameiginlegs
framboðs með Samfylking-
unni og Frjálslyndum og óháð-
um, en þeir flokkar höfðu báðir
samþykkt framboðshugmynd-
ina fyrr í vikunni. Að sögn
Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur,
formanns svæðisfélags Vin-
stri-Grænna í Ísafjarðarbæ,
gengur flokkurinn fullur bjart-
sýni til þessa samstarfs.

Bjargaði drengBjargaði drengBjargaði drengBjargaði drengBjargaði dreng
frá drukknunfrá drukknunfrá drukknunfrá drukknunfrá drukknun

02.12 Ungur drengur var
nærri drukknaður í sundlaug-
inni í Bolungarvík í gærmorg-
un. Sigríður Guðjónsdóttir,
leikfimi- og sundkennara í
Bolungarvík, sýndi mikið
snarræði og beitti drenginn
blástursaðferðinni, en óhappið
átti sér stað í sundtíma hjá
sjötta bekk í Bolungarvík sem

Sigríður kennir.

HéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómurHéraðsdómur
plástraðurplástraðurplástraðurplástraðurplástraður

08.12 Á annan tug kvenna
og karla komu saman og settu
plástra á Héraðsdóm Vest-
fjarða á Ísafirði á þriðjudag til
að vekja athygli vanheilsu rétt-
arkerfisins á Íslandi með tákn-
rænum hætti. Tiltækið var
liður í 16 daga átaki gegn kyn-
bundnu ofbeldi sem nú stendur
yfir.

Verðlaun ís-Verðlaun ís-Verðlaun ís-Verðlaun ís-Verðlaun ís-
firskrar alþýðufirskrar alþýðufirskrar alþýðufirskrar alþýðufirskrar alþýðu

19.12 Ákveðið hefur verið
að veita Jóhannesi Jónssyni
kaupmanni í Bónus verðlaun
ísfirskrar alþýðu fyrstum
manna. Til verðlaunanna var
stofnað í haust á ársafmæli
Heimastjórnarhátíðar alþýð-
unnar á Ísafirði. Við stofnun
verðlaunanna var ákveðið að
veita þau til fyrirtækja, ein-
staklinga eða stofnana sem
mikið hafa lagt af mörkum til
stuðnings við mannlíf og
byggð á Ísafirði. Jón Fanndal
Þórðarson frumkvöðull verð-
launanna segir Jóhannes í
Bónus mjög verðugan verð-
launahafa. „Með opnun versl-
unar Bónuss á Ísafirði fór
vöruverð á Ísafirði á einu
augabragði úr því hæsta á
landinu í það lægsta. Áratug-
um saman máttu Ísfirðingar
greiða hæsta vöruverð á land-
inu og var flutningskostnaði
jafnan kennt um. Færð hafa
verið rök fyrir því að fólksflótti
hefði verið ennþá meiri héðan
en raun ber vitni ef verslun
Bónuss hefði ekki komið til“,
segir Jón.

Orkan opnarOrkan opnarOrkan opnarOrkan opnarOrkan opnar
bensínstöðbensínstöðbensínstöðbensínstöðbensínstöð

19.12 Bensínstöð Orkunnar
á Skeiði í Skutulsfirði opnaði
formlega á laugardag við mik-
ið húllumhæ. Var það bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, Halldór
Halldórsson, sem dældi fyrstu
seldu bensínlítrunum á gamla

bakarísbílinn, en eins og kunn-
ugt er var byrjað að dæla
bensíni fyrir rúmri viku síðan.
Að sögn Gunnars Skaptasonar
hjá Orkunni tókst opnunin
ljómandi vel.

BæjarlistamaðurBæjarlistamaðurBæjarlistamaðurBæjarlistamaðurBæjarlistamaður
ÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjar

20.12 Leikarinn Elfar Logi
Hannesson frá Bíldudal hefur
verið útnefndur bæjarlista-
maður Ísafjarðarbæjar. Var
það ákveðið á fundi menn-
ingamálanefndar Ísafjarðar-
bæjar á dögunum eftir að
nefndin hafði skipst á skoðun-
um um nokkra einstaklinga
sem komu til greina. Elfar
Logi er vel menntaður í leik-
listinni en hann brautskráðist
frá Kómedíulistarskólanum í
Kaupmannahöfn árið 1997. Þá
hefur hann komið víða við á
þeim árum sem liðin eru. Hann
kom meðal annars á stofn
Kómedíuleikhúsinu á Ísafirði
sem hefur einbeitt sér að vest-
firskum leikverkum.

PóstþjónustaPóstþjónustaPóstþjónustaPóstþjónustaPóstþjónusta
minnkar ekkiminnkar ekkiminnkar ekkiminnkar ekkiminnkar ekki

30.12 Sveitarstjórn Súða-
víkurhrepps hefur samþykkt
drög að samningi við Íslands-
póst um póstþjónustu og út-
færslu þjónustunnar í dreifbýli
hreppsins, en eins og sagt hef-
ur verið frá stóð til að póstur
bærist með sunnanpósti inn í
Djúp og yrði dreift af Hólma-
víkurpóstinum nú þegar land-
pósturinn lætur af störfum um
áramótin. Í þessum samnings-
drögum kemur fram að póst-
þjónustan muni verða frá
Laugalandi til Ísafjarðar og til
baka aftur samdægurs þrjá
daga í viku, mánudaga, mið-
vikudaga og föstudaga ef veð-
ur og færð leyfir og með tilliti
til hátíðardaga. Leggur póst-
maður af stað frá Laugarlandi
klukkan 9 á morgnana fyrr-
greinda daga áleiðis til Ísa-
fjarðar, þar sem póstur verður
sóttur og honum dreift inn í
Djúp á sama hátt og verið hef-
ur.

Lagði akveg í LeirufjörðLagði akveg í LeirufjörðLagði akveg í LeirufjörðLagði akveg í LeirufjörðLagði akveg í Leirufjörð
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Tvær breytingar hafa verið
auglýstar á aðalskipulagi
Súðavíkurhrepps og er í báð-
um tilvikum um að ræða breyt-
ingar á landnotkun í sveitarfé-
laginu. Annars vegar er áætlað
að aflétta hverfisvernd við
Seljaland í botni Álftafjarðar
og skipuleggja 172 hektara
sem frístundabyggð fyrir um
það bil 60-70 frístundahús.
Svæðið afmarkast af vatns-

verndarsvæði til suðurs og
landi Svarthamra skammt
norðan Svarfhólsár til norður.
Svæðið nær upp í 260 metra
yfir sjávarmáli og afmarkast
til austurs af veghelgunar-
svæði þjóðvegar.

Hins vegar er um að ræða
svæði sem skilgreint er sem
landbúnaðarsvæði og óbyggt
svæði, en þar er gert ráð fyrir
að verði blanda frístunda-

byggðar og skógræktar. Það
svæði er um 77 hektarar að
stærð fyrir um 10-15 frístunda-
hús, og nær svæðið upp í 200
metra yfir sjávarmáli. Breyt-
ingartillagan var lögð fram til
sýnis á skrifstofu og heimasíðu
Súðavíkurhrepps verður þar
fram til 30. janúar. Frestur til
að gera athugasemdir er til 15.
febrúar og skal þeim skilað á
skrifstofu sveitarfélagsins.

Nýjar frístundabyggðir
Aðalskipulag Súðavíkurhrepps

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, formaður stjórnar Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða skrifar

Aukin starfsemi Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða árið 2006

Á nýju ári er oft gott að líta
til baka og skoða hvað áunnist
hefur í hinum ýmsu málum.
Hjá Atvinnuþróunarfélagi
Vestfjarða (skammst. AtVest.)
er ýmislegt á döfinni sem von-
andi kemur til með að auka
fjölbreytni í atvinnulífi Vest-
fjarða í framtíðinni. AtVest
hefur með höndum marghátt-
uð verkefni og nú í nóvember
s.l. var skrifað undir samning
um að félagið tæki að sér fram-
kvæmd á Vaxtarsamningi
Vestfjarða. Þar er m.a. verið
að tala um að koma á fót klasa-
myndun fyrirtækja, sem von-
andi leiðir af sér samstarf og
nýsköpun í atvinnu á svæðinu.
Í kjölfarið er verið að fjölga
störfum hjá AtVest og er sú
aukning aðallega í Vestur-
byggð og á Hólmavík.  Jafn-
framt á Reykhólahreppur að
fá meiri hlutdeild í vinnu þeirra
starfsmanna.

Það er vissulega á brattann
að sækja við að skapa ný at-
vinnutækifæri á Vestfjörðum.
Horft er til aukinnar ferðaþjón-
ustu og  möguleika til háskóla-
náms og rannsóknarvinnu í
tengslum við það. Hafin er
starfsemi Markaðsstofu Vest-
fjarða sem AtVest hefur unnið
við að koma á fót og er sam-
starfsverkefni AtVest, Fjórð-
ungssambands Vestfjarða,

sveitarfélaga á Vestfjörðum og
Ferðamálasamtaka Vest-
fjarða. Þar verður unnið að
markaðssetningu á Vestfjörð-
um í víðum skilningi, bæði í
ferðaþjónustu og jákvæðri
kynningu á búsetumöguleik-
um.

Mikilsverður árangur náðist
12. mars 2005 þegar undirrit-
aður var stofnsamningur Há-
skólasetur Vestfjarða, en At-
Vest er einn af stofnaðilum og
hafði lengi unnið að því verk-
efni og það ferli endar vonandi
með að við sjáum hér Háskóla
Vestfjarða. Að því verðum við
öll að vinna sem viljum sjá
Vestfirði og vestfirskt mannlíf
vaxa og dafna. Það gerist ekki
nema með meiri menntun,
nýsköpun og framsækni á öll-
um sviðum. Snjóflóðasetur,og
aukin starfsemi  Hafrann-
sóknastofnunar á Ísafirði eru
dæmi  um starfsemi sem hefur
verið að aukast.  Ný stofnun
um loftslagsbreytingar á Norð-
urslóðum er vonandi að kom-
ast á fót á Ísafirði. Vestfirðir á
miðöldum er dæmi um rann-
sóknarverkefni sem fór vel af
stað.

Að vísu eru þetta ekki mörg
störf, en við megum ekki
gleyma því að mjór er oft mik-
ils vísir og hvert og eitt starf
sem verður til er ávinningur

og skapar oft fleiri afleidd
störf. AtVest var frumkvöðull
að rannsókna- og undirbún-
ingsvinnu við að koma af stað
kalkþörungavinnslu á Bíldu-
dal og vann að því allt frá
árinu 2000 til vors 2004. Það
var síðan selt núverandi fram-
kvæmdaaðilum. Því verki
miðar vel áfram og mun skapa
11-14 störf á Bíldudal. Margir
horfa til þess að við séum ekki
að koma á fót stóriðju eins og
t.d. er á Austfjörðum og því sé
lítið að gerast hjá okkur, og
fólki haldi áfram að fækka.
En hvað er að gerast á Aust-
fjörðum?  Jú, vissulega eru
miklar framkvæmdir í gangi
og mikið vinnuafl að störfum
en Íslendingum á Austfjörðum
hefur ekki fjölgað, þar eru fyrst

og fremst erlendir verkamenn
að störfum og sumir að setjast
að þar, sem er auðvitað gott
og gilt. Við höfum líka á Vest-
fjörðum margbreytilega flóru
fólks af ýmsu þjóðerni, sem
hefur auðgað okkar samfélag
og víða er það  fólkið sem
vinnur í framleiðslustörfun-
um, sem Íslendingar fást ekki
lengur í.

En okkur vantar fleiri og
fjölbreyttari atvinnutækifæri
fyrir unga Vestfirðinga sem
hafa hleypt heimdraganum og
menntað sig til ýmissa starfa.
Þetta unga fólk vill gjarnan
búa á Vestfjörðum fái það störf
við hæfi, það sýna kannanir
sem gerðar hafa verið á því
hvar fólk vill búa.

Ég er þeirrar skoðunar að
okkar landssvæði sé svo sér-
stakt að við þurfum og eigum
að nýta það á sjálfbæran hátt.
Við getum fjölgað ferðamönn-
um með því að nýta okkur
þessa sérstöðu og hreinleika
svæðisins. Ég horfi þó til einn-
ar tegundar stóriðju sem við

þurfum að vera vakandi yfir
að ná til okkar í fyllingu tím-
ans, en það er ómengandi stór-
iðja og við eigum náttúruauð-
lindir fyrir þá stóriðju. Þar á
ég við vetnisframleiðslu, sem
verður eldsneyti framtíðarinn-
ar. Til þess þarf vatn og raf-
magn og við eigum nóg af
vatni sem rennur til sjávar í
öllum fjörðum ónotað.

Við eigum líka fleiri nátt-
úruauðlindir sem enn hafa ekki
verið nýttar s.s. aðalbláberin.
Þar er  byrjað að rannsaka vaxt-
arskilyrði, fjölgun, efnasam-
setningu o.fl. sem gæti tengst
ræktun aðalbláberjalyngs í at-
vinnuskyni. AtVest fylgist vel
með í því sem þar er að gerast,
en eins og kunnugt er þá eru
margir dalir og fjallshlíðar á
Vestfjörðum þaktar aðalblá-
berjalyngi og þar talin sérstak-
lega góð vaxtarskilyrði. At-
Vest hefur þau tæp níu ár sem
félagið hefur starfað unnið vel
að þeim markmiðum að fjölga
atvinnutækifærum, vinna að
nýsköpun, aukinni menntun og

rannsóknum.  Mannauður sem
fólginn er í því starfsfólki sem
félagið hefur haft á að skipa er
auðlind sem við höfum notið í
ríkum mæli.

Ég horfi því björtum augum
til framtíðarinnar og vænti
þess að stjórnvöld vinni með
okkur í að fylgja eftir vaxtar-
samningi Vestfjarða og að í
nýrri byggðaáætlun sem verið
er að leggja fram á Alþingi á
næstu dögum verði raunhæfar
áætlanir til að efla byggð hér á
Vestfjörðum sem annars stað-
ar á landinu og að því fylgi
fjármagn til framkvæmda. Og
ég minni ykkur á það góðir
Vestfirðingar að við höfum
alltaf verið þekkt fyrir kraft
og framtak. Látum það koma í
ljós á næstu árum.  Leggjum
okkur fram hvert og eitt og
vinnum saman, sundrungin
skilar engu.

Með ósk um farsælt ár og
fjölgun atvinnutækifæra á ár-
inu 2006.

Jóna Valgerður Kristjáns-
dóttir, formaður stjórnar AtVest.

Jóna Valgerður
Kristjánsdóttir.
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Kengúrukjötið kom
skemmtilega á óvart

Nýársfagnaður SKG veitinga var haldinn á Hótel Ísa-
firði á laugardagskvöld. Á sjöunda tug gesta gæddu sér á
önd, kengúrukjöti og fleiru sem Bolvíkingurinn Halldór
Karl Valsson, matreiðslumeistari á Hótel Holti og Norð-

urlandameistari í matreiðslu árið 2004 sá um að elda.
„Maturinn var mjög góður og kengúran kom skemmti-

lega á óvart, mjög meyrt og gott kjöt sem var vel mat-
reitt“, segir Karl Ásgeirsson, einn eigenda SKG veitinga.

Veislustjóri var Ólína Þorvarðardóttir og Halldór
Smárason lék tónlist undir borðhaldi. Stórsöngvarinn

Bjarni Arason söng fyrir veislugesti og Baldur og
Margrét léku fyrir dansi fram á nótt. Meðfylgjandi
myndir voru teknar í fagnaðinum. – halfdan@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
11. janúar,  11. dagur ársins 2006

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Gunnar Pétur Garðarsson, þjónustufulltrúi hjá Háskólasetri Vestfjarða

Á þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árumÁ þessum degi fyrir 42 árum

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Telur þú að breyting verði
á þínum högum á nýju ári?

Alls svöruðu 512. – Já, til hins betra sögðu 372 eða 73% –
Já, til hins verra sögðu 58 eða 11% – Nei sögðu 82 eða 16%

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Spennandi uppbygging

Hreyfing er lífsnauðsynleg
Nú þegar jólin eru liðin og

fólk farið að komast í sitt dag-
lega mynstur eru ófáir sem
huga að heilsunni. Hvort sem
það stafar af hátíðarskvapi
vegna ofáts af reyktu kjöti,
heimatilbúnum ís og konfekti
eða að menn vilji hefja nýtt ár
með því að bæta líferni sitt og
auka hreysti þá þyrpist fólk á
líkamsræktarstöðvar eða út að
skokka á þessum árstíma.
Margir byrja af miklum móði
og uppfullir af orku og fögrum
fyrirheitum en hætta svo með
hækkandi sól. Aðrir líta á þetta
sem lífstílsbreytingu og
þrauka allt árið. Fyrir fjöl-
mörgu sem strengdu þess heit
á áramótunum að koma sér í
form og bæta heilsuna gefur
Árni Heiðar Ívarsson einka-
þjálfari í Studio Dan hér nokk-
ur góð ráð.

„Hér koma nokkrir punktar
sem gott er að huga að er hefja
skal betri og hollari lífshætti.

Í starfi mínu sem einkaþjálf-
ari hef ég komist að raun um
að það sem mestu máli skiptir
er að vera tilbúin/n að breyta
um lífsstíl og finna raunhæf
markmið sniðin að eigin þörf-
um. Síðan er mikilvægt að vera
tilbúin/n að leggja á sig þá
vinnu sem til þarf og gefast
ekki upp þótt á móti kunni að
blása.“

1. Hreyfing og hollt matar-
æði verða að fara saman.
Hreyfing er þér lífsnauðsynleg

til að við efla andlega og lík-
amlega heilsu og ef heilsusam-
legt og fjölbreytt mataræði
fylgir, þá ertu líkleg/ur til að
ná árangri.

2. Veldu þér hreyfingu sem
þér finnst skemmtileg. Það
eykur líkurnar á því að þú
komir til með að hreyfa þig til
frambúðar.

3. Settu þér raunhæf mark-
mið niður á blað og taktu
ákvörðun um hvort þú sért til-
búin/n að standa við þau. Að
byrja í líkamsrækt er ekkert
ósvipað því að setjast upp í bíl
og fara af stað, þú verður að
vita hvert skal stefna.

4. Þú sjálf/ur tekur ábyrgð á
eigin heilsu og átt að fara af
stað með þeirri hugsun að þú
ert að gera þetta fyrir sjálfan
þig en engan annan. Fagaðilar
og aðrir geta aðstoðað en
ákvörðunin stendur og fellur
með þér.

5. Mundu að andleg og lík-
amleg heilsa á alltaf að vera í
fyrirúmi. Þér verður að líða
vel við það sem þú tekur þér
fyrir hendur, þá verður lífið
miklu skemmtilegra.

6. Leitaðu aðstoðar fagaðila
(einkaþjálfara, næringarfræð-
inga, sjúkraþjálfara, lækna
o.s.frv.), þeir geta hjálpað þér
í átt að betri heilsu.

Að lokum nokkrir mikil-
vægir punktar sem huga þarf
að varðandi mataræði:

Borðaðu 5-6 litlar máltíðir

á dag (til að halda blóðsykrin-
um stöðugum).

Takmarkaðu neyslu sykurs.
Drekktu nóg af vatni (2 - 3

lítra á dag).
Ekki gleyma morgunmatn-

um.

Ekki borða seint á kvöldin,
u.þ.b. 3 .klst. fyrir svefn.

Borðaðu fjölbreytta fæðu.
Tyggðu matinn vel og njóttu

hvers bita, ekki háma hann í
þig eins og þú eigir lífið að
leysa.

Árni Heiðar Ívarsson, einkaþjálfari.

„Það er allt það besta að
frétta af mér. Kominn heim
eftir að hafa verið erlendis í
námi. Það gerist ekki betra
en það. Ég er að fara vinna
sem þjónustufulltrúi hjá Há-
skólasetri Vestfjarða. Það
leggst vel í mig enda finnst
mér það spennandi verkefni
og gaman að fá að taka þátt í
þessari uppbyggingu.

Ég sótti um starfið þegar

ég var út í Noregi og sá aug-
lýsingu á bb.is um starfið aug-
lýst. Ég var úti í Tromsø að
ljúka námi í sjávarútvegsfræði
en þarf þó að bíða fram á vor
með að fá prófskírteinið.

Ég hafði það alltaf í bak-
höndinni að fara aftur vestur
ef að ég fengi gott starf því að
það er nóg af tækifærum fyrir
unga menn sem eru nýkomnir
úr námi. Ég var því feginn að

fá þetta tækifæri að starfa í
Háskólasetrinu. Nú er starf-
semin að fara í fullan gang og
nóg verður að gera því Há-
skólasetrið tekur við öllu fjar-
námi af Fræðslumiðstöð
Vestfjarða. Þá voru nemar í
prófum í síðustu viku og kenn-
slan hófst í Háskóla Íslands í
þessari viku,“ sagði Gunnar
Pétur Garðarsson, þjónustu-
fulltrúi Háskólasetursins.

Þennan dag árið1918 gengu bjarndýr á land í fyrsta
sinn þennan frostavetur, í Núpasveit austan Öxafjarð-
ar. Næstu daga gengu þau á land á Melrakkasléttu, í

Skagafirði, á Skagaströnd og á Langanesi.

Þennan dag árið 1944 fórst togarinn Max Pamberton
frá Reykjavík undan Snæfellsnesi með allri áhöfn.

Þennan dag árið 1990 fengu fjörutíu skip 28.400 lest-
ir af loðnu djúpt út af Austfjörðum. Þetta var mesta

veiði á einum sólarhring.

Þennan dag árið 1993 fór dýpsta lægð sem vitað er
um á Norður-Atlantshafi, 910-920 millibör, norður með

Austurlandi. Röskun var á samgöngum en litlar
skemmdir urðu.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Í gær samþykkti borgarráð einróma tillögu ráðhúsnefndar
um að ráðhús Reykjavíkur skyldi byggt samkvæmt framlögðum
teikningum í norðurenda Tjarnarinnar.[…] Ráðhúsið er skv.
tillögunni tveggja hæða hús með 6 hæða hábyggingu á eða
alls 8 hæðir og er rúmmál hússins 28. þús. rúmm. að viðbættum
kjallara. Útveggir eru úr steinsteypu, málmi og gleri og svalir
í kring. Fyrir norðan húsið er steinlagt torg. Uppdrættir að ráð-
húsinu eru miðaðir við að húsið rúmi æðstu borgarstjórn um
alllangan tíma og um langt skeið verður þar hægt að sjá all-
mörgum af stofnunum borgarinnar fyrir húsnæði.

Kaflinn af Skothúsvegi, sem liggur yfir Tjörnina, á að hverfa
og verða þar hólmi með tveim léttum göngubrúm í staðinn.
Ráðhúsið á að standa í norðurenda Tjarnarinnar og þarf ekki
að ryðja burtu húsum meðan það er í byggingu en Iðnó og
Búnaðarfélagið þurfa að hverfa þegar byggingin verður tekin
í notkun.

Ráðhús Reykvíkinga

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðlæg átt og skúrir eða éljagangur sunnan- og vest-

anlands, en þurrt að mestu á Norðausturlandi.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðlæg átt og skúrir eða éljagangur sunnan- og vest-
anlands, en þurrt að mestu á Norðausturlandi.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Vestanátt með éljagangi og vægu frosti.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Vestanátt með éljagangi og vægu frosti.
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ÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíó

Shawshank Redemtion mögnuð Ruddaskapur í garð biskups

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Birgir Olgeirsson, stúdent og tónlistarmaður

Tónlist Zeppelin endalaus snilld
Þetta eru 10 lög sem komu

strax upp í huga

1. I believe in a thing
called love – The Darkness

Lagið sjálft er gott en
minningarnar tengdar því eru
betri.

2. Back in black – AC/DC
Þetta lag, öl og slikk og

veislan er hafin.

3. Oh darling – The Beatles
Bítlarnir voru alltaf einu

skrefi á undan öllum. Þetta
lag kom fyrst í hugann.

4. Plug in baby – Muse
Þetta lag var daglega í spil-

aranum hjá mér um tíma. Tón-
listargeta Bellamy´s er yfir-
náttúruleg

5. Brown sugar
– The Rolling Stones

Rolling stones að gera það
sem þeir gera best. Plokkandi
svöl stef og syngjandi um
svæsnar konur og vafasamt

líferni

 6. Communication
breakdown – Led Zeppelin

Allt er eitthvað svo magnað
við Zeppelin. Tónlistin er enda-
laus snilld.

7. Somebody to love– Queen
Frábært lag hjá Queen.

8. Gamli góði
vinur – Mannakorn

„Þegar vínið vermir sál,
tölum ennþá sama mál.“ Maggi

Eiríks er með hlutina á hreinu
fyrir mann.

 9. Heart of Gold
– Neil Young

Þetta lag heyrði maður
pabba alltaf syngja og spila
inn í stofu þegar maður var
lítill. Búið að venjast hressi-
lega á manni.

10. Fire – Jimi Hendrix
Move over rover & let Jimi

take over.
Birgir Olgeirsson.

Framúrskarandi verk úr silfri
Pétur Tryggvi Hjálmarsson

er meðal bestu silfursmiða í
Evrópu á síðustu öld að mati
Koldinghus-listasafnsins á
Jótlandi. Safnið tók nýlega
saman bestu verk silfursmíða
á 20. öldinni og voru valin 24
verk eftir átján silfursmiði og
hönnuði. Myndir af verkunum
ásamt umfjöllun um smiðina
voru gefnar út í bók sem ber
titilinn „Dansk sølv på Kold-
inghus, 20 århundrede“. Þar
er mynd af silfurkönnu sem
Pétur Tryggvi smíðaði á með-
an hann bjó í Danmörku.

„Ég fékk að vita þetta rétt
fyrir jólin. Þetta er mjög
ánægjulegt og ég áttaði mig
ekki alveg á þessu fyrst“, segir
Pétur Tryggvi. Athygli vekur

að danskir smiðir eru í yfir-
gnæfandi meirihluta í vali
Koldinghus. „Já, það er
skemmtilegt að ég hafi verið
fyrir valinu sem einn af smið-
unum þar sem silfursmíði er
stolt Dananna.“ Pétur er
fæddur á Ísafirði og uppalinn
þar að mestu. Hann lærði í
Iðnskólanum í Reykjavík og
síðar við danska Gullsmíða-
háskólann þaðan sem hann
lauk prófi árið 1983. Hann
bjó um árabil í Danmörku en
hefur nú komið sé fyrir með
verkstæði og íbúð í Brautar-
holti, gömlu skólahúsi í botni
Skutulsfjarðar. Þá lærði hann
fyrst hjá föður sínum Hjálm-
ari Torfasyni. „Hann kenndi
mér fyrstu handtökin og ég

hef verið að læra síðan. Reyn-
slan er svo mikilvæg þegar
kemur að handverki og efnis-
meðferð.“

Þá segir Pétur að hann hafi
ekki kynnst silfursmíði fyrr en
út í Danmörku. „Á sveinspróf-
inu mínu stendur að það sé
fyrir gull- og silfursmíði en ég
komst ekki að því fyrr en ég
kom út til Danmerkur ´81 að
ég vissi ekki hvað silfursmíði
væri. Ekki er silfursmíði að geta
smíðað skartgripi eins og hring.
Það er svo miklu meira. Ég
lærði þar handtökin og hef verið
að prófa mig áfram síðan.“

Í umfjölluninni í bókinni
segir um Pétur Tryggva:

Pétur Tryggvi er útskrifaður
1979 sem gull- og silfursmiður
í Reykjavík hjá föður sínum
gull- og silfursmiðnum Hjálm-
ari Torfasyni. 1981-83 gekk
hann í Gullsmíðaháskólann
fyrir eðalmálma í Kaupmanna-
höfn. Hann rak eigið verkstæði
í Kaupmannahöfn 1988 en fór
aftur heim til Íslands 2002.

Pétur Tryggvi hefur skapað
sér nafn fyrir framúrskarandi
verk úr silfri og eðalsteinum
sem hafa verið flutt út til
Þýskalands g Japan.

Hann hefur þar fyrir utan þróað
smíði á kirkjulistagripum úr
silfri með sérstöku og kraft-
miklu innslagi. Hann hefur
leikið sér að samsetningum
með ólíkum efn-
um, hvort

sem hann blandar saman gulli,
platíni, ryðguðu járni eða
önnur efni. Uppáhaldsverk-
færi hans er hamarinn sem
hann hefur notað í mörgum
mikilvægum verkum á árun-
um í kringum 2000.

„Uppáhaldsmyndin mín
myndi ég segja að væri fang-
elsismyndin Shawshank
Redemption með Tim Robb-
ins og Morgan Freeman í
aðalhlutverkum. Myndin er
byggð á eftir sögu Stephen
King og mér fannst hún
mögnuð í alla staði. Snilldar-
flétta og góður leikur. Hún er
mjög ofarlega á topp fimm

listanum mínum allavega.
Svo fannst mér kvikmyndin
In the name of the father sem
skartaði Daniel Day Lewis í
aðalhlutverki rosalega góð.
Hún fjallar um Guildford feðg-
ana sem settir voru saklausir
í fangelsi og er sannsöguleg.
Einnig er Appollo 13 í uppá-
haldi og það var gaman að
sjá þá sögu kvikmyndaða.

Það er ljóst að herferð kynvillinganna fyrir forréttindum
er gengisfelling hjónabandsins ef hún nær fram að ganga.
Þeir eru herskáir mjög og hafa náð að kasta ryki í augu
þorra manna. Ein af grundvallarlygum þeirra er að reyna
að telja mönnum trú um að þeir séu tíu af hundraði af
mannafla. Þeir hafa komið þessum ósannindum víða að
og margir virðast trúa þeim. Reyndin er allt önnur og telja
má að hommar séu að hámarki innan við fjögur prósent
og lesbíur innan við tvö af hundraði. Í raun eru virkir aðilar
nær því að vera helmingur af þessu.

Gunnar Þorsteinsson – krossinn.is

Minningar-
vaka á afmæl-
isdegi Guð-
mundar Inga
Hin árlega minningarvaka
Guðmundar Inga Krist-
jánssonar, skálds frá
Kirkjubóli í Önundarfirði,
verður haldin í friðarsetr-
inu Holti á afmælisdegi
hans sunnudaginn 15. jan-
úar. Kirkjukórinn syngur
og þeir Már Jónsson og sr.
Skúli S. Ólafsson flytja
erindi sem tengjast sögu
prestssetursins að Holti.
Guðmundur Ingi byrjaði
ungur að starfa sem kenn-
ari í farskóla og síðar í
Holti. Hann sinnti mörgum
trúnaðarstörfum og gaf út
nokkrar ljóðabækur sem
allar voru kenndar við sól.
Guðmundur Ingi var heið-
ursborgari Mosvallahrepps
og síðar hins sameinaða
Ísafjarðarbæjar. Hann lést
þann 30. ágúst 2002.
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Við útreikning jöfnunar-
sjóðs sveitarfélaga á fram-
lögum til tekjujöfnunar kem-
ur í ljós að Ísafjarðarbær fær
ekkert framlag. Jöfnunar-
sjóður veitir tekjujöfnunar-
framlög þeim sveitarfélögum
sem hafa lægri skatttekjur
en sveitarfélög af sambæri-
legri stærð. Hámarksskatt-
tekjur á íbúa í Ísafjarðarbæ
eru tæplega 266 þúsund
krónur, en samkvæmt reglu-
gerð um tekjujöfnunarfram-

lag skal miða jöfnunina við
meðaltekjur sveitarfélaga í
sama stærðarflokki, sem í til-
felli Ísafjarðarbæjar og annarra
sveitarfélaga með íbúa á bilinu
300-9.999, eru rétt ríflega 271
þúsund krónur.

Ef sveitarfélag er með undir
96,2% af þessum viðmiðunar-
tekjum fær það tekjujöfnunar-
framlag, en í tilfelli Ísafjarð-
arbæjar er sú tala tæplega 261
þúsund krónur. Sveitarfélög
með færri en 300 íbúa fá tekju-

jöfnunarframlag séu viðmið-
unartekjur undir ríflega 231
þúsund krónum, og sveitarfé-
lög með yfir 10 þúsund íbúa
fá framlag séu viðmiðunartekj-
ur undir tæplega 271 þúsund
krónum.

Að sögn Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, hefur Ísafjarðarbær al-
drei fengið tekjujöfnunarfram-
lag. „Við fáum ekki og höfum
aldrei fengið þetta framlag“,
segir Halldór. „Söngurinn er

ævinlega sá að við í Ísafjarðar-
bæ séum með lægstu tekjur á
landinu og við höfum öll heyrt
hann, en það er einfaldlega
ekki satt. Vestfirðingar hafa
lækkað mjög mikið í tekjum á
síðastliðnum áratugum en ekki
meira en svo að við erum enn
yfir þessum viðmiðunartekj-
um miðað við sambærileg
sveitarfélög og höfum aldrei
fengið tekjujöfnunarframlag,“
sagði Halldór Halldórsson.

– eirikur@bb.is

Ísafjarðarbær fær ekkert tekjujöfnunarframlag

Menntaskólinn á Ísafirði

Þrettán stúdent-
ar brautskráðir
Tuttugu og sex nemar voru

brautskráðir frá Menntaskól-
anum á Ísafirði á laugardag. Í
þessari nýársútskrift skólans
voru útskrifaðir þrettán stúd-
entar, ellefu vélaverðir og tveir
húsasmiðir. Fjölmenni fylgd-
ist með athöfninni sem fram
fór á sal skólans.

Verðlaun fyrir bestan náms-
árangur í vélstjórnargreinum

fékk Níels Guðmundsson en
hann hafði jafnframt útskrifast
sem stúdent í vor. Fyrir bestan
árangur á stúdentsprófi fékk
Arndís Aðalbjörg Finnboga-
dóttir verðlaun. Tveir nemend-
ur brautskráðust sem hafa
lokið námi bæði á bók- og
verknámsbraut, áðurnefndur
Níels Guðmundsson og Ragn-
ar Arnbjörn Guðmundsson. 26 nemar voru brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði í nýársútskrift skólans.

Jakob Einar Jakobsson
skíðagöngumaður var kosinn
íþróttamaður ársins í Ísafjarð-
arbæ árið 2005. Tilkynnt var
um úrslitin í Stjórnsýsluhúsinu
á Ísafirði á sunudag, en tólf
voru tilnefndir og er þetta 26.
árið sem kosningin fer fram.
Jakob Einar hefur átt glæsilegt
ár og er vel að kjörinu kominn.

Í byrjun árs tók hann þátt í
heimsmeistaramótinu í Ober-
stdorf í Þýskalandi þar sem
hann stóð sig með mikilli
prýði, og í mars varð hann 27.
sæti af um 350 keppendum í
Skejtvasan skíðagöngunni í
Svíþjóð. Þá gekk hann 30 km
á rétt rúmlega fjögurra mín-
útna lengri tíma en sigurveg-

arinn. Jakob varð Íslands-
meistari í skíðaskotfimi um
svipað leyti og vann gull á
Skíðamóti Íslands í 10 km
göngu með frjálsri aðferð, auk
þess sem hann sigraði í boð-
göngu með A-sveit Skíðafé-
lags Ísafjarðar og bar sigur úr
býtum í hálfmaraþoni Óshlíð-
arhlaupsins síðasta sumar.

Þess ber einnig að geta að
Jakob Einar var valinn í lands-
lið Íslands í skíðagöngu undir
lok sumarsins.

Titlinum fylgir styrkur upp
á hundrað þúsund krónur, auk
þess sem Jakob hlaut hundrað
þúsund króna styrk til viðbótar
úr afreks- og styrktarsjóði Ísa-
fjarðarbæjar. Þá hlutu einnig

Tólf manns hlutu tilnefningu og er þetta hluti þeirra auk fulltrúa fyrir þá sem ekki komust á athöfnina.

sams konar styrki þeir Halldór
Sveinbjörnsson, Sæfara, Sig-
urður Gunnar Þorsteinsson,
KFÍ og Bragi Þorsteinsson,
Sundfélaginu Vestra. Jakob er
við æfingar í Noregi og gat
ekki sjálfur verið viðstaddur
verðlaunaafhendinguna, en
það voru foreldrar Jakobs sem
tóku við verðlaununum fyrir
hans hönd.

Eins og áður sagði voru tólf
manns tilnefndir í kjörinu, en
þau voru auk Jakobs, Bragi
Þorsteinsson, Sundfélaginu
Vestra, Halldór Sveinbjörns-
son, Sæfara, Haraldur Jón Jó-

hannesson, Reyni í Hnífsdal,
Högni Gunnar Pétursson,
Golfklúbbi Ísafjarðar, Jens
Magnússon, Skotíþróttafélagi
Ísafjarðar, Jón Helgi Guðna-
son, Boltafélagi Ísafjarðar,
Karen Emelía Barrysdóttir,
hestamannafélaginu Hend-
ingu, Laufey Björk Sigmunds-
dóttir, íþróttafélaginu Höfr-
ungi, Sigmundur Þorkelsson,
hestamannafélaginu Stormi,
Sigurður Gunnar Þorsteins-
son, KFÍ og Stígur Berg
Sophusson, knattspyrnufélag-
inu Herði, glímudeild.

– eirikur@bb.is

Foreldrar Jakobs tóku við verðlaununum fyrir hans hönd.

Jakob Einar Jakobsson valinn
íþróttamaður Ísafjarðarbæjar
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