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Samkvæmt heimildum
blaðsins hefur Guðni Geir
Jóhannesson, framkvæm-
dastjóri FMG ehf. fest kaup
Rörtækni á Ísafirði. Rör-
tækni er pípulagningafyr-
irtæki sem meðal annars
hefur unnið við smíði á eld-
iskvíum og flotbryggjum.

Aðspurður vildi Guðni
ekkert tjá sig um málið að
svo stöddu. Fyrir á Guðni
meirihluta í fyrirtækjunum
Ferðaþjónusta Margrétar
og Guðna (FMG ehf.) og
Trésmiðjunni ehf. í Hnífs-
dal, auk þess sem hann er
bæjarfulltrúi Framsóknar-
flokksins í Ísafjarðarbæ og
formaður Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga.

– eirikur@bb.is

Guðni Geir
að kaupa

Rörtækni?

Lárus náði
ekki kjöri
Lárus Valdimarsson bæj-

arfulltrúi náði ekki kjöri í
flokksvali Samfylkingar-
innar í Ísafjarðarbæ sem fór
fram á laugardag. Fimm að-
ilar buðu sig fram.

„Það lá fyrir að einn okk-
ar myndi detta út þar sem
konurnar eru sjálfkjörnar
vegna kvótans“, segir Lár-
us. Frambjóðendur Sam-
fylkingunnar í sameiginlegt
prófkjör minnihlutaflokk-
anna sem fer fram 25. febr-
úar eru því Sigurður Pét-
ursson, Arna Lára Jóns-
dóttir, Björn Davíðsson,
Kolbrún Sverrisdóttir.

Frjálslyndir og óháðir,
Samfylkingin og VG, bjóða
fram sameiginlegan lista til
bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar við sveitarstjórnar-
kosningar í maí 2006, undir
nafninu Í-listinn Ísafjarð-
arbæ.         – thelma@bb.is

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur beint þeim tilmælum til
heilbrigðisráðherra að óvissu
um framtíð Heilbrigðisstofn-
unar Bolungarvíkur verði eytt
og staða framkvæmdastjóra
verði auglýst laus til umsókn-
ar til frambúðar eftir að eins
árs tímabundinni ráðningu
framkvæmdastjóra lýkur og
stefnt verði að eflingu stofn-
unarinnar til að festa hana
frekar í sessi.

Eins og kunnugt er var
nokkur óánægja með það að
einungis skyldi skipað í stöðu

framkvæmdastjórans til eins
árs en ekki til langframa. Ný-
skipaður framkvæmdastjóri
Heilbrigðistofnunar Bolung-
arvíkur er Magnús Ólafs
Hansson, og hóf hann störf
nú um áramót.

Starf framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunar er þrigg-
ja ára gamalt og gegndi Ólafur
Kristjánsson því frá því að
hann lét af embætti bæjar-
stjóra í Bolungarvík. Þar áður
var starfinu sinnt af bæjar-
skrifstofu. Um 75% stöðu er
að ræða.         – eirikur@bb.is Bolungarvík.

Vilja að óvissu um framtíð Heil-
brigðisstofnunarinnar verði eytt

Ísafjörður fékk kaupstaðar-
réttindi 26. janúar 1866 og
fagnaði því 140 ára afmæli í
síðustu viku. Reyndar fékk
bærinn fyrst kaupstaðarrétt-
indi árið 1786 en missti þau
aftur 1816 og endurheimti þau
hálfri öld síðar. Ísafjörður er
fjölmennasti kaupstaður Vest-
fjarða og hefur þar blómstrað
mikið menningarlíf um aldir.
Á Vestfjarðavefnum segir um
Ísafjörð: „Ísafjörður á sér
langa sögu. Í Landnámu segir

að Helgi Hrólfsson hafi numið
land í Skutulsfirði og búið þar.
Sagan segir að hann hafi fund-
ið skutul rekinn í flæðarmál-
inu og nefnt fjörðinn eftir hon-
um. Upprunalega hét staður-
inn Eyri við Skutulsfjörð, en
hlaut síðar nafnið Ísafjörður.
Eftir miðja 16. öld komu kaup-
menn frá Hamborg sér upp
aðstöðu á Skutulsfjarðareyri
sem varð með tímanum helsti
verslunarstaður á Vestfjörð-
um.

Þegar einokun komst á varð
höfnin á Skutulsfjarðareyri að
verslunarstað Dana þar sem
verslað var með fisk. Versl-
unarumdæmi Ísafjarðar var
það næstfjölmennasta á Vest-
fjörðum með 1403 íbúa á
svæði sem náði alla strand-
lengjuna frá Þaralátursfirði í
norðri að Súgandafirði í suðri.
Á Ísafirði er ein besta höfn
landsins frá náttúrunnar hendi,
enda hefur sjávarútvegur alla
tíð verið einn aðalatvinnuveg-

ur Ísfirðinga.“
Árið 1866 bjuggu á Ísafirði

220 manns og náði land kaup-
staðarins yfir Eyrina og stóran
hluta Eyrarhlíðar. Áður hafði
það heyrt undir Eyrarhrepp.
Kaupstaðurinn og hreppurinn
sameinuðust aftur 3. október
1971, þá undir nafni Ísafjarð-
arkaupstaðar. 1. júní 1996
sameinaðist Ísafjarðarkaup-
staður fimm hreppum undir
nafninu Ísafjarðarbær.

– thelma@bb.is

Ísafjörður fagnar 140 ára afmæli
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Íþróttasjóður menntamálaráðuneytisins

Fjórir styrkir til Vestfjarða
Þremur vestfirskum

íþróttafélögum var veittur
styrkur að samtals rúm millj-
ón króna úr Íþróttasjóði
menntamálaráðuneytisins.
Sæfari, félag áhugamanna
um sjósport á Ísafirði, fékk
tvö styrki að fjárhæð kr.
550.000. Þá fékk félagið
350.000 króna styrk til kaupa
á tveggja manna kænu og

200.000 krónur vegna sigl-
inganámskeiðs fyrir börn og
unglinga. Ungmennafélag
Bolungavíkur fékk 300.000
krónur til kaupa á áhöldum
fyrir deildir félagsins og Golf-
klúbbur Patreksfjarðar kr.
200.000 vegna átaksverkefnis
til auka að þátttöku barna og
unglinga í golfíþróttinni. 114
umsóknir bárust um styrki úr

Íþróttasjóði og samþykkti
menntamálaráðherra styrk-
veitingar til 73 verkefna að
upphæð 17.920.000 króna.

Íþróttasjóður starfar sam-
kvæmt íþróttalögum og veitir
framlög til eftirfarandi verk-
efna á sviði íþrótta: Sérstakra
verkefna á vegum íþróttafé-
laga og samtaka þeirra sem
miða að því að bæta aðstöðu

til íþróttaiðkana. Útbreiðslu-
og fræðsluverkefna. Íþrótta-
rannsókna og verkefna sam-
kvæmt 13. gr. íþróttalaga en
þar er menntamálaráðherra
gert heimilt að eiga aðild að
samningum um stofnun og
starfsemi íþróttamiðstöðva í
samvinnu við sveitarfélög
enda miðist þjónusta stöðv-
anna við landið allt.

Gæludýraverslunin
Furðufuglar á Ísafirði

gengur vel að sögn eigand-
ans Jóns V. Stangeland.

„Ég er bara nokkuð
ánægður með viðtökurnar

sem búðin hefur fengið,
það er alveg greinilegt að

það var vöntun á svona
búð á Vestfjörðum. Ég

vissi að janúar yrði róleg-
ur mánuður en nú er að

lifna yfir versluninni aftur.
Mest selst af nagdýrum,

þ.e. kanínum og hömstr-
um, og fuglum“, segir Jón.
Í versluninni má finna allt

sem þarf til við umhirðu
gæludýra og meðal annars
má þar fá gæðahundafóð-
ur á góðu verði. „Lifandi

dýr eru öll flutt með flugi.
Sjálfur hef ég séð um að

flytja fóður og aðrar vörur
en hef nýverið gert samn-

ing við Landflutninga

Samskip um að annast þá
flutninga“, segir Jón

aðspurður um hvernig dýr
og vörur verslunarinnar
séu flutt vestur. Ekki er

mikið um skrýtin eða
furðuleg dýr í versluninni
enn sem komið er en Jón

hyggst auka úrvalið smám
saman og stefnir meðal

annars á að bjóða til sölu
krákur sem hann segir

vera stórfurðulega fugla.
Þá er líka á planinu að

bæta við fiskaflóruna og
vera með sjávarfiska sem

eru litríkari en hinir hefð-
bundnu gullfiskar og gefa

meira líf í fiskabúrið.
Verslunin opnaði í október

síðastliðnum en nýverið
voru gerðar nokkrar

breytingar á rekstrinum
og er Jón nú einn eigandi

verslunarinnar.
– gudrun@bb.is

Nagdýr og fuglar vin-
sælustu gæludýrin

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað mann sem
ákærður var fyrir ölvunar-
akstur frá Bjarnarfirði, Kald-
rananeshreppi, um Drangs-
nesveg, þar til bifreiðin
stöðvaðist í skurði utan vegar
skammt norðan við Drangs-
nes. Þess var krafist að ákær-
ði yrði dæmdur til refsingar
og sviptingar ökuréttar, en
ákærði krafðist sýknu og
sagði að etanólmagn það

sem mældist í blóði hans við
rannsókn væri sökum þess að
hann hefði drukkið nokkuð af
bjór eftir að bifreiðin endaði
úti í skurði og hefði verið
ódrukkinn undir stýri.

Samkvæmt niðurstöðu
rannsóknar var það talið afar
líklegt að ákærði hefði drukk-
ið áfengi fyrir klukkan 16:00
og því verið undir áhrifum
áfengis þegar meintur ölvun-
arakstur átti sér stað. Þá segir

í dómsúrskurði: „Þessi atriði
og það að lögregla fann ekki á
vettvangi umbúðir utan af
áfengi sem ákærði kveðst hafa
drukkið eftir að akstrinum
lauk, eru sterkar vísbendingar
um að ákærði hafi verið undir
áhrifum áfengis meðan á
akstrinum stóð. Á hinn bóginn
verður að líta til þess að fyrir
liggur að ákærði var að drekka
sterkan bjór er lögreglan kom
og ekki verður útilokað með

vissu að frásögn hans um
áfengisneyslu sé rétt, þótt
umbúðirnar fyndust ekki. Þá
verður einnig að líta til þess
að niðurstaða álitsgerðar
rannsóknastofunnar er ekki
alveg afdráttarlaus og hafa í
huga að all langur tími leið
frá handtöku ákærða uns
sýni voru tekin,“ eins og
segir í dómi Héraðsdóms
Vestfjarða.

– eirikur@bb.is

Sýknaður af kæru um ölvunarakstur

61 fyrirtæki
skráð á Vestfjörð-
um á síðasta ári

Sextíu og eitt fyrirtæki var
nýskráð á Vestfjörðum á
síðasta ári. Fimmtán fyrir-
tæki voru skráð í smábáta-
útgerð, sex í leigu atvinnu-
húsnæðis, fjögur í ferða-
þjónustu, þrjú í húsbygging-
ar og aðra mannvirkjagerð
og tvö til reksturs eignar-
haldsfélaga. Þá var eitt fyrir-
tæki nýskráð til reksturs á
matsölustað, eitt til leigu á
vinnuvélum með stjórnanda,
eitt til aksturs sendibíla, eitt
til fasteignamiðlunar, eitt til
starfsemi auglýsingastofu og
eitt til annarra ótalinna við-

skipta og sérhæfðrar þjón-
ustu.

24 fyrirtæki voru nýskráð
í rekstri sem fellur undir
„aðrar atvinnugreinar“.
Flest fyrirtæki voru nýskráð
í Ísafjarðarbæ, eða 21. Ellefu
fyrirtæki voru nýskráð í
Vesturbyggð og sjö í Bol-
ungarvík. 5 fyrirtæki voru
nýskráð í Súðavík, fjögur í
Reykhólahreppi og Kaldr-
ananeshreppi, þrjú í Hólma-
víkurhreppi og Tálknafjarð-
arhreppi, tvö í Bæjarhreppi
og eitt í Broddaneshreppi.

– eirikur@bb.is

Enn hafa engar frekari
ákvarðanir verið teknar um
það hvenær framkvæmdir við
nýja bensín- og þjónustustöð
Olíufélagsins á Ísafirði hefj-
ast. Að sögn Guðmundar
Tryggva Sigurðssonar deild-
arstjóra fasteigna- og fram-
kvæmdadeildar Olíufélags-

ins hefur Olíufélagið einbeitt
sér að öðrum málum að und-
anförnu og ekki er víst hvenær
verður hafist handa á Ísafirði.

Í desember voru breytingar
á deiliskipulagi lóðar bensín-
stöðvarinnar við Hafnarstræti
samþykktar og þá sagði Guð-
mundur Olíufélagið leggja

mikinn metnað í byggingu
nýrrar bensínstöðvar á Ísafirði
og ætlunin væri sú að byggja
fullkomnari stöð sem veitt
gæti viðskiptavinum betri
þjónustu en verið hefur.

Guðmundur fagnaði því
þá að loksins hefði eitthvað
gerst í málinu því að ferlið

hefði tekið langan tíma og
vonaðist hann til að fram-
kvæmdir myndu hefjast í vor.
Á þeim tímapunkti var ekki
ákveðið hvort núverandi stöð
yrði rifin eða hvort byggt yrði
við hana og eins og áður sagði
hefur enn ekkert verið ákveð-
ið.                – gudrun@bb.is

Óvíst hvenær framkvæmdir hefjast
Ný bensínstöð Olíufélagsins hf., á Ísafirði

Bensínstöð Olíufélagsins hf., á Ísafirði.

Sædís ÍS færð í
upprunalegt horf

Sædís ÍS 467 sem verið er
að gera upp á vegum Bygg-
ðasafns Vestfjarða er komin
í slipp en unnið er að því að
koma bátnum í upprunalegt
horf. „Klára á alla trévinnu
og komast eins langt með að
klára hana og fjármagn leyf-
ir. Líklega náum við að ljúka
við að gera hana orginal í
útliti. Við erum enn að leita
að vél og höfum slakað að-
eins á kröfunum en uppruna-
lega var í henni June Munk-
tell vél en ómögulegt hefur
reynst að finna slíka vél svo
að við ætlum að leita að ann-
arri tegund“, segir Jón Sig-
urpálsson, forstöðumaður
Byggðasafnsins.

Viðgerðin verður í hönd-
um Magnúsar Alfreðsson-
ar smiðs í Hæstakaupstað.
Sædís er eikarbátur sem

Bárður G. Tómasson, fyrsti
skipaverkfræðingur Íslend-
inga, teiknaði og smíðaði
árið 1938. Vilmundur Reim-
arsson í Bolungarvík færði
Byggðasafni Vestfjarða Sæ-
dísi að gjöf 1998. Safnið
hefur síðan látið vinna að
endurbótum á bátnum og er
stefnt að því að varðveita
hann á floti og hafa í sigl-
ingum með safngesti.

– thelma@bb.is
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Stútungur 2006
Þorrablót Flateyringa

verður haldið í íþrótta-
húsi staðarins, laugar-
dagskvöldið 4. febrúar

næstkomandi.

Húsið verður opnað
kl. 19:30 og boðið verð-
ur upp á fordrykk, hefð-

bundinn þorramat
ásamt pottrétti fyrir

gikkina. Heimsklassa
skemmtiatriði, leyni-
gestur og dansleikur

með Margréti og Baldri.

Vínveitingar
á staðnum.

Öllum 18 ára og eldri er heimill aðgangur.
Miðaverð er kr. 4.900.- á mann. Miðapantanir

eru í síma 899 0774 (Pálfríður).

Ungmennafélag Bolungar-
víkur fór fram á það fyrir stuttu
við Bolungarvíkurkaupstað
að markaðsdagurinn í Bolung-
arvík yrði haldinn sömu helgi
og árlegt knattspyrnumót fé-
lagsins. Málið var tekið fyrir í
bæjarstjórn fyrir stuttu og lét
Soffía Vagnsdóttir, bæjarfull-
trúi Bæjarmálafélagsins, bóka
mótmæli sín við þessari hug-
mynd. Í bókun hennar segir
meðal annars:

„Markaðsdagurinn í Bol-

ungarvík var skemmtileg hug-
mynd frumkvöðla á sínum
tíma og er einn af þeim menn-
ingarviðburðum sem lifað
hefur lengst í Bolungarvík
fyrir utan þorrablót, sjó-
mannadag og svo að sjálf-
sögðu þjóðhátíðardaginn
sjálfan, 17. júní. Þrátt fyrir að
einhver ár í sögu hans hafi
hann fallið niður eða verið
færður til, hefur síðustu árin
skapast um hann hefð fyrstu
helgina í júlí mánuði. Þessi

helgi hefur þess vegna verið
að festa sig í sessi innan menn-
ingarviðburða svæðisins sem
einn stærsti dagur sumarsins
á svæðinu. Síðasta ár var það
stærsta í sögu Markaðsdags-
ins. Með ýmsum viðbótarvið-
burðum þessa helgi auk þess
sem hér er einnig stórt sjó-
stangveiðimót í bænum þessa
daga hefur þeim stöðugt fjölg-
að sem sækja Bolungarvík
heim þessa helgi. Ættarmót
og bekkjarmót hafa m.a. verið

stíluð inn á þessa helgi. Því er
eindregið lagt til að markaðs-
dagurinn verði festur enn frek-
ar í sessi með því að haldið
verði við upprunalegan tíma,
fyrstu helgina í júlí.“

Þá hvetur Soffía til þess í
bókun sinni að UMFB verði
veittur aðgangur að markaðs-
og kynningarfulltrúa bæjarins
til að aðstoða við skipulagn-
ingu menningarviðburða sem
stíla á á fjölskyldufólk helgina
sem halda á fótboltamótið, svo

styrkja megi þá helgi enn frek-
ar sem menningarhelgi í Bol-
ungarvík. Málinu var vísað
aftur til umsagnar menning-
arráðs Bolungarvíkur, sem tók
vel í beiðni UMFB í fyrstu
umræðu. Þó hafði ráðið fyrir-
vara á því að markaðstorgið
sem notið hefur vinsælda á
hátíðinni færi fram á laugar-
degi eins og undanfarin ár og
lagði áherslu á að UMFB
myndi vinna með markaðs-
fulltrúa Bolungarvíkurkaup-

staðar að undirbúningi þess-
arar helgar. Einnig hafði ráðið
beint samband við markaðs-
fulltrúann til að spyrja út í
málið, og sá markaðsfulltrúi
enga meinbugi á því að mark-
aðsdagurinn yrði færður.

Þegar málið var tekið fyrir í
bæjarráði lagði bæjarráð til
við bæjarstjórn Bolungarvíkur
að hún tæki af öll tvímæli um
að tímasetning markaðsdags
yrði óbreytt.

– eirikur@bb.is

Lagt til að markaðsdagurinn í Bol-
ungarvík verði áfram á sama tíma

Mikið fjör á sólarkaffi Ísfirðingafélagsins
Um 400 gestir voru Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins sem haldið

var á Broadway á Hótel Íslandi á föstudagskvöld. „Sólarkaffið
fór mjög vel fram og allir skemmtu sér mjög. Þátttaka var tölu-
vert minni í ár en í fyrra en þá var líka haldið upp á afmælið“,
sagði Ólafur Hannibalsson, formaður félagsins. Veislustjóri
kvöldsins var Ólafur Helgi Kjartansson, fyrrum sýslumaður á
Ísafirði og nú á Selfossi, en ræðumaður kvöldsins var Elín
Alma Arthúrsdóttir. Þá fluttu ísfirsku tónlistarmennirnir Bjarni
Arason og Helgi Björnsson nokkur lög fyrir viðstadda en þeir
gáfu báðir út nýja plötu fyrir jól.

Að loknu borðhaldi lék hljómsveit Reynis Guðmundssonar
fyrir dansi. „Það var dunandi dans fram eftir nóttu og mikið
fjör eins og ávallt þegar Ísfirðingar hittast“, segir Ólafur. Sól-
arkaffið og Ísfirðingafélagið um leið fagnaði 60 ára afmæli í
fyrra. Sólarkaffið var þá óvenju veglegt og mættu um 800
manns þar á meðal Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands.
Meðfylgjandi myndir frá hátíðinni tóku hjónin Fríða Al-
bertsdóttir og Hörður Kristjánsson.                – thelma@bb.is
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Félag áhugamanna um víkingaverkefni á söguslóðum
Gísla Súrssonar hefur staðið fyrir glæsilegu uppbygg-

ingarstarfi á Þingeyrarodda síðastliðin ár. Helstu hlut-
verk og markmið félagsins eru að endurlífga sögusvið

Gísla sögu Súrssonar í víðasta skilningi með því að
koma upp snyrtilegri aðstöðu til móttöku ferðamanna,
göngustígum og merkingum á helstu kennileitum sem

koma fyrir í sögunni auk þess að skapa alhliða þekking-
arbrunn á söguslóðum Gísla Súrssonar um flest það sem

tengist lifnaðarháttum Víkinga, þannig að áhugasamir
aðilar geti sótt þangað bæði skemmtun og fræðslu. Fé-

lagið stefnir að því að koma á fót Víkingasetri sem á
meðal annars að geyma muni sem tengjast Víkingatím-
anum, svo sem fatnað, vopn, búsáhöld, amboð, handrit
og margt fleira. Þá ætlar félagið að standa fyrir ýmsum

mannfagnaði með víkingaívafi í héraðinu og greiða götu
handverksfólks á svæðinu til framleiðslu og sölu minja-
gripa og til námskeiðahalds og skapa sögusvæði Gísla-

sögu sterka jákvæða ímynd og sérstöðu á sviði ferða-
mála meðal annars með kynningu á starfi félagsins í
þeim tilgangi að auka ferðamannastraum, fjölga at-
vinnutækifærum og auka tekjur á sviði ferðamála á

svæðinu. Bæjarins besta fékk Þóri Örn Guðmundsson í
dálítið spjall um verkefnið, en hann er einn þeirra sem

starfað hafa að þessu verkefni auk þess sem hann hefur
um árabil verið með ferðir á söguslóðir Gísla Súrssonar.

Friðsamir víkingar á Þingeyrarodda
– Hvenær byrjuðuð þið á

þessu verkefni?
„Félagið er stofnað fyrir

þremur árum. Evrópusam-
bandið setti af stað verkefni
sem heitir Sagaland, sem er
inn í norðurslóðaáætlun sam-
bandsins, og það var að leita
að þátttakendum. Svo er at-
vinnuþróunarfélaginu hér
boðin þátttaka. Þemað var
saga og land og byggir þá á
Íslendingasögunum, og öll
verkefnin innan þessa hafa
einhver tengsl við Íslendinga-
sögurnar.“

– Hvað eru þátttökulöndin
mörg?

„Við erum að tala um átta
lönd. Þetta er t.d. Orkneyjar
við Skotland, sem eru með
Orkneyingasögu. Í Noregi er
það Lofoten-svæðið þar sem
Grettir var nú einhvern tím-
ann, og einhverjir fleiri. Græn-
land, þeir eru með Grænlend-
ingasögu. Svo er það Nýfund-
naland út af Leifi heppna og
landafundinum. Svíþjóð er
inni í þessu með bæ sem heitir
Örnskjoldsvik og er nokkuð
norðarlega. Það er sjálfsagt
eini staðurinn sem er ekki með
beina tengingu við Íslendinga-
sögurnar.

Atvinnuþróunarfélagið tók
strax vel í þetta, og Dóra [Dor-
othee Lubecki innsk.] er sett í
að vinna þetta sem ferðamála-
fulltrúi. Hún hafði oft komið
hingað yfir og við höfðum oft
rætt þetta, að gera meira úr
Gísla sögu, og þarna fengum
við tækifærið upp í hendurnar.
Þarna komu peningar frá Evr-
ópusambandinu til að mynda
smá ramma. Það eru að verða
fjögur ár síðan þetta verkefn-
inu kom inn til Atvinnuþró-
unarfélagsins, og um þrjú ár
síðan að við stofnuðum félag-
ið.“

HátíðarsvæðiðHátíðarsvæðiðHátíðarsvæðiðHátíðarsvæðiðHátíðarsvæðið
– Hvað hafið þið gert á þess-

um þremur árum, hver eru
helstu verkefnin?

„Þegar við byrjuðum á
þessu sóttum við um það til

Ísafjarðarbæjar að fá að vera
hér utan til á Þingeyrarodda,
og fengum svæðið deiliskipu-
lagt sem útivistar- og hátíðar-
svæði þar sem við megum
breyta landslaginu að okkar
þörfum. Við byrjuðum á því
að gera hátíðarsvæði, hring
sem er 24 metrar í þvermál.
Sambyggt við eina hliðina á
hringnum er stórt svið þar sem
hægt er að vera með bæði talað
mál og tónlist. Í miðjum hring-
num er svo langeldur þar sem
hægt er að kveikja upp. Fyrir
framan sviðið, inn í hringnum,
er pallur þar sem menn geta
dansað eða verið með ein-
hverja gjörninga. Svo eru borð
og bekkir. Inn í hringinn kom-
ast yfir 300 manns í sæti.“

„Fyrstu árin fóru í það að
koma upp hringnum. Í fyrra-
sumar héldum við svo áfram
vinnu við hringinn, og byggð-
um betur yfir sviðið. Settum
meðal annars nautshúðir í
hliðarnar, sem er mjög fallegt.
Svo gerðum við 25 metra
langvegg þar sem verður hægt
að vera með sölutjöld upp við
í framtíðinni. Veggurinn er
hlaðinn eins og var í langhús-
unum, aðeins boginn í miðj-
unni eins og langhúsin voru.
Þar uppi verður hægt að vera
með sölutjöld.“

– Er þetta svæði nýtanlegt á
veturna?

„Já, já.Við vorum með
þrettándabrennuna þarna um
daginn. Þá var snjónum mok-
að út úr eldstæðinu, þar sem
við vorum með brennuna, og
við mokuðum danspallinn
líka. Svo vorum við bara þar í
góðu yfirlæti, með kakó og
kaffi og pönnukökur og klein-
ur.“

Eiríkur rauðiEiríkur rauðiEiríkur rauðiEiríkur rauðiEiríkur rauði
kynnir skógerðkynnir skógerðkynnir skógerðkynnir skógerðkynnir skógerð

– Hverslags atburði hafið
þið haldið á þessu svæði?

„Áður en við byrjum með
víkingatengda dagskrá eða
atriði, þá viljum við vera búin
að koma upp svæðinu þannig
að við getum tekið á móti gest-
um. Við eigum líklega eftir

tvö ár í uppbyggingu á svæð-
inu áður en innra starfið sem
sprettur úr grasrótinni fer að
koma fram. En þessi hátíð
okkar, Dýrafjarðardagar, hún
hefur síðastliðin tvö ár farið
fram á þessu hátíðarsvæði. Í
fyrra skiptið þá voru nærri
fimm hundruð manns sem
komu og borðuðu grillmat hjá
okkur. Í fyrrasumar kom
skemmtiferðaskip hingað inn
á bryggjuna, og þá langaði til
að sjá þetta svo við fórum
bara niður eftir og klæddum
okkur upp í víkingabúning.
Þá kveiktum við langeld, svo
tókum við deig, settum á tein
og leyfðum fólki að baka rúg-
kökur fyrir sjálft sig í eldinum.
Þetta eru svona eins og heima-
gerðar rúgkökur, nema þykk-
ari.

„Við höfum verið með nám-
skeið í gerð víkingafatnaðar.
Svo síðastliðinn vetur fengum
við mann til að hjálpa okkur
við skógerð, mann sem heitir
Eiríkur rauði og er víkinga-
höfðingi í Danmörku. Við
smíðuðum skóna úr leðri, úr
nautsskinni og geitaskinni, og

sniðum þá á fæturna og saum-
uðum saman. Þetta eru mjög
fallegir gripir, mjúkir og þægi-
legir skór, þó maður finni fyrir
jörðinni undir sér.

Friðsamir víkingarFriðsamir víkingarFriðsamir víkingarFriðsamir víkingarFriðsamir víkingar
„Við erum búin að vera

svolítið í þessari fatagerð, en
svo viljum við fara meira í
handverk, að smíða verkfæri.
Þeir víkingar sem eru hér eru
friðsamir, við erum víkingar
lista og menningar, en bar-
dagavíkingarnir eru í Hafnar-
firði. Ég held að menn þurfi
að skapa sér sérstöðu í þessu.
Það fer enginn langar vega-
lengdir til að sjá eitthvað sem
hann getur séð heima hjá sér.
Við höfum notið þess í þessu,
við erum fyrstir í þessu, fyrir
utan það sem Jóhannes í
Fjörukránni er að gera. Við
erum að gera nokkuð nýja
hluti sem við erum ekki að
taka frá neinum og viljum fá
að njóta þess að geta boðið
upp á það.“

– Hvað stendur svo til að
gera á næstunni?

„Það sem liggur fyrir nú er

að gera þarna tóftir sem hægt
er að tjalda við, af því að þegar
menn koma til þings eða há-
tíðar þá er ágætt að geta boðið
gestum einhverja aðstöðu, og
jafnvel boðið þeim til búða. Á
teikningunum eru tíu búðir
sem á eftir að gera. Svo á líka
eftir að gera þarna völl til þess
að vera með leiki á. Eins erum
við búin að forma hóla og
landslag sem verða svæði fyrir
börnin að leika sér á, ef við
getum haft börnin í góðum
leik með okkur þá stoppar full-
orðna fólkið lengur.“

KefladrátturKefladrátturKefladrátturKefladrátturKefladráttur
og bandíog bandíog bandíog bandíog bandí

– Hvernig lýsa þessir leik-
vellir sér?

„Við hugsum okkur einn
leikvang, kannski 15 sinnum
30 metrar, þar sem menn geta
verið með boltaleiki og annað,
eins ef það koma einhverjir
sem vilja sýna einhver atriði.
Barnaleikvangurinn verður
með hólum og jafnvel gróðri
sem þau geta farið inn í, þar

sem þau geta leikið sér bara
frjáls. Við eigum eftir að láta
það þróast, en viljum frekar
að börnin finni sér sjálf eitt-
hvað til að taka sér fyrir hend-
ur en að vera að ofstýra þeim.“

– Hvaða leiki léku víking-
arnir?

„Það eru þessir knattleikir,
það er til leikur sem svipar til
bandí þar sem menn reka á
undan sér leðurpökk á milli
marka, svipað og menn gerðu
á ísnum til forna. Svo hafa
menn verið með ýmsa leiki
eins og reipitog, kefladrátt,
skinndrátt og ýmislegt svona
sem var stundað áður fyrr.

„Við erum með heildar-
skipulag á svæðinu og erum
ekkert að gera þetta út í loftið.
Hann heitir Samson Bjarna-
son, landslagsarkitekt, sem
hannaði svæðið frá grunni.
Það tekur að vísu smá breyt-
ingum, en allar breytingarnar
fara í gegnum Samson. Síðast-
liðið sumar voru settar niður
einhverjar tvö þúsund plöntur,
við viljum reyna að hafa þetta
svæði fallegt og skemmti-
legt“, segir Þórir að lokum.

Þórir Örn Guðmundsson.
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Einn bakþankahöfunda Fréttablaðsins setti nýverið fram þá kenningu að ef til vill væri
skýringin á slakri frammistöðu Íslendinga í knattspyrnu á alþjóðavettvangi sú að aldrei hefði
tekist að smala saman ellefu manns í hóp sem áttaði sig á því að þeir ættu sameiginlegra hags-
muna að gæta. En, ef ellefu menn geta ekki einbeitt sér að sameiginlegu markmiði í eina og
hálfa klukkustund, er þá ekki borin von að þrjú hundruð þúsund manns geti komið sér saman
um nokkurn hlut til frambúðar?

Tveimur sprengjum var kastað inn á launamarkaðinn undir lok síðasta árs, að því er talið
var. Í fyrra tilfellinu var borgarstjórinn í Reykjavík sakaður um setja allt þjóðfélagið á annan
endann með fáeinum þúsundköllum til launafólks, sem tekist hefur á hendur það vandaverk
að gæta erfingja nútíma Íslendingsins, sem telur sig verða að verja tíma sínum til flestra hluta
annarra en uppeldis eigin afkvæma. Í annan stað var það bomba Kjaradóms um meiri launa-
hækkun til hinna hæst settu í þjóðfélagsstiganum en annarra þegna þjóðfélagsins, sem fór
illilega fyrir brjóstið á skapara sínum, en svo skal það orðað, þar sem styrkleiki   sendingarinnar
byggðist á arkitektúr þyggjenda í þingmannastétt.

Hvað sem okkur kann að finnast um þann leik að tuttugu og tveir menn séu að þvælast hver
fyrir öðrum eltandi eina útblásna tuðru þá er það eitt víst að flest okkar erum við meðvituð

um frammistöðu og gjörðir hvers og eins þeirra, sem leggja þetta erfiði á sig. Hið sama
verður ekki sagt um þjóðmálaumræðuna sem í augum flestra er út og suður og hefur síst
farið batnandi með árunum. Glöggt dæmi um þetta er orðræðan um skattbyrði þegnanna.
Tveir prófessorar, að því er best er vitað virtir fræðimenn, ríksisskattstjóri og talsmenn
eldri borgara virðast nokkuð sammála um aukna skattbyrði tiltekins hóps fólks. Talsmenn
stjórnvalda hafa brugðist hart við; eru á öndverðum meiði og segja þetta bara bull, um
verulegar skattalækkanir hafi verið að ræða.

Þegar almúginn horfir á fótboltaleik veit hann með vissu að leikmenn eru að eltast við
einn og sama boltann. Í umræðunni um skattbyrðina gilda aðrar leikreglur. Þar virðist
hverjum og einum heimilt að nota þann bolta sem honum hentar; hver með sína tuðru. Það
er útilokað að sprenglærðir menn, að því er ætla verður, fái jafn misvísandi útkomur og al-
menningi hefur verið boðið upp á í umræðunni um hærri eða lægri skatta ef menn eru að
kljást um sama boltann, sem reyndar engum dettur í hug! Hvað þetta varðar er fótboltinn
því mun þróaðri íþrótt en stjórnmálaumræðan oft á tíðum.

,,Og sumir eru kallaðir höfðingjar / og einginn fær gert við því“.  Satt best að segja er
ekki mikilla breytinga að vænta.Þetta er bara svona.                                                                                                   s.h.

Súgfirðingar blótuðu
þorra í íþróttahúsinu

Súgfirðingar blótuðu þorra
í nýja íþróttahúsinu á Suður-
eyri á laugardag. Um 150 gest-
ir mættu. „Blótið gekk bara
mjög vel. Þetta var í frumraun
í að halda svona hátíð í íþrótta-
húsinu og það gekk bara mjög
vel. Það var mun plássmeira
en í félagsheimilinu sem kom
sér vel þegar átti að dansa“,
segir Helga Guðný Kristjáns-
dóttir veislustjóri kvöldsins.

Gestir komu með þorramat
í trogum og var sungið undir
borðum. Þóra Þórðardóttir
söng svo minni Súgandafjarð-
ar og Bryndís Birgisdóttir
minni karla. Einnig var boðið
upp á fjölmörg skemmtiatriði
þar sem gert var góðlátlegt
grín af ýmsu sem tengist bæj-
arlífinu. Að dagskrá lokinni
lék Hjónabandið fyrir dansi
fram á nótt. Að gömlum súg-

firskum sið halda konur þorra-
blót annað hvert ár og karlar á
Suðureyri góublót. Skilyrði er
að vera giftur eða í sambúð til
að öðlast þátttökurétt á blótið.
Var þetta í sjötugasta og fyrsta
sinn sem haldið er blót á Suð-
ureyri og þrítugusta og sjötta
þorrablótið. Páll Önundarson
var á staðnum og tók þar með-
fylgjandi myndir.

– thelma@bb.is
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Margrét Gunnarsdóttir í Bolungarvík

Lambalæri á beikonkartöflum
Sælkeri vikunnar býður að

þessu sinni upp á lambalæri
á beikonkartöflum. Þar er
gamla góða lambalærið
komið í nýjan og ljúffengan
búning. Í eftirrétt býður Mar-
grét upp á þægilega og góða
eplaköku. Þá mælir Margrét
með því að eplakakan sé
borin fram með ís.

1 lambalæri
1 kg kartöflur

6 beikonsneiðar
2 hvítlauksgeirar
2 dl kjötsoð
Salt og pipar
Leggið beikonsneiðarnar á

botninn á steikarpotti, flysjið
kartöflurnar, skerið í þunnar
sneiðar og leggið ofan á
beikonið, hellið soðinu yfir
og síðan salt og pipar yfir kart-
öflurnar. Stingið hvítlauksbit-
um í lærið, lokið pottinum og
setjið síðan í ofninn við 200 °

hita í tvo tíma. Notið soðið í
sósu og berið fram með kart-
öflurnar og góðu salati.

Þægileg og góð eplakaka
4-5 epli
125 g hveiti
125 g sykur
125 g smjörlíki
Rúsínur
Kanill
Salthnetur

Afhýðið eplin og skerið í
báta og setjið í eldfast mót.
Stráið kanil og rúsínum yfir
eftir smekk. Hnoðið síðan
hveitinu, sykrinum og smjör-
líkinu saman og stráið yfir
eplin. Dreifið salthnetunum
ofan á deigið og bakið við
180° í 45-50 mínútur.

Ég skora á Jóhönnu Bjarn-
þórsdóttur í Bolungarvík að
verða næsti sælkeri vikunnar.

Arnór og Sveinn Ingi sigruðu

3X-stál sýknað af kröfu
um greiðslu miskabóta

Sigurvegararnir Sveinn Ingi Guðbjörnsson og Arnór Jónatansson.

Arnór Jónatansson og
Sveinn Ingi Guðbjörnsson frá
Ísafirði sigruðu á badminton-
móti á vegum Tennis- og bad-
mintonfélags Ísafjarðar sem
fór fram í síðustu viku. Keppt
var í tvímenningi og voru tólf
lið skráð til leiks. Í öðru sæti
urðu Óli Reynir Ingimarsson
og Tryggvi Sigtryggsson,
einnig frá Ísafirði. Í þriðja sæti
höfnuðu Tryggvi Guðmunds-

son, Ísafirði og Rögnvaldur
Magnússon, Bolungarvík.

Aldursbil keppenda spann-
aði allt frá menntaskólaaldri
og fram á sjötugsaldur. „Í bad-
minton reynir á fjölmarga eig-
inleika. Þeir yngri hafa snerp-
una og þolið en reynsla hinna
eldri kemur oft fram í góðum
staðsetningum og tækni. Bad-
minton getur því verið heppi-
leg fjölskylduíþrótt“, segir í

tilkynningu frá TBÍ.
Þátttaka í mótinu styður þá

yfirlýsingu að badminton
henti vel fjölskyldum og má
nefna þar sem dæmi að hjónin
Marijke Colruyt og Rafn
Pálsson frá Ísafirði spiluðu
saman og einnig lék Einar
Jónatansson, Bolungarvík
með bróðursyni sínum Gunn-
ari Má Elíassyni.

– thelma@bb.is

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað fyrirtækið 3X-
stál á Ísafirði af kröfu um
greiðslu miskabóta vegna
uppsagnar konu í fæðingar-
orlofi. Málsatvik voru þau að
konan starfaði hjá fyrirtækinu
við almenn skrifstofustörf þar
til hún fór í fæðingarorlof 8.
febrúar 2004. Fyllti hún út
tilkynningu um fæðingarorlof
í nóvember 2003, og kom þar
fram að orlofið myndi hefjast
8. febrúar og standa til 31.
desember sama ár og að or-
lofstíminn yrði samfelldur.
31. ágúst þetta ár sagði fyrir-
tækið konunni upp vegna end-

urskipulagningar á störfum á
skrifstofu fyrirtækisins þar
sem starf konunnar hefði verið
lagt niður.

Konan leitaði til Verkalýðs-
félags Vestfirðinga sem ritaði
fyrirtækinu bréf þar sem fram
kom að félagið teldi uppsögn-
ina ólögmæta og bótaskyld,
auk þess sem skorað var á
fyrirtækið að draga hana til
baka. Lögmaður fyrirtækisins
svaraði bréfinu og sagði að
það væri álit fyrirtækisins að
fæðingarorlof konunnar hefði
verið lokið þegar henni var
sagt upp auk þess sem gildar
ástæður hefðu verið fyrir upp-

sögninni.
Í framhaldi af þessu krafðist

konan miskabóta sem sam-
svara þriggja mánaða launum,
eða 540 þúsund krónum og
kvaðst byggja kröfu sína á
ráðningarsamningi aðila og
rétti sínum til uppsagnarfrests
samkvæmt kjarasamningi,
auk meginreglu samningarétt-
ar um skyldu til að efna gerða
samninga. Hún vísaði til þess
að samkvæmt lögum sé starfs-
manni heimilt að semja um
tilhögun fæðingarorlofs við
atvinnurekanda, m.a. um að
fæðingar orlof sé tekið sam-
hliða minnkuðu starfshlutfalli,

að hún hafi samið við fyrir-
tækið um að taka orlofið á um
það bil 10 mánaða tímabili í
samræmi við rétt sinn og að
hún hafi fengið greiðslur úr
fæðingarorlofssjóði í hlutfalli
við það og hafi því verið í
fæðingarorlofi þegar henni var
sagt upp, en ólöglegt er að
segja upp starfsmanni í fæð-
ingarorlofi nema gildar ástæð-
ur séu fyrir hendi og þá skal
skriflegur rökstuðningur
fylgja uppsögnin. Segir konan
að uppsögnin hafi ekki verið
rökstudd heldur einungis tekið
fram að starf stefnanda hafi
verið lagt niður, og frekari
rökstuðningur hafi ekki komið
fram fyrr en í svarbréfi lög-
manns fyrirtækisins til Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga, en
þeim röksemdum fyrirtækis-
ins var hafnað sem röngum
eða ósönnuðum.

Miskabótakröfuna rökstyð-
ur konan með því að hún búi í
litlu byggðarlagi þar sem
möguleikar til að fá atvinnu
séu takmarkaðir og uppsögn
með þeim hætti sem hér um
ræðir sé til þess fallin að valda
konunni álitshnekki, óþæg-
indum og erfiðleikum við að
fá starf að nýju.

Fram kom í máli fyrirtæk-
isins að það hafi fallist á ósk
konunnar um lengra leyfi en
lögbundið sex mánaða orlof
og samið hafi verið um að
hún tæki launalaust leyfi að
fæðingarorlofinu loknu, eða
frá 8. ágúst 2004. Á þeim tíma
sem leið fram að þeim degi
hafi miklar breytingar orðið á
starfsemi fyrirtækisins sem

Tillaga að skiptingu
byggðakvóta í Ísafjarðarbæ

Bæjarráð Ísafjarðarbæj-
ar hefur lagt til við bæjar-
stjórn að hún samþykki til-
lögu að skiptingu byggða-
kvóta fiskveiðiársins 2005/
2006 eins og hún er lögð
fram í gögnum bæjarráðs.
Ísafjarðarbæ var úthlutað
alls 409 þorskígildislestum
og var ákveðinn fjöldi þeirra
eyrnamerktur ákveðnum
byggðarlögum, sem hér
segir: Ísafjörður fái 140
þorskígildislestir, Hnífsdal-
ur fái 37 þorskígildislestir,
Suðureyri 23 þorskígildis-
lestir og Þingeyri 79 þorsk-
ígildislestir.

Samkvæmt sjávarútvegs-
ráðuneytinu er úthlutun á

140 þorskígildislestum til
Ísafjarðar vegna samdráttar í
vinnslu rækju og skeljar
veiddri hér við land. Miðað
við ofangreinda sundurliðun
eru 130 þorskígildislestir eftir
til ráðstöfunar og leggur
bæjarráð til að þær skiptist
svona á milli byggðarlaga:

Ísafjörður 50 þorskígildis-
lestir.

Suðureyri 28 þorskígildis-
lestir.

Flateyri 51 þorskígildislest.
Þá leggur bæjarráð til að

settar verði sérstakar reglur
um úthlutun byggðakvóta til
einstakra báta, líkt og var gert
fiskveiðiárið 2004/2005. Jafn-
framt leggur bæjarráð til að

drög að reglum Ísafjarð-
arbæjar um úthlutun
byggðakvóta fiskveiðiárs-
ins 2005/2006 með eftir-
töldum breytingum verði
samþykktar:

Í 3. grein verði því breytt
að í stað þess að 50% afla-
heimilda verði skipt jafnt á
milli umsækjenda og 50%
hlutfallslega miðað við það
aflamagn er bátur landaði
til vinnslu í sveitarfélaginu
fiskveiðiárið 2004/2005, þá
verði 25% skipt jafnt og
75% hlutfallslega. Í 5. grein
verði því breytt að í stað
tvöföldunar komi þreföldun
á úthlutuðum byggðakvóta.

– gudrun@bb.is

einkum hafi lotið að hagræð-
ingu í almennum skrifstofu-
rekstri. Kveðst fyrirtækið af
þessum sökum hafa þurft að
segja stefnanda upp störfum.
Fyrirtækið leitaði til Verka-
lýðsfélags Vestfirðinga og
hafi starfsmaður félagsins tjáð
fyrirtækinu að konan teldist
hafa lokið fæðingarorlofi í
ágúst 2004 og væri eftir það í
launalausu leyfi og mætti
segja henni upp með lögbund-
num uppsagnarfresti. Verka-
lýðsfélagið hafi svo síðar skipt
um skoðun.

Dómurinn hafnaði þeirri
túlkun fyrirtækisins að konan
hefði ekki verið í fæðingaror-
lofi, en samþykkti að það
hefði haft gilda ástæðu fyrir
uppsögninni. Þá segir í dóms-
úrskurði: „ Á það hefur hér
verið fallist með stefnda að
rekstrarlegar breytingar sem
komu til framkvæmda meðan
á orlofstöku stefnanda stóð
hafi verið gild ástæða upp-
sagnarinnar og að ekki hafi
verið kostur á sambærilegu
starfi hjá stefnda sem hann

gæti falið stefnanda. [...]Í
þessu máli liggur fyrir að er
stefnda varð ljóst að stefnandi
taldi sér hafa verið sagt upp í
fæðingarorlofi vildi hann
leysa málið með því að stefn-
andi kæmi aftur til vinnu er
orlofinu lauk. Stefnandi kaus
hins vegar að fara í vinnu sem
hún hafði þá ráðið sig í tíma-
bundið hjá öðrum atvinnurek-
anda. Stefndi bauð henni þá
250.000 króna greiðslu sem
stefnandi hafnaði. Þar sem svo
atvikaðist að stefnandi fékk
vinnu hjá nýjum vinnuveit-
anda þegar við lok orlofsins
gegn ívið betri launum en hún
hafði hjá stefnda, varð hún
ekki fyrir beinu fjárhagstjóni
vegna uppsagnarinnar og með
því að á það hefur verið fallist
með stefnda að hann hafi haft
gilda ástæðu til að segja stefn-
anda upp eru ekki skilyrði til
að dæma stefnda til að greiða
henni miskabætur“.

Fyrirtækið var eins og áður
segið sýknað og var máls-
kostnaður látinn falla niður.

– eirikur@bb.is

3X-stál var sýknað af kröfu um greiðslu miska-
bóta vegna uppsagnar starfsmanns í fæðingarorlofi.
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Fornleifarannsóknir á Eyrartúni á Ísafirði

Óvíst hvort rannsóknum
verði framhaldið í sumar

Óvíst er hvort áframhald
verði á fornleifakönnun á
Eyrartúni í sumar. „Okkur
finnst þetta mjög spennandi
verkefni og vonumst til að
geta haldið því áfram en við
höfum enn ekki fengið það
fjármagn sem til þarf. Við
munum halda áfram að
sækja um styrki og vonum
það besta“, segir Inga Ólafs-
dóttir formaður menningar-

málanefndar Ísafjarðarbæjar.
Í könnunargreftri sem gerð-

ur var sumarið 2004 fundust
ýmsir munir sem taldir eru
vera frá 19. öld. Má þar nefna
sem dæmi flöskubrot og
öngla, hnappa, brot úr leir-
pípum og keramiki. Talið er
að margt forvitnilegt liggi enn
í jörðu. Könnunin er unnin af
frumkvæði menningarmála-
nefndar Ísafjarðarbæjar með

tilstyrk Fornleifasjóðs. Afar
lítið er vitað um upphaf
byggðar í Skutulsfirði. Ýmsir
telja að Eyri hafi verið land-
námsjörð en fyrir því er engin
vissa þótt almennar líkur séu
nokkrar. Eyrarbærinn stóð á
bæjarhólnum nokkru norðan
við þann stað þar sem minnis-
merki Ragnars Kjartanssonar,
myndhöggvara, um drukkn-
aða sjómenn stendur nú.

Bærinn hefur trúlega ver-
ið margbyggður á sama stað
í aldanna rás eins og venja
var. Hann var rifinn ekki
allmörgum árum eftir að Ísa-
fjarðarkirkja, sem brann árið
1987, var fullgerð árið 1863.
Tóftir bæjarins munu hafa
verið jafnaðar út á dögum
viðreisnarstjórnarinnar á
sjöunda áratug nýliðinnar
aldar.         – thelma@bb.is

Fjarskiptaáætlun samgönguráðuneytisins til 2010 kynnt á Hótel Ísafirði

Stefnt á GSM samband verði á öllum
helstu stofnvegum fyrir lok þessa árs

Sturla Böðvarsson, sam-
gönguráðherra, og Hrafnkell
V. Gíslason, forstjóri Póst- og
fjarskiptastofnunar, kynntu
Fjarskiptaáætlun samgöngu-
ráðuneytisins til ársins 2010,
sem gengur undir heitinu Ís-
land altengt, á Hótel Ísafirði.
Fundurinn var liður í fundaröð
samgönguráðuneytisins um
allt land. Vel var mætt á Hótel
Ísafjörð og voru nær öll sæti í
salnum skipuð eldheitum
áhugamönnum um fjarskipta-
mál hér vestra. Umræður voru
miklar og var augljóst að hér
höfðu menn minni áhyggjur
af háhraðatengingum og staf-
rænu sjónvarpi, en af hinu að
síminn nýttist mönnum sem
öryggistæki, hvort sem um var
að ræða NMT-kerfi sjómanna
og yfirvofandi aflögn þess
kerfis og bætt GSM-samband
á stofnvegum Vestfjarða.

Í áætlun ráðuneytisins segir
meðal annars um þessi efni:
„Öryggi vegfarenda verði
aukið með bættri farsímaþjón-
ustu á vegum landsins og
helstu ferðamannastöðum.
[...] Langdræg stafræn far-
símakerfi til að þjóna landinu
öllu og miðunum verði byggð
upp.“ Í undirmarkmiðum við
þennan lið kemur svo fram að

til standi að GSM-farsíma-
þjónusta verði aðgengileg á
þjóðvegi 1 og öðrum helstu
stofnvegum, á helstu ferða-
mannastöðum og minni þétt-
býlisstöðum. Þegar gengið var
á ráðherrann kom reyndar
fram að hvaða vegir og staðir
teldust stofnvegir og helstu
ferðamannastaði hefði ekki
verið fyllilega skilgreint, en
ljóst væri að markmiðið væri
að kerfið næði sem víðtækast.

Eins og kunnugt er stendur
til að NMT-kerfið verði aflagt
fyrir árslok 2008 og lá mönn-
um á fundinum það nokkuð
þungt á hjarta og vildu fá að
vita hvað ætti að koma í stað-
inn. Í máli ráðherrans og for-
stjórans kom fram að hætt er
að framleiða varahluti fyrir
NMT-farsímakerfið og það er
smám saman að ganga sér til
húðar af þeim sökum, og því
hafi verið ákveðið að byrja nú
að leita nýrra lausna. Þau kerfi
sem einna helst voru nefnd til
leiks í gærkvöldi er langdrægt
GSM kerfi og svokallað CD-
MA kerfi, sem er stafrænt
kerfi sem getur veitt allt að
2Mbps gagnahraða, en það er
sambærilegt við venjulega
ADSL-tengingu í dag. Fund-
argestir höfðu nokkrar áhygg-

jur af því kerfið væri ekki jafn
langdrægt og NMT-kerfið, en
forstjóri póst- og fjarskipta-
stofnunar fullyrti að það væri
fyllilega sambærilegt að lang-
drægni.

Þó að öryggismálin hafi
spilað stærsta rullu á fundin-
um er ekki þar með sagt að
ekki hafi verið rætt um önnur
mál. Eitt af stærri málum fund-

Vel var mætt á fundinn á Hótel Ísafirði.

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.
arins snerist um Farice-sæ-
strenginn og greiðslu fyrir er-
lent niðurhal vegna hans.
Spurði Björn Davíðsson, þró-
unarstjóri hjá Snerpu á Ísa-
firði, hvort ekki væri mögu-
legt að afskrifa stofnkostnað
við strenginn svo lækka mætti
verð á niðurhali, á meðan
Haukur Vagnsson, fram-
kvæmdastjóri vagnsson mul-

timedia, sagði óforsvaranlegt
að rukka fyrir erlent niðurhal
en ekki innlent þar sem inter-
netið væri ein landamæralaus
veröld þar sem ekki væri leng-
ra til Tálknafjarðar en Tim-
búktu, líkt og nafnið gefur til
kynna.

Þá lagði Haukur einnig fram
fyrirspurn um hið íslenska rót-
arlén, .is, og hvort til stæði
hjá stjórnvöldum að stýra
notkun eða verði á því, en
rótarlénið er einkaeign í dag.
Benti Haukur þar meðal ann-
ars á að verð á íslenskum lén-
um í dag væri óeðlilega hátt
og ylli því að fáir Íslendingar
eignuðu sér lén miðað við
hversu netnotkun er almennt
mikil. Að sögn Sturlu hafði
þetta mál ekki verið fyllilega
rætt en ljóst væri að ef svipta
ætti menn yfirráðum yfir
einkaeign eins og rótarléni
þyrftu skaðabætur að koma á
móti.

Samhliða fundaröð sam-
gönguráðuneytisins hefur
verið gefinn út bæklingur til
kynningar áætluninni sem
dreift verður á öll heimili
landsins. Í áætluninni er gert
ráð fyrir að allir landsmenn
geti tengst háhraðaneti fyrir
lok ársins 2007 og er sérstök
áhersla lögð á að menntastofn-
anir landsins njóti slíkrar þjón-
ustu sem allra fyrst. Lögð er
áhersla á að landsmenn sitji
allir við sama borð óháð bú-
setu og þannig verði Ísland

altengt, auk þess sem mikið
er lagt upp úr öryggi almennra
fjarskiptaneta innanlands og
við umheiminn. Stjórnvöld
lýsa í áætluninni yfir vilja sín-
um til að stuðla að lækkun
einingaverðs í fjarskiptateng-
ingum milli landa og jöfnun
verðs fyrir fjarskiptaþjónustu
um land allt.

Þá er gert ráð fyrir að allir
landsmenn hafi aðgang að
gagnvirku stafrænu sjónvarpi
og jafnframt að dreifing sjón-
varpsdagskrár RÚV, auk
hljóðvarps Rásar 1 og Rásar
2, verði stafræn um gervihnött
til sjómanna á miðum við
landið og strjálbýlli svæða.
GSM-farsímanetið verður
þétt, eins og áður segir, og er
meðal annars stefnt að því að
fyrir lok þessa árs verði GSM
þjónusta á öllum hringvegin-
um og öðrum helstu stofn-
vegum, á helstu ferðamanna-
stöðum og minni þéttbýlis-
stöðum. Jafnframt standi lang-
dræg stafræn farsímaþjónusta
til boða um allt land og á mið-
um við landið eftir að rekstri
NMT-kerfisins lýkur.

Gert er ráð fyrir því að þjón-
ustugjöld einkarekinna fjar-
skiptafyrirtækja standi undir
uppbyggingarkostnaði og
rekstri þjónustunnar nema á
einstaka svæðum þar sem
stjórnvöld munu taka þátt í
kostnaði til þess að tryggja
fulla þjónustu.

– eirikur@bb.is

Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar.
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Sækjast eftir fyrsta sætinu

11. febrúar nk. fer fram prófkjör hjá Sjálf-
stæðisflokknum í Ísafjarðarbæ fyrir sveitar-

stjórnarkosningarnar í vor. Alls taka ellefu
manns þátt í prófkjörinu og eru þrír menn sem

gefa kost á sér til að leiða listann, þeir Úlfar
Ágústsson, Gísli Halldór Halldórsson og Hall-

dór Halldórsson. Bæjarins besta tók hús á þess-
um þremur einstaklingum til að komast að því

hverjar áherslur þeirra væru í helstu málum
bæjarins.

Fyrsti viðmælandi blaðsins
var Úlfar Ágústsson, fyrrum
kaupmaður til fjölda margra
ára í versluninni Hamraborg
á Ísafirði. Úlfar gefur kost á
sér í 1.-4. sæti listans.

– Hvaða málefni munt þú
setja í öndvegi, náir þú kjöri
sem efsti maður á lista Sjálf-
stæðisflokks í vor? 

„Ég ætla að reyna að breyta
ríkjandi hugarfari. Það er nú
aðalmálið. Ég vil að fólk öðlist
trú á því að það sé hægt að
gera  Ísafjörð að stórum og
öflugum bæ. Það er megin-
ástæða þess að ég gef kost á
mér. Auka framkvæmdahug-
inn hér. Ég vil efla þau fyrir-
tæki og stofnanir sem eru hér
í bænum og byggja upp til
framtíðar. Ég vil stuðla að
framþróun. Hér hefur nánast
enginn vöxtur verið. Fólk situr
bara á rassinum og það gerist
ekki neitt. Það vantar fram-
kvæmdahuginn í fólk.“  

– Finnst þér vera ákveðin
leti í bæjarbúum? 

„Nei fjarri því hér býr dug-
legt fólk. En mér finnst vera
svo mikill doði hér. Það vantar
kannski bara forystu, einhvern
til að leiða íbúana fram til
orrustu. Eitt af mínum megin-
málum, sem ég hef unnið að í
nokkur ár, er að efla samstarf
Ísafjarðar við austur-Græn-
land. Ég er kannski ekki á leið
með það inn í þetta prófkjör,
en hvort sem ég fæ brautar-
gengi þar eða ekki þá er það
eitt af mínum aðaláhugamál-
um. Ég vil að Ísafjörður verði
miðstöð allra samgangna við
austur-Grænland, ég held að
það sé eini raunhæfi og skyn-
samlegi kosturinn til að hægt
sé að byggja upp eitthvað um-
talsvert atvinnu- og menning-
arlíf á austur-Grænlandi.“

FjármagnFjármagnFjármagnFjármagnFjármagn
í skólamálumí skólamálumí skólamálumí skólamálumí skólamálum

þarf að nýta beturþarf að nýta beturþarf að nýta beturþarf að nýta beturþarf að nýta betur
– Hver er þín skoðun á

þarf bara að finna meiri pen-
inga. Það er alger forsenda
fyrir framtíð byggðarinnar að
grunnskólinn sé öflugur.

„Ísafjörður býr að„Ísafjörður býr að„Ísafjörður býr að„Ísafjörður býr að„Ísafjörður býr að
mjög mikilli tón-mjög mikilli tón-mjög mikilli tón-mjög mikilli tón-mjög mikilli tón-
menningarsögu“menningarsögu“menningarsögu“menningarsögu“menningarsögu“

 – En hvað viltu gera í menn-
ingarmálum bæjarins?

„Ég veit að Ísafjörður býr
að mjög mikilli tónmenning-
arsögu. Ísafjörður er frægur,
jafnvel um allan heim, fyrir
þá menningu sem hér hefur
verið alveg frá miðri síðustu
öld. Við eigum að hlúa að
henni. Ég er upphafsmaðurinn
að þessum þrem menningar-
húsum á Ísafirði, sem eru
Hamrar, Edinborgarhúsið og
gamla sjúkrahúsið. Björn
Bjarnason vildi á sínum tíma
byggja ný menningarhús í
dreifbýli, á Ísafirði, á Akureyri
og á Egilsstöðum. Ég vildi
frekar að sú starfsemi sem var
komin í gang hér í bænum
yrði styrkt, og hann féllst á
það. En síðan fengum við bara
ekki það fjármagn í þetta sem
hefði þurft að koma. Ég var
ekki að leggja þetta til til að
spara peninga, ég var að segja
þetta svo hægt væri að nýta
fjármagnið mikið betur. Og
það er hægt að gera. Þær bygg-
ingar sem eru hér er verðmæt-
ar, en það vantar rekstrarstyrki
til að halda starfinu blómlegu.
Það hlýtur að hafa verið hug-
myndin á bak við þetta, að
styrkja menningarstarfsemina
í dreifbýlinu.“

– Það hefur jú brunnið við
að menn vilji byggja, en ekki
reka.

„Já, menn vilja byggja en
ekki reka. Menn vilja byggja
sér bautasteina. Svo er annað.
Edinborgarhúsið býður upp á
mjög fjölbreyta menningar-
starfsemi og ég vona að það
fáist almennilegir peningar til
að klára það. Svo er gamla
sjúkrahúsið meiriháttar menn-
ingarhús, sem lyftir bænum.

Og gamli húsmæðraskólinn,
nú Tónlistarskóli Ísafjarðar
með Hömrum, er stórt og mik-
ið tónmenningarsetur en þar
þarf peninga til að viðhalda
þessari fögru byggingu Guð-
jóns Samúelssonar. Og að
þessu vil ég hlúa.“

 Lífsleikninámskeið Lífsleikninámskeið Lífsleikninámskeið Lífsleikninámskeið Lífsleikninámskeið

„Varðandi æskulýðsmálin
þá vil ég byggja upp íþrótta-
starfsemina í bænum og hlúa
vel að henni. Ný og stór sund-
laug fyrir norðanverða Vest-
firði verður að koma. Svo er
verið að byggja upp starfsemi
niðri í Suðurtanga, þar sem
menn eru með lífsleikninám-
skeið sem byggir á því að
kenna ungufólki að umgang-
ast sjóinn, róa á kajak og sigla
skútu, og einning að ferðast
upp um fjöll og firnindi svo
þau læri að lifa í náttúru Ís-
lands. Ég vil gjarnan vinna
með þessu unga fólki. Ég sé
fyrir mér að alveg frá því skóla
lýkur á vorin og viðstöðulaust
fram á haust sé hægt að vera
hér með námskeið fyrir æsk-
una til þess að læra á lífið.“ 

– Telurðu að þetta sé eitt-
hvað sem hægt væri að mark-
aðssetja utan Vestfjarða?

„Já, tvímælalaust. Þegar þú
talar við mig um markað, þá
ertu að talavið mig um allan
heiminn. Það þýðir ekkert að
byggja upp atvinnustarfsemi
og horfa bara á næsta ná-
grenni, það verður að líta til
útlanda. Við erum á markaðs-
svæði heimsins. Allt sem við
gerum verður að vera jafn gott
og gerist best í heimi. Það
þýðir ekkert minna. Ég vil til
dæmis að starfsemi sjúkra-
hússins hér verði stóraukin
með þetta að augnamiði, ég
vil að hingað komi fólk víðs
vegar að vegna þess að, hér
væri úrvals þjónusta, á þröngu
sviði. Við erum hér með þetta
hreina loft ómengaða um-
hverfi og hreina vatn, í heil-
brigðu samfélagi. Það er hægt

að gera hér meiriháttar hluti í
heilbrigðismálum ef við horf-
um nógu hátt.“

Vill ekki verðaVill ekki verðaVill ekki verðaVill ekki verðaVill ekki verða
bæjarstjóribæjarstjóribæjarstjóribæjarstjóribæjarstjóri

 – Að lokum, hvers vegna
gefurðu kost á þér í fyrsta sæti
á lista Sjálfstæðisflokks? 

„Halldór Halldórsson bæj-
arstjóri er eins og aðrir mikil-
hæfir menn mjög umdeildur
af ýmsum ástæðum. Ég lít
þannig á að með mínu fram-
boði í fyrsta sætið sé ég að
gera fólki kleift, sem vill ekki
undir neinum kringumstæð-
um kjósa Halldór Halldórsson
til forystu, að eiga kost á því
að halda áfram að styðja flokk-
inn. Ég vil fá þeirra atkvæði
og ég vil segja þeim að ég sé
þeirra maður. En ég vona það
að Halldór verði næsti bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, hann er
mitt bæjarstjóraefni, þótt ég

grunnskólamálum bæjarins?
„Ég vil að Grunnskólinn á

Ísafirði verði alltaf á meðal
tíu bestu grunnskóla á landinu.
Ég vil leggja alla áherslu á
það, hvað sem það kostar.
Nám barnanna skiptir öllu
máli. Það þýðir ekki bara að
segja að það eigi að vera skóli
einhversstaðar vegna þess að
hann hafi alltaf verið þar. Það
eru allt aðrir tímar nú, og allt
önnur sjónarmið. Við verðum
að neyta allra kosta sem við
getum. Mér finnst eðlilegt að
yngstu börnin séu áfram
heimavið hjá sér, en þegar þau
byrja að læra af einhverri al-
vöru þá séu þau bara við störf
í og við öflugan grunnskóla
frá átta til fimm. Það er mjög
erfitt að bjóða upp á verulega
fjölbreytt nám í litlu skólun-
um, auk þess sem það er alltof
dýrt.“

– Þér finnst þetta þá vera
fyrst og fremst spurning um
dreifingu fjármagnsins, frekar
en að skólinn sé að einhverju
leyti fjársveltur, eins og sumir
hafa haldið fram?

„Ég held það nefnilega. Við
verðum að gera okkur grein
fyrir því að kostnaður skól-
anna í þorpum Ísafjarðarbæjar
er hundrað prósent hærri á
hvern nemanda heldur en í
aðalskólanum. Það þarf að
nýta betur það fjármagn, en ef
að það þarf meiri peninga, þá

Úlfar ÁgústssonÚlfar ÁgústssonÚlfar ÁgústssonÚlfar ÁgústssonÚlfar Ágústsson

fylgi honum ekki hvert sem
er.“

Önnur megin ástæða er sú
að ég vill alls ekki við núver-
andi kringumstæður samein-
ast Vestur-Barðastrandar-
sýslu. Við eigum meira en nóg
með okkur og getum ekki bætt
á okkur meiri vandamálum,
ef við ætlum að fá fólk til að
flytjast hingað. Fyrstu tveir
menn á lista Sjálfstæðis-
flokksins í bæjarstjórn nú hafa
lýst yfir eindregnum vilja til
sameiningar. Gegn því vil ég
vinna.

– Þú ert ekki að bjóða þig
fram til bæjarstjóra?

„Nei, ég er ekki að því. Til
þess er ég orðinn alltof gamall
og útpískaður. En ég hef næg-
ar hugmyndir og nægan tíma
til að vinna að þeim. Ég vil
helga mig þessu starfi næstu
fjögur ár og gera ekkert annað.
Ég hef tímann, ég get leyft
mér það, en það gat ég ekki
áður.“

Gísli HalldórssonGísli HalldórssonGísli HalldórssonGísli HalldórssonGísli Halldórsson

Gísli Halldór Halldórsson
er viðskiptafræðingur og fjár-
málastjóri Menntaskólans á
Ísafirði. Gísli Halldór gefur
kost á sér í 1.-2. sæti á lista
sjálfstæðismanna.

– Hvaða málefni setur þú í
öndvegi fáir þú tækifæri til að
fara fyrir lista sjálfstæðis-
manna í vor?

„Ég sé fyrir mér að ég geti
reynt að bæta skipulagsheild-
ina Ísafjarðarbæ, bæjarskrif-
stofurnar og fyrirtæki bæjar-
ins. Mér finnst mjög mikil-
vægt að starfsfólkið upplifi
sig sem hluta af sterku liði
sem vinnur fyrir bæjarbúa.
Það er ekki nóg að sumir geri
það, ég veit það er fullt af
bæjarstarfsmönnum sem gera
það, en það þurfa allir að hafa
þessa tilfinningu. Ég sé líka
fyrir mér að ég muni setja í
öndvegi að sýnt sé áræði þegar
kemur að verkefnum og fram-
kvæmdum. Þó svo það þurfi

alltaf að halda varlega á fjár-
málunum þá þarf stundum að
hafa svolítið þor og stökkva.
Maður þarf auðvitað að skoða
málin vandlega en það má
ekki hika um of. Ég tel að
annað sem ég geti fært inn í
bæjarstjórn sé að ég á gott
með að sætta sjónarmið fólks
og segja hug minn allan, að
koma hreint fram. Ég held að
í forystu eða sem maður í öðru
sæti geti ég dregið fram það

05.PM5 5.4.2017, 10:1010



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 1. FEBRÚAR 2006 1111111111

besta í þeim sem með mér
vinna. Það bind ég vonir við.“

Þarf að hlusta áÞarf að hlusta áÞarf að hlusta áÞarf að hlusta áÞarf að hlusta á
starfsfólk skólannastarfsfólk skólannastarfsfólk skólannastarfsfólk skólannastarfsfólk skólanna

– Hverjar eru áherslur þínar
í málefnum grunnskólanna?

„ Ég hef engar patent lausnir
í þessum málum. Það eru
komin fjögur ár síðan að ég
var í fræðslunefnd. Mér finnst
þurfa að skoða betur hvernig
þessi mötuneytismál koma út.
Það þarf að athuga bæði
hvernig þetta reynist bænum
fjárhagslega, og eins hvernig
þetta reynist foreldrum bæði
fjárhagslega og félagslega.
Síðan þarf að nýta betur bæði
starfsfólkið og það sem við
höfum af meðölum í grunn-
skólanum, og þá á ég við tæki
og húsnæði, það þarf að fá
sem mest út úr því. Við verð-
um auðvitað að horfa fram á
veginn og bæta okkar stöðu,
en við erum jú alltaf bundin af
þeim ramma sem okkur er
settur í lögum. Ég held samt
að ef við hlustum á starfsfólk
skólanna, og aðra þá sem
skoðanir hafa, þá munum við
finna bestu leiðina, en ég get
auðvitað ekki vitað allar
„réttu“ lausnirnar.“

– En hvað segirðu til dæmis
um það sem sumir hafa haldið
fram að skólarnir séu í fjár-
svelti?

„Þetta er náttúrulega gríðar-
lega stór pakki sem hlutfall af
heildarútgjöldum Ísafjarðar-
bæjar og það er alltaf hægt að
setja meira fjármagn í skóla-
mál. Í þeim skilningi er kanski
fjársvelti. Það er alltaf hægt
að nota meiri pening í þessi
mál. En við höfum ekki nema
úr ákveðið miklu að spila og
þess vegna er mjög mikilvægt
að nota það sem allra best. En
ég get ekki ímyndað mér að
neinn vilji ekki setja meira í
grunnskólamálin, ég sé það
ekki fyrir mér.“

Menningin mann-Menningin mann-Menningin mann-Menningin mann-Menningin mann-
bætandi þátturbætandi þátturbætandi þátturbætandi þátturbætandi þáttur

mannlífsinsmannlífsinsmannlífsinsmannlífsinsmannlífsins
– Að hverju stefnirðu í

menningar- og æskulýðsmál-
um?

„Ég hef barist mikið í Edin-
borgarhúsinu. Við í Edinborg-
arhúsinu höfum séð það fyrir
okkur að þetta verði hjarta al-
múgamenningar í bænum, þar
sem venjulegt fólk getur kom-
ið og skemmt sér og stundað
sína list. Við höfum líka alltaf
séð fyrir okkur að þarna geti
verið starfsemi lítilla félaga.
Eins og öllum í Ísafjarðarbæ
er mér annt um menninguna,
Ísafjarðarbær er töluverður
menningarbær. Ég sé fyrir mér
að þetta sé mannbætandi þátt-
ur í mannlífinu, alveg eins og
íþróttirnar sem ég er allt í einu
kominn á kaf í. Ég er mikill
áhugamaður um að efla fjöl-
skylduna með hjálp íþrótta-
hreyfingarinnar.

Ég varð í fyrra varaformað-
ur KFÍ og datt síðan inn í
samstarfsnefnd stóru íþrótta-
félaganna fjögurra um að sam-
eina þau. Ég sé fyrir mér að
með því að efla faglegan

grundvöll íþróttafélaganna,
hafa framkvæmdastjóra og
launaða starfsmenn sem halda
utan um starf og skriffinnsku-
hlið íþróttafélaganna þá verði
auðveldara að fá foreldra til
að starfa í stjórnum, við
stefnumótandi vinnu og fjár-
öflun. Þá erum við líka að
horfa á að geta leyft börnunum
að prófa fleiri en eina tegund
íþrótta hjá mismunandi félög-
um.

Ég er kominn á þá skoðun á
þessum tíma í lífi mínu að
íþróttir séu mjög mannbæt-
andi og skipti miklu máli í
uppeldi barnanna. Órafjarlæg-
ur draumur hjá mér er að það
myndist einhvers konar sam-
starf á milli sterks íþróttafé-
lags og grunnskólanna um
íþróttir. Þannig jafnvel að það
þyrfti ekki að reka alla þessa
íþróttastarfsemi seint á daginn
og um helgar, að jafn miklu
leyti og nú er gert. Þetta yrði
heilsteyptara og hluti af skól-
anum, en þetta er náttúrulega
mjög fjarlægt í dag.“

„Tel að það sé öllum„Tel að það sé öllum„Tel að það sé öllum„Tel að það sé öllum„Tel að það sé öllum
hollt í stjórnmálumhollt í stjórnmálumhollt í stjórnmálumhollt í stjórnmálumhollt í stjórnmálum
að fá harða keppni“að fá harða keppni“að fá harða keppni“að fá harða keppni“að fá harða keppni“

–Þú lítur þá kannski á þetta
sem hluta af lengdri viðveru
barna í skólum?

„Já. Ég hef nú litið neikvæð-
um augum á þessa lengdu
viðveru, mér hefur ekki fund-
ist hún vera nógu gagnleg. En
með því að þarna væri komið
inn í þessi félagslega íþrótta-
iðkun og fleira færðist þar
undir, þá finnst mér þetta strax
orðið mun jákvæðara. Þá er
þetta orðið hluti af deginum
hjá barninu, sem þarf svo auð-
vitað að eiga sinn tíma líka.“

– Hver er ástæðan fyrir að
þú ákveður að bjóða þig fram
til forystu sjálfstæðisflokksins
í bænum?

„Í fyrsta lagi tel ég að það
sé öllum hollt í stjórnmálum
að fá harða keppni, tel að
menn verði harðari á eftir og
mikilvægt að þeir sýni að þeir
hafi haft skýrt umboð. Þannig
að sama hver vinni, þá hafi
sjálfstæðismenn sýnt það
hvern þeir vilja í forystu. Svo
held ég auðvitað að ég geti,
eins og ég sagði áðan, með
sameiningarhæfileikum mín-
um haft mjög góð áhrif á hóp-
inn. Ég held líka að ég geti
orðið góður stjórnandi og hef
haft hljómgrunn fyrir þessu
öllu hjá þeim sem ég hef rætt
við.“

– Þú býður þig fram til að
vera bæjarstjóraefni flokks-
ins?

„Ég get alveg hugsað mér
að vera bæjarstjóraefni, ef
spilin leggjast þannig. Ég held
ég yrði góður bæjarstjóri, en
mér finnst það vera undir því
komið hvað kjósendurnir í
prófkjörinu og samflokks-
menn mínir segja að prófkjöri-
nu afstöðnu um þetta mál. Mér
finnst ég ekki hafa efni á að
taka ákvörðun um það sjálfur
að svo stöddu.“

SkipulagsheildinSkipulagsheildinSkipulagsheildinSkipulagsheildinSkipulagsheildin
ekki að virka nógu velekki að virka nógu velekki að virka nógu velekki að virka nógu velekki að virka nógu vel

– Hvað telur þú helst að
hefði mátt betur fara í bæjar-
málunum á síðastliðnum ár-
um?

„Mér finnst þetta hafa verið
frekar erfiðir tímar og við allt-
af í tiltölulega mikilli vörn.
Ég hef sjálfur verið að vinna í
atvinnumálanefnd og ber þar
einhverja ábyrgð þó við höf-
um ekki haft mikil völd. Það
er erfitt að benda á einn hlut
sem hefði mátt betur fara, það
er alltaf þannig að það hefði
mátt gera alla hluti betur. Mér
finnst skipulagsheildin Ísa-

fjarðarbær ekki hafa virkað
nógu vel, hvernig sem á því
stendur, og ég hyggst leita
lausna á því.“

– Er hún of þung í vöfum,
eða hver eru einkennin?

„Einhvern veginn finnst
mér bara vanta liðsandann.
Það er eins og menn séu ekki
að berjast í sömu áttina. Kann-
ski vantar sums staðar ákveð-
na þjónustulund. Þetta er það
sem mér þykir skipta mjög
miklu máli, þetta þarf að gera
betur.“

udal og þörungaverksmiðjuna
á Reykhólum, það er auðvitað
ekki stóriðja. Ég er líka alveg
viss um það að eftir því sem
aðrir landshlutar stóriðjuvæð-
ast meira þá aukast tækifæri
okkar hér á ný í útgerð og
fiskvinnslu vegna þess að
þegar menn eru að fara yfir
þessu nýju atvinnutækifæri
annars staðar á landinu þá auk-
ast tækifæri okkar í okkar stór-
iðju, sem er útgerðin og fisk-
vinnslan. Þar eigum við fram-
tíðartækifæri í hágæðafram-
leiðslu. Ég hef þessa trú, og
menn mega hvað sem er um
það, en ég hef þessa trú að
með því að halda í okkar sér-
stöðu og vera stóriðjulaus þá
séu okkar tækifæri í hrein-
leikanum, menntuninni, rann-
sóknunum, útgerðinni, fisk-
vinnslunni og ferðaþjónust-
unni. Þetta er mín sannfæring.

„Ég vil nýta einkamarkað-
inn í enn ríkari mæli þar sem
það er hagkvæmt og eðlilegt
við að sinna verkefnum bæjar-
félagsins. Mörgum verkefn-
um er sinnt af einkaaðilum
með góðum árangri. Slíkum
verkefnum má fjölga.

„Það hefur líka sýnt sig að
þátttaka í Evrópuverkefnum
getur skilað okkur arði í tím-
ans rás. Ég vil leggja aukna
áherslu á slík verkefni enda
eigum við góðan möguleika á
að selja okkar þekkingu til
annarra í samstarfsverkefnum
EFTA og ESB og ná fjármagni
til verkefna heima fyrir.“

Valfrelsi íValfrelsi íValfrelsi íValfrelsi íValfrelsi í
grunnskólamálumgrunnskólamálumgrunnskólamálumgrunnskólamálumgrunnskólamálum
– Hver er framtíðin í grunn-

skólamálum í þínum augum?
„Ég er náttúrulega hlynntur

þeirri grunnskólastefnu sem
er rekin. Ég er hlynntur val-
frelsi foreldra og nemenda í
að flytja sig á milli skóla. Ég
vil einnig auka sérstöðu hvers
skóla þannig að þeir verði að-
eins ólíkari, og ég vil skoða
skólana út frá því. Það er
reyndar ekkert auðvelt hérna,

það er langt á milli byggða-
laganna, en ég vil að fólk hafi
þetta valfrelsi að ef þú býrð á
Ísafirði og vilt hafa börnin þín
í skóla á Suðureyri, eða öfugt,
þá getirðu það.“

– Hvernig væri nánari út-
færsla á þeirri sérstöðu sem
þú talar um?

„Það væri voðalega gaman
að sjá einhverja af þessum
minni grunnskólum okkar
skapa sér sérstöðu, tökum sem
dæmi Grunnskólann á Þing-
eyri eða á Flateyri ef að þar
væri lögð meiri áhersla á um-
hverfið, sveitina þarna í kring
og sjávarútveginn. Að minni
skólarnir nýti sér smæð sína
og skapi sér sérstöðu, þar væru
kannski einhver valfög eða
þemu sem sneru að því, og
þeir myndu tengja sig við það
sem er á svæðinu.“

– Mjaltir?
„Já, mjaltir. Þú mætir í skól-

ann á morgnana og í fyrstu
tveimur tímunum eru mjaltir.
Það er svona sem er áhugavert,
og svo getur fólk auðvitað val-
ið um það. Kannski velurðu
ekki að hafa börnin þín í þess-
um skóla alla daga vikunnar
heldur bara einn dag í viku
þannig að við værum jafnvel
með sameiginlega stundatöflu
fyrir alla skólana og börnin
gætu farið eitthvað á milli.
Þetta er eitt samfélag og við
eigum að nýta það betur.“

Menningin flutt útMenningin flutt útMenningin flutt útMenningin flutt útMenningin flutt út
– Hvað viltu sjá gerast í

menningarmálum í bænum á
næstu árum?

„Það er af svo mörgu að
taka í menningarmálunum.
Maður vill auðvitað bara sjá
þessa fjölbreyttu flóru áfram.
Ég vildi gjarnan sjá það gerast
að einhverjir þættir menning-
arinnar verði gerðir að meiri
útflutningsvöru hjá okkur og
þá til dæmis í gegnum Há-
skólasetur Vestfjarða, sem
dæmi með því að bjóða upp á
eitthvað tónlistarnám á há-
skólastigi.“

– Þá í samstarfi við Lista-
háskóla Íslands?

„Já, í samstarfi við listahá-
skólann og Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar. Við höfum nú verið
að gorta okkur svolítið af
menningunni og ég vil að við
látum á það reyna hvort hún
geti verið útflutningsvara fyrir
okkur.“

– Hvað með málefni menn-
ingarhúsanna?

„Við erum búin að klára
Hamra og sjúkrahúsið að
mestu. Mín skoðun er sú að
við stöndum með fólkinu í
Edinborgarhúsinu að því að
klára það mál. Það komu auð-
vitað 206 milljónir í gegnum
þennan menningarhúsasamn-
ing þannig að það er að mestu
búið, það vantar bara herslu-
muninn.“

Erfið vinnaErfið vinnaErfið vinnaErfið vinnaErfið vinna
en skemmtilegen skemmtilegen skemmtilegen skemmtilegen skemmtileg

– Nú ert þú að fara í fyrsta
skipti í prófkjör, hver er
ástæða þess að þú býður þig
fram til forystu í þínum flokki?

„Já, ég er að fara í fyrsta
skipti í prófkjör hér vestra. Ég

tók reyndar þátt í prófkjöri
árið 1994 suður í Grindavík.
Þá tók ég fyrstu skrefin í bæj-
arpólitík, stefndi á annað sæti
og náði. Sat í bæjarstjórn
Grindavíkur 1994 til hausts
1996 þegar ég flutti vestur..
Árið 1998 óskuðu sjálfstæðis-
menn eftir því að ég gæfi kost
á mér sem bæjarstjóraefni
þeirra. Ég var bæjarstjóri eftir
kosningarnar en var ekki á
lista. 2002 var óskað eftir því
að ég gæfi kost á mér sem
oddviti listans. Það var ekki
auðveld ákvörðun, ég þurfti
að hugsa mig mikið um hvort
ég ætti að taka þetta skref. En
ég gerði það, af því að ég hef
auðvitað mikinn áhuga á þess-
um málum. Núna var þetta
heldur ekkert auðveld ákvörð-
un. Þetta er náttúrulega rosa-
lega mikil vinna og erfið, en
hún er skemmtileg. Það er bara
svo rosalega mikið af verkefn-
um sem mig langar að vinna
að sem á eftir að klára og
koma af stað. Ég hef brenn-
andi áhuga og vilja til að starfa
að þessu, og mig langar að fá
tækifæri til að halda áfram.“

– Er margt óunnið enn?
„Já, já. Það verður alltaf

mikið óunnið. Ég tel mig bara
hafa erindi áfram til að vinna
að þessum málum.“

„Meðvitaður um þjón-„Meðvitaður um þjón-„Meðvitaður um þjón-„Meðvitaður um þjón-„Meðvitaður um þjón-
ustuhlutverk mitt“ustuhlutverk mitt“ustuhlutverk mitt“ustuhlutverk mitt“ustuhlutverk mitt“

– Þú hræðist ekki að þú sért
haldinn hinni margumræddu
valdaþreytu?

„Nei, ég finn ekkert fyrir
því að ég hafi völd. Ég finn
miklu meira fyrir því að ég
hafi áhrif og ég er mjög með-
vitaður um þjónustuhlutverk
mitt. Ég hef alltaf skilgreint
mig sem þjón í því sem ég er
að gera, þessi bær er mér nátt-
úrulega kærastur af öllum
svæðum. Þess vegna kom ég
vestur aftur og ég vil bara
leggja mitt af mörkum að gera
bæinn betra. Svo er náttúru-
lega annarra að meta hvort ég
sé hæfari til þess en einhverjir
aðrir.“

– Þetta er kannski viðkvæm
spurning að spyrja þig, en
hvað telurðu að hefði mátt fara
betur í bæjarmálunum á síð-
ustu árum?

„Það er ótal margt sem má
nefna. Í sjálfsgagnrýni hættir
manni oft til að hlífa einhverj-
um. Það sem hefði mátt betur
fara í stjórn bæjarfélagsins er
auðvitað svo margt, það var
svo margt sem við ætluðum
okkur að gera en gerðist ekki.
Oft eru þetta þættir sem við
vildum ráða við en ráðum ekki
við, eins og til dæmis mann-
fjöldaþróun, og þeir þættir
sem hafa verið neikvæðir í
atvinnulífinu. Við höfum gert
okkar til að hafa jákvæð áhrif
en það hefur ekki allt gengið
eftir. Svo hefði ég viljað sjá
sameiningu sveitarfélaganna
á norðanverðum Vestfjörðum
í eitt. En mér finnst auðvitað
þegar ég lít yfir þetta að okkur
hafi tekist að mörgu leyti vel
til, en ég get auðvitað aldrei
verið svo sjálflægur að líta
svo á að við hefðum ekki getað
gert betur. Það er alltaf hægt
að gera betur.“ – eirikur@bb.is

Halldór Halldórsson hefur
verið bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar frá árinu 1998 og odd-
viti sjálfstæðismanna frá árinu
2002. Halldór gefur kost á sér
í fyrsta sæti listans.

– Hvaða málefni hyggst þú
setja í öndvegi fyrir bæjarfé-
lagið hljótir þú til þess umboð
að fara fyrir lista sjálfstæðis-
manna?

„Fyrir það fyrsta þá sækist
ég eftir að vera oddviti þessa
ágæta flokks og leiða það
starf. Ég vil nota íbúalýðræðið
meira, við erum búin að stíga
ákveðin skref á þessu kjör-
tímabili. Ég vil stíga fleiri
skref og virkja íbúana enn
meira í ákvarðanatöku, sér-
staklega þegar um stór verk-
efni er að ræða sem eru kostn-
aðarsöm og hafa áhrif á rekst-
ur.“

„Ég vil gjarnan sjá okkur
þróast í þá átt að íbúarnir geti
greitt atkvæði um það hvort
þeir vilja fara í þessa eða hina
framkvæmdina og þá á móti
þurfi skattar eitthvað að breyt-
ast tímabundið til þess að fjár-
magna það. Á móti geti þeir
svo greitt atkvæði um það að
fara ekki út í það, og njóti
léttari skattbyrði á móti. Ég
vil að fólk fái ákveðið val í
þessu. Að það sé ekki verið
að fara í framkvæmdir og stóra
hluti ef meirihluti íbúa vill
frekar sleppa því og lækka
skatta. Ég vil efla íbúalýð-
ræðið og efla kostnaðarvitund
íbúanna.“

– Veistu hvort þetta tíðkast
annars staðar á landinu?

„Nei, ég veit ekki til þess
og mér þætti sérstaklega
spennandi að reyna þetta í bæ
eins og hér. Ég vil að fólk hafi
meira valfrelsi í stjórnmálum,
ekki bara hvernig það kýs á
fjögurra ára fresti. Svo er ég
áfram jafn mikill áhugamaður
og áður um að halda áfram
uppbyggingu háskóla og
þekkingarumhverfis eins og
það leggur sig, ég tel að þar
eigum við mikil tækifæri.
Einnig eru umhverfismálin
mér hugleikin. Ég hef sagt
það áður að ég vil að við lýsum
Vestfirði stóriðjulaust lands-
svæði. Ég vil að við búum til
svæðisskipulag, að minnsta
kosti fyrir Ísafjarðarbæ, þar
sem við höfnum stóriðju og
gefum okkur út fyrir það að
vera hreinasti landshluti land-
sins og sköpum okkur sér-
stöðu í kringum matvælafram-
leiðsluna og smáiðnað eða
smærri dæmi eins og kalk-
þörungaverksmiðjuna á Bíld-

Halldór HalldórssonHalldór HalldórssonHalldór HalldórssonHalldór HalldórssonHalldór Halldórsson
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STAKKUR SKRIFAR

Ræðst sameining af jarðgöngum?
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

Til sölu er hillusamstæða úr
dökkri eik á kr. 45 þús. Einnig
rúm, 90x200 á kr. 10 þús. Uppl.
í síma 867 9383 eftir kl. 18:00.
Góður jepplingur árg. 2000, ek.
97 þús. km. til sölu. Er á nýjum
vetrardekkjum og sumardekk
fylgja. Dráttarkúla, álfelgur, vind-
skeið og fleira. Gangverð er kr.
950 þús. Söluverð er samkomu-
lag. Í boði er hagstætt lán eða
góður staðgreiðsluafsláttur.
Uppl. í síma 892 1688 (Sturla).
Til sölu er gott ca. 265m² ein-
býlishús á Ísafirði. Uppl. í síma
862 0501 og 555 4771.

Blár bakpoki með blágrænni
sundskýlu, ljósbláum sundgler-
augum og ljósu myndahand-
klæði í, tapaðist í Grunnskólan-
um 18. janúar. Mikil leit hefur
staðið yfir. Finnandi vinsam-
legast hringi í síma 860 4414
eða 456 3135.

Til leigu er einbýlishúsið að Ól-
afstúni 3 á Flateyri. Uppl. fást
hjá Brad Alexander Egan í síma
861 2608 eða Sigríði Aðalsteins
í síma 561 1762.

Til sölu eru tveir eins sófar ásamt
sófaborði. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 456 4208 og 894 4208.

Til sölu eru ný 32" nagladekk,
32x11x15. Uppl. í síma 846 7479.

Óska eftir góðum en ódýrum
bíl, má kosta 200 þús. kr. Helst
5 dyra, sjálfskiptan, framhjóla-
drifinn og nýskoðaðan. Uppl. í
síma 847 3049.

Þorrablót Grunnvíkinga verður
haldið í Félagsheimilinu í Hnífs-
dal laugardaginn 11. febrúar.
Nánari augl. í götuauglýsingum.

Tvöfalt fleiri farþegar með skemmtiferðaskipum í ár en í fyrra

Sparisjóður Vestfirðinga

Fagnar 110 ára
afmæli í mars

Sparisjóður Vestfirðinga
verður 110 ára 14. mars nk. „Í
tilefni afmælisins stendur til
að setja upp sögusýningu og
útstillingar í útibúum sjóðsins.
Þá hefur sparisjóðurinn stund-

að það í gegnum tíðina að
styrkja góð málefni og því
verður að sjálfsögðu haldið
áfram í ár og mögulega eitt-
hvað í tengslum við afmælið.
Einnig er verið að skoða ýms-

ar breytingar en ekki er tíma-
bært að segja frá þeim á þessari
stundu“, segir Eiríkur Finnur
Greipsson aðstoðarsparisjóðs-
stjóri.

Sparisjóður Vestfirðinga

hét í upphafi Sparisjóður Vest-
ur-Ísafjarðarsýslu og var
stofnaður 14. mars 1896. Árið
1940 var nafni sjóðsins breytt
í Sparisjóð Þingeyrarhrepps
og 28. apríl 2001 varð svo

Sparisjóður Vestfirðinga til
við sameiningu fjögurra spari-
sjóða, þ.e. Sparisjóðs Súðvík-
ur, Sparisjóðs Önundarfjarð-
ar, Sparisjóðs Þingeyrar-
hrepps og Eyrasparisjóðs.

22 skemmtiferðaskip
til Ísafjarðar í sumar

Nær tvöfalt fleiri farþegar
koma með skemmtiferðaskip-
um til Ísafjarðar í sumar en
komu í fyrra. Þá var áætlað að
til Ísafjarðar kæmu 7.845 far-
þegar með 17 skemmtiferða-
skipum, en koma eins skipsins
féll niður þegar MV Ast-
or lenti í óveðri og varð frá að
hverfa. Með MV Astor voru
600 farþegar og var því heild-
artala farþega sem komu með
skemmtiferðaskipum 7.245,
en í sumar er búist við 14.626
farþegum. Fyrsta skipið,
Mona Lisa, kemur 28. maí en
það er breskt og kemur með
778 farþega og síðasta skipið
kemur 9. september, en það
er skemmtiferðaskipið Sea
Princess, sem einnig er stærsta
skip sumarsins, rétt um 77
þúsund brúttótonn og ber
1.950 farþega.

Áætlað er að 22 skip komi
til Ísafjarðar í ár og er gert ráð
fyrir að 16 þeirra leggist að
bryggju en sex verði við ank-
eri. Að sögn Guðmundar M.
Kristjánsson, hafnarstjóra

Hafna Ísafjarðarbæjar, er þetta
mesta aukning í farþegafjölda
á landinu. „Það er 100% aukn-
ing í stærð skipanna, og það
munar mestu í tekjunum“,
segir Guðmundur. „Og aukn-
ingu í stærð fylgir 100% aukn-
ing í komu farþega. Við erum

að bæta verulega við okkur
og þetta er gríðarlega mikil-
vægt fyrir svæðið.“

Meðal annarra stórra skipa
sem von er á eru Amsterdam,
sem er tæpt 61 þúsund brúttó-
tonn og ber 1.653 farþega,
Maasdam sem er ríflega 55

þúsund brúttótonn og ber
1.266 farþega og Marco Polo
sem er ríflega 22 þúsund
brúttótonn og ber 850 farþega.
Minnsta skipið sem von er á
er MV Kristina Regina, en
það er tæplega 4 þúsund
brúttótonn og ber 250 farþega.

Stærsta skipið sem kom í fyrra
var Costa Allegra, sem er ríf-
lega 28 þúsund brúttótonn og
ber 791 farþega, en það minn-
sta var MS Akademik sem er
ríflega 6 þúsund brúttótonn
og ber 118 farþega.

– eirikur@bb.is

Skemmtiferðaskipið Seven Seas Navigator er stærsta skemmtiferðaskip sem lagst hefur að bryggju á Ísafirði.

Brandugla (Asio flammeus)
sást innarlega í Álftafirði í
síðustu viku. Að því er fram
kemur á vef Náttúrustofu
Vestfjarða eru branduglur
sjaldséðar á norðanverðum
Vestfjörðum en vitað er til
þess að þær verpi í A-Barða-
strandarsýslu og sjáist stund-
um að sumri til í Strandasýslu.

Fyrsta brandugluhreiðrið á
Íslandi fannst árið 1912 og er
stofnstærð aðeins 100-200
varppör. Branduglur lifa aðal-
lega á músum og litlum vað-
og spörfuglum. Þær eru alfrið-
aðar hér á landi.

Brandugla
sást í

Álftafirði

Athyglisverðasta dreifbýlisfrétt helgarinnar er afgerandi niðurstaða úr
kosningum um sameiningu Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Hvoki fleiri né
færri en 86% kjósenda á Siglufirði og 77% í Ólafsfirði sögðu já. Þetta er afar
merkileg niðurstaða, ekki síst vegna þess að nokkur vegur er á milli sveit-
arfélaganna og enn eru engin jarðgöng til. Sameining verður í framhaldi
þess að síðasta haust var tillaga um sameiningu allra sveitarfélaga við Eyja-
fjörð felld í kosningum. Hver eru skilaboðin nú? Eru þau kannski engin eða
þau að jarðgöng liðki til fyrir sameiningu sveitarfélaga?

Hvað eiga Siglufjörður og Ólafsfjörður sameiginlegt? Bæði sveitarfélögin
hafa um langt skeið átt við fólksfækkun að stríða. Ekki virðist lát á þeirri
þróun  þótt ýmislegt hafi verið reynt til að snúa þeirri þróun við. Fólk virðist
heldur vilja búa annars staðar og ræður þar margt. Siglufjörður er sveitarfélag
á enda vegar, eins konar endastöð, nokkuð fjarri næsta stóra byggðarkjarna.
Ólafsfjörður er einnig á vegarenda, þótt samgöngur við aðrar byggðir í
Eyjafirði séu greiðari en tengslin við Siglufjörð.

Ýmsar spurningar vakna um ástæður þessarar niðurstöðu og framhald
þessa ferlis. Gera má ráð fyrir því að mörg óleyst verkefni blasi við. Tveir
byggðakjarnar verða innan hins nýja sveitarfélags og enn sem komið er
mjög langt á milli. Bæjarfulltrúum fækkar og þar með lýðræðislega kjörnum

fulltrúum kjósenda. Kostnaður við yfirstjórn minnkar að öllum líkindum.
En eitthvað kostar að halda bæjarstjórnarfundi á öðrum hvorum staðnum
enda má gera ráð fyrir því að hún verði skipuð fólki af báðum stöðum.
Skóla þarf að reka á báðum stöðum, þótt hugsanlega megi sameina þá
undir einni skólastjórn og skólastjóri verði einn.

Það má ætla að löngun í jarðgöng hafi ráðið miklu á báðum stöðum og
þá frekar á Siglufirði, sem er fjær Eyjafirði nú. Vetrarvegur þaðan til Akur-
eyrar er nú 192 km, en frá Ólafsfirði 61 km og vetrarvegur á milli byggða-
kjarna hins nýja sveitarfélags um eða yfir 220 km. Það er langur vegur. En
gerum ráð fyrir því að undirliggjandi ástæða hafi verið sú að ýta á eftir
göngum. Eiga ekki sömu röksemdir að gilda á norðan til á  Vestfjörðum?

Nú er þrýst mjög á að göng verði umfangsmeiri en samgönguráðherra
hefur látið í verði vaka undir Óshyrnu. Dýrari kostir eru á óskalista Bol-
víkinga og Súðvíkingar vilja líka jarðgöng til þess að losna við að aka
Kirkjubólshlíð og Súðavíkurhlíð. Engan tón sameiningar er að heyra í
stjórnendum sveitarfélaganna. Forvitnilegt verður að sjá hvers konar þreif-
ingar kunna að fara í gang milli ríkisvaldsins og sveitarfélganna næstu
mánuði og ýti undir sameiningu sveitarfélaga á Vestfjörðum. En sýslumönn-
um mun nú fækka um einn á Norðurlandi.
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Gunnar Þórðarson og Gísli Halldór Halldórsson skrifa

Sameining íþróttafélaga
Undanfarna mánuði hefur

verið unnið að sameiningu
fjögurra íþróttafélaga á Ísa-
firði. Þau eru Skíðafélag Ís-
firðinga, Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar, Boltafélag Ísafjarð-
ar og Sundfélagið Vestri. Þetta
eru stærstu félögin innan Hér-
aðssambands Vestfirðinga sé
litið til iðkendafjölda með
skipulagða leiðsögn þjálfara.
Undanfari sameiningarvinn-
unnar voru viðræður félag-
anna um samrýmingu iðk-
endagjalda og íþróttaæfinga
barna yngri en 12 ára, svo
kostur gæfist á að æfa fleiri en
eina íþróttagrein án þess að
íþyngja foreldrum of mikið
fjárhagslega.

Rannsóknir hafa einmitt
sýnt að skipulagt íþróttastarf
barna er besta forvörnin gegn
vímuefnavá og líklegra er að

þau endist fram yfir unglings-
árin í íþróttastarfi hafi þau
fundið sér íþróttagrein við
hæfi. Til að svo verði þurfa
börn að geta reynt sem flestar
íþróttagreinar. Sumir sækja í
einstaklingsgreinar en aðrir
liðsheild, og því verða börnin
að hafa val. Viðræðurnar rak
reyndar fljótlega í strand af
mörgum ástæðum sem ekki
verða raktar hér, en þessi mál
eru í eðli sínu flókin í fram-
kvæmd.

Síðastliðinn vetur kom upp
sú hugmynd að sameina stóru
félögin sem fjórar deildir í
einu félagi og bjóða í fram-
haldinu öðrum íþróttafélögum
inngöngu. Kosin var nefnd
undir formennsku Gylfa Guð-
mundssonar og fljótlega var
samrunaferlið skipulagt og
hefur verið unnið markvisst

eftir því. Í dag er verið að bíða
eftir ársreikningum félaganna
fjögurra, leita að mönnum í
stjórn hins nýja félags ásamt
að nafni á nýtt félag.

Ávinningur sameiningar-
innar verður m.a. markvissara
og öflugra starf. Reiknað er
með því að nýtt félag verði
með framkvæmdastjóra á
launum sem sjá muni um dag-
legan rekstur hins nýja félags
og hafa eftirlit með skipulagi
og fjármálum deilda. Þar með
mun þekking og yfirsýn ekki
glatast við hver stjórnarskipti.
Hægur leikur verður að koma
inn sem nýr stjórnarmaður í
deild þar sem fjármál og
skipulag er í lagi. Auðveldara
ætti að reynast fyrir nýtt félag
að afla fjármagns í krafti
stærðar. Þar með er brugðist
við því breytta umhverfi að

færri fyrirtæki hafa ídag borð
fyrir báru til að styðja myndar-
lega við íþróttahreyfinguna.

Vonast er til að sameining
félaganna auki einingu innan
íþróttahreyfingarinnar og að í
framtíðinni sjáum við sund-
krakka hvetja sitt lið í körfu
eða fótbolta sem dæmi. Stefnt
er að því að félagið taki yfir
alla þjónustu og verkefni sem
HSV hefur sinnt og mun starf-
semi héraðssambandsins þá
leggjast af í þeirri mynd sem
verið hefur. Gangi sameining-
in í gegn á þingi HSV þann 8.
apríl n.k. mun öðrum íþrótta-
félögum á svæðinu umsvifa-
laust vera boðin innganga. Bú-
ið er að semja lög hins nýja
félags og góðar hugmyndir
komnar um skipurit.

Enn hefur nafn á félagið
ekki verið valið og nú er farið

fram á aðstoð bæjarbúa við
það. Notkun nafna og lógóa
þeirra félaga sem ganga inn í
hið nýja félag mun leggjast af
og verða þau eftir það til sem
hluti íþróttasögunnar. Nýtt
nafn er mikilvægt og eitt af
því sem sameinar hópinn,
vonast er til að mynda megi
breiða samstöðu um það í
samfélaginu. Nokkrar hug-
myndir hafa komið fram og
væri gott að fá viðbrögð þín,
lesandi góður, við þeim. Gott
væri að fá stuðning við það
nafn sem þér líkar á listanum

hér að neðan, eða uppástungu
um betra nafn sem kemur upp
í huga þér. Einnig viljum við
heyra ef fólki finnst eitthvert
nafnanna hér að neðan
ómögulegt og þá ástæður þess.

Þau nöfn sem fram hafa
komið eru:

Vestfirðingur, Vestri, Ís-
firðingur

Vinsamlegast sendið við-
brögð við nafni á hsv@hsv.is
og merkið það NAFNIÐ.

F.h. sameiningarnefndar,
Gunnar Þórðarson og Gísli

H. Halldórsson.

Gunnar Þórðarson. Gísli Halldórsson.

True viking fimm ára
Ísfirski ilmurinn True

Viking fagnar fimm ára
afmæli á þessu ári en

hann kom á markaðinn
2001. „Þetta hefur gengið

ágætlega. Þetta rúllar
bara sinn vanagang og

ilmvatnið er til sölu í Frí-
höfninni og Saga Bout-

ique. Þó svo að draumur-
inn sé alltaf að fara

lengra með ilmvatnið þá
hefur maður alltaf svo

mikið á spýtunni að enn
hefur ekki orðið úr því“,

segir Hallvarður Aspe-
lund arkitekt og hönnuð-

ur en hann á fyrirtækið
Koss ehf. á Ísafirði,

ásamt konu sinni Eyleifi
B. Hauksdóttir, sem setti

ilmvatn og rakspíra á

markaðinn undir nafn-
inu True Viking árið

2001.  Sérstæðar umbúð-
ir sem Hallvarður hann-
aði hafa vakið mikla at-
hygli en þær er í líki ís-
lenskrar tóbakspontu.
Ilmurinn hefur einnig

vakið lukku en hann
þykir vera mildur og

ljúfur.
– thelma@bb.is

Stefán Torfi gefur
kost á sér í 4.-5. sæti

Stefán Torfi Sigurðs-
son hefur ákveðið að gefa

kost á sér í fjórða til 5.
sæti í prófkjöri Sjálf-

stæðisflokksins í Ísafjarð-
arbæ þann 11. febrúar
nk. „Ég hef áhuga á að

efla atvinnulífið hér á
Vestfjörðum og tel að

fyrsta skrefið hafi verið
stígið í þá átt með stofn-
un Háskólaseturs Vest-
fjarða“, segir í tilkynn-
ingu Stefáns. „Að mínu

mati er menntun og
þekking grundvöllur

uppbyggingar atvinnu-
lífs. Ég vil einnig að bæj-
arfélagið okkar verði að-

laðandi valkostur fyrir
fólk að búa á og tel að

margt megi gera til þess
að snúa þeirri fólksfækk-

un við sem við höfum
orðið vitni að undanfarin
ár. Félagsmál og öryggis-

mál eru mér einnig mjög
hugleikin og veit að hægt
er að gera margt betur á
þeim vettvangi.“ Stefán

Torfi er fæddur 1970 og
er giftur Sigureyju Val-

dísi Eiríksdóttur, saman
eiga þau fjögur börn.

Stefán hefur búið á Ísa-
firði síðan 1996 og starf-

að fyrir Vífifell hf. sem
svæðisstjóri.  – eirikur@bb.is

Stefán Torfi Sigurðsson.

Fimmtán umsóknir bárust í
Þróunar- og starfsmenntasjóð
Ísafjarðarbæjar fyrir skólaárið
2005-2006. Flestar umsóknir
sem bárust voru vegna náms
við Kennaraháskóla Íslands,
eða tíu talsins. Þá bárust tvær

vegna náms við Háskólann á
Akureyri, ein vegna náms við
Háskóla Íslands, ein vegna
náms við Háskólann Borås í
Svíþjóð og ein vegna náms til
stúdentsprófs við Mennta-
skólann á Ísafirði.

Stjórn Þróunar- og starfs-
menntasjóðs taldi allar um-
sóknir uppfylla þau skilyrði
sem sett eru í reglum um út-
hlutun styrkja til staðbundins
náms eða fjarnáms og sam-
þykkti að veita öllum aðilum

styrk að hámarki 90 þúsund
krónur til greiðslu skóla-
gjalda, sem og ferða- og dval-
arkostnaðar vegna námsins.
Styrkurinn á að koma til greið-
slu við framvísun reikninga.

– eirikur@bb.is

Þróunar- og starfsmenntasjóð Ísafjarðarbæjar

Fimmtán umsóknir bárust

Margt er á döfinni hjá ferða-
skrifstofunni Vesturferðum á
Ísafirði og eru bókanir fyrir
sumarið farnar að streyma inn
að sögn Guðmundar Eyþórs-
sonar framkvæmdastjóra.
„Þetta er að berast inn núna
eftir áramót aðallega, það er
aukning í bókunum á milli
desember og janúar. Útlend-
ingarnir eru að vakna en ís-
lenskir gönguhópar voru þeg-
ar farnir að bóka fyrir áramót.

Við Rúnar Óli ferðamálafull-
trúi förum í þessari viku til
Reykjavíkur á ferðasýningu
sem Icelandair hefur staðið
fyrir árlega síðustu ár. Þangað
förum við undir nafni Vest-
fjarða allra og höldum áfram
markaðsetningu okkar á þeim.
Sumarbæklingur Vesturferða
kemur svo út um miðjan mars.

Í sumar byrjum við með
svokallaðar refaferðir og ég
held ég geti fullyrt að það sé í

fyrsta skipti sem íslenski ref-
urinn er gerður að söluvöru í
ferðamálum Það verða bæði
lengri ferðir á Hornbjargsvita
og styttri ferðir í Jökulfirði.
Nú svo er gífurleg farþega-
aukning sem fylgir skemmti-
ferðaskipunum en hjá farþeg-
um þeirra er vinsælt að fara í
ferðir um Ísafjarðarbæ og ná-
grannabyggðir og einnig út í
Vigur“, segir Guðmundur.

„Það var ekki hentugt ferða-

veður í fyrra, sem dæmi um
það þá fréttist af einum far-
þega sem varð sjóveikur í ferð
út í Vigur en það held ég að
hafi ekki gerst í mörg ár. Við
verðum að fá betra veður í
sumar og það þýðir ekkert
annað en að vera bjartsýnn,
ég ætla allavega að vera það“,
bætir Guðmundur Eyþórsson,
framkvæmdastjóri Vestur-
ferða við að lokum.

– gudrun@bb.is

Íslenski refurinn gerður að söluvöru
Skrifstofa Vesturferða er til húsa í Edinborgarhúsinu.
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Auglýst er eftir aðilum til að opna
Pizza 67 á Ísafirði og/eða nágrenni.

Pizza 67 rekur 12 veitingastaði
víðsvegar um landið.

Nánari upplýsingar veitir
Georg Georgiou í síma 891 8667.

Ísafjarðarbær styrkir Listaskóla
Rögnvaldar um 5 milljónir á ári

miðið með samstarfinu er að
efla hina margþættu starfsemi
skólans og byggist ákvörðun
bæjarstjórnar um styrkinn
þeirri sérstöðu sem skólinn
hefur skapað sér á landsvísu
með fjölbreyttu starfi á sviði
listsköpunar. Fræðslunefnd
Ísafjarðarbæjar hefur eftirlit
með samningi bæjarins við
LRÓ með sama hætti og öðru
skólastarfi á vegum sveitarfé-
lagsins.

Listaskólinn fagnaði fyrir
áramót 12 ára afmæli en hann
var stofnaður á 119. fæðingar-
afmæli Rögnvaldar Ólafsson-
ar, arkitekts, 5. desember
1993. Rögnvaldur teiknaði
m.a. Edinborgarhúsið sem

hefur verið helsta aðsetur lista-
skólans. Nafngift skólans er
ætlað að tengja starfsemi hans
við íslenska og ísfirska menn-
ingarsögu. Rögnvaldur er fyr-
sti Íslendingurinn sem lagði
stund á byggingarlist og jafn-
an nefndur „fyrsti íslenski
arkitektinn“.

Fjölbreytt námskeiðahald
hefur verið hjá skólanum frá
upphafi, m.a. hefur hann sinnt
kennslu í myndlist, tónlist,
dansi, og leiklist svo fátt eitt
sé nefnt. Þótt kjarninn í nám-
skeiðunum í Listaskóla Rögn-
valdar sé nokkuð stöðugur frá
ári til árs þá er sífellt eitthvað
nýtt á hverju ári.

– thelma@bb.is

Listaskóli Rögnvaldar Ól-
afssonar á Ísafirði og Ísafjarð-
arbær hafa undirritað sam-
starfssamning þar sem fram
kemur viljayfirlýsing bæjarins
um að styrkja skólann um
fimm milljónir króna á ári.
„Þetta er viðurkenning á því
starfi sem unnið er í skólanum
og er gríðarlega mikilvægt
fyrir starfsemina alla“, segir
Margrét Gunnarsdóttir skóla-
stjóri Listaskólans. Um er að
ræða endurnýjun á samningi
sem var gerður haustið 1999
en fjárstuðningur bæjarins við
skólann hefur farið hækkandi
með hverju árinu.

Mesta hækkunin varð í ár
eða 1,5 milljónir króna. Mark-

Frá undirskriftinni. Elfar Logi Hannesson, Halldór Halldórsson,
Margrét Gunnarsdóttir, Pétur Guðmundsson og Páll Loftsson.

Salem lýsir yfir andstöðu við frumvarp sem veitir
samkynhneigðum rétt til að hljóta hjúskaparvígslu

Hvítasunnukirkjan Salem á
Ísafirði er meðal tuttugu trú-
félaga og trúarhópa sem sent
hafa frá sér yfirlýsingu þar
sem lýst er yfir andstöðu við
frumvarp til laga um réttar-
stöðu samkynhneigðra og
breytingartillögu á því sem
myndi veita trúfélögum heim-
ild til hjúskaparvígslu tveggja
einstaklinga af sama kyni. Í
yfirlýsingunni er einnig lýst
yfir stuðningi við málflutning
biskups þar sem fram kemur
að hjónaband sé sáttmáli á
milli karls og konu.

„Þessi mál snúast um það
að við getum ekki samþykkt

þetta samkvæmt okkar skiln-
ingi á Biblíunni og við tökum
undir þau orð biskups að hér
þurfi að stíga mjög varlega til
jarðar“, segir Ingibjörg Ein-
arsdóttir forstöðumaður
Hvítasunnusafnaðarins á Ísa-
firði og bætir við: „Fyrir mitt
persónulega leyti þá finnst
mér þetta spurning um hvort
löggjafavaldið geti breytt
þeim gildum sem kirkjan
starfar undir, sem er Biblían,
það er ástæðan fyrir því að
við skrifum undir þessi orð.“

Verði frumvarpið að lögum
munu lesbísk pör öðlast rétt
til tæknifrjóvgana hér á landi,

samkynhneigð pör munu fá
að frumættleiða börn jafnt inn-
anlands sem og erlendis frá
og samkynhneigð pör munu
geta fengið sambúð sína
skráða í þjóðskrá með tilheyr-
andi réttindum. Ef svo verður
mun það hafa það í för með
sér að Ísland verður fremst í
flokki þjóða hvað varðar rétt-
indi samkynhneigðra.

Auk Salem gáfu eftirfarandi
trúarhópar og trúfélög frá sér
yfirlýsinguna: Hvítasunnu-
kirkjan Fíladelfía í Reykjavík.
Hvítasunnukirkjan í Keflavík.
Hvítasunnukirkjan á Akur-
eyri. Hvítasunnukirkjan Betel

í Vestmannaeyjum. Hvíta-
sunnukirkjan á Selfossi. Hvít-
asunnukirkjan Kirkjulækjar-
koti. Íslenska Kristskirkjan í
Grafarvogi. Fríkirkjan Kefas.
Krossinn í Kópavogi. Fríkirkj-
an Vegurinn. Betanía, kristið

samfélag. Hjálpræðisherinn á
Íslandi. Sjónarhæðarsöfnuður
Akureyri. Akurinn, kristið
samfélag á Akureyri. Akur-
inn, kristið samfélag í Kópa-
vogi. Samfélag trúaðra í
Reykjavík. Samfélagið, Hörg-

shlíð 12. Vinyard, kristið sam-
félag í Reykjavík. Aðventu-
kirkjan á Íslandi. Rússneska
rétttrúnaðarkirkjan: Söfnuður
Moskvu-Patríarkatsins í
Reykjavík.

– thelma@bb.is

Golfarinn Gunnar Már Elí-
asson var kjörinn íþróttamað-
ur ársins 2005 í Bolungarvík í
hófi sem haldið var í Víkurbæ
undir lok síðustu viku. Þrjár
tilnefningar bárust í kjörið og
komu þær frá Hestamannafé-
laginu Gný, meistaraflokki
UMFB í knattspyrnu og Golf-
klúbbi Bolungarvíkur. Svala
Björk Einarsdóttir var tilnefnd
fyrir hestaíþróttir og Gunnar
Már var tilnefndur fyrir bæði

golf og knattspyrnu og hlýtur
það að teljast glæstur árangur
að fá tilnefningu fyrir tvær
íþróttagreinar.

Titlinum fylgir verðlauna-
gripur sem Einar Pétursson
bæjarstjóri Bolungarvíkur af-
henti Gunnari Má. Í hófinu
voru einnig veittar viðurkenn-
ingar til íþróttafólks sem sýndi
góðan árangur árið 2005,
m.a.voru kylfingum úr Golf-
klúbbi Bolungarvíkur veittar

viðurkenningar fyrir sigur í
Klúbbakeppni Vestfjarða og
sigur í 4. deild sveitakeppni
Golfsambands Íslands.

Auk þess voru veittar við-
urkenningar fyrir góðan ár-
angur í knattspyrnu, sundi og
körfubolta. Að athöfninni
lokinni bauð íþrótta- og æsku-
lýðsráð Bolungarvíkur gest-
um upp á veglegar kaffiveit-
ingar.

– gudrun@bb.is

Gunnar Már íþróttamað-
ur Bolungarvíkur 2005

Gunnar Már Elíasson tekur við verðlaunum frá Einari Péturssyni,
bæjarstjóra í Bolungarvík. Mynd: Reynir Skarsgård.
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Jón Elías Vagnsson
Frá Látrum í Aðalvík
Dalbraut 5, Hnífsdal

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi okkar

lést að heimili sínu 26. janúar. Útförin fer fram frá
Hnífsdalskapellu laugardaginn 4. febrúar kl. 11:00.

Jóhanna Unnur Reimarsdóttir
Guðrún Jónsdóttir Unnsteinn Halldórsson

Erla Jónsdóttir Víðir Ólafsson
Vagn Jóhannes Jónsson Pálína Eyja Þórðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Augnlæknir
Þóra Gunnarsdóttir, augnlæknir verður

með móttöku á Ísafirði dagana 8.-10. febr-
úar.

Tímapantanir eru frá og með 2. febrúar í
síma 450 4500 á milli kl. 08:00 og 16:00 alla
virka daga.

Pálína Vagnsdóttir í Bolungarvík skrifar

Að sjá sér ekki fært
Það er nú þannig stundum

að maður getur ekki orða
bundist og sú er staðan nú.
Undirrituð var meðal þeirra
sem komu listanum „Við vilj-
um göng“ af stað og átti frum-
kvæði að baráttufundi um
bættar samgöngur milli þétt-
býlisstaða á norðanverðum
Vestfjörðum í samvinnu við
bæjarfélögin þrjú.  Það er ótrú-
legt að æ ofan í æ, beina
ákveðnir einstaklingar kröft-
um sínum frekar í að rýra radd-
ir þeirra 1.519 einstaklinga
sem rituðu nöfn sín á listann
„Við viljum göng“ heldur en
að fagna þeirra röddum í um-
ræðunni og þakka kjósendum
sínum fyrir að koma vilja sín-
um á framfæri. Við afhend-
ingu undirskriftarlistans sem
er baráttulisti um jarðgöng
milli Bolungarvíkur og Ísa-
fjarðar og Súðavíkur og Ísa-
fjarðar tók ég skýrt fram að á
listanum væru þeir sem studdu
yfirskrift hans en jafnframt
nöfn einstaklinga sem rituðu
nöfn sín á listann til að styðja
almennt við jarðgangagerð á
Vestfjörðum. Aðalmarkmið
samgöngufundarins var að
upplýsa hinn almenna borgara
um stöðu mála. Fundurinn var
löngu tímabær.

Forseti bæjarstjórnar Bol-

ungarvíkur er einn af þeim
sem mikið virðist vera í mun
að rýra þessa rödd. Honum
virtist vera mikið í mun á áð-
urnefndum fundi að fá það
fram á fundinum að framsögu-
mönnum hugkvæmdist ekki
sú leið sem  yfirskrift listans
„Við viljum göng“ hafði.
Hann sjálfur sá sér ekki fært
að skrifa á listann, það er virt,
enda hefur hann talað sínu
máli. Hann segir það óhætt
vera, að fullyrða að miðað við
viðbrögð á áðurnefndum
fundi, „þá sé ekki fylgi við þá
hugmynd að fara með jarð-
göng úr Syðridal í Vestfjarða-
göngin, að enginn fundar-
manna né framsögumanna
hafi staðið upp á fundinum og
talað fyrir þeirri leið“ eins og
fram kemur í grein hans.
Þessa leið studdu þó 1519
manns. Það er auðvelt að
kynna sér hvaða nöfn eru á
listanum á vikari.is og þeir
sem voru á fundinum geta séð
að þó nokkur nöfn manna og
kvenna á listanum eru þau
sömu og voru á fundinum.

Ég minnist þess ekki að
fundarmenn hafi verið spurðir
um það sérstaklega hvort þeir
hefðu skrifað á listann eða
væru hlynntir þeirri leið sem
yfirskrift hans sagði til um.

Mér er því með öllu óskiljan-
legt hvernig hægt er að full-
yrða svona. Forseti virðist
ekki skilja það enn að fólk var
komið á fundinn til að upplýsa
sig um stöðu mála en sem
betur fer ekki til að karpa um
leiðir. Ef ég leyfi mér nú að
leggja eins út og forseti í nýj-
ustu grein sinni sem birtist á
bb.is 20. janúar s.l. þá var það
heldur enginn framsögu-
manna né fundarmanna sem
virðist fylgja þeirri hugmynd
að gera 1.200 metra langan
gangnabúta undir Óshyrnu.
Álit sömu fundarmanna á
gangnabútanum kom ekki
fram því þeir voru ekki spurð-
ir. Forseta láðist að nefna það
í grein sinni.

Einn framsögumanna,
Steinþór Bragason tók það
fram eftir ítrekaða spurningu
forseta bæjarstjórnar Bolung-
arvíkur hvað mál þetta varðar
að hann hefði ekki skrifað á
listann því honum hugkvæm-
dist ekki leiðin. Það er líka
virt. Einu spurningarnar sem
lagðar voru fyrir fundarmenn
voru þær, að undirrituð óskaði
eftir handauppréttingu þeirra
sem vildu ein göng, alla leið,
í einum áfanga, óháð leiðum.
Það var ánægjulegt að sjá að
það gerði mikill meirihluti

fundarmann. Hin óskin var að
þeir sem væru óhræddir við
að segja sveitarstjórnarmönn-
um okkar, þingmönnum, ráð-
herrum og ríkissjórn Íslands
hvað við vildum, varanlega
lausn, ein göng, alla leið voru
beðnir að rétta um hönd.  Það
var líka sérstaklega ánægju-
legt að sjá meirihluta fundar-
manna rétta upp hendi.

Ég vona að þeir sem hyggj-
ast á framboð í komandi kosn-
ingum átti sig á því að bróð-
urpartur þess fólks sem skrif-
aði á listann og bróðurpartur
fundarmanna vill að málin
verði leyst í eitt skipti fyrir
öll, í einum göngum, í einum
áfanga, það er kjarni málsins,
ekki endilega hvaða leið er
farin. Eins og ég hef áður sagt
er það að sjálfsögðu fagmanna
að meta hvaða leið er fær en
ákvörðunarrétturinn liggur
ekki hjá þeim sem skrifuðu
nöfn sín yfirskriftinni til
stuðnings og það tók ég jafn-
framt fram við afhendingu
listans. Við leikmenn erum
ekki að setja okkur fremri fag-
mönnum. En við höfum ekkert
að gera með fólk í fremstu
víglínu í næstu kostningum
sem „sér sér ekki fært“ að

berjast fyrir framtíðarlausnum
og gerir lítið úr skoðunum
1519 kjósenda.

Ég var spurð að því um dag-
inn hvort það gæti verið að
barátta ákveðinna manna
tengist jafnvel því hverjir
fyrstir keyrðu Óshíðina þegar
hún var opnuð?  Því neita ég
að trúa. Ég vil trúa því að

óskir kjósenda styðji sveitar-
stjórnarmenn, þingmenn og
ráðherra í baráttunni um ör-
uggar, varanlegar samgöngur,
ein göng, í einum áfanga.  Það
hefur jafnframt verið fullyrt í
mín eyru að vestfirskir þing-
menn og ráðherrar séu ekki
að berjast fyrir gerð jarðganga
á milli þéttbýlisstaða á norð-
anverðum Vestfjörðum, þeir
leggi áherslu á að Djúpvegur-
inn verði kláraður fyrst. Þessu
neita ég líka að trúa. Ég vil
trúa því að þeir hinir sömu
séu að krefjast framtíðar-
lausna í einum áfanga fyrir
okkur kjósendur sína. Setjum
pólitíkina aftan við öryggið í
þessum efnum. Berjumst fyrir
framtíðarlausn í einum áfanga
í samgöngumálum milli þétt-
býlisstaða á norðanverðum
Vestfjörðum.

Með áframhaldandi bar-
áttukveðjum,

Pálína Vagnsdóttir.

Pálína Vagnsdóttir.

Hafdís Gunnarsdóttir í framboð
Hafdís Gunnarsdóttir kenn-

ari á Ísafirðihefur ákveðið að
gefa kost á sér í 4.-5. sæti í
prófkjöri Sjálfstæðisflokksins
í Ísafjarðarbæ sem fram fer
þann 11. febrúar.

„Ég vil að raddir ungs fólks
fái að njóta sín innan bæjar-

er áhersla á faglega og skipu-
lagða starfsemi fyrir börn og
unglinga. Slíkt starf er besta
forvörn gegn vímuefnum. Ég
vil beita mér fyrir bættum
grunnskóla þar sem skipulagt
starf með góðri stjórnun gerir
hann að eftirsóknarverðum
vinnustað sem nær frábærum
árangri“, segir í tilkynningu
frá Hafdísi.

Hafdís er fædd árið 1980
og er gift Shiran Þórissyni,
framkvæmdastjóra. Hún
stundar kennslu við Grunn-
skólann á Ísafirði og er sam-
hliða því í kennaranámi við
Háskólann á Akureyri. Und-
anfarin tvö ár hef hún setið í
stjórn fulltrúaráðs sjálfstæð-
isfélaganna í Ísafjarðarbæ
ásamt því að vera varaformað-
ur Fylkis, félags ungra sjálf-
stæðismanna í Ísafjarðarbæ.

– thelma@bb.is

stjórnar. Ég hef trú á samfé-
laginu en tel að það þurfi að
gera menntun og þekkingu
hærra undir höfði. Ég vil að
skilaboðin séu skýr og klár til
ungs fólks að hér sé gott að
búa. Að mínu mati þarf skýra
stefnumótun í íþrótta- og
æskulýðsmálum þar sem lögð

Hafdís Gunnarsdóttir.

Atvinnu-
lausum

fækkar enn
Atvinnulausum á Vest-

fjörðum hefur fækkað um
átta manns frá því í upphafi
árs. Á skrá yfir atvinnu-
lausa er 91 maður sam-
kvæmt tölum Vinnumála-
stofnunar. 72 konur eru á
skrá og hefur þeim fækkað
um sjö frá því í byrjun
mánaðar og má þess að
geta að þeim hefur fækkað
um ellefu frá því í desem-
ber.

Karlmenn á skrá yfir
atvinnulausa eru 19 talsins
og hefur fækkað um einn
síðan 1. janúar. Fyrir ára-
mót voru 83 konur skráðar
atvinnulausar og 19 karl-
menn. Þann 1. nóvember
voru 82 á skrá yfir atvinnu-
lausa á Vestfjörðum og
102 fyrir áramót.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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Kveðja
Mig langar til að senda ykkur þaðan sem ég er
kveðju mína og segja ykkur annað
ég vissi ekki að svona margir ættu heima hér
því enginn hefur séð þetta né sannað

Ég vildi vera lengur en fékk ei rönd við reist
og tilganginum næ ég ekki heldur
fyrirgefið, að ég skildi fara svona geyst
mamma, ekki veit ég hverju veldur

Ég viðurkenni það að vera Guði nokkuð sár
að svipta okkur réttinum að kveðjast
við verðum samt að reyna, þó það taki nokkur ár
að fyrirgefa kallinum og gleðjast

Ég þakka ykkur lífið og tilveruna alla
þið voruð mér svo góð og þið voruð mér svo hlý
en alltaf eru einhver lauf sem þurfa að falla
hvernig því er háttað, ekki spyrja mig að því

Lýður Árnason

Maður verður að halda áfram
„Ég hef búið hérna á Flat-

eyri nánast alla mína ævi. Ég
hef nokkrum sinnum prófað
að flytja í burtu en það hefur
aldrei gengið, ég kem alltaf til
baka aftur. Ég bjó á Ísafirði í
sex ár, 1986-1992, og er það
lengsti tími sem ég hef búið
utan Flateyrar. Ég á náttúru-
lega fjölskyldu mína hérna og
mína vini. Ég er gift Pétri
Björnssyni lögregluvarðstjóra
og við eigum eitt barn saman,
Bergljótu Ástu sem er fædd
2001. Svo á ég Georg Rúnar
fæddan 1982, tvíburana Sif
og Helga eignaðist ég 1986
,og svo Margréti Öldu 1990.“

Dótturmissirinn sárDótturmissirinn sárDótturmissirinn sárDótturmissirinn sárDótturmissirinn sár
„Á afmælisdaginn minn,

25. ágúst, fyrir næstum einu
og hálfu ári síðan varð ég fyrir
því mikla áfalli að Sif dóttir
mín dó. Þetta gerðist fimm
dögum fyrir 18 ára afmælis-
daginn hennar og Helga. Sif
var svona stúlka sem elskaði
það í botn að lifa, og hún naut
lífsins alveg út í ystu æsar .
Við vorum mjög nánar, mjög
góðar vinkonur og vorum
mikið saman. Við lát hennar
breyttist nú lífið aldeilis. Það
var mjög erfitt, það var eins
og öllu væri kippt undan
manni. Þetta er eitthvað sem
maður býst ekki við, maður á
von á því að foreldrar manns
deyi og jafnvel systkini og ég
hef upplifað það, bæði pabbi
minn og eldri bróðir minn eru
látnir og það var mjög erfitt.
En að missa barnið sitt held
ég að sé það erfiðasta sem
nokkurt foreldri getur lent í.
Það gerðist og það var mjög
erfitt.

Daginn sem að Sif dó fór ég
niður og vakti hana því hún
og Helgi áttu að fara í skólann,
þetta var fyrsti skóladagur
haustsins. Þau voru að fara á
þriðja ár í menntaskólanum.
Ég var að bera út póstinn í
afleysingum á þessum tíma
og vakti hana áður en ég fór í
vinnuna. Hún svaraði mér og
ég man að ég rétti henni
pening sem hún átti að fara
með í vinnuna til Péturs á Ísa-
firði. Hún tók við peningnum
og svo fór ég upp í Sparisjóð
að flokka póstinn. Ég held að
ég hafi aldrei sagt frá því áður
en ég sagði þá við Gullu vin-
konu, sem vinnur í sparisjóðn-
um, að Sif hafi ekkert óskað
mér til hamingju með afmæl-
ið. Ég var eitthvað að þykjast
vera móðguð yfir því.

Svo held ég að klukkan hafi
verið orðin rétt rúmlega tíu
þegar Helgi tvíburabróðir
hennar hringdi í mig og sagð-
ist halda að Sif væri dáin. Ég
hélt fyrst að hann væri að
djóka og segi við hann að láta
ekki svona, en svo heyrði ég
það á honum að þetta væri
ekkert grín. Ég kastaði frá mér
símanum og kallaði til Gullu
að Sif væri dáin, eða væri að
deyja. Ég var á hjóli og við
hjóluðum eins og skrattinn

niður Brimnesveginn og ég
stökk inn heima og Gulla á
eftir mér. Gulla gerði allt sem
hún gat til að reyna blása í
hana lífi og ég hringdi í Neyð-
arlínuna. Ég man atburðarás-
ina ekki nákvæmlega en ég
hringdi svo í Pétur í vinnuna
og í Heiðu hjúkrunarfræðing.
Ég held ég geti fullyrt að þetta
sé erfiðasta útkall sem Pétur
hefur fengið í starfi sínu sem
lögreglumaður. Heiða kom
fljótt og hún og Gulla skiptust
á að reyna blása lífi í Sif þang-
að til Pétur kom á löggubíln-
um og síðan sjúkrabíllinn.
Mér skilst að þetta hafi bara
verið búið hérna en hún var
svo flutt norður á Ísafjörð og
þar kom fljótt í ljós að hún
væri dáin.

Georg, eldri bróðir Sifjar,
var úti á sjó þegar þetta gerðist.
Hann var einn á trillu langt úti
á hafi og það var mjög erfitt
að hringja og segja honum frá
þessu, vitandi að hann var
langt í burtu og aleinn. En við
eigum góða að og þeir fóru
tveir vinir hans á móti honum
svo hann þyrfti ekki að vera
einn og sigldu með hann í
land.

Dagarnir á eftir og fram að
jarðarförinni eru frekar óljósir.
Ég held að ég hafi verið heppin
að eiga Bergljótu Ástu svona
litla, sérstaklega dagana eftir
jarðarförina þegar gestagang-
ur fór að minnka, því hún var
náttúrulega of lítil til að skilja
þetta alveg og maður varð að
standa sig fyrir hana og reyna
að láta hana skilja.“

Maður lærir aðMaður lærir aðMaður lærir aðMaður lærir aðMaður lærir að
lifa með þessulifa með þessulifa með þessulifa með þessulifa með þessu

– Hvernig hefur þér og fjöl-
skyldunni gengið að takast á
við þetta?

„Ég veit ekki hvernig ég á
að orða það... Sárin gróa aldrei
en við reynum að læra að lifa
með þessu og okkur er að tak-
ast það svona þokkalega. Þetta
er búið að vera helvíti erfitt
og maður hefur farið niður í
mikið þunglyndi og mikinn
söknuð. En maður reynir að
bera sig vel, svona dags dag-
lega, sérstaklega svona út á
við. Hugur manns breytist svo
mikið þegar maður missir
barnið sitt, maður fær allt aðra
sýn á lífið. Það er svo margt
sem verður lítilsvert sem mað-
ur miklaði fyrir sér áður.

Ég byrjaði með bloggsíðu í

nóvember eða byrjun desem-
ber, nokkrum mánuðum eftir
að Sif dó og það var mér heil-
mikil hjálp að geta tjáð mig
þar og fengið fullt af komm-
entum  og hughreystingar frá
vinum og kunningjum.

Ég fór líka til Jóhanns Thor-
oddsen sálfræðings, sem kem-
ur hingað reglulega og það
hjálpaði mér mikið. Ég mæli
með því að fólk nýti sér sál-
fræðihjálp ef það getur þegar
það lendir í svona reynslu. Þó
að sálfræðingar segi manni
ekki beint hvað maður á að
gera til þess að líða betur, þá
benda þeir manni á leiðir. Það
er líka gott að hafa einhvern
bara til þess að hlusta. Ekki
það að ég hafi ekki haft neinn
til að hlusta, fjölskylda mín
og vinir hafa reynst mér alveg
sérstaklega vel og hún Gulla
vinkona mín fékk nú mikið
og fær enn að hlusta á mig.
Það er gott að eiga góða að,
góða vini sem að geta og
nenna að hlusta á mann.

Legsteinninn kom fljótlega
upp, í október að mig minnir,
og það hjálpaði mikið að geta
farið og verið við steininn og
horft á myndina af henni og
spjallað við hana í stað þess
að vera hjá auðu leiðinu.

Ég finn það líka hvað það
hjálpar mikið til að hafa alltaf
nóg að gera. Eins og núna í
desember þá hjálpaði það mér
mikið, akkúrat á þessum tíma,
að hafa nóg að gera í kringum
sjoppuna. Ég kveið fyrir þess-
um jólum, í fyrra komu Jóna
systir mín og hennar fjöl-
skylda vestur og voru með
okkur, og fleira skyldfólk, sem
var mjög gott. En svo var ég
farin að kvíða fyrir jólunum
núna, að hafa jól aftur án Sifj-
ar, ég kveið fyrir desember-
mánuði. En svo var hann mik-
lu léttari en ég bjóst við, ég

hafði nóg fyrir stafni við að
reka sjoppuna og þá var miklu
minni tími til að láta sig kvíða
fyrir eða líða illa.“

Erum dugleg aðErum dugleg aðErum dugleg aðErum dugleg aðErum dugleg að
minnast hennarminnast hennarminnast hennarminnast hennarminnast hennar

„Við Bergljót Ásta förum
oft saman í göngutúr á laugar-
dagsmorgnum upp í kirkju-
garð og spjöllum við Sif. Ég
nota hvert tækifæri til að fara
þangað og spjalla við hana og
í því hefur líka verið mikil
hjálp.

Það er mjög gott að tala um
Sif, við fjölskyldan höfum
verið dugleg við það og höld-
um minningu hennar vel á
lofti. Bergljót Ásta var svo
lítil þegar Sif dó og því hætt
við að hún gleymi henni en ég
vil auðvitað alls ekki að það
gerist. Sif var eins og önnur
mamma hennar, var mikið
með hana og hugsaði um hana.

Mér hefur alltaf fundist það
skrýtið þegar maður sér í bíó-
myndunum að fólk er að lykta
af fötum einhvers sem hefur
dáið, en þannig er það akkúrat,
maður gerir það. Fyrst vildi
ég ekki hrófla við einu eða
neinu í herberginu hennar en
hef reyndar gert það núna.
Samt sem áður er margt eins
og það var, myndir sem hún
hafði hengt upp á vegg hanga
ennþá uppi og þess háttar þó
svo að búið sé að breyta ein-
hverju.

Ég þoli heldur ekki snjóinn,
ég þoli ekki þegar snjórinn er
ofan á leiðinu hennar. Þá
finnst mér alltaf eins og henni
sé svo kalt, og það finnst mér
vont. Þó ég viti í rauninni að
henni er ekkert kalt, þá hugsar
maður samt þannig.

Í langan tíma eftir að Sif
dó, átti ég samt alltaf von á

því að hún myndi birtast. Hún
átti kærasta úti í Bolungarvík
og kvöldið áður en hún dó
heyrði ég þegar hún kom heim
um miðnættið. Ég vaknaði við
það að hún var að tipla niður
stigann þegar hún var að fara
að sofa. Oft vaknaði ég upp
við það eftir að hún dó að mér
fannst ég heyra hana tipla
niður. Ég var svo glöð alltaf
þegar ég vaknaði því þá var
ég viss um að hún væri komin
og þetta hefði bara allt verið
vitleysa. Þetta er rosalega
skrýtið allt saman, svo skrýtið
hvernig hugur manns er.“

Lífið heldur áframLífið heldur áframLífið heldur áframLífið heldur áframLífið heldur áfram
„Það koma ennþá margir

dagar sem ég græt, dagar sem
eru erfiðari en allt annað. En

lífið heldur alltaf áfram, það
er nú bara þannig. Mér fannst
hræðilega erfitt að heyra það
fyrst eftir að Sif dó að lífið
héldi áfram. Ég fann líka svo
til með henni að hafa dáið,
því hún naut þess svo að lifa.
Ég held ég hafi fundið mest til
með henni sjálfri.

Það var mjög erfitt, sérstak-
lega fyrst eftir að Sif dó, að
þurfa að halda áfram að lifa
lífinu. En þar sem ég á fjögur
önnur yndisleg börn þá segir
það sig sjálft að maður heldur
áfram, maður verður að gera
það,“ segir Gógó að lokum.

Meðfylgjandi er ljóð sem
Lýður Árnason læknir á Flat-
eyri orti í minningu Sifjar og
sendi til Morgunblaðsins sem
minningargrein en fékk ekki
birt.             – gudrun@bb.is

Gróa Guðmunda Haraldsdóttir, eða Gógó eins og flestir þekkja hana, hefur
búið á Flateyri mestalla ævi sína. Þar hefur hún sýslað ýmislegt í gegnum

tíðina og er nú annar rekstraraðili Esso sjoppunnar á staðnum. Gógó hefur
frá mörgu að segja en að þessu sinni ræddi hún við BB um lífið á Flateyri og

þá hræðilegu reynslu að missa unga og lífsglaða dóttur í blóma lífsins.

Sif Magnúsdóttir.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
4. janúar,  4. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1740 voru ung systkini, Sunnefa og
Jón, dæmd til lífláts í Múlaþingi fyrir að eiga barn

saman. Mikill málarekstur fylgdi í kjölfarið. Hún lést 17
árum síðar og um svipað leyti var hann dæmdur til

ævilangrar þrælkunar en lést ári síðar.

Þennan dag árið 1970 réðust ellefu íslenskir náms-
menn í Gautaborg og Uppsölum inn í Sendiráð Ís-
lands í Gautaborg og héldu því í tvær stundir. Þeir

voru að mótmæla aðstöðu námsmanna.

Þennan dag árið 1977 vann Boris Spassky Vlastimil
Hort í Reykjavík í einu af fjórum einvígjum um rétt til að

skora á þáverandi heimsmeistara í skák, Anatolij
Karpov frá Rússlandi.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Ólafur Hannibalsson, formaður Ísfirðingafélagsins í Rvk.

Á þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árum

Íslenski fálkinn í hættu

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ef aukið stafrænt sjónvarpsefni
væri í boði, myndir þú nýta þér það?

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

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

Félagið með heilsárshús á Spáni

Íslenski fálkinn er nú í nokkurri hættu þar sem komið hefur
í ljós sjúkdómur í stofninum, sem ekki hefur orðið vart við fyrr
í heiminum. Samkvæmt upplýsingum dr. Finns Guðmunds-
sonar fuglafræðings fóru að berast óeðlilega margir dauðir
fálkar til Náttúrugripasafnsins fyrir nokkrum árum og við at-
hugun kom í ljós, að þeir voru mjög margir magrir og í koki
þeirra og munni voru æxli.

Dr. Finnur kvaðst ekki hafa getað gert sér grein fyrir því
hvað þetta væri og því sent sýnishorn af æxlum til dýralækn-
ingaháskólans í Viscounsin í Bandaríkjunum. Niðurstaða
vísindamanna þar var sú, að æxlin stöfuðu af sníkjuormi,
sem lifði í blóðrás fálkans.

Þessi veiki hefur verið óþekkt í ránfuglum fram til þessa og
aðeins orðið vart á Íslandi. […] Taldi dr. Finnur mögulegt, að
hér gætu verið um vírusa eða bakteríur að ræða, sem gætu
verið frumorsökin.

Vel á sjötta tug manna sótti
fund í boði Vá Vesthópsins
þar sem kynntar voru opin-
berlega nýjustu fyrirliggjandi
niðurstöður Rannsókna og
greininga ehf. á vímuefna-
neyslu ungmenna á norðan-
verðum Vestfjörðum. Gerðar
voru kannanir á högum nem-
enda í 10. bekk í grunnskóla
vorið 2004 á norðanverðum
Vestfjörðum og aftur var gerð
könnun um haustið til að sjá
hvernig þeim reiddi af um
sumarið þetta sama ár. Aftur
var gerð rannsókn á þessum
sama árgangi haustið 2004. Á
fundinum var einnig greint frá
niðurstöðum rannsókna á
framhaldsskólaaldri á lands-
vísu, mjög viðamiklar rann-
sóknir á högum ungs fólks,
líðan, vímuefnaneysla og
fleira.

Niðurstöðurnar voru slá-
andi. Vá Vesthópurinn, svo
og ýmsir lykilaðilar sem vinna
með börnum og ungmennum
s.s. starfsmenn grunnskóla og
framhaldsskólans, hafi ákveð-
nar áhyggjur af þróun mála.

„Sá góði árangur sem náðst
hefur með samtakamætti á
norðanverðum Vestfjörðum,
í unglingamenningunni, virð-
ist ekki vera sá sami og verið
hefur, né heldur ásættan-

legur“, segir Hlynur Snorra-
son hjá Vá Vesthópnum.

„Vá Vesthópurinn hefur því
ákveðið að fara í ákveðna
„rýnivinnu“ og kalla til liðs
við sig nokkra lykilaðila á
svæðinu. Við þessa vinnu
mun hann njóta aðstoðar
Vertu til verkefnisins, sem er
samstarfsverkefni Sambands
íslenskra sveitarfélaga og rík-
isins. Sú vinna mun fara fram
í næsta mánuði. Þá verða
næstu skref ákveðin.

Vá Vesthópurinn var mjög
ánægður með þann mikla
áhuga sem sýndur var á mál-
efninu en hátt í 60 manns
mættu á kynninguna sem
haldin var á föstudaginn. „Það
ágæta fólk sem þangað mætti
lýsti yfir áhuga á að taka áfram
þátt í því forvarnastarfi sem
Vá Vesthópurinn vinnur að“,
segir Hlynur.

UggvekjandiUggvekjandiUggvekjandiUggvekjandiUggvekjandi
niðurstöðurniðurstöðurniðurstöðurniðurstöðurniðurstöður

Mikla athygli vakti hátt
hlutfall nemenda í 10. bekk
sem segjast hafa drukkið
stundum eða oft á skemmti-
stað, heima hjá öðrum og í
bænum. Þá sögðust 14,3 %
nemenda hafa drukkið á skem-
mtistað sem vekur óneitanlega

ugg hjá mönnum þar sem um
er að ræða unglinga á 16. ald-
ursári. Landsmeðaltal þeirra
sem drukkið hafa á skemmti-
stað var mun lægra eða 7,7 %.
Þá sögðust 35,7 % hafa drukk-
ið heima hjá öðrum, en lands-
meðaltalið var 27,9 %. Einnig
var áberandi hærra hlutfall
þeirra sem drekka í bænum
en 27, 3 % sögðust hafa gert
það stundum eða oft á meðan
16,2 % svöruðu því játandi á
landsvísu.

Þá var gerður samanburður
á hlutfalli nemenda sem höfðu
orðið ölvaðir einu sinni eða
oftar síðastliðna 30 daga þegar
könnunin var gerð á árunum
1997-2005 og sýndi hann
nokkra aukningu á milli ára.
Þá var hlutfallið sem hæst árið
1997 þegar 42 % svöruðu
þeirri spurningu játandi en síð-
an lækkaði hlutfallið næstu
árin þar til það náði lágmarki
árið 2002 þegar það var 10 %.
Síðan þá fór talan að rísa aftur
og árið 2005 var hún 27 %.

Prósentutala þeirra nem-
enda sem reykja daglega var
hæst árið 1998 þegar 29%
nemenda svöruðu því játandi.
Næsta ár hafði hlutfallið
hríðlækkað niður í 10 %. Var
það  á nokkuð svipuðu reki
næstu árin en náði lágmarki

2004 þegar það var 5%. Á
síðasta ári hafði talan hins
vegar hækkað upp í 12 %.

Gerð var könnun á notkun
munntóbaks og sögðust þá
aðeins 2 % drengja í efsta bekk
grunnskóla hafa notað það
þrisvar sinnum eða oftar síð-
astliðna 30 daga. Ekki mældist
nein notkun hjá stelpunum.
Hins vegar höfðu 13 % dren-
gja notað neftóbak á sama
tímabili og um 5 % stúlkna.
Er það nokkuð yfir landsmeð-
altali sem var 11 % hjá strák-
um en 2% hjá stúlkum.

Ekki voru þó allar niður-
stöðurnar jafn uggvekjandi
því hassneysla hafði stór-
minnkað. Nemendur voru
spurðir hvort þeir hefðu neytt
hass einu sinni eða oftar um
ævina árlega frá 1997-2005.
Þar kom í ljós að síðan hass-
neysla náði hámarki 1998
þegar 16 % svöruðu játandi
en prósentan minnkaði með
árunum og var á síðasta ári
rétt um 1 %.

Samkvæmt niðurstöðum úr
þeim könnunum sem kynntar
voru á fundinum skiptir höf-
uðmáli að foreldrar séu vaktir
til ábyrgðar sinnar. Ljóst er
að auka þarf forvarnarstarf auk
stuðnings eftirlits og aðhalds
með unglingum.

Árangur í forvörnum gegn vímu-
efnaneyslu unglinga óásættanlegur

Myndin er úr myndasafni blaðsins og eru unglingarnir á myndinni ekki tengdir efni greinarinnar.

„Mikið fjör var á sólarkaffi Ísfirðingafélagsins á laugardag eins og ávallt þegar Ísfirðingar
hittast. Sólarkaffið var haldið á Broadway en við höfum brokkað á milli þess og Hótel
Sögu í gegnum árin. Salurinn á Sögu tekur ekki nema sirka 400 manns og þegar var talið
er að fleiri munu mæta er það haldið á Broadway.

Ísfirðingafélagið var aðallega stofnað til að halda sólarkaffið og til að stofna vettvang
fyrir brottflutta Ísfirðinga til að hittast. Seinna bættist við sólkveðjuhátíð sem haldin er á
haustin, oftast nær í Hveragerði. Og kirkjukaffi á vorin sem fer fram hjá Ísfirðingnum Erni
Bárði Jónssyni í Neskirkju. Það fer fram venjulega svona fyrstu helgina í maí. Félagið gef-
ur einnig út ársritið Vestanpóst sem kemur út fyrir sólarkaffið. Við rekum einnig Sóltún á
Ísafirði og erum að fara reka heilsárshús á sólströnd á Spáni. Erindrekar okkar eru úti á
Spáni núna að kaupa innbú í húsið og ganga frá til þess að það fullbúið til búsetu.“

Alls svöruðu 868. – Já, frá Digital Ísland sögðu 417 eða 48% –
Já, frá Skjánum sögðu 234 eða 24% – Nei sögðu 91 eða 12%

– Óvíst sögðu 126 eða 16%

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

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestanátt og skúrir eða él, en léttir til

og frystir austantil á landinu.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Stíf suðlæg átt og rigning eða súld, en þurrt
að kalla á Norðurlandi. Milt í veðri.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir vestlægar áttir og él, en léttskýjað

um landið austanvert. Kólnar í veðri.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Útlit fyrir vestlægar áttir og él, en léttskýjað austanlands.
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Guðlaug Auðunsdóttir, bankastarfsmaður á Flateyri Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.krossinn.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Að koma til Köben eins og að koma heim Moldviðri
„Uppáhalds borgin mín er Köben og reyndar Barcelona

líka en ég hef bara einu sinni komið þangað svo Köben
hefur vinninginn. Danirnir eru svo skemmtilegir og ligeglad
og þar er líka margt að skoða. Mér finnst alltaf eins og ég
sé að koma heim þegar ég kem þangað. Ég hvet alla til
þess að fara á Statens museum for kunst sem er ekki
langt frá Jónshúsi, þar er margt að skoða. Svo er náttúru-
lega gaman að fara í tívolíið og Bakken, þangað fór ég
síðasta sumar og sá Olsen bræður spila. Það er líka
gaman að rölta um gamla háskólahverfið þar sem margir
Íslendingar hafa stundað nám í gegnum tíðina.“

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, fyrrv. fréttastjóri Bæjarins besta og bb.is

Lemmy í Motörhead er átrúnaðargoðið
„Á listanum mínum er að-

allega þungarokk, enda hafa
menn ekki gott af því að
hlusta á annað nema í hófi.
Ég læt þó fylgja með nokkur
lög sem mér finnst skemmti-
leg þó þau flokkist ekki
undir þungarokk. Flest eru
lögin komin nokkuð til ára
sinna þar sem afskaplega
lítið hefur gerst í tónlistar-
heiminum undanfarin tutt-
ugu ár.“

1. It’s a M.A.N.S.
World! – Napalm death
Ótrúlega fallegt lag þar

sem söngvari sveitarinnar,
Lee Dorrian, fer á kostum.

2. Sad as a truck – Mugison
Besta lag Arnar Elíasar.

Textinn meikar ekki nokkurn
sens frekar en fyrri daginn,
en eins og venjulega hjá Erni
kemur það ekki að sök.

3. Bermuda – Bell sisters
Merkilega flott lag frá

tveimur táningssystrum í
Bandaríkjunum sem kom út
snemma á sjötta áratugnum.

4. Beint strik – Hún andar
Skemmtilegt þungarokks-

lag. Lagið kom út á safnplötu
upp úr 1990 og ég held að
þetta sé það eina sem þessi
hljómsveit hefur nokkurn
tímann gert.

5. Það er munur
að vera hvalur

– Olga Guðrún Árnadóttir

Einu sinni fannst mér þetta
besta lag í heimi. Síðan eru
liðin mörg ár, en lagið er ennþá
gott og þess vegna hef ég það
með.

6. Love me like a
reptile – Motörhead

Söngvarinn og bassaleikar-
inn Ian Kilmister, betur þekkt-
ur sem Lemmy, er mitt helsta
átrúnaðargoð í lífinu. Alltaf
þegar ég stend frammi fyrir
erfiðri ákvarðanatöku spyr ég
sjálfan mig: Hvað myndi
Lemmy gera?

7. Dr. Feelgood
– Mötley Crüe

Annað átrúnaðargoð mitt er
Nikki Sixx, bassaleikari Mötl-
ey Crüe. Ég myndi þó seint

taka mér hann til fyrirmyndar
hvað varðar hegðun, atferli
og framkomu, en hann á samt
fyllilega skilið að vera á þess-
um lista.

8. We´re gonna groove
– Led Zeppelin

Frábært lag frá Zeppelin
sem var tekið upp snemma á
ferlinum en komst ekki á plötu
fyrr en um miðbik áttunda ára-
tugarins. Stutt og hnitmiðað
lag, annað en hægt er að segja
um mörg önnur lög sveitar-
innar.

9. Sjúkrasamlagið
– Halli og Laddi

Þó að fullt af góðri tónlist
hafi sprottið upp úr blúsnum
þá er þetta kjánaleg tón-

listarstefna. Sjúkrasamlag-
ið sýnir nákvæmlega hver-
su kjánalegur blúsinn er.

10. Svín – Ham
Fallegt lag um ástina.

Ekkert meira um það að
segja.

Hálfdán Bjarki
Hálfdánsson.

Ísafjörður fagnar 140 ára afmæli
Ísafjörður átti 140 ára af-

mæli 26. janúar sl. og því er
ekki úr vegi að rifja upp sögu
kaupstaðarins.

Verslunarstaðurinn á Skut-
ulsfjarðareyri fékk kaupstað-
arréttindi 18. ágúst 1786 en
missti þau 1816 og endur-
heimti þau ekki fyrr en hálfri
öld síðar. Samkvæmt Sögu
Ísafjarðar varð Ísafjarðar-
kaupstaður til með staðfest-
ingu konungs þann 26. janúar
1866 en fyrstu kosningarnar
fóru fram 16. júlí það ár.

Ísafjörður er fjölmennasti
kaupstaður Vestfjarða og hef-
ur þar blómstrað mikið menn-
ingarlíf um aldir, m.a.var
bókasafn stofnað árið 1899
og fyrsti tónlistarskóli lands-
ins árið 1911.

Á Vestfjarðavefnum segir
um Ísafjörð: „Ísafjörður á sér
langa sögu. Í Landnámu segir
að Helgi Hrólfsson hafi num-
ið land í Skutulsfirði og búið
þar. Sagan segir að hann hafi
fundið skutul rekinn í flæðar-
málinu og nefnt fjörðinn eftir
honum. Upprunalega hét stað-
urinn Eyri við Skutulsfjörð,
en hlaut síðar nafnið Ísa-
fjörður. Eftir miðja 16. öld
komu kaupmenn frá Hamborg
sér upp aðstöðu á Skutuls-
fjarðareyri sem varð með tím-
anum helsti verslunarstaður á
Vestfjörðum.

Þegar einokun komst á varð
höfnin á Skutulsfjarðareyri að
verslunarstað Dana þar sem

verslað var með fisk. Versl-
unarumdæmi Ísafjarðar var
það næstfjölmennasta á Vest-
fjörðum með 1403 íbúa á
svæði sem náði alla strand-
lengjuna frá Þaralátursfirði í
norðri að Súgandafirði í suð-
ri.“

Árið 1866 bjuggu á Ísafirði
220 manns og náði land kaup-
staðarins yfir Eyrina og
stóran hluta Eyrarhlíðar.
Áður hafði það heyrt undir

Eyrarhrepp. Kaupstaðurinn og
hreppurinn sameinuðust aftur
3. október 1971, þá undir nafni
Ísafjarðarkaupstaðar. Árið
1994 bættist Snæfjallahreppur
við sveitarfélagið og Sléttu-
hreppur árið eftir. 1. júní 1996
sameinaðist Ísafjarðarkaup-
staður 5 öðrum sveitarfélög-
um, þ.e. Flateyrarhreppi, Mos-
vallahreppi, Mýrahreppi, Suð-
ureyrarhreppi og Þingeyrar-
hreppi, undir nafninu Ísafjarð-

arbær.

Ísafjörður í dagÍsafjörður í dagÍsafjörður í dagÍsafjörður í dagÍsafjörður í dag
Í dag telur Ísafjarðarbær á

fimmta þúsund íbúa og þar af
eru íbúar á Ísafirði rúmlega
3000 talsins. Opnun Vest-
fjarðaganganna 1996 hefur
skipað stóran sess í að opna
samfélagið og stórefla svæðið
sem heild. Á Ísafirði er ein
besta höfn landsins frá náttúr-

unnar hendi og bærinn er
staðsettur nálægt gjöfulum
fiskimiðum, enda hefur sjáv-
arútvegur alla tíð verið einn
aðalatvinnuvegur Ísfirðinga.
Bæjarfélagið hefur yfir meiri
fjölda fiskveiðibáta að ráða
en nokkurt annað bæjarfélag
á Íslandi og við bætast fleiri
bátar annarstaðar af landinu
yfir sumartímann. U.þ.b. 30%
íbúa Ísafjarðarbæjar vinna við
sjávarútveg.

Enn er moldviðri í þjóðfélaginu vegna fumvarps ríkisstjórnarinnar
um réttarstöðu samkynhneigðra og síðan áramótaræðu biskups.
Umræða er eðlileg og ekki að undra að margir vilji tjá sig, en það
sem vekur undrun mína er hvernig sumir kirkjunnar menn ráðast
með offorsi á Heilaga Ritningu. Presturinn opinberaði ótrúlega
fordóma gegn Biblíunni og hyldjúpt skilningsleysi á hlutverki sínu
og heiti. Ég verða að segja að ekki er það burðug framleiðsla sem
Guðfræðideild Háskóla Íslands er að skila okkur.  Við fáum litið til
baka fyrir það fjármagn sem sett er í það nám ef marka má ýmsa
yngri guðfræðinga sem hafa tjáð sig að undanförnu.  Ætla má að
náminu hafi hrakað verulega og menn fái útskrift án þess að hafa
til að bera grundvallarþekkingu á Ritningunum og þjónustu kirkju
og kristni við samtímann.  Það er afskaplega sorglegt.

Hraðakstur
í þéttbýli
Í liðinni viku hafði lögregl-
an afskipti af þremur öku-
mönnum vegna hraðakst-
urs. Sá sem ók hraðast
mældist á 110 km hraða á
klst. á Hnífsdalsvegi, þar
sem hámarkshraði er 80
km á klst. Ökumenn þessir
mega búast við sektum
eins og lög gera ráð fyrir
vegna þessara brota. Lög-
reglan mun halda áfram
öflugu eftirliti með hrað-
akstri, ekki síst í ljósi veð-
urfarsins. En reynslan er
sú að þegar færð tekur að
batna eykst ökuhraðinn.
Aðeins var tilkynnt um eitt
umferðaróhapp til lögregl-
unnar í liðinni viku. Um var
að ræða minniháttar tjón
er hlaust af akstri á lítinn
tréstaur við Silfurtorg á
Ísafirði.

Tæmdu úr
slökkvitækjum
Rúmri klukkustund eftir
miðnætti aðfararnótt
mánudags var lögreglu til-
kynnt um hvítt ský í Vest-
fjarðagöngunum. Þegar
lögregla athugaði málið
kom í ljós að einhver eða
einhverjir óprúttnir aðilar
höfðu tæmt úr tveimur
duftslökkvitækjum sem
staðsett eru göngunum til
öryggis. Gerðist þetta í
Breiðadalslegg gangn-
anna. Í tilkynningu frá
lögreglu segir að háttarlag
sem þetta sé óskiljanlegt
þar sem um bráðnauðsyn-
leg öryggistæki sé að
ræða.

Enn á eftir að virkja um
200 bensínfrelsiskort hjá
Bensínorkunni til að
styrkja Skíðafélag Ísfirð-
inga. SFÍ og Orkan gerðu
með sér samkomulag í
desember þess efnis að
félagið fengi 1000 krónur í
hvert sinn sem Ísfirðingar
og nærsveitamenn skráðu
fyrir svokölluðu bensín-
frelsiskorti. Skilyrði er þó
að verslað sé fyrir a.m.k.
1.000 krónur. „Stjórn
félagsins vill því hvetja alla
til þess að nota kortin sem
fyrst“, segir á vef SFÍ.

SFÍ á eftir að
fá greiðslur
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Halldór
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Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað Ísafjarðarbæ af
skaðabótakröfu unglingspilts,
sem slasaðist á skíðasvæði
Ísafjarðar í Tungudal. Slysið
varð árið 2002 þegar pilturinn
var 15 ára, og að mati lækna
hlaut hann 60% varanlegan
miska vegna slyssins og 80%
varanlega örorku. Slysið varð
með þeim hætti að pilturinn
renndi sér þar á skíðum niður

brekku og á snjópall sem hafði
verið gerður þar og ætlaður
snjóbrettaiðkendum. Þegar
hann kom á pallinn fór hann
beint upp í loft og snerist og
missti alla stjórn á því hvernig
hann kæmi niður. Hann lenti í
brekkunni fyrir neðan með
höfuð og herðar fyrst og fór
nokkrar veltur niður hana.
Hann missti meðvitund, var
fluttur með sjúkraflugi til

Reykjavíkur og lagður inn á
gjörgæsludeild. Hann var út-
skrifaður af endurhæfingar-
deild 4 mánuðum eftir slysið.

Pilturinn byggði m.a. bóta-
kröfu sína á því að stökkpall-
urinn hafi verið stórhættulegur
og þótt hann hafi haft ágætis
reynslu af skíðaiðkun hafi
hann ekki átt möguleika á að
bjarga sér eftir að hann kom í
pallinn og slysið verið óum-

flýjanlegt.
Ísafjarðarbær krafðist sýk-

nu og byggði m.a. á því að
pilturinn hafi sjálfur lagt sig í
mikla hættu með þeirri ákvör-
ðun að stökkva af pallinum,
sem ekki hafi verið ætlaður til
nota á svigskíðum, án hjálms
eða öryggisbúnaðar og að því
er virðist án kunnáttu til að
framkvæma stökk sem þetta.
Pallurinn hafi verið utan

venjulegra skíðaleiða og pilt-
urinn hafi hunsað fyrirmæli.

Dómurinn segir að almennt
verði að gera þá kröfu til þess
sem fer á skíðasvæði, að hann
geri sér ljóst að fari hann út
fyrir afmarkaðar skíðabrautir
geri hann það á eigin áhættu,
enda eigi hann ekki að sæta
sérstakri umsjá annarra með
tilliti til aldurs og þroska. Með
tilliti til aldurs piltsins og þess

að hann hafði reynslu af skíða-
iðkun, þyki þetta sjónarmið
eiga við um hann. Þar sem
stökkpallurinn hafi verið utan
afmarkaðrar brautar þyki ekki
verða lögð ábyrgð á starfs-
menn Ísafjarðarbæjar á því að
ekki var vakin sérstaklega at-
hygli á því með merkingum
eða öðrum ráðstöfunum að
pallurinn væri ekki gerður fyr-
ir menn á svigskíðum.

Ísafjarðarbær sýknaður af bótakröfu
vegna slyss á skíðasvæðinu í Tungudal

Ríflega fjórðungur nemenda hafði
verið drukkinn á síðustu 30 dögum

Rúm 14 % nemenda í 10.
bekk grunnskólanna á norð-
anverðum Vestfjörðum segj-
ast hafa stundum eða oft
drukkið áfengi á skemmtistað.
Þetta er meðal þess sem fram
kemur í niðurstöðum rann-
sókna fyrirtækisins Rann-
sóknir og greiningar ehf. á
vímuefnaneyslu ungmenna á
norðanverðum Vestfjörðum, 
en rannsóknirnar voru gerðar
árið 2004. Þessar tölur eru
mun hærri en landsmeðaltalið
sem er tæp 8 %. Niðurstöður
rannsóknanna voru kynntar á
fjölmennum fundi í Stjórn-
sýsluhúsinu á föstudag.

Þar kom einnig fram að
hassneysla ungmenna í 10.
bekk hefur minnkað stórlega
frá árinu 1998 þegar 16 %
sögðust hafa notað hass einu
sinni eða oftar um ævina og
er hassneysla nemenda nú
vart mælanleg, og langt fyrir
neðan landsmeðaltal sem er 9
%. Þá vakti einnig athygli að
hlutfall nemenda sem höfðu
orðið ölvaðir einu sinni eða
oftar síðustu 30 dagana áður
en könnunin var gerð var 27
% á norðanverðum Vestfjörð-
um og hafði það hækkað um
12 % frá árinu 2004.

Vá Vesthópurinn stóð fyrir

rannsókninni en hún er liður í
starfsemi hópsins við að fylgj-
ast eins vel og hægt er með
því umhverfi sem ungmenni
á norðanverðum Vestfjörðum
eru í og þeim þáttum sem
varða vímuefni. Árlega hafa
verið keyptar niðurstöður hjá
fyrirtækinu R&G í þessum til-
gangi.

Á fundinum var einnig
fjallað um niðurstöður rann-
sókna á framhaldsskólaaldri
á landsvísu, en gerðar voru
mjög viðamiklar rannsóknir á
högum ungs fólks, líðan,
vímuefnaneyslu og fleira.

– thelma@bb.is Kynntar voru niðurstöður rannsókna á vímuefnaneyslu ungmenna.

Héraðsdómur Vest-
fjarða hefur dæmt fertuga
konu til að greiða 100.000
krónur í sekt auk sviptingu
ökuréttar í ár fyrir ölvun-
arakstur.

Konan var ákærð fyrir
að aka undir áhrifum áfen-
gis á kyrrstæða vörubifreið
sem stóð á gatnamótum
Fjarðarstrætis og Sund-
strætis á leið sinni í versl-
unina Hamraborg. Þaðan
ók hún til baka að Fjarðar-
stræti þar sem lögreglan
handtók hana. Ákærða
krafðist sýknu. Hún hafði
áður gengist undir sátt um
greiðslu sektar og svipt-
ingu ökuréttar fyrir ölvun-
arakstur í febrúar 2000.

– thelma@bb.is

Dæmd fyrir
akstur und-
ir áhrifumNemendur í myndlistarvali í 9.

og 10. bekk Grunnskólans á Ísafirði
hlupu á föstudag undir bagga með
krökkunum í Dægradvöl grunn-
skólans og tóku að sér að gera
umhverfi barnanna enn skemmti-
legra með því að skreyta hvítmál-
aða veggina með alls konar falleg-
um myndum. Pétur Guðmundsson,
myndlistarkennari, stjórnaði verk-
inu.

Tilgangurinn með þessu er marg-
þættur, að sögn Herdísar Hübner,
kennara við grunnskólann. „Þetta
er tilvalið verkefni til að láta hug-
myndaauðgi og sköpunargleði
myndlistarnemanna njóta sín“, seg-
ir Herdís. „Auk þess sem það styrkir
enn betur tengsl eldri nemenda við
þau yngri og augljóslega verður
ennþá meira gaman að una sér í
Dægradvöl með svona fallega
myndlist upp um alla veggi.“

– thelma@bb.is Þessir fræknu myndlistarmenn voru meðal þeirra sem skreyttu veggi Dægradvalar.

Myndlistarnemar skreyta Dægradvöl
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