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Innbrot
á Sólborg
Lögreglunni á Ísafirði var
á mánudag tilkynnt um
innbrot á leikskólann Sólborg. Farið hafði verið inn
um glugga sem var spenntur upp en að sögn lögreglu
er ekki að sjá skemmdir
eða að einhverju hafi verið
stolið. Lögreglan er með
málið til rannsóknar og
óskar eftir upplýsingum
um grunsamlegar mannaferðir við leikskólann um
helgina. – kristinn@bb.is

Unglingar
með áfengi
Lögreglan á Ísafirði hafði
afskipti af fjölda ungmenna aðfaranótt laugardags fyrir utan Félagsheimilið í Hnífsdal þar sem
haldinn var dansleikur þar
sem aldurstakmark var 16
ára. Ungmennin, sem afskipti voru höfð af voru öll
með áfengi í fórum sínum,
án þess að hafa aldur til
þess. Þau voru á aldrinum
frá 15 til 18 ára. Lögreglan
segir að regla hafi verið
góð inni á dansleiknum og
flest ungmennin til fyrirmyndar.

Sunneva náði áheyrendum og dómnefnd á sitt banda með laginu Sir Duke.

Lokakeppni Söngvarakeppni Vestfjarða fór fram í Hömrum

Sunneva Sigurðardóttir sigraði
Sunneva Sigurðardóttir
sigraði á lokakvöldi Söngvarakeppni Vestfjarða sem haldið
var á föstudag. Hún söng lagið
Sir Duke sem Stevie Wonder
gerði vinsælt og féll það áhorfendum og dómnefnd í Hömrum vel að geði. Keppnin var
jöfn og spennandi en eins og

KFÍ sigraði Hamar
KFÍ vann fjórða sigur
vetrarins í úrvalsdeildinni
í körfuknattleik á sunnudagskvöld er liðið tók á
móti liði Hamars í íþróttahúsinu á Torfnesi. Leiknum lauk með 89 stigum
KFÍ gegn 79 stigum Hvergerðinga. Stigahæstur í
liði KFÍ var Troy Wiley
með 33 stig en auk þess tók
hann 22 fráköst og varði
sjö skot. – hj@bb.is
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kunnugt er treysti dómnefndin
sér ekki til að fækka keppendum á næst síðasta kvöldinu og
mættu því söngkonurnar fjórar
aftur til leiks, að þessu sinni
til að keppa um fyrsta sætið.
Idol-stjarnan Arndís Ólöf
Víkingsdóttir var gestadómari
á keppninni en aðrir í dóm-

nefnd voru sem fyrr Guðmundur Hjaltason, Guðmundar Óskar Reynisson og Pálína
Vagnsdóttir. Salurinn var þéttsetinn og fögnuðu áhorfendur
keppendum duglega. Vegleg
verðlaun voru í boði og mun
Sunneva m.a. halda til Reykjavíkur þar sem hún syngur með

Kalla Bjarna í Íslandi í dag á
Stöð 2 í mars.
Keppninni var stýrt að þeim
Benedikt Sigurðssyni og Ingvari Alfreðssyni, hljómsveitarstjóra. Hljómsveit kvöldsins
skipuðu þeir Halldór Gunnar
Pálsson, Hörður Steinbergsson og Hlynur Kristjánsson.

Vestfirðingum fækkaði um 19,55% á 12 ára tímabili frá 1991 - 2003

Mesta fækkun í yngstu aldurshópunum
Á árunum milli 1991 og
2003 fækkaði Vestfirðingum
um 19,55% en á sama tíma
fjölgaði landsmönnum um tæp
12%. Vestfirðingar voru 9.740
talsins árið 1991 en voru í lok
síðasta árs 7.835.
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Börnum og unglingum
fækkar hraðar því árið 1991
voru Vestfirðingar 16 ára og
yngri 2.917 en árið 2003 voru
þeir aðeins 2.042 talsins. Hefur
því fækkað um 30% í þessum
árgöngum á 12 árum. Á þess-

um árum fækkaði börnum á
grunnskólaaldri um 26,5 % á
Vestfjörðum.
Mjög miklar sveiflur eru í
fækkun milli einstakra árganga. Minnst hefur fækkað í
árgangi 16 ára eða tæp 15 %
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en mest hefur fækkað í árgangi
2 ára eða um tæp 45% á þessum tólf árum. Vestfirðingum
fjögurra ára og yngri hefur á
þessum tólf árum fækkað um
tæp 40%.
– hj@bb.is
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Bótalaus eftir bruna í haust

Tryggingamiðstöðin, TM,
neitar að bæta Löndunarþjónustunni í Bolungarvík hús fyrirtækisins við Hafnargötu 61
sem brann síðasta haust.
Brunabótamat hússins er rétt
tæpar 30 milljónir króna en
tryggingafyrirtækið hefur boðist til að greiða rúmlega 6,4
milljónir króna ef fyrirtækið
endurbyggir húsið. Þetta eru
rétt rúmlega 20 prósent af
brunabótamati hússins, sem
var sérhæft sem trésmíðaverkstæði. Eigandi hússins vill
endurbyggja húsið en þá liggur
fyrir að hann verður að bera
sjálfur allan kostnað sem er
umfram 6,4 milljónir króna.
Þá liggur fyrir að verði húsið
ekki endurbyggt vill tryggingafélagið greiða bætur sem
mið taka af uppreiknuðu markaðsvirði hússins í Bolungarvík. Frá þessu var greint í
Fréttablaðinu á mánudag.
„Verði sú ákvörðun tekin
að byggja ekki upp aftur verðum við að fá fasteignasala til
að meta markaðsvirði hússins,“ segir í bréfi Trygginga-

miðstöðvarinnar til lögmanns
Löndunarþjónustunnar. Bergur Karlsson, eigandi Löndunarþjónustunnar, segir að framkoma TM í málinu sé óskiljanleg. Hann kveðst undirbúa að
fara með málið fyrir dómstóla.
„Þeir ætla sér að mismuna
mér af því húsið er úti á landi.
Þessu mun ég ekki una og er
að undirbúa málssókn,“ segir
hann. Bergur segir að árið
1997, þegar hann keypti húsið,
hafi hann viljað fá fram lækkun á iðgjaldi tryggingarinnar,
sem hafi að hans mati verið
allt of hátt miðað við staðsetningu og engin von væri til þess
að tryggingafélagið greiddi út
bætur í hlutfalli við iðgjald ef
til kæmi. Hann óskaði eftir
því við TM að iðgjaldið yrði
lækkað.
„Svarið var að þeir mættu
ekki lækka iðgjaldið því þeir
yrðu að bæta þann kostnað
sem endurbygging á húsnæðinu segði til um. Þeir bentu
mér á Fasteignamat ríkisins í
því skyni að meta húsið niður.
Hingað vestur kom maður frá

Frá brunanum í Bolungarvík í haust.
þeim en niðurstaðan varð sú segir Bergur.
Hann segir að nú sé komið á
að mat hússins hækkaði úr 19
milljónum króna í 23 milljónir. daginn að TM ætli sér ekki að
Skoðunarmaðurinn sagði að greiða út bætur í réttu hlutfalli
mun dýrara væri að endur- við iðgjald. Hann sitji uppi
byggja húsið en menn gerðu með að hafa misst atvinnuhússér almennt grein fyrir. Þar næði sitt sem ekki hafi aðeins
við sat og ég þurfti að greiða brunnið að hluta heldur hafi
enn hærra iðgjald, og hef borg- verið jafnað út með stórvirkum
að þetta iðgjald öll þessi ár,“ vinnuvélum að kröfu Trygg-

ingamiðstöðvarinnar. „Þetta er
óskiljanlegt. Ef ég kaupi hjá
þeim kaskótryggingu á bíl þá
ætlast ég til þess að fá sams
konar bíl ef eitthvað gerist. Ég
hef aldrei beðið um annað en
að fá húsið endurbyggt og ætla
hvorki að græða né tapa á því,“
segir Bergur Karlsson, í samtali við Fréttablaðið.

Kofri ÍS bætist í skipastól Súðvíkinga
Nýr bátur er að bætast í
skipastól Súðvíkinga. Útgerðarfélagið Kögri ehf. hefur fest
kaup á 16 brúttórúmlesta bát
frá Raufarhöfn og hefur hann
fengið nafnið Kofri og ber
hann einkennisstafina ÍS-41.
Kofri er smíðaður úr eik á Fáskrúðsfirði árið 1979 og hét
síðast Öxarnúpur.
Að útgerðarfélaginu Kögra
ehf. standa þeir feðgar Magnús
Þorgilsson og Halldór Magnússon úr Súðavík. Báturinn er
nú í slipp á Ísafirði en heldur
fljótlega til veiða. Að sögn
Magnúsar er ekki endanlega
ákveðið á hvaða veiðar Kofri
fer þar sem menn bíða niðurstöðu rækjurannsókna í Ísafjarðardjúpi.
– hj@bb.is

Kofri ÍS-41 frá Súðavík.

RITSTJÓRNARGREIN

Ráðherrann og Vegagerðin
,,Dæmalaus umræða hefur farið fram í vikublaðinu og vefritinu BB á Ísafirði um skipulagsbreytingar hjá Vegagerðinni. Lengst hefur gengið Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður,
eins og oft áður, og einnig leiðarahöfundur BB, sem talar um að ,,enn ein atlagan hafi verið
gerð að Ísafirði.“
Svo mörg eru þau upphafsorð Sturlu Böðvarssonar, samgönguráðherra, á vefsíðu hans
12. þ.m., að svari við þeirri gagnrýni, sem ákvörðun ráðherrans, um að flytja yfirstjórn
Vegagerðarinnar á Vestfjörðum í Borgarnes, hefur sætt. Að undanskilinni tilvitnuninni í
leiðarann, og að nafni Jóns Bjarnasonar, alþingismanns, bregður fyrir, snýst vörn ráðherrans
um gömul og ný vinnubrögð Kristins H. Gunnarssonar, alþingismanns, sem fær slaka einkunn hjá ráðherra.
BB lætur karp þingmanna um eigin afrek sig engu varða. Blaðið mun hins vegar hér eftir
sem hingað til bregðast hart við þegar það telur hagsmuni Vestfirðinga í húfi. Svo var í þessu
tilviki. Ákvörðun ráðherra um að færa yfirstjórn Vegagerðarinnar á Vestfjörðum í Borgarnes
var það eina, sem hönd á festi. Sjálfur varðist ráðherrann allra frétta. Umdæmisstjórinn á
Vestfjörðum passaði og vegamálastjóri talaði út og suður. Í grein sinni víkur samgöngu-
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ráðherra ekki einu orði að gagnrýni bæjarstjórans í Ísafjarðarbæ, sem var höfuðástæða
snarpra viðbragða BB. Til frekari áherslu af þeim vettvangi skal bent á samþykkt bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar frá 5. þ.m. þar sem boðað er til fundar með þingmönnum kjördæmisins ,,til
að ræða þá alvarlegu þróun, sem orðið hefur og ekkert lát virðist á varðandi samdrátt í
þjónustu ríkisstofnana og fækkun starfsfólks á þeirra vegum í Ísafjarðarbæ.“ ,,Við minnum
á málið æ oftar og spyrjum hvar stefnan sé og hvað er að marka hana t.d. í ljósi breytinga á
skipuriti Vegagerðarinnar,“ segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.
Í Héraðadómi Vestfjarða verður fækkað um einn starfsmann. Stöðugildum hjá Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins á Ísafirði fækkar í fjögur, úr 5,8. 90% af stafsfólki stofnunarinnar,
um 300 manns, er í Reykjavík. Ekkert einasta starf á vegum sjávarútvegsráðuneytisins er
utan Reykjavíkur. Vaktstöð siglinga er betur komin í Skógarhlíðinni en á Ísafirði að mati
dómsmálaráðherra. Og þar við situr.
Er nema von að spurt sé: Lá raunverulegur pólitískur vilji að baki yfirlýsingar stjórnvalda
um byggðakjarna á landsbyggðinni? Hvar er stefnan? Er eitthvað að marka hana?
s.h.
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Óska eftir aukafjárveitingu vegna öryggisbúnaðar á skíðasvæðið

Öryggisbúnaður frumskilyrði
svo hægt sé að halda stórmót
hafði nefndin samþykkt að
kostakaup á öryggisbúnaði til
mótshalds ásamt Skíðafélagi
Ísfirðinga en ekki var gert ráð
fyrir útgjöldunum í fjárhagsáætlun.

Íþrótta- og æskulýðsnefnd
Ísafjarðarbæjar hefur lagt til
að veitt verði aukafjárveiting
að fjárhæð 700 þúsund krónur
til að kaupa öryggisbúnað fyrir
skíðasvæðið á Ísafirði. Áður

Í bókun nefndarinnar segir
að leitað hafi verið allra leiða
innan núverandi fjárhagsáætlunar til að fjármagna kaupin
og vegna samdráttar í fjárveitingum til skíðasvæðisins sé

fjármagn ekki fyrir hendi. Þá
bókar nefndin að hún telji kaup
á búnaðinum frumskilyrði
þess að hægt sé að halda stórmót eins og skíðalandsmót og
alþjóðamót. – kristinn@bb.is

Vel heppnaðir góðgerðartónleikar í Ísafjarðarkirkju
Góðgerðartónleikar voru
haldnir í Ísafjarðarkirkju á
laugardag til styrktar börnum Kristínar Ólafsdóttur á
Tálknafirði sem lést fyrir
skömmu. Á tónleikunum
sem báru yfirskriftina „Ljósið-vonin-kærleikurinn“
sungu Ardís Ólöf Víkingsdóttir og Benedikt Sigurðsson ljúf lög við undirleik
Ingvars Alfreðssonar og
Halldór Gunnars Pálssonar.
Einnig sungu þau með Gospelkór Vestfjarða undir
stjórn Pálínu Vagnsdóttur.
Pálína var kynnir á tónleikunum. Fjölmenni hlýddi og
notuðu margir ungir aðdáendur tækifærið til að falast
eftir eiginhandaráritun Ardísar Ólafar að þeim loknum.
Aðgangur að tónleikunum var ókeypis en óskað
var eftir frjálsum framlögum
á staðnum og söfnuðust þar
142.751 króna. 35 þúsund
krónum var safnað eftir öðrum leiðum og voru því alls
kr. 177.751 lagðar inn á
reikning sem stofnaður hefur verið í Íslandsbanka á
Ísafirði til styrktar börnum
Kristínar sem eru á aldrinum
11-24 ára. Faðir þeirra og
eiginmaður Kristínar lést af

Á tónleikunum sungu Ardís og Benedikt með Gospelkórnum. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
slysförum fyrir fimm árum.
Reikningur söfnunarinnar
verður opinn næstu daga vilji
fólk leggja söfnuninni lið.
Reikningsnúmerið er 055614-602323 kt. 230375-4109.
Þá má minna á að Tálknfirðinga stofnuðu söfnunarreikning handa systkinunum í
Sparisjóði Vestfirðinga á
Tálknafirði og er reikningsnúmerið 1118-18-645050 kt. Benedikt Sigurðsson afhendir Önnu Ragnheiði Grétars300979-4329. – kristinn@bb.is dóttur, þjónustufulltrúa í Íslandsbanka, söfnunarbaukinn.

Söngvaskáld úr Önundarfirði og Dýrafirði

Tróðu upp á Þingeyri
hallur Arason á Þingeyri átti
marga góða takta.
Fleiri stigu á svið og áttu
þar góða spretti m.a. Óli popp,
Sigurður Hafberg, sundlaugarvörður á Flateyri, Kristrún
Lind Birgisdóttir, úr kvennasöngsveitinni Eyrarrósunum,
og Sigurður Friðrik Lúðvíksson, tónlistarkennari á Ísafirði,
en hann var eini skemmtikrafturinn í hópnum sem er búsettur
norðan Vestfjarðaganga.
Kvöldið þótti takast vel og
varð feiknagóð stemmning í
salnum.
– kristinn@bb.is

Söngvaskáld úr Öndunarfirði og Dýrafirði héldu tónleika í félagsheimilinu á Þingeyri á sunnudagskvöld og
gerðu gestir þeirra góðan róm
að.
Ein helsta driffjöðrin að
samkomunni var trúbadorinn
Siggi Björns frá Flateyri. Auk
hans tróðu upp Olavi Körre
frá Eistlandi sem er afar fjölhæfur tónlistarmaður og starfar sem tónlistarkennari á Þingeyri, Lýður Árnason, læknir
og fjöllistamaður á Flateyri
þótti fara á kostum og lagasmiðurinn og trúbadorinn Þór-
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Olavi Körre, Siggi Björns og Þórhallur Arason. Mynd: Páll
Önundarson.

12.4.2017, 09:32

Ísafjarðarbær

Hyggst auglýsa eftir
sumarbústaðalóðum
Ísafjarðarbær hefur í
hyggju að auglýsa eftir landeigendum sem hafa yfir að
ráða heppilegu landi undir
sumarsbústaði og eru tilbúnir til samstarfs um skipulagningu sumarhúsabyggðar. Sigurður Mar Óskarsson,
bæjartæknifræðingur segir
bæinn sjálfan ekki ráða yfir
miklu landi sem væri hægt
að skipuleggja fyrir sumarbústaðabyggð, helst kæmi til
greina nágrenni sumarbústaðabyggðarinnar í Tungudal og við Seljaland í Álftafirði. „Meiningin er að reyna
að finna heppileg svæði sem
yrðu þá skilgreind sem sumarbústaðalönd í aðalskipulagi“, segir Sigurður Mar.
Sumarbústaðaland Ísfirðinga í Tungudal er nú nær

fullbyggt. Þar eru sex lóðir
lausar og hefur umhverfisnefnd þrýst á lóðahafa að
byggja á lóðunum eða skila
þeim inn.
Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi
flutti tillögu í bæjarstjórn í
lok desember þess efnis að
kannað yrði hvort hægt væri
koma við fleiri lóðum í
Tungudal. Þá lagði hann til
að unnið yrði að skipulagi
Seljalands og loks að kannaðir yrðu möguleikar á
skipulagningu sumarbústaðabyggðar landi Ísafjarðarbæjar eða nágrannasveitarfélaga ef þurfa þykir. Í
kjölfarið fól umhverfisnefnd
byggingarfulltrúa að auglýsa eftir landeigendum til
samstarfs. – kristinn@bb.is

STYRKVEITINGAR Á ÁRINU 2004
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar auglýsir til umsóknar styrki nefndarinnar á árinu 2004. Allir þeir er
starfa að lista- og/eða menningarmálum í Ísafjarðarbæ (einstaklingar, félagasamtök og stofnanir) eiga möguleika á styrkveitingu samkvæmt nánari ákvörðun nefndarinnar.
Umsóknarfrestur er til 15. mars nk.
Umsóknum ber að skila skriflega á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði, merkt: Menningarmálanefnd, styrkveitingar 2004.
Formaður menningarmálanefndar.
TJÖRUHÚS Í NEÐSTAKAUPSTAÐ
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar auglýsir eftir rekstraraðila fyrir
veitingarekstur í Tjöruhúsi í Neðstakaupstað á Ísafirði, sumarið 2004.
Umsóknarfrestur er til 15. mars nk.
Umsóknum skal skila skriflega á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði.
Frekari upplýsingar gefur bæjarritari
á skrifstofu Ísafjarðarbæjar á Ísafirði,
sími 450 8000 eða í tölvupósti á netfangið thorleifur@isafjordur.is
Menningarmálanefnd
Ísafjarðarbæjar.
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Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og Þorsteinn Traustason, starfsmaður
Hjólbarðaverkstæðis Ísafjarðar mættu með spúsum sínum, sagnfræðingunum Jónu Símoníu
Bjarnadóttur og Guðfinnu M. Hreiðarsdóttur.

Vel fór á með þeim Áslaugu Alfreðsdóttur, Einari K. Guðfinnssyni og Ólafi Erni Ólafssyni.

Aldarafmæli heimastjórnar fagnað í Safnahúsinu
Menningarmálanefnd Ísafjarðar opnaði sýningu í Safnahúsinu á Ísafirði á sunnudag
til minningar um að 100 ár eru
liðin frá upphafi heimastjórnar
á Íslandi. Sögulegur fróðleikur
er birtur á veggspjöldum og
kryddað með myndum af

07.PM5
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samtímanum.
Bæjarbúum og gestum
þeirra var boðið til opnunarinnar og veitti menningarmálanefnd kaffi og kökur. Því
er óhætt að segja að sýningargestir hafi rennt fróðleiksmolunum niður með rjúkandi

kaffisopa. Sýningin er annar
dagskrárliðurinn af þremur
sem Ísafjarðarbær sér um og
fellur inn í heildardagskrá hátíðarnefndar forsætisráðuneytisins. Þriðji og síðast atburðurinn er málþing sem ætlunin
er að halda á Ísafirði 19. júní.

Sigurður Th. Ingvarsson, Gunnlaugur Jónasson og Jón Páll Halldórsson skoða sýningargripi
í Safnahúsinu.

12.4.2017, 09:32
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Innleiðing svokallaðrar skipaverndar í Ísafjarðarhöfn

Stofnkostnaðurinn nemur
um fimm milljónum króna
og hægt er.
„Síðan þurfum við að hafa
starfsmenn vinnandi í kringum
þetta og gerum ráð fyrir að
innheimta þann kostnað af
skipafélögunum sem nýta
þjónustuna“, segir Guðmundur. Morgunblaðið greinir frá
því að hjá Akureyrarhöfn er
áætlað að verja um fimmtán
milljónum í stofnkostnað
vegna skipaverndar og er gert
ráð fyrir fimm milljónum

Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar segir áætlanir gera ráð
fyrir um fimm milljóna króna
stofnkostnaði vegna innleiðingar svokallaðrar skipaverndar í Ísafjarðarhöfn. Að sögn
Guðmundar verður Sundahöfn
girt af og tekið á móti skipum
sem falla undir skipavernd þar.
Hann segir ætlun hafnaryfirvalda að uppfylla reglurnar
með eins litlum aukakostnaði

mundur segir skipaverndina ná
til allra skipa yfir 500 brúttótonnum sem flytji annað hvort
farm eða farþega.
Þannig ná reglurnar til flutningaskipa sem koma reglulega
til Ísafjarðarhafnar, m.a.
Mánafoss Eimskipafélagsins
og fiskflutningaskipanna Florinda og Ludvig Andersen auk
skemmtiferðaskipa. Stefnt er
að því að ný lög um skipavernd
taki gildi 1. júlí.

Hafnarsvæðið á Ísafirði.

Grunnskólinn á Ísafirði

Ferðavenjukönnun Ferðamálaráðs Íslands

Lús finnst meðal
yngstu nemenda

Mestur áhugi á að ferðast
um Vesturland og Vestfirði

segir sjálfsagt fyrir alla að
vera á varðbergi.
Lúsin lifir ennþá góðu lífi
meðal manna og skiptir ekki
máli hversu siðmenntaðar
eða þrifnar þjóðirnar eru,
eins og pistlahöfundur
heimasíðunnar doktor.is
kemst að orði. Þar segir að
reglulega komi upp faraldrar, einkum þar sem börn eru
saman, s.s. í leik- og grunnskólum. – kristinn@bb.is

Örfá tilvik um lús hafa
fundist í yngstu bekkjum
Grunnskólans á Ísafirði á síðustu dögum. Skarphéðinn
Jónsson, skólastjóri GÍ segir
í pistli á heimasíðu skólans
að sent hafi verið dreifibréf
til foreldra barna í þeim árgöngum þar sem lúsartilvikin
hafa komið upp. Hann biður
foreldra að bregðast við í
samræmi við leiðbeiningar
skólahjúkrunarfræðings og

Idol-Stjörnuleit Stöðvar 2

Forkeppni á Ísafirði næsta haust
öllum landshlutum og menn
geta farið að undirbúa sig“,
segir hann í viðtalinu. Hann
segist einnig vonast til að
Íslendingar af erlendum
uppruna noti tækifærið í ár
og sláist í hópinn. „Til dæmis búa fjölmargir íslenskir
Pólverjar á Vestfjörðum.“
Gert er ráð fyrir að IdolStjörnuleit fari í loftið á svipuðum tíma og í fyrra eða í
byrjun október. – hj@bb.is

Forkeppni fyrir næstu Idol-Stjörnuleit mun meðal
annars fara fram á Ísafirði.
Þetta kemur fram í viðtali
við Heimir Jónasson dagskrárstjóra Stöðvar 2 í Fréttablaðinu. Í viðtalinu segir
Heimir að ákveðið hafi verið
að bæta Ísafirði og Egilsstöðum við og haldnar verði
prufur á báðum þessum stöðum.
„Við viljum ná fólki frá

Tálknafjarðarhreppur

Sveitarstjórinn hættir
Þórdís Guðmundsdóttir
skólastjóri Tónlistarskólans
á Tálknafirði. Í samtali við
blaðið sagði Ólafur að hugur
þeirra hjóna stæði til framhaldsnáms erlendis í haust
en ekki væri ákveðið hvert
þau færu til náms.
Starf sveitarstjóra verður
auglýst laust til umsóknar á
næstunni.
– hj@bb.is

Ólafur Magnús Birgisson
sveitarstjóri Tálknafjarðarhrepps hefur sagt starfi sínu
lausu. Mun hann láta af störfum á vormánuðum eða eftir
nánara samkomulagi við
sveitarstjórn. Ólafur hefur
verið sveitarstjóri á Tálknafirði síðan í marsmánuði árið
2000.
Eiginkona Ólafs er Helga
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króna í rekstrarkostnað árlega.
Hjá Reykjavíkurhöfn er reiknað með að verja 150-200 milljónum króna í stofnkostnað
vegna skipaverndar.
Verið er að innleiða reglur
um skipavernd um allan heim
í kjölfar atburðanna í New
York 11. september 2001.
Reglurnar byggja á skuldbindingum sem Alþjóðasiglingamálastofnunin hefur samþykkt
og Ísland undirgengst. Guð-
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Vesturland og Vestfirðir er þau landssvæði sem Íslendingum
finnst mest spennandi til ferðalaga samkvæmt ferðavenjukönnun Ferðamálaráðs. Af svarendum í könnuninni nefndu
28,6% Vesturland og Vestfirði en næst í röðinni kom Austurland
og Austfirðir með 15,1% og Norðurland með 13,6%. Hálendið
nefndu 12,7% og Suðurland 10,4%. Óneitanlega kemur nokkuð
spánskt fyrir sjónir að skoða Vesturland og Vestfirði sem eitt
landssvæði enda innbyrðis ólíkt og geysilega víðfeðmt, allt frá
Hvalfjarðarbotni að Hornbjargi.
Ársæll Harðarson, markaðsstjóri Ferðamálaráðs, segir spurninguna hafa verið opna í könnuninni og því hafi ekki verið lagt
upp með fyrirfram skilgreinda svarmöguleika. „Svona kemur
þetta upp úr fólki. Auðvitað væri mjög forvitnilegt að geta
greint þetta betur niður og því hefði verið æskilegt, eftir á að
hyggja, að hafa að auki í könnuninni sams konar spurningu
með fyrirfram skilgreindum svarmöguleikum.“
Þannig eru einstaka svæði innan Vesturlands og Vestfjarða
einnig nefnd og sögðu 4,7% aðspurða að mest spennandi

svæðið til ferðalaga væri Snæfellsnes, 1% nefndu Strandir og
0,6% Hornstrandir. Ársæll telur skýra mikinn áhuga á Vesturlandi og Vestfjörðum að landsmenn hafi skoðað svæðið minna
en önnur. „Þannig tel ég að margir hafi svarað með það í huga
að þeir ættu Vesturlandið og Vestfirðina eftir. Að sama skapi
kemur Austurland líka mjög sterkt inn.
Þetta endurspeglar mjög jákvæða þróun að mínu mati. Fólki
virðist langa að fara á staði sem hafa fallega náttúru og þróaða
ferðaþjónustu en eru ekki að gera út á fjöldaferðamennsku.“
Hann segir tækifæri fyrir vestfirska ferðaþjóna að sökkva sér
ofan í niðurstöðurnar og reyna að kynnast hinum stóra áhugasama hópi betur. „Það er forvitnilegt að spá í hvað það er sem
fólkið vill og hverjir mynda hópinn t.d. ef litið er til aldurs,
menntunar, tekna og fleiri þátta. Við vonumst til að menn noti
könnunina sér til framdráttar og erum reiðubúnir til aðstoða við
greiningu á niðurstöðum“, sagði Ársæll.
Könnunin var gerð í desember af IMG-Gallup og byggði á
1.400 manna slembiúrtaki úr þjóðskrá.
– kristinn@bb.is

Hafnfirðingar leita í smiðju til VáVest hópsins um vímuvarnir

Eftirtektarvert hvernig tekist hefur
að virkja samfélagið gegn vímuefnum
Átta fulltrúar frá ýmsum
stofnunum í Hafnarfirði voru
í heimsókn á Ísafirði í síðustu
viku til að kynna sér starfsemi
Vá-Vest vímuvarnarhópsins.
Hlynur Snorrason hjá VáVest
hópnum segir það mjög
ánægjulegt að Vestfirðinga
séu komnir „í útflutning“ og
farnir að miðla af reynslu sinni.
Páll Ólafsson, félagsráðgjafi,
segir félagsþjónustu Hafnarfjarðar, lögregluna, framhaldsskólana og fleiri aðila hafa
tekið saman höndum til að
bæta unglingamenninguna í
bænum og hafi unnið að því í
rúmt ár.
Hann segir Hafnfirðinga
hafa viðurkennt að ástandið
hafi verið óviðunnandi í bænum og síðan hafa ólíkir stofnanir unnið að því að þróa samstarfsgrundvöll. Þau hafi heyrt
mikið af VáVest hópnum og

Hafnfirðingarnir ásamt fulltrúum VáVest hópsins fyrir utan Gamla apótekið.
vilji kynnast starfi hans til að á norðanverðum Vestfjörðum næsta skref sé að fá samfélagið
finna aðferðir sem gætu átt hafi tekist að virkja samfélagið til liðs við baráttuna.
Hópurinn hitti fulltrúa Vávið í Hafnarfirði. Helgi Gunn- í baráttunni gegn vímuefnum.
arsson, hjá lögreglunni í Hafn- Í Hafnarfirði hafi ólíkar stofn- Vest hópsins í Gamla apótek– kristinn@bb.is
arfirði, segir eftirtektarvert að anir tekið höndum saman en inu.
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Vestfirðingur

Elías Oddsson fulltrúi í fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar

vikunnar Vill kanna sameiningu
Vill fá að
kaupa bjór
og léttvín í
Bolungarvík

Nafn: Jónas Guðmundsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Reykjavík, 28. maí 1958.
Atvinna: Sýslumaður í Bolungarvík.
Fjölskylda: Eiginkona, Sólrún Geirsdóttir og eigum
við saman þrjú börn, Halldóru 9 ára, Þórhildi Bergljótu
6 ára og Einar geir á öðru ári. Átti áður Helgu Theodóru, 14 ára sem býr í Reykjavík.
Helstu áhugamál: Lítill tími fyrir utan vinnu og fjölskyldu. Helst að maður verji honum í að reyna að
fylgjast með sem flestu sem er eð gerast í heiminum
og koma sínum málum áleiðis. Annars eru það ferðalög og lestur. Þá legg ég mikið á mig til að missa ekki
af badmintontímum.
Bifreið: Land Rover Discovery, árg 2001.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Range Rovers.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Leikari, bóndi, flugmaður, stjórnmálamaður og læknir,
allt nema lögfræðingur.
Uppáhalds matur?Mér finnst faglega matreiddur
saltfiskur alltaf spennandi.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Selkjöt.
Uppáhalds drykkur? Ég er mjög háður kaffi og svo
auðvitað rauðvínið með saltfiskinum.
Uppáhalds tónlist? Rokk áranna 1965 til 1975.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? UMFB og ekki
annað hægt en að dást af þrautseigjunni í Jóni Arnari
tugþrautarmanni.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Góðir fræðsluþættir um
sögu, samfélag, náttúru og góðar glæpamyndir.
Uppáhalds vefsíðan? andriki.is – haldið úti af ungu
fólki sem þorir að segja á mannamáli oft óvinsælar
skoðanir sínar og rökstyðja þær.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Forrest Gump
hlýtur að koma sterklega til greina.
Fallegasti staður hérlendis? Snæfellsnesið með
jöklinum hefur mikinn sjarma.
Fallegasti staður erlendis? Vierwaldstattersee í
Sviss.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Ég segði ósatt ef ég neitaði því.
Uppáhalds heimilistækið? Væri í vondum málum
án uppþvottavélarinnar. Einnig gæti ég illa verið án
fartölvunnar ef hún telst heimilistæki.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Vera í
samvistum við afkomendurna þegar vel liggur á öllum.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheilindi. Tekur orku og dregur úr trú á mannkynið
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Fer í sauna í
sundlaug Bolungarvíkur.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Já, klára Stranddalaveg!
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Það er fleira en tölu verður komið á. Eitt af því er það
þegar ég flutti frá Reykjavík til Stykkishólms á sínum
tíma til að vinna hjá sýslumanni. ég var á vanbúnum
sendiferðabíl með fátæklega búslóð mína og bíllinn
rann aftur á bak í hálku og halla og út af veginum. Ég
þurfti að fara á puttanum á leiðarenda og fá lögregluaðstoð til að draga bílinn upp.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Að hægt væri að kaupa bjór og léttvín í
Bolungarvík, treysti bæjarbúum fullkomlega til að
umgangast það og e.t.v. beita mér fyrir raunhæfum
hámarkshraða í nágrannabyggðum.
Lífsmottó? Vinna og vona. Spero et laboro sögðu
Rómverjarnir.

Brettaframleiðsla til sölu
Ágúst og Flosi ehf., hafa til nokkurra ára
verið með brettaframleiðslu á Ísafirði og er
hún núna til sölu.
Upplýsingar veitir Torfi í síma 456 5500.

hluta grunnskólanna

Elías Oddsson, fulltrúi í
fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar,
lagði á dögunum fram tillögur
í sex liðum um breytingar á
rekstri grunnskólanna í Ísafjarðarbæ. Elías leggur til að
stofnaður verði vinnuhópur

sem hafi það að markmiði að
auka samvinnu milli skóla
bæjarins og að kannað verði
hvort ekki sé tímabært að sameina 8., 9. og 10. bekki skólanna á Ísafirði, Flateyri og
Suðureyri.
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með því að bjóða út matseld
fyrir skólana. Elías leggur
einnig til að tæknideild bæjarins eða Fasteignum Ísafjarðarbæjar ehf. verði falin umsjón
með fasteignum þeim er heyra
undir fræðslunefnd. – hj@bb.is

Verslunarrekstur hefst á nýjan leik í Hnífsdal

Fimman opnaði á föstudag
Verslunin Fimman var
opnuð við Strandgötu 5 í
Hnífsdal síðdegis á föstudag. Á boðstólum eru sælgæti, nýlenduvörur og
gjafavörur en að auki
verða leigð út myndbönd.
Eigandi verslunarinnar er
Kristján Ívar Sigurðsson
sem hefur unnið að undirbúningi rekstursins í meira
en ár en sótt var um starfsleyfi til umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar í janúar á
síðasta ári. „Þetta hefur
þokast smám saman
áfram. Bæði hefur drjúgur
tími farið í að standsetja
húsið og eins að hugsa um
hvernig búðin ætti að
vera“, segir Kristján. Fyrst
um sinn verður búðin opin
frá tólf á hádegi til níu á

Feðgarnir Kristján Ívar og Eyþór Ingi við búðarborðið í Fimmunni.
reiknum með að hafa stendur rétt við aðalveginn
kvöldin virka daga en eitthvað lengur á laugardög- lengri opnunartíma í sum- fyrir neðan brekku. Á sínar“, sagði Kristján. Engin um tíma var Bakki hf. með
um og frá hádegi, fram
verslunarrekstur hefur
skrifstofur í húsinu og áðeftir degi á sunnudögum.
ur mun Kaupfélag Ísfirð„Síðan eigum við eftir að
verið í Hnífsdal síðustu
árin. Húsið Strandgata 5
inga hafa rekið þar útibú.
þróa eftir viðtökunum og

Foreldrar barna á leikskólanum Bakkaskjóli í Hnífsdal skrifa

Ekki stóð steinn yfir steini
Föstudaginn 6.febrúar s.l.
var gerður starfslokasamningur við fjórar fóstrur á leikskólanum Bakkaskjóli í Hnífsdal.
Því miður náðust ekki sættir í
þessu erfiða máli og því fór
sem fór. Uppsagnarfrestur
þeirra rennur hinsvegar ekki
út fyrr en 1. mars.
Okkur foreldrum var tjáð,

bæði af bæjarstjóra og yfirmanni Skóla- og fjölskylduskrifstofu, að búið væri að
manna stöðurnar og því þyrfti
ekki að auglýsa enda nóg af
fólki. Í þeirri trú mættum við
allflest með börnin okkar á
mánudegi. En ekki stóð steinn
yfir steini. Ráðin var leikskólastjóri til bráðbirgða í einn mán-

Arnar G. Hinriksson hdl.
Silfurtorgi 1 • Ísafirði • Sími: 456 4144 • Fax: 456 4243

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Einnig vill Elías að kannað
verði hvort ekki megi endurskoða stjórnskipulag skólanna
og hvort hægt sé að nýta húsnæði skólanna betur. Þá leggur
hann til að athugað verði hvort
hægt sé að ná fram hagræðingu
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uð, og var hún sú eina af nýja
fólkinu sem var í vinnu frá
mánudegi til föstudags. Ný
fóstra mætti á hverjum degi
og ein dvaldi til að mynda í
hálfan dag. Þegar við leituðum
upplýsinga hjá Skóla- og fjölskylduskrifstofu fengum við
þær upplýsingar að verið væri
að „redda“ málunum.
Það er einkennileg stefna
fræðsluyfirvalda að reka leikskóla með reddingum. Það
voru þung spor fyrir okkur foreldra að mæta með börnin
okkar síðastliðna viku. Það er
alveg ljóst að börn þurfa öryggi og festu og þau vinnubrögð sem fræðsluyfirvöld
hafa viðhaft í þessu viðkvæma
máli er þeim ekki til sóma.
Eins og deilan snéri að okkur
sem foreldrum fjallaði hún
fyrst og fremst um „praktískar“ hliðar en smátt og smátt
breyttist hún í deilur milli
manna og í öllu ferlinu
gleymdust börnin okkar. Það
er alvarlegast að sú stofnun
sem á að standa vörð um hagsmuni okkar foreldra og barn-

anna brást þ.e.a.s. Skóla- og
fjölskylduskrifstofa.
Börnin okkar sakna þeirra
kvenna sem létu af störfum og
það gerum við foreldrarnir
líka. Sú stefna sem rekin var á
Bakkaskjóli var mannbætandi
bæði fyrir börn og fullorðna.
Góður andi ríkti á skólanum
og alltaf var vel tekið á móti
okkur með brosi og hlýju viðmóti. Þar ríkti fullkomið traust
milli barna, foreldra og fóstra.
Við þökkum þessum góðu
konum fyrir vel unnin störf og
fyrir alla þá hlýju sem þær
veittu börnunum okkar. Við
bjóðum líka nýjar fóstrur velkomnar til starfa og vonum að
sá góði andi sem ríkt hefur á
Bakkaskjóli megi áfram ríkja,
börnunum okkar til heilla.
Anný Guðmundsdóttir,
Gabríela Aðalbjörnsdóttir,
Gerður Einarsdóttir, Gerður
Ólafsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Gyða Jónsdóttir,
Heba Halldórsdóttir, Marij
Colruyt, Sigrún Hinriksdóttir, Rúna Gunnarsdóttir.
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Verkefnisstjórn um eflingu sveitarstjórnarstigsins heimsótti Ísafjörð í síðustu viku

Fjallað um sameiningu sveitarfélaga
Félagsmálaráðuneytið og
Samband íslenskra sveitarfélaga standa í sameiningu að
verkefninu og hafa nú verið
haldnir fundir með sveitarstjórnarmönnum í ölum hinna
gömlu kjördæmum. Róbert
segir vinnu verkefnisstjórnarinnar hafa farið af stað í október en gert er ráð fyrir að tillögur um verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga liggi fyrir í
sumar eða haust og kosið verði
um sameiningartillögur í apríl
2005.
Umræður á fundinum þóttu
mjög gagnlegar og málefnalegar. Aðspurður segir Róbert

Verkefnisstjórn um eflingu
sveitarstjórnarstigsins heimsótti Ísafjörð í síðustu viku og
fundaði með sveitarstjórnarmönnum á Hótel Ísafirði. Róbert Ragnarsson, starfsmaður
verkefnisstjórnarinnar, segir
markmiðið að efla sveitarstjórnarstigið með því að flytja
til þeirra aukin verkefni og
þannig auka valddreifingu.
„Til þess að sveitarfélögin
geti tekið við fleiri verkefnum
er ekki ólíklegt að þau minnstu
þurfi að sameinast, þannig eru
verkefnin látin stjórna því
hversu stór sveitarfélögin
þurfa að vera“, segir Róbert.

sveitarstjórnarmenn á Vestfjörðum vera mjög áhugasama
um að færa aukin verkefni yfir
til sveitarfélaganna en jafnframt gagnrýni þeir að tekjustofnar séu rýrir með tilliti til
núveranda verkefna og setji
spurningamerki við fjölgun
þeirra að óbreyttu. Hann segir
þetta vera meginstef sem komi
fram hjá sveitarstjórnarmönnum um allt land.
Fundinn sátu fulltrúar sveitarfélaganna á norðanverðum
Vestfjörðum, þ.e. Bolungarvíkur Ísafjarðarbæjar og Súðavíkur.
– kristinn@bb.is

Nokkrir fundarmanna á Hótel Ísafirði.

Heimastjórnarhátíð alþýðunnar haldin á Ísafirði í sumar

Forseta Íslands og eiginkonu
hans boðið til hátíðarinnar
bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ
ásamt stjórnvöldum syðra
skipulögðu voru aðeins ætluð
þröngum hópi stjórnmálamanna.
„Það hefur verið ákaflega
sorglegt að horfa á hvernig
þessi tímamót hafa verið gerð
að einhverri hátíð aðalsmanna.
Það er eins og verið sé að
reyna að búa til hástétt í okkar
samfélagi. Þessi merku tímamót eiga að sjálfsögðu að vera
tilefni til almennra hátíðarhalda eins og ávallt hefur verið
gert á Íslandi. Nú nota stjórnvöld hinsvegar tækifærið og
halda sjálfum sér veislu og
þar kemst almúginn hvergi

Í undirbúningi er á Ísafirði
hátíð í tilefni af 100 ára afmæli
heimastjórnar á Íslandi. Skipuleggjendur hátíðarinnar vonast
til þess að forseti Íslands, herra
Ólafur Ragnar Grímsson og
eiginkona hans frú Dorrit
Moussaieff, heiðri samkomuna með nærveru sinni og þátttöku í dagskrárliðum hennar.
Stefnt er að því að halda hana
um mitt sumar. Jón Fanndal
Þórðarson veitingamaður á
Ísafjarðarflugvelli er einn af
skipuleggjendum hátíðarinnar. Hann segir í samtali við
blaðið að hugmyndin hafi
kviknað fyrir nokkru þegar
ljóst var að hátíðarhöldin sem

Jón Fanndal Þórðarson.
nærri. Hápunkti hefur þessi
snobbvæðing náð hér á Ísafirði
þar sem bæjarstjórnin hélt
sjálfri sér dýrðlega veislu. Það

er lítil reisn yfir svona hátíðarhöldum. Minningu þeirra
manna sem stóðu í eldlínu
sjálfstæðibaráttu okkar er enginn sómi sýndur með þannig
samkomum.
Við sem undirbúum hátíðina í sumar viljum heiðra baráttu allra þeirra sem komu að
stofnun embættis fyrsta ráðherra Íslands. Þeir voru fleiri
en einn. Hugmyndin er sú að
hátíðardagskrá verði að degi
til þar sem við minnumst þeirra
er í stafni stóðu. Þegar líður á
daginn mun yfirbragðið síðan
léttast og við fögnum þessum
tímamótum og horfum fram á
veginn saman. Það er löng

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra í pistli á heimasíðu sinni:

Starfsstöðvar Vegagerðarinnar verða efldar en ekki veiktar
ar hjá Vegagerðinni. Lengst
hefur gengið Kristinn H.
Gunnarsson, alþingismaður,
eins og oft áður, og einnig
leiðarahöfundur BB, sem talar
um að „enn ein atlagan hafi
verið gerð að Ísafirði“.
„Þá rauk Jón Bjarnason,
þingmaður Vinstri grænna, í
blöðin til að lýsa undrun sinni
á því að samgönguráðherra
skuli ekki hafa leitað umsagnar hans um skipulagsbreytingar. Minna mátti það ekki nú
ekki vera. Kristinn H. Gunnarsson heldur því fram að verið
sé að „gengisfella Ísafjörð“

„Á vegum samgönguráðuneytisins er og verður unnið
að því að efla starfsstöðvar
Vegagerðarinnar út um landið.
Ekki síst á Ísafirði. Skipulagsbreytingarnar eru liður í því
og munu frekari ákvarðanir
verða kynntar áður en langt
um líður“, segir Sturla Böðvarsson, í pistli á heimasíðu
sinni, sturla.is, um fyrirhugaðar skipulagsbreytingar á
Vegagerðinni. Í grein sinni
segir Sturla m.a.: „Dæmalaus
umræða hefur farið fram í
vikublaðinu og vefritinu BB á
Ísafirði um skipulagsbreyting-
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með skipulagsbreytingum sem
gerðar eru m.a. vegna breyttrar
kjördæmaskipunar. Hann
bætti um betur og lagði land
undir fót til vegamálastjóra til
þess að ræða málið, sem varaformaður samgöngunefndar,
ef marka má frétt BB.“
Þá segir samgönguráðherra
einnig í grein sinni:„ Staðreyndin er sú að þingmaðurinn
Kristinn H. Gunnarsson hefur
ekkert með þetta að gera. Og
ég geri ekki ráð fyrir því að
nokkrum öðrum þingmanni
komi til hugar að til hans verði
leitað með þá sérfræðivinnu

sem felst í því að breyta innra
skipulagi ríkisstofnunar. Til
þess voru fengnir þrautreyndir
stjórnendur, sem unnu með
yfirstjórn Vegagerðarinnar að
því að gera breytingar til hagsbóta fyrir starfsemi Vegagerðarinnar og þá einkum í starfsstöðvum úti á landi þar sem
fjölga skal starfsmönnum samfara auknum verkefnum, en
ekki fækka líkt og látið er í
veðri vaka“, sagði Sturla sem
er væntanlegur vestur í næstu
viku til að ræða við starfsmenn
Vegagerðarinnar á Ísafirði og
forsvarsmenn Ísafjarðarbæjar.

12.4.2017, 09:32

hefð fyrir því að helstu tímamótum í sögu þjóðarinnar sé
fagnað af almenningi og fyrst
að okkar trúnaðarmenn í sveitarstjórninni og landsstjórninni
vilja ekki minnast þessara
tímamóta nema með sjálfum
sér þá verður almenningur að
bregðast við.“
Aðspurður segir Jón Fanndal að hann vonist að sjálfsögðu eftir þátttöku forseta Íslands í hátíðinni. „Forseti Íslands er sameiningartákn okkar og því verður hann sá fyrsti
sem boðið verður til hátíðarinnar. Með því viljum við undirstrika að í þessu landi býr

ein þjóð. Því miður virðist okkur sem að verið sé að reyna að
breyta því á síðustu misserum.“
Jón Fanndal segir að rætt
hafi verið við ýmsa einstaklinga og félagasamtök vegna
undirbúnings hátíðarinnar en
of snemmt sé að segja frá því
hverjir muni koma að málinu.
„Það er í vinnslu þessa dagana.
Við stefnum að því að þessi
heimastjórnarhátíð alþýðunnar verði um mitt sumar og nánari dagskrá verður birt þegar
nær dregur“, sagði Jón Fanndal að lokum.
– hj@bb.is

Lögreglan á Ísafirði

Ræstingar
Lögreglan á Ísafirði auglýsir eftir starfskrafti til að annast ræstingar á lögreglustöðinni á Ísafirði í afleysingum í sjö mánuði.
Vinnutími er u.þ.b. tvær klukkustundir á
dag, sex daga vikunnar, frá kl. 08:00. Möguleiki er á sveigjanleika í vinnutíma.
Laun eru samkvæmt mælingu.
Við leitum að manneskju sem er samviskusöm, þrifin, stundvís, heiðarleg og á
gott með að umgangast fólk.
Umsóknarfrestur er til 27. febrúar og
ráðið er í stöðuna frá 7. mars.
Upplýsingar gefur Önundur Jónsson,
yfirlögregluþjónn í síma 456 4100 eða á
lögreglustöðinni milli kl. 08:00 og 16:00.
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Lionsmenn í ræddu málefni
karlkynsins á kúttmagakvöldi
Lionsklúbbur Bolungarvíkur hefur um langt
árabil haldið kúttmagakvöld þar sem karlmenn
í Bolungarvík koma saman ásamt gestum sínum
og ræða málefni líðandi
stundar og það sem hæst

ber hverju sinni í málefnum karlkynsins. Um leið
snæða þeir dýrindis sjávarrétti þar sem hæst ber að
sjálfsögðu kúttmagana
sjálfa. Kúttmagakvöldið í
ár var haldið í Víkurbæ á
laugardag og var fjölsótt

að vanda. Um matreiðslu
margra tuga sjávarrétta
sáu starfsmenn SKGveitinga á Ísafirði. Kvöldið
fór að vanda mjög vel fram
og munu allir hafa skilað
sér heilir heim.
– hj@bb.is

Lilja Rafney Magnúsdóttir á Suðureyri skrifar

Opið bréf til bæjaryfirvalda
um skólamál í Ísafjarðarbæ
Þar sem nú liggur fyrir
tillaga í fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar um að leggja
niður 8. 9. og 10. bekk við
grunnskólana á Suðureyri og
á Flateyri og keyra þeim
nemendum á Ísafjörð til
kennslu vil ég hvetja ráðamenn okkar að flana ekki að
neinu og setja sig í spor
þeirra sem búsetu hafa í Súgandafirði og á Flateyri.
Grunnskólinn er kjarni
hvers byggðarlags og búseta
okkar sem hér búum ræðst
að stórum hluta af því að
boðið sé upp á samfellt nám
frá leikskóla til loka skyldunáms. Fyrir því var barist á
sínum tíma að fá á þessa
staði 10. bekk og þar með
dregið úr þeirri þróun að fjölskyldan flytti í burtu þegar
börn þeirra fóru í framhaldsnám. Síðan kom sú mikla
samgöngubót sem jarðgöngin eru og styrkti það gífurlega þessar byggðir að ungl-
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ingar gætu haldið áfram að
sækja nám frá heimilum sínum
með áætlunarferðum á milli
staða. En það væri mikil afturför ef leggja ætti það á börn
frá þessum stöðum strax frá
14 ára aldri að sækja skóla á
Ísafirði í 7 ár með framhaldsnámi í Menntaskólanum og
trúi ég því að foreldrar á Ísafirði myndu ekki taka því þegjandi ef dæminu yrði snúið við
og börnum keyrt til Suðureyrar
eða Flateyrar til að nýta þar
betur skólahúsnæði og kennslu, enda skiljanlegt.
Við þurfum að hafa í huga
félagslega þáttinn á þessum
stöðum í dag búa þessir krakkar við gott félagslíf í sinni
heimabyggð en eðlilega myndi
það allt breytast og sótt yrði í
félagslíf á Ísafirði sem erfitt
yrði að uppfylla nema foreldra
væru á sífelldum þeytingi á
milli staða því áætlunarferðir
bjóða ekki upp á slíkt í dag og
enginn snjómokstur er að

Lilja Rafney Magnúsdóttir.
kvöldlagi. Í dag er ágætur samgangur á milli skóla í félagslífi
og er það af hinu góða.
Lengi hefur verið barist fyrir
íþróttahúsi á Suðureyri og nú
þegar það virðist loksins í sjónmáli er einkennilegt að hugmyndir séu uppi um að veikja
svo skólastarfið hér með því
að fækka nemendum við skólann eða hvar eiga þessir nemendur að sækja íþróttir, ef það
á að vera á Suðureyri og á
Flateyri hlýtur að koma til auk-

inn akstur eða lenging skóladags.
Ráðmenn verða að átta sig
á því að þeir eru með fjöregg
þessara byggða í hendi sér og
ótrúlegt að íbúar sem hafa
svarað því skýrt að þeir vilji
hafa þessa bekki í heimabyggð
þurfi stöðugt að verjast þessum hagræðingar hugmyndum
bæjaryfirvalda. Í nýlegri viðhorfskönnun sem gerð var í
grunnskólanum á Þingeyri,
Flateyri og á Suðureyri kom
fram að viðhorf foreldra var
frekar eða mjög jákvætt til
skóla barna sinna. Einnig voru
foreldrar í heildina ánægðir
með stjórnendur og umsjónarkennara skólans, þetta gefur
glögga mynd af því að almenn
ánægja er með skólastarfið og
gef ég lítið fyrir allt tal um að
slæmt sé að samkennsla þurfi
að vera og einhverjar valgreinar ekki í boði, reynslan hefur
sýnt annað enda má koma til
móts við þá þætti með fjar-
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kennslu og samstarfi skóla.
Komið hefur í ljós að þeir
nemendur sem hér hafa lokið námi eru síst verr undirbúnir en aðrir að takast á
við framhaldsnám og tala
ég þar líka af eigin reynslu
þar sem þrjú af mínum börnum luku hér grunnskólanámi með samkennslu af
einhverju tagi og hafa þau
ekki hlotið skaða af og gengið vel í sínu framhaldsnámi.
Ég læt þetta duga í bili og
hvet foreldra í Súgandafirði
og á Flateyri að standa vörð
um skólastarfið í sinni
byggð og skora á bæjaryfirvöld að kasta ekki þessu
fjöreggi á milli sín það gæti
brotnað. Nógu veik og brothætt er nú byggð og búseta
hér í Ísafjarðarbæ fyrir, þó
svo bæjaryfirvöld veiki ekki
stoðirnar innanfrá.
– Lilja Rafney Magnúsdóttir, foreldri við Grunnskólann á Suðureyri.

Kristjana Skúladóttir.

Leitað að fegurstu stúlku
Vestfjarða
Undirbúningur keppninnar um fegurstu stúlku
Vestfjarða er hafinn og er
leit af fögrum fljóðum í
fullum gangi. Stefnt er að
útnefningu fegurstu stúlkunnar um miðjan apríl og
eru ábendingar um vænlega keppendur vel þegnar
af aðstandendum keppninnar. Fegursta stúlka
Vestfjarða var síðast útnefnd árið 2002 en hefð er
fyrir því að halda keppnina annað hvert ár. Kristjana Sigríður Skúladóttir,
frá Þingeyri, var kjörin
„Ungfrú Vestfirðir 2002“.
Hægt er að koma ábendingum til Rósu í síma 861
7860 eða í Studio Dan í
síma 456 4022.
– kristinn@bb.is
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Fögur fljóð og söngelskir sveinar á þorrablóti Strandamanna
Þorrablót Strandamanna fór fram í félagsheimilinu í Hnífsdal á
laugardagskvöld. Góð
mæting var á blótið og
virðist það vera að ná fyrri
sess í félagslífi Strandamanna hér við Djúp. Að
venju mætti fólk með eigin
mat- og drykkjarföng.
Skemmtiatriði voru heimatilbúin og Gísli Úlfarsson,
kaupmaður á Ísafirði, var
veislustjóri. Fleiri myndir
frá þorrablótinu munu
birtast í svipmyndum á
bb.is í vikunni. – hj@bb.is

Grunnskólabörn í Ísafjarðarbæ

Stefnir í 12,4% fækkun á næstu sex árum
árgöngum að sex ára aldri á
næstu árum mun börnum á
grunnskólaaldri í Ísafjarðarbæ
fækka um 12,4 % á næstu sex
árum. Í dag eru þau eins og
áður sagði 772. Árgangar sem
á næstu árum koma í grunnskólann eru mun minni en þeir
sem fara. Ef engin breyting
verður á árgöngum verða
grunnskólanemar eftir sex ár
aðeins 676 talsins. – hj@bb.is

Börnum á grunnskólaaldri í
Ísafjarðarbæ hefur fækkað um
rúm 17% á síðustu tólf árum
samkvæmt tölum frá Hagstofu
Íslands. Árið 1991 voru börn
á grunnskólaaldri 933 talsins
en árið 2003 voru þau 772. Á
sama tíma hefur börnum 16
ára og yngri fækkað um 25.6
% á þessum árum í Ísafjarðarbæ.
Komi ekki til fjölgunar í
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„Sumir hafa taktinn í sér
en aðrir þurfa að tileinka
sér hann“
Ísfirðingurinn Hafdís Pálsdóttir er önnum kafin
ung kona og því reyndist örlítið erfitt að finna
tíma til að setjast niður og ræða um hugðarefnin.
Hún er á síðustu önninni við Menntaskólann á
Ísafirði og lýkur þaðan stúdentsprófi í vor, í
fullu námi á 7. stigi í píanóleik, leikur á selló
með hljómsveit Tónlistarskóla Ísafjarðar og
kennir við útibú skólans á Flateyri. Þó fannst
smuga í dagskránni og er sammælst um að
taka tal saman strax að lokinni hljómsveitaræfingu síðdegis.
Undurfagrir tónar líða fram á gang þar sem
hljómsveitin æfir barrokkstykkið Kanon eftir
Pachelbel – sem ágætt tryggingafélag færði inn á
hvert heimili í landinu með auglýsingu fyrir nokkrum árum. Ekki þarf mikið hrifnæmi til að heillast
að tónlistinni. Menn hljóta að vera harðir af sér ef
það hreyfir ekki við þeim að ganga inn úr kafaldsbylnum og fá þýða tóna strengjasveitar í fangið.
Þeim fylgir heimsborgarbragur sem ýfir upp
sjálfstraustið og bæjarstoltið.
Í strengjasveitinni ungu býr geysilegur kraftur og ótrúlegt til þess að hugsa hvað hann er,
þrátt fyrir allt, beislaður hljóðalítið.
Hljómsveitarstjórinn
pólski Janusz Frach er
búinn að slá af síðasta
tóninn á æfingunni og
Hafdís sest niður til
að kasta mæðinni.
Hún er upprennandi
tónlistarmaður og
tónlistarkennari
við Tónlistarskóla
Ísafjarðar en

frá síðasta hausti hefur hún
kennt sjö píanónemendum á
Flateyri auk þess sem hún
kennir tónfræði.
– Nú ertu búin að vera að
læra tónlist lengi, hvernig
finnst þér að vera farin að
miðla henni aftur til nemenda?
„Mér finnst það mjög gaman og virkilega gefandi.“
– Þú ert í píanónámi og
kennir á píanó en síðan spilarðu líka á selló, af hverju tvö
hljóðfæri?
„Ég var búin að læra á píanó
í 6-7 ár og komin nokkuð langt
þegar mig langaði til að prófa
eitthvað annað. Ég byrjaði í
hálfu námi á selló og gekk
mjög vel – stökk strax í
annað stig. Ætlunin var að
prófa og ég fékk hvatningu
til að halda áfram. Ýmislegt mælti með sellóinu.
Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskólans, sagði m.a. við
mig að hún væri fullviss
um að ég tæki mig vel
út með selló. Í gegnum
tíðina hafa ekki verið
margir sellónemendur við skólann svo
ekki veitti af að bæta
úr. Í dag erum við
t.d. þrjú.“

Atvinnumennska er
draumurinn
– Þú hefur þá
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bætt sellóinu ofan á píanónámið. Hvað varstu gömul þá?
„Ég hef verið fimmtán ára.
Sandra systir mín, sem var líka
að læra á píanó, hafði þá bætt
við sig fiðlunámi tveimur árum
áður og líkaði vel svo ég skellti
mér út í sellónámið.
Hljóðfærin bjóða að vissu
leyti upp á ólíka möguleika,
t.d. er sellóið mikið notað í
samleik en píanóið er einhvernvegin sjálfstæðara hljóðfæri ef svo má segja.“
– Hvort hljóðfærið höfðar
svo sterkar til þín?
„Píanóið er aðalhljóðfærið
mitt. Þar er ég á 7. stigi en á 4.
stigi á sellóinu svo það munar
miklu. Ég stefni t.d. á að reyna
að komast á píanóbraut þegar
ég sæki um í Listaháskólanum.
Reyndar komast bara sex nemendur að þar á hverju ári svo
ef það gengur ekki þá ætla ég
á almenna braut og stefni á að
hafa sellóið sem annað hljóðfæri.“
– Er það algengt að fólk sé
með tvö hljóðfæri?
„Margir taka tvö hljóðfæri
þegar þeir fara í nám á háskólastigi. Þeir sem ekki spila á
píanó taka það flestir með því
það er gott að hafa í bakhöndinni.“
– Á hvað er stefnan þá sett,
einleik, kennslu eða ef til vill
eitthvað annað?
„Fimm ára áætlunin hljóðar
upp á að vera áfram heima við
kennslu næsta vetur en síðan
er stefnan sett á Listaháskólann og framhaldsnám erlendis
í kjölfarið. Lengra fram í tíman
þori ég varla að spá í augnablikinu. Síðan verður það að
koma í ljós hvort maður heldur
út á einleiksbrautir – ef maður
leggur nógu hart að sér. Síðan
eru jafnvel möguleikar á að
beita fyrir sig sellóinu og spila
með hljómsveitum. Draumurinn er að geta lifað af tónlistinni a.m.k. í einhvern tíma áður
en maður fikrar sig inn á kennsluna.“

Spilar með hjartanu
– Í desember tók Hafdís þátt
í píanókeppni EPTA ásamt
þremur öðrum nemendum frá
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Þar
tókst henni að komast í fimm
manna úrslit.
– En hvernig tilfinning
skyldi það vera að keppa í
tónlist?
„Það var algjörlega ný
reynsla fyrir mig og allt öðruvísi en að spila á tónleikum
eða í prófi. Mér fannst það
mjög stressandi. Ég átti t.d. að
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„Jú það er töluvert – við
æfum tvö skipti á viku, allt að
tvo tíma í senn. Kjarninn í
hljómsveitinni hefur líka spilað það mikið saman að hann
er farinn að slípast vel til.“
– Hljómsveitin hefur líka
verið dugleg við að spila opinberlega, við margskonar tækifæri og hljóðfæraleikarar úr
henni mynduðu uppistöðuna í
hljómsveitinni í uppsetningunni á Söngvaseiði síðasta vetur.
„Jú, við höfum spilað mjög
mikið. Söngvaseiður var að
mörgu leyti nýstárleg reynsla
fyrir í okkur. Í kjölfar þess að
við spiluðum í Söngvaseiði í
Þjóðleikhúsinu héldum við
tónleika í Reykjavík og síðan
úti í Tékklandi og Póllandi.“
– Það má segja að hljómsveitin sé mjög ung, yngstu
hljóðfæraleikararnir eru í
gagnfræðaskóla og þeir elstu
um tvítugt. Er það óvanalegt
að svo ungir hljóðfæraleikarar
hafi jafn mikla spilareynslu af
þessu tagi?
„Jú ég held að það megi
segja það. Ég hef svosem ekki
leitt hugann mikið að því en
hér á landi er ekki mikið um
það. Aftur á móti sáum við
mjög góða hljómsveit úti í
Tékklandi sem var skipuð
krökkum á aldur við okkur.
Þannig er hljómsveitin okkar
kannski ekki svo óvanaleg ef
maður horfir út yfir aðeins
stærri sjóndeildarhring en ég
held að það sé óhætt að fullyrða að hún njóti nokkurrar
sérstöðu á landsvísu.“
– Hún þykir hafa náð mjög
góðum árangri síðustu ár.
„Jú ég held að megi segja það,
við höfum fengið mikið hrós.“
– Sumir hafa jafnvel sagt að
ef það væri keppnisíþrótt að
spila kammertónlist þá ættu
Ísfirðingar stóran hluta af
unglingalandsliðinu í þeirri
grein. Þannig væri e.t.v. meira
eftir því tekið ef svæðið hefði
álíka sérstöðu í einhverri
íþrótt.
„Auðvitað er mjög mikið af
efnilegu tónlistarfólki annarsstaðar á landinu. Það er til
töluvert af mjög öflugum einstaklingum en okkar sérstaða
er e.t.v. að eiga sterkan hóp.
Tónlistarskólinn hér er mjög
vel settur miðað við aðra á
landinu.“

spila kl. 9 um morguninn og
vaknaði því kl. 6 og spilaði á
fullu til að hita upp. Þarna
voru margir af helstu kennurunum í Reykjavík að hlusta á.
Þannig setur það talsverða
pressu á mann að vita af öllu
þessu góða og fræga fólki að
fylgjast með. Fyrir utan smá
skjálfta þá þótti mér mjög
skemmtilegt að taka þátt í
keppninni. Kannski er það
klisja en ég lærði heilmikið á
þessu.
Mér var sagt að það sem
hefði líklega heillað dómnefndina var að ég spilaði með
hjartanu. Ég ruglaðist reyndar
pínulítið en ekki svo mikið að
það hefði áhrif. Aðaláherslan
var á lögin í fyrri umferðinni
svo ég hafði ekki lagt eins
mikla áherslu á undirbúning
úrslitalaganna. Þar ruglaðist
ég heldur meira.
Í matinu er horft til margra
þátt en þarna voru nemendur
sem fluttu sín lög fullkomlega
lýtalaust en kannski ekki með
nógu mikilli tilfinningu eða
réttri tilfinningu. Mér sjálfri
fannst nokkrir nemendur þarna
eiga mikið frekar skilið að
komast í úrslit en aðrir sem
komust áfram. Þannig er öruggt að úr vöndu er að ráða
fyrir dómarana að raða keppendunum upp á kvarða. Hins
vegar var það þannig að sigurvegarinn bar algjörlega af.
Hann var með áberandi góða
tækni og flutti sín stykki vel.
Síðan voru margir sem stóðu
sig vel í einum þætti matsins
en verr í öðrum. Þannig er
reynt að vega og meta tækni,
framkomu og tilfinningu
keppendanna. Þetta þarf allt
að verka saman.“
– Er ekki óhætt að segja að
allir sem taka þátt í svona
keppni séu mjög frambærilegir?
„Jú það fer enginn kennari
að senda nemendur sína í
keppni nema þeir hafi eitthvað
til brunns að bera. Héðan að
vestan fór mjög frambærilegur
hópur. Við héldum tónleika
áður en við fórum suður. Þar
átti ég sennilega slökustu
frammistöðuna í hópnum en
náði að bæta mig áður en á
hólminn kom.“

Tónlistarskólinn vel settur
– Hjálpaði til í keppninni að
hafa talsverða reynslu af spilamennsku t.d. með hljómsveitinni. Nýtist sú þjálfun í píanóleiknum eða er það e.t.v. allt
annar handleggur að koma
fram sem einleikari en með
öðrum?
„Á vissan hátt er maður mikið frjálsari þegar maður er að
spila einn. Ef maður ruglast
eitthvað þá getur maður bullað
sig út úr því en með hljómsveitinni þarf maður að passa
að setja ekki aðra út af laginu
og vera í réttum takti og þannig
– hvort sem er þá er verið að
flytja tónlist þó því fylgi ekki
sama sjálfræðið að spila með
hóp og sem einleikari.“
– Hljómsveitin hefur verið
að festa sig í sessi og sýna
góðan árangur, æfið þið mikið?
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Valdi tónlistina
– Nú ertu farin að kenna
krökkunum á Flateyri, ertu
með einhverja upprennandi
listamenn þar?
„Jú, þau lofa góðu, eru mis
dugleg að æfa sig en öll mjög
hæfileikarík. Sum fljúga hreint
og beint áfram svo maður sér
fram á bjarta framtíð. Þetta
eru frábærir krakkar og gaman
að vinna með þeim”
– Hver eru svo þín uppáhalds viðfangsefni í tónlistinni? Hvað finnst þér skemmtilegast að spila?
„Ég er alæta á tónlist og hef
gaman af allri góðri tónlist en
eftirlætið er ungversk nútímatónlist, hún getur verið strembin viðfangs. Þetta er ekki mjög
algeng skoðun en ég held að
tónlistarsmekkurinn hafi orðið
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fyrir töluverðum áhrifum frá
kennaranum mínum, Beötu
Joó frá Ungverjalandi. Síðan
hef ég alltaf haft mjög gaman
af að spila rómantíska tónlist,
tilfinningaþrungin lög t.d. eftir
Rachmaninoff. Ég legg töluvert mikið upp úr því spila
með hjartanu og reyni að hafa
það að leiðarljósi í kennslunni.
Tilfinningarnar eru mjög stór
hluti af tónlistinni og það er
mjög gaman að fást við verk
sem gera þannig kröfur til
manns.“
– Finnst þér ekkert erfitt að
spila mjög tilfinningaríka tónlist. Verðurðu ekkert þreytt
þegar þú ert búin að gefa mjög
mikið af þér í túlkun?
„Nei, alls ekki, þá fæ ég
mína útrás, þetta er það sem
ég elska að gera. Sumir fara út
að hlaupa en ég spila.“
– Nú hefur dagskráin verið
mjög þétt skipuð hjá þér.
Sumir tala um að tónlist hafi
endurnýjandi áhrif og besta
leiðin til að ná upp orku eftir
erfiðan dag sé að setja niður
og spila, þá fái fólk kraft – er
það þannig hjá þér?
„Jú, ég kannast vel við þetta
en síðan koma líka tímabil

þegar maður er alveg uppgefinn. Mest áberandi var það
þegar ég var að æfa fyrir píanókeppnina, þá kom ég í Tónlistarskólann á hverju kvöldi og
æfði mig í þrjá til fjóra tíma
sama hvað ég hafði verið að
gera, þó ég hefði vaknað sex
um morguninn og verið á fullu
allan daginn. Með tímanum
verður svoleiðis úthald ansi
þreytandi þó ég finni mikið
oftar fyrir því að tónlistin endurnýi og skili manni aukinni
orku.“
– Er hálftíma spilamennska
á dag lykillinn að því að hafa
mörg járn í eldinum og valda
því vel?
„Hálftími á dag er eiginlega
lágmark ef maður ætlar að ná
langt, sjálf miða ég við að æfa
mig í a.m.k. tvo til þrjá tíma á
dag og hef því takmarkaðan
tíma til annarra hluta. Ég vildi
glöð komast yfir að gera meira
en með reynslunni verður
maður skynsamur og lærir að
færast ekki of mikið í fang.
Nokkrir kennarar í Menntaskólanum hafa bent mér á að
tónlistin hafi ef til vill komið
niður á heimanáminu, reyndar
var það í tengslum við píanó-
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keppnina sem var mjög sér á
parti, en tónlistin er þess virði,
maður verður að velja og hafna
og ég hef valið tónlistina.“

Ekki gott að einblína bara á prófin
– Nú ertu með unga nemendur á Flateyri og þú segir
suma spæna sig í gegnum
nótnaheftin meðan aðrir fylgi
yfirvegaðri takti – hvernig
nemandi varst þú?
„Mér fannst hlutirnir ekkert
ganga mjög hratt hjá mér en
eftir á að hyggja held ég að
þeir hafi gert það – annars
verður þú eiginlega að spyrja
kennarinn minn um það.
Oft er sagt að það sé óeðlilegt að krakkar taki próf ár
eftir ár. Ég tók próf fimm ár í
röð og síðan var ég stoppuð af
og beið eitt ár þó ég hefði
sjálfsagt getað klórað mig fram
úr því en það er ekkert hollt.
Ef krakkar gera ekkert annað
en að spæna í gegnum próf ár
eftir ár þá læra þau ekkert annað en það naumasta samkvæmt
prófanámskránni. Ef prófin
eru tekin aðeins strjálla er hægt
að læra fleiri lög og fara út á

mikið breiðara svið. Þannig
fylgja því ókostir að vaða
áfram í náminu.“
– Ertu fædd með músík í
þér eða þurfa kannski allir að
tileinka sér hana?
„Auðvitað er það mjög
misjafnt, sumir virðast hafa
gáfurnar í sér og geta spilað
eins og ekkert sé, eftir eyranu
eða eftir nótum. Ég byrjaði
fyrst í tónlistarnámi þegar ég
var 6 ára á blokkflautu en svo
þegar ég var 10 ára stakk
mamma upp á því að ég myndi
læra á eitthvað hljóðfæri. Þá
byrjaði ég að læra á píanó. Þá
komu einhverjir tónlistareiginleikar í ljós sem ég hafði
ekki fundið áður og ég hef
ekki hætt síðan.
Auðvitað er mjög misjafnt
hvernig fólk tekst á við tónlistina. Ég sé það best á nemendum mínum sumir hafa taktinn
í sér en aðrir þurfa að tileinka
sér hann og það er vel hægt.
Ætli maður sé ekki einhvers
staðar þarna á milli, ég held
að ég hafi tónlistina í mér að
einhverju leyti, annars hefði
ég ekki náð svo góðum árangri
á ekki lengri tíma“, sagði Hafdís Pálsdóttir.
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Grunnskólinn á Ísafirði.

Stefnir í minni árganga í Ísafjarðarbæ en voru í Ísafjarðarkaupstað áður

Heildarkostnaður við rekstur
skólanna er 356 milljónir króna
Ef engar breytingar verða á
þeim árgöngum sem á næstu
árum hefja skólagöngu í
grunnskólum Ísafjarðarbæjar
verða þeir nokkuð fámennari
en hliðstæðir árgangar voru á
Ísafirði einum árið 1991, fyrir
sameiningu sveitarfélaga á
norðanverðum Vestfjörðum.
Kostnaður á hvern nemanda
er 30% meiri í minnsta skólanum en þeim stærsta. Í dag eru
í fyrsta bekk grunnskólans
samtals 62 börn í Ísafjarðarbæ.
Á árinu 1991 voru börnin 91 í
sama árgangi í þeim sveitarfélögum sem seinna sameinuðust í Ísafjarðarbæ. Á Ísafirði
einum voru börnin 60 talsins.
Sá árgangur sem hefur nám í
grunnskóla næsta haust telur
69 börn eða heldur fleiri en nú
eru í fyrsta bekk. Árið 1991
taldi þessi árgangur 81 barn
og þar af 59 á Ísafirði.
Sá árgangur sem hefur
grunnskólanám eftir tvö ár telur hinsvegar aðeins 51 barn í
Ísafjarðarbæ en árið 1991 voru
í þeim árgangi samtals 94 börn
þar af 68 börn á Ísafirði einum
eða 17 börnum fleira en eru í
sameinuðu sveitarfélagi nú.
Til samanburðar má nefna að
í fyrsta bekk á Flateyri, Þingeyri og Suðureyri eru í dag
samtals 15 börn.
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Allir þeir árgangar sem nú
eru að vaxa úr grasi þ.e.á fyrsta
til fimmta árs eru mun fámennari heldur en sambærilegir árgangar voru á Ísafirði einum
fyrir sameiningu sveitarfélaga.
Munar þar mestu yfir 20 börnum þar sem munurinn er mestur.
Fjórir grunnskólar eru nú
starfræktir í Ísafjarðarbæ. Fjölmennastur þeirra er Grunnskólinn á Ísafirði með 535
nemendur. Í Grunnskóla Suðureyrar er 51 nemandi, á Flateyri stunda 40 börn grunnskólanám og á Þingeyri eru
grunnskólabörnin 61 talsins. Í
minni skólunum er samkennsla nokkurra árganga enda
sumir árgangar mjög fámennir
á stöðunum. Fæstir eru nemendurnir tveir í árgangi á þessum stöðum. Ekki eru mörg ár
síðan kennsla lagðist af í
Hnífsdal, í Holti í Önundarfirði og á Núpi í Dýrafirði.
Samkvæmt fjárhagsáætlun
ársins 2004 er gert ráð fyrir að
heildarkostnaður við rekstur
grunnskólanna í Ísafjarðarbæ
verði rúmar 356 milljónir
króna. Til rekstrar Grunnskólans á Ísafirði verður varið rúmum 255 milljónum króna eða
rúmum 477 þúsund krónum á
hvern nemanda. Rekstur

Grunnskólans á Þingeyri kostar rúmar 40 milljónir í rekstri
eða rúma 662 þúsund krónur á
hvern nemanda. Til Grunnskólans á Suðureyri er varið
rúmum 33 milljónum króna
eða rúmum 653 þúsundum
króna. Grunnskólinn á Flateyri
fær til síns rekstrar rúmar 27

milljónir króna eða um 677
þúsund krónur á hvern nemanda. Munurinn á hæsta og
lægsta skólanum er um 30%.
Það þýðir að skólaganga hvers
barns í gegnum grunnskólann
á Ísafirði kosti 4,7 milljónir
króna en tveimur milljónum
króna meira í grunnskólanum

Ísafjarðarkirkja
Kirkjuskólinn er á sunnudaginn kl. 11:00.
Athugið að búið er að leggja af rútuferðirnar
úr Holtahverfinu.
Munið að morgunstund hefur gull í mund.

12.4.2017, 09:32

á Flateyri.
Í þessum tölum er ekki
kostnaður við rekstur skólaog fjölskylduskrifstofu eða
stjórnunarkostnaður bæjarins.
Eins og fram hefur komi í
fréttum hefur Elías Oddsson
lagt fram í fræðslunefnd tillögu um að kanna hagkvæmni

þess að sameina kennslu í 8.,
9. og 10. bekk á Ísafirði, Flateyri og Suðureyri. Í dag eru 27
börn í þessum bekkjum á Flateyri og Suðureyri. Þessi tillaga
Elíasar verður rædd í fræðslunefnd í vikunni.
– hj@bb.is
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Árshátíð Menntaskólans á Ísafirði

Á þriðja hundrað nemenda
og kennara skemmtu sér
atriða. Fyrirhugað var að
fá tvíeykið Sveppa (Sverri
Sverrisson) og Audda
(Auðunn Blöndal) af Popptíví til að skemmta en ekki
var fært með flugi. Menntskælingar hnoðuðu því
saman eigin skemmtidagskrá með skömmum fyrirvara og þótti takast vel.

Nemendur Menntaskólans á Ísafirði skipulögðu veglega árshátíð
sem var haldin í sal frímúrara á föstudagskvöld. Um 220 nemendur
og kennarar mættu til
leiks og nutu veislufanga
frá SKG-veitingum og
heimatilbúinna skemmti-
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Að loknu borðhaldi og
skemmtiatriðum var
haldið í félagsheimilið í
Hnífsdal á fjölsóttan
árshátíðardansleik með
hljómsveitinni Í svörtum
fötum. Fleiri myndir munu
birtast á svipmyndum á
bb.is í vikunni.
– kristinn@bb.is

12.4.2017, 09:32
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Með heilindum og samstöðu hefst háskólabaráttan
– viðtal við Runólf Ágústsson rektor, Hólmfríði Sveinsdóttur verkefnisstjóra og
Ásu Björk Stefánsdóttur umsjónarmann fjarnáms, starfsmenn Viðskiptaháskólans á Bifröst
Stofnun háskóla á Ísafirði
hefur verið mikið í umræðunni
á Vestfjörðum að undanförnu
og telja margir að slíkur skóli
muni valda straumhvörfum í
byggðaþróun hér um slóðir,
treysta byggð og auka fjölbreytni í framtíðinni. Þrír af
starfsmönnum Viðskiptaháskólans á Bifröst voru á ferð á
Ísafirði á dögunum en á Bifröst
hefur orðið mikil bylting í uppbyggingu á undanförnum árum. Á nokkrum árum hefur
skólinn breyst úr litlum samvinnuskóla á framhaldsskólastigi í stóran og framsækinn
háskóla í viðskiptagreinum.
Fáir þekkja því betur uppbyggingu háskóla á landsbyggðinni
en starfsfólk þessa skóla. Þau
hafa gengið þann veg sem við
nú viljum feta. Mætt embættisljónunum og kunna eflaust ráð
til þess að snúa á þröngsýni og
tregðu.
–Nú hefur verið mikil umræða hér vestra um hugsanlega
stofnun háskóla á Vestfjörðum. Er það raunhæft markmið
að stefna að stofnun háskóla
hér?
„Ég held að að menn þurfi
fyrst og fremst að ræða þetta
út frá því hvernig slík stofnun
myndi gagnast samfélaginu.
Við vitum að störfum í frumframleiðslugreinum fer fækkandi og þeirri þróun verður
ekki snúið við. Ísfirðingar
standa nú til dæmis framarlega
í þeirri þróun með framleiðslu
tækjabúnaðar sem beinlínis
fækkar störfum í fiskvinnslu.
Við þurfum því að finna eitthvað nýtt fyrir samfélagið til
þess að byggja á. Það er nokkuð ljóst að aukinn hagvöxtur á
Íslandi í framtíðinni mun fyrst
og fremst byggjast á aukinni
menntun. Starfsemin okkar í
menntamálum fer í dag að
stærstum hluta fram á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma
er atvinnulíf á landsbyggðinni
mjög fábreytt. Þess vegna er
það alveg rétt sem sagt er að
besta byggðastefnan er að auka

Hólmfríður Sveinsdóttir, Runólfur Ágústsson og Ása Björk Stefánsdóttir.
Hér hafa menn annars vegar
menntun á landsbyggðinni. dæmis mikið af fólki í háskólaMenntakerfið í dag sogar ungt námi og maður spyr sig hvað Fræðslumiðstöðina og hins
fólk af landsbyggðinni til gerist hér um slóðir þegar allt vegar Þróunarsetrið. Þessar
Reykjavíkur. Við verðum því þetta háskólamenntaða fólk tvær einingar þarf að leiða
kemur út á vinnumarkaðinn. meira saman og hlaða utan á
að vinna gegn þessu.
Á Bifröst hefur okkur tekist Ekki gengur það í gömlu störf- þær. Ekki að reyna að uppfylla
þarfir og óskir allra. Róm var
að byggja upp mjög öflugan in sín?
„Nei þarna verður allt sam- ekki byggð á einni nóttu og
skóla á fáum árum og þar er
nú 550 manna háskólasamfé- félagið að vinna saman. Það sama er um háskóla.“
– Stundum finnst manni umlag sem jafnast á við meðal- verður mjög erfitt og beinlínis
þorp í mannfjölda. Þegar menn ekki æskilegt að hér verði ræðan um háskóla hér vera
horfa á þessa hluti hér fyrir stofnun sem sinni öllum þörf- umræða um hálmstrá í byggvestan verða menn fyrst og um Vestfirðinga. Það verður ðamálum. Það er eins og það
fremst að horfa á innihaldið. aldrei hægt. Til þess eru þarfir eigi að vera lausnin á öllum
Menn verða að horfa til þess fólks of ólíkar. Ef við ættum málum sem koma upp. Eru
sem menn kunna hér og byggja einungis að sinna þörfum fólks menn ekki farnir að ofmeta
sínar áætlanir út frá því. Að í gamla Vesturlandskjördæm- þennan draum sem háskóli er?
„Þetta er auðvitað hápóliskapa sér sérstöðu með þeim inu í viðskiptagreinum væru
styrkleikum sem hér eru til aðeins 20-30 nemendur á Bif- tískt mál. Menn segja að aukin
röst. Því verður skóli hér að menntun sé stærsta byggðastaðar.“
– Er ekki erfitt að bera hafa sérstöðu sem sótt getur málið en hvað gera menn í
því. Það er spurningin. Lykilsaman Bifröst annars vegar nemendur víðs vegar að.
Það þarf að byrja á því að atriðið er auðvitað hvort menn
sem er rótgróðið skólasamfélag og byggir eingöngu á því draga hingað rannsóknir. meina eitthvað með uppbyggstarfi og hins vegar Ísafjörð Menn hafa verið að nefna hér ingu háskólanna á landssem á aðrar rætur. Hér er til rannsóknir í kringum veiðar- byggðinni. Þar komum við að
færagerð og ýmislegt fleira rannsóknarþættinum. Menn
tengt sjávarútvegi. Það er rétt tala um eflingu rannsókna á
skref. Á sama tíma verður svo landsbyggðinni því þær eru í
að halda vel utan um þá sem eðli sínu arðskapandi. Í dag er
hér eru í fjarnámi við aðra varið um þremur milljörðum
Boltafélag Ísafjarðar óskar eftir að ráða
háskóla. Þá eru menn komnir króna í háskólarannsóknir. Því
með nemendur og fræðimenn miður er þessu fjármagni að
vallarstjóra á íþróttasvæðið á Torfnesi. Um
og í framhaldinu geta menn langstærstum hluta varið í
er að ræða 100% starf. Umsóknarfrestur er
ákveðið næstu skref. Menn rannsóknir við Háskóla Ístil 25. febrúar nk.
verða að horfa á innihaldið en lands. Þarna fylgir ekki hugur
ekki deila um hvort hér eigi máli. Þessari hugsun að auka
Umsóknir sendist til Boltafélags Ísafjarðar
eða vera setur, útibú eða hvað rannsóknir á landsbyggðinni
v. vallarstjóri, c/o Kristján Pálsson, Bakkasem það heitir. Aðalatriðið er verður að fylgja eitthvað fjárvegi 33, 410 Ísafjörður.
að byggja upp miðstöð sem magn. Það er aðalatriðið. Við
þjónustar þá nemendur sem leysum ekki þessi mál með
Nánari upplýsingar gefur Kristján Pálsson
hér eru í námi við aðra skóla hókus pókus lausnum heldur
í síma 895 7171.
og síðan byggist starfsemi sem verður starfsemi skólanna að
miðuð er við styrkleika svæð- miðast við þarfir og sérstöðu
Boltafélag Ísafjarðar.
staðanna eins og ég sagði
isins.

Vallarstjóri
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áðan.“
– Nú er það mjög áberandi í
umræðunni syðra að menn
hafa þar miklar áhyggjur af
því að ekki fáist háskólamenntað fólk til þess að búa
úti á landi. Hafið þið ekki orðið
vör við þetta sjónarmið við
ykkar uppbyggingu?
„Jú, aldeilis. Þetta höfum
við heyrt allan tímann. Það er
bara ríkjandi viðhorf í íslenskri
embættismannastétt að menntafólk vilji ekki búa úti á landi.
Það hafa á undanförnum árum
ekki verið nein vandamál hjá
okkur að ráða hæft fólk til
kennslu hjá okkur. Það var
það fyrir mörgum árum en það
er ekki í dag. Það helgast auðvitað af því að menntafólki
hefur fjölgað og einnig spilar
það inn í að samgöngur hafa
auðvitað batnað til muna.
Síðast en ekki síst borgum við
samkeppnishæf laun. Við
þurfum að keppa við atvinnulífið í Reykjavík og verðum
að borga laun í samræmi við
það. Við erum að borga okkar
kennurum sambærileg laun og
millistjórnendum í fyrirtækjum í Reykjavík.“
– Virka skólarnir á landsbyggðinni hvetjandi á fólk
þegar kemur að búsetu að námi
loknu?
„Já, það er sannað mál að
nemendur sem stunda nám í
háskólum úti á landi eru mun
líklegri til þess að búa áfram
úti á landi heldur en nemendur
í háskólunum í Reykjavík.
Líka þeir nemendur sem við
drögum til okkar frá Reykja-

vík. Þeir flytja líka síður til
Reykjavíkur aftur.“
– Nú er verið að byggja upp
háskólanám í viðskiptum á
nokkrum stöðum á landinu.
Hvernig gengur ykkur í þeirri
samkeppni sem þar er um nemendur?
„Við kvörtum ekki. Við höfum komið með nokkrar nýjungar í viðskiptanámi sem líkað hafa vel. Við erum ekki
óvön samkeppni og teljum að
við stöndum okkur vel. Samkeppni í háskólanámi er af
hinu góða. Það er ekkert óeðlilegt við hana. Hún á alveg
eins rétt á sér og samkeppni
milli söluturna. Fólk hefur val.
Það erum ekki allir skólarnir
með eins nám.“
– Hvernig er fjárhagshliðin
í rekstri háskóla. Nú eruð þið
með skólagjöld?
„Já, við erum með hæstu
skólagjöld á landinu. Þau eru í
dag á milli 350 og 400 þúsund
á vetri. Innifalið í því gjaldi er
nánast allt fyrir utan fæði og
húsnæði. Það sem þessi skólagjöld tryggja nemendum okkar
eru betri gæði í kennslu en
annars staðar. Við erum að
kenna verkefnabundna kennslu í tíu manna hópum með
kennara á sama tíma eru aðrir
skólar að bjóða námskeið með
2-300 nemendum með einum
kennara. Það borga engir aðrir
þessi gæði en nemendur skólans. Við erum síðan með töluverðar tekjur í rannóknarstyrkjum. Heildartekjur okkar
í ár eru um 350 milljónir og
um 45 % af því eru tekjur frá
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Greinargerð Ísafjarðarbæjar vegna hugsanlegrar sölu SPRON til KB-banka

Eiginfé sparisjóðsins eign
samfélagsins á starfssvæðinu
Guðmundur Steinar Björgmundsson í Önundarfirði og
Óskar Elíasson í Súðavík segja
í greinargerð til Efnahags- og
viðskiptanefndar Alþingis að
í stofnsamþykktum Sparisjóðs
Vestfirðinga komi skýrt fram
að eiginfé sjóðsins sé eign
samfélagsins á starfssvæðinu.
Ísafjarðarbær fól Guðmundi
Steinari að koma sjónarmiðum
bæjarins á framfæri við nefndina en Óskar fór með umboð
Fjórðungssambands Vestfirðinga. Greinargerðin var rituð í
tilefni sölu á SPRON til KBbanka sem þá var fyrirhuguð.
Þeir segja aldrei hafa staðið til
að stofnfjáreigendur gætu gert
tilkall til þess að njóta arðs af
stofnfjáreign sinni á sama hátt
og hluthafar í hlutafélögum.
Í samþykktum Sparisjóðs
Vestfirðinga er tilgreint að við
slit sjóðsins, þegar allar skuldir
hafi verið greiddar, skuli endurgreiða stofnfé og heimilt sé
að gera það með verðbótum
en ekki skylda. Því fé sem
eftir kunni að vera í sjóðnum
eigi að verja til menningar- og
líknarmála á starfssvæði hans.
Guðmundur Steinar og Óskar
færa fjölmörg rök fyrir mikilvægi sparisjóðanna á Vest-

fjörðum. Nefna þeir m.a. að
einungis þrjú bankaútibú séu
á Vestfjörðum fyrir utan sparisjóðina, á Ísafirði og á Hólmavík.
Þá segja þeir Sparisjóð
Vestfirðinga hafa komið að
stofnun og fjármögnun fyrir-

tækja á starfssvæði sínu sem
engar aðrar lánastofnanir voru
tilbúnar að koma að. Í greinargerðinni kemur fram að 36
stöðugildi séu hjá SPVF í 8
byggðakjörnum Vestfjörðum.
Að auki starfa Sparisjóður
Bolungarvíkur og Sparisjóður

ríkinu. Þannig að sjálfsaflafé
skólans er komið yfir helming
tekna og við erum í mikilli
sókna í þeirri grein.
Við erum að skapa 2-3 störf
í ár við rannsóknir fyrir fjármagn sem kemur frá öðrum
en ríkinu. Í rannsóknunum
liggja miklir möguleikar og
því tel ég mjög mikilvægt að
hér hefjist sem fyrst rannsóknarstarfsemi til hliðar við þá
starfsemi sem nú þegar er til
staðar hér í Fræðslumiðstöðinni og Þróunarsetrinu. Mér
finnst forsvarsmenn á þeim
stöðum hafa svipaða sýn á þá
hluti hvað svo sem stjórnmálamennirnir eru að hugsa. Embættismannakerfið er með innbyggða tregðu gagnvart uppbyggingu sem þessari.
Nýjasta nám okkar er námskeið sem við bjóðum nú á
næstunni, sem er 11 vikna
rekstrarnám fyrir konur í atvinnulífinu í Norðvesturkjördæmi. Með því viljum við
auka tengslin við nágranna
okkar og reyna að mæta þeim
þörfum sem við teljum að séu
til staðar í okkar umhverfi.
Með námskeiðinu viljum við
þjóna þeim konum sem hafa
verið að reka sín fyrirtæki og
hafa sannað sig. Með því
styrkjum við þær og vonandi
styrkjum um leið þær byggðir
sem þær starfa í. Námskeiðið
hefst með vinnuhelgi á Bifröst

21. febrúar. Síðan er kennt í
ellefu vikur í fjarnámi og námskeiðinu líkur síðan með
vinnuhelgi á Bifröst þar sem
verkefni verða kláruð og útskrift fer fram. Þarna kennum
við bókhald, upplýsingatækni,
sölu og markaðsmál, áætlanagerð og fjármál. Allt eru þetta
grunngreinar sem fólk í rekstri
þarf að tileinka sér. Þörfin fyrir
þetta námskeið er mikil að
okkar mati. Mjög víða eru konur í rekstri þrátt fyrir að það
fari kannski ekki mjög hátt.
Þar má nefna verslanir, veitingastaði að ógleymdum landbúnaðinum. Þarna hafa þær
byggt upp sín fyrirtæki án
þessa að hafa kannski haft
mikil tækifæri til menntunar á
þessum sviðum. Þetta framtak
okkar hefur fengið góð viðbrögð og útlit er fyrir góða
þátttöku kvenna. Í framtíðinni
er það síðan vilji okkar að auka
samstarf við Fræðslumiðstöð
Vestfjarða og bjóða nemendum hér aukna menntun í fjarnámi.“
– En að lokum. Nú eru í
okkar kjördæmi háskólar í
uppbyggingu á Bifröst,
Hvanneyri og á Hólum Lítið
þið á umræðuna um hugsanlegan háskóla á Ísafirði sem
ógnum við ykkar starf og
skóla?
„Alls ekki. Við teljum þessa
umræðu hér um stofnun há-

skóla mjög eðlilega. Menn sjá
auðvitað hvað háskólar hafa
gert fyrir sín samfélög. Þetta
er mjög virðisaukandi starfsemi. Það er hins vegar mjög
mikilvægt að skilgreina þarfir
og markmið í baráttunni. Í
framhaldinu þurfa menn hér
að ná samtöðu. Ef samstaða
um leiðir er ekki til staðar
vinnst ekkert. Mér finnst
skorta á það hér að menn hafi
sameiginlega sýn og hér þurfa
menn að stilla betur saman
sína strengi ef menn ætla að
ná betri árangri í þessum málum. Með heilindum vinnst
þetta.“
Að sitja stund með kröftugu
fólki úr Borgarfirðinum sannfærir mann ennþá betur um
möguleika þá sem felast í uppbyggingu háskólanáms. Þau
sannfæra mann líka betur um
nauðsyn jarðbundinnar umræðu í byggðamálum Að sú
umræða verði að vera bundin
af raunveruleikanum hverju
sinni. Háskólaumræðan á að
vera umræða möguleikanna.
Háskóli getur aldrei orðið síðasta hálmstrá hnignadi byggðar. Háskóli á að verða eitt af
sóknarfærum byggðar. Umræðan verður hinsvegar að fara
fram af heilindum og af samstöðu. Skyldum við standast
þær kröfur?
– Halldór Jónsson.
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strandamanna á fjórum stöðum.
– kristinn@bb.is
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Útibú Sparisjóðs Vestfirðinga við Aðalstræti 20 á Ísafirði.

16

MIÐVIK
UDAGUR 18. FEBRÚAR 2004
MIÐVIKUDAGUR

Smáauglýsingar
Óska eftir pössun fyrir tvö börn,
4-5 ára, frá kl. 17-18, 3-4 daga
í viku. Uppl. gefa Sóley og Sóley
í síma 456 5280 og 456 5250.
Aðalfundur Hestamannafélagsins Hendingar verður haldinn
fimmtudaginn 4. mars kl. 20:00
í Guðmundarbúð. Venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin.
Til sölu er hjónarúm. Upplýsingar í síma 456 3727.
Til sölu er Britax barnabílstóll f.
9-19 kg. Uppl. í s. 864 1469.
Til sölu er Subaru Impreza, sjálfskiptur. Uppl. í síma 456 7348.
Þorrablót Sléttuhreppinga verður
haldið laugardaginn 21. febrúar
í Félagsheimilinu í Hnífsdal. Miðapantanir eru hjá Öddu í síma
456 3197, Árný í síma 456
4571 og hjá Lóu í Olíufélaginu
í síma 456 3990, en þangað
verður að sækja miðana.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1996, sjálfskiptur, skoðaður 05,
ekinn 133 þús. km. Upplýsingar
í síma 895 0475.
Til sölu er eystri endi Hæstakaupstaðarhússins, áður trésmiðaverkstæði. Tilboð óskast. Upplýsingar í síma 456 3466.
Tapað! Svartur bakpoki með
svörtum fótboltaskóm, svörtum
bol og svörtum stuttbuxum týndist á Ísafirði í síðustu viku. Finnandi vinsamlegast hafi samband í
síma 860 4414.
Gullhringur með grænum stein
tapaðist á Ísafirði í fyrra. Mjög
vegleg fundarlaun í boði. Uppl.
í síma 845 7242.
Til sölu er 2ja hæða, 153m² einbýlishús að Hlíðarstræti 21 í Bolungarvík. Húsið selst með yfirtöku lána. Uppl. í s. 438 6541.
Spilavist í Guðmundarbúð á Ísafirði á föstudagskvöld kl. 20:00.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urðarvegi 78. Uppl. í símum 456
3928 og 456 4323.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíðarvegi 16, neðri hæð. Uppl. í s.
456 3928 eða 456 4323.
Ungbarnasund! Námskeið í ungbarnasundi hófst 12. febrúar.
Boðið er upp á byrjendanámskeið.
Uppl. í símum 486 1025 eða
861 1072. Guðný Stefanía.
Til sölu er vel með farin Nissan
Micra árg. 1996, og er ekin 92
þús. km. Uppl. í síma 868 2664
og 477 1041.
Við erum tveir svakalega fallegir
bröndóttir kettlingar og okkur
vantar gott framtíðarheimili. Við
erum 9 vikna alveg kassavanir og
duglegir að borða. Uppl. í símum
868 2664 eða 477 1041.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Hallur Hallsson alþýðumaður skrifar

Af 100 ára afmæli heimastjórnar
Undanfarið hefur verið mikil og umræða um 100 ára afmæli heimastjórnar, þingræðis
í landinu og stofnun Stjórnarráðs Íslands. Því ber að fagna
enda heimastjórn 1904 merk
tímamót í sögu þjóðarinnar.
Menn hafa gagnrýnt eitt og
annað í framkvæmd hátíðarhaldanna, eins og gerist. Það
er eðlilegt og sjálfsagt. Á Vestfjörðum hefur komið fram sú
hugmynd, að halda sérstaka
„hátíð fólksins“ þar sem afmælið hafi bara verið fyrir
„silkihúfur.“ Ágæt hugmynd
en af því að menn halda því
fram að hátíðin hafi bara verið
fyrir silkihúfur, þá get ég ekki
verið því sammála. Hátíðarhöld eru fyrst og fremst opin
almenningi, svo sem sést af
helstu viðburðum:
1. Viðburðir í tilefni 100
ára afmælis heimastjórnar eru
opnir almenningi: Sýning í
Þjóðmenningarhúsi, sýning í
Þjóðarbókhlöðu, sýning í

Safnahúsinu Ísafirði, sýning í
amtbókasafninu á Akureyri,
sýning á Seyðisfirði, sýning í
Jónshúsi, Kaupmannahöfn,
uppfærsla Þjóðleihússins um
heimastjórnarárin. Málþing á
Möðruvöllum Eyjafirði, málþing um kvenréttindi á heimastjórnarárunum í Kópavogi,
málþing í Þjóðmenningarhúsi
um atvinnubyltingu heimastjórnaráranna, málþing á
Seyðisfirði um sæstrenginn til
Evrópu - Íslendingar taka
verslun í eigin hendur, málþing í Háskóla Íslands um
þingræðið, málþing í Kaupmannahöfn um samband Íslands og Danmerkur.
2. Minnisvarði um Hannes
Hafstein afhjúpaður á Ísafirði,
athöfn opin almenningi.
Sýslumaður bauð viðstöddum
til móttöku í Safnahúsið.
3. Vefsíða um heimastjórnarárin 1904-1918, aðgengileg
öllum almenningi, ekki síst
hugsuð fyrir nemendur í skól-

Hallur Hallsson.
um um allt land.
4. Ritgerðarsamkeppni í
skólum um heimastjórnarárin.
5. Útgáfa rits um sögu
stjórnarráðsins. Víðtæk umræða og kynning hefur farið
fram í öllum helstu fjölmiðlum
landsins, sjónvarpi, útvarpi,
dagblöðum, tímaritum.

6. Þáttur í sjónvarpi um
heimastjórnarárin að kvöldi 1.
febrúar.
7. Hátíðardagskrá í beinni
útsendingu sjónvarps að
kvöldi 1. febrúar.
8. Sunnudagsblað Morgunblaðsins 1. febrúar - sérblað;
ítarleg umfjöllun um heimastjórnarárin.
9. Ítarleg umfjöllun í tveimur laugardagsblöðum DV um
heimastjórnarárin.
10. Fjölmargir umræðuþættir í sjónvarpi og útvarpi.
11. Ítarleg umfjöllun á Rás
1 um heimastjórnarárin; upptökur frá málþingum.
Í umræðum í bæjarstjórn
Ísafjarðar varpaði Halldór
Halldórsson bæjarstjóri fram
hugmynd um að bjóða forseta
Íslands, herra Ólafi Ragnari
Grímssyni, vestur í tilefni afhjúpunar minnisvarða um
Hannes Hafstein. Hugmyndin
fékk ekki hljómgrunn. Verðandi forsætisráðherra, Halldór

Ásgrímsson afhjúpaði minnisvarðann. Ágætur Ísfirðingur
hefur kallað minnisvarðann
grjót og steinræfil. Það finnst
mér ekki sanngjarnt og satt
best ástæðulaust. Kjarni málsins er að Ísfirðingar geta verið
stoltir af Hannesi Hafstein og
viðeigandi að minnast hans
eins og gert hefur verið. Og ég
stoltur af vestfirskum uppruna,
afkomandi Símonar Sigurðssonar á Dynjandi sem Vestfirðingar hafa reist veglegan
minningarskjöld.
Og í lokin: Menn rifust um
alþingishátíðina 1930. Þá var
ritað: ,,Yfirleitt þótti mörgum
fullmikið bera á því, að svo
virtist sem Alþingi væri mestmegnis að halda hátíð fyrir
sjálft sig, núverandi þingmenn
og erlenda gesti, en minna hirt
um landslýðinn.“ Svona fer
sagan í hringi.
– Með bestu kveðju vestur,
Hallur Hallsson,
alþýðumaður.

Göngin í gegnum leiðigarðinn
við Seljalandsmúla tilbúin
Í síðustu viku luku starfsmenn Kubbs ehf. við lagningu
gangna í gegnum leiðigarðinn við Seljalandsmúla í Skutulsfirði. Undanfarnar vikur hefur vinna við uppsetningu þessa
risavaxna járnhólks staðið yfir og hafa gönguskíðamenn sem
sækja Seljalandsdal heim þurft að sætta sig við erfiða færð á
meðan. Að sögn Sigurðar Óskarssonar hjá Kubbi ehf. voru
göngin opnuð umferð um síðustu helgi. Vinna við hinn nýja
vegarkafla uppá Seljalandsdal gengur vel og er allt kapp lagt
á framkvæmdum verði að mestu lokið þegar landsmót
skíðamanna verður haldið á Ísafirði síðar í vetur. Sigurður
segir áfangann sem náðist í síðustu viku mjög kærkominn
þrátt fyrir að verkið í heild hafi gengið mjög vel. Reiknað er
með að ljúka fullnaðarfrágangi leiðigarðsins í sumar.
– hj@bb.is
Leiðigarðurinn við Seljalandsmúla. Ef vel er að gáð sést hvar göngin (rörið) kemur í gegnum garðinn vinstra megin fyrir ofan miðja mynd.

STAKKUR SKRIFAR

Líkfundur á Neskaupstað
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum 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 á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Fátt hefur vakið meiri athygli um langt skeið en fundur líks í Norðfjarðarhöfn.
Það gerðist reyndar fyrir tilviljun og hefði kannski aldrei gerst ef kafarinn
hefði ekki ætlað sér að nota tímann til að kanna skemmdirnar á hafnarmannvirkjum strax. Að minnsta kosti má búast við því að nokkur bið hefði orðið á því
að líkið fyndist. Umbúnaður þess og allar aðstæður valda okkur þegnum
þessa lands óhug. Fréttir hafa verið litlar af gangi rannsóknar og því miður
hefur það orðið til þess að fjölmiðlar og almenningur hafa keppst við að geta
í eyðurnar. Öllum er ljóst að málið er snúið og ekki auðvelt að upplýsa það, en
samt verður að haga fréttaflutningi þannig að það sem er vitað sé upplýst almenningi og ef ekkert er vitað þá komi það fram að upplýsingar verði veittar
þegar þær eru til orðnar. Almenningur fylgist agndofa með með þessu máli og
er að sjálfsögðu áhugasamur um það hvað hefur gerst og hvernig rannsókn
miðar.
Margar spurningar vakna og okkur er það væntanlega öllum ljóst að það
sem lögreglumenn, tollverðir og aðrir sérfræðingar hafa verið að segja um að
fíkniefnaheimurinn sé orðinn harður og einskis svifist gæti hæglega átt við
rök að styðjast. Í raun er það svo að kannski erum við Íslendingar orðnir dofnir af því að horfa á Hollywood kvikmyndir þar sem harkan er svo þægilega
fjarri á hvíta tjaldinu eða sjónvarpskjánum og hrökkvum því illa við þegar í
ljós kemur að þessar fantamyndir eiga allar við rök að styðjast í raunveruleik-

anum. Það er einfaldlega svo að ofbeldi hefur færst í vöxt á Íslandi eða er að
minnsta kosti að koma upp á yfirborðið og er því orðið sýnilegra en fyrr.
Hinn almenni borgari hefur kannski ekki velt því mikið fyrir sér hver hættan er því samfara að flytja fíkniefni í umbúðum innvortis. Leki þau út í maga
burðardýrsins er bráður bani vís. Svo mætti álykta af því litla sem upplýst
hefur í þessu máli, en niðurstöður krufningar liggja ekki að fullu fyrir. Krufning óþekkta líksins geymir vonandi leyndardóminn um það sem gerðist og
þar með upplýsist hann og spurningum sem brenna á vörum margra verður
svarað. Þá kemur vonandi í ljós fljótlega hver hinn látni var og hvernig unnt
er að tengja hann við þá sem hann hefur unnið fyrir. Hið skelfilega við þetta
mál allt saman er að athyglin beinist að því hve miklir hagsmunir liggja í
verslun með ólögleg fíkniefni og að þar eru hætturnar á hverju strái.
Það er því ljóst að fyrst og fremst þarf að koma í veg fyrir að fólk, einkum
ungt fólk og unglingar ánetjist ólöglegum eiturlyfjum og verði leiksoppar
hins harða heims fíkniefnanna. Í þeim heimi svífast þeir sem eiga hagsmuna
að gæta einskis og láta sig litlu varða hvort burðardýrin og aðrir þrælar lifa
eða deyja. Allt er réttlætanlegt fyrir gróðann og hamingja uppvaxandi kynslóðar skiptir engu meðan gróðinn skilar sér. Forvörnin byrjar á heimilinu og
foreldrar verða að ræða þessi mál við börn sín af alvöru og vara þau við hættunum. Þar í er helsta vörnin fólgin, ef enginn kaupir, selst ekkert.

12.4.2017, 09:32
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Opnaði sýningu um Mugg
og gefur út póstkort
Elfar Logi Hannesson,
leikari, opnaði í síðustu viku
sýningu á kaffihúsi sínu
Langa Manga á Ísafirði um
myndlistarmanninn Guðmund Thorsteinsson eða
Mugg eins og hann er oftast kallaður. Af því tilefni
verður gefið út póstkort
með teikningu af Muggi
eftir Pétur Guðmundsson,
myndlistarmann á Ísafirði.
Á Langa Manga eru sýndar

eftirprentanir af verkum
Muggs og þar er einnig að
finna fjölmargar bækur um
listamanninn frá bókasafninu á Ísafirði auk fyrstu íslensku spilanna, sem Muggur málaði.
Muggur var frá Bíldudal
og fjallaði Elfar Logi um
hann í einleik sem sýndur
var bæði á Vestfjörðum og
í Borgarleikhúsinu í Reykjavík fyrir um tveimur árum

síðan. „Muggur var án efa
einn mesti listamaður landsins og afrekaði mikið á ævi
sinni, en hann lést aðeins
33 ára að aldri, langt um
aldur fram,“ segir Elfar Logi
og nefnir í því sambandi
söguna um Dimmalimm,
myndskreytingar hans við
ljóð Theodoru Thorodssen,
altaristöfluna „Kristur læknar sjúka“ og málverkin
„Kolaburður í Reykjavík“ og

„Í hjásetunni“ máli sínu til
stuðnings.
Að sögn Elfars Loga var
Muggi margt annað til lista
lagt. Hann var góður leikari
og lék m.a. í kvikmyndinni
„Saga Borgarættarinnar“
og söng og fór með gamanmál við hvert tækifæri á
barnaskemmtunum.
– kristinn@bb.is
Elfar Logi Hannesson við innrammaða teikningu Péturs Guðmundssonar af Muggi.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Vestan 8-13 m/s. Léttskýjað á Suðaustur- og
Austurlandi en víða él
annars staðar. Hiti í
kringum frostmark.
Horfur á laugardag:
Norðvestan 8-13 m/s og
él við norðausturströndina, annars hægari vindur og víða léttskýjað.
Frost 0-10 stig.
Horfur á sunnudag:
Norðvestan 8-13 m/s og
él við norðausturströndina, annars hægari vindur og víða léttskýjað.
Frost 0-10 stig.
Horfur á mánudag:
Vestlæg átt, slydda eða
rigning og hlýnandi veður.

Kirkjustarf
Hnífsdalskapella:
Guðsþjónusta á sunnudag kl. 11:00. Sunnudagaskóli kl. 13:00.
Flateyrarkirkja:
Barnastarf á miðvikudag
kl. 16:30.

Spurningin
Styður þú hugmynd
um að halda heimastjórnarhátíð alþýðunnar á Ísafirði
í sumar?
Alls svöruðu 406.
Já sögðu 233 eða 57%
Nei sögðu 148 eða 36%
Óvíst sögðu 25 eða 6%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Sumir voru við öllu búnir.

Réttir þriggja þjóða í matarveislu
starfsmannafélags Íslandssögu
Starfsmannafélag Íslandssögu á Suðureyri stóð
fyrir matarveislu á laugardagskvöld í Bjarnarborg.
Um 50 manns til borðhaldsins og áttu ánægjulega
kvöldstund. Ævar Einarsson
hjá Íslandssögu, segir að
lagt hafi verið upp með að
búa til alþjóðlega matarveislu og hafi þrjár þjóðir
lagt til veisluföngin.
„Við vorum t.d. með íslenska og ýmsa tælenska
og pólska rétti“, segir Ævar.
Pólsku réttirnir þóttu koma
sérstaklega á óvart en Ævar
segir marga Íslendinga vera
farna að kynnast tælenskum mat en hafi minni kynni
haft af þeim pólska.
„Í þeim flokki getum við
nefnt ýsubúðing með rúsínum sem fáir Íslendingar
höfðu smakka og er sérstaklega góður“, sagði Ævar.

> RÚV: 21. febrúar

kl. 21:00

Laumuspil leikstjórans
Steve Martin, Eddie Murphy og
Heather Graham eru í aðalhlutverkum í gamanmyndinni Laumuspil leikstjórans. Aðalsöguhetjan er
Bobby Bowfinger, misheppnaður
kvikmyndaleikstjóri. Hann hefur í
höndunum handrit eftir vin sinn og
er viss um að hann geti gert eftir
því mynd sem færir honum frægð
og frama.
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Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu, og Skapti Elíasson, hjá Áseli, mættu með
kúrekahatta. Myndir: Páll Önundarson.

Þriggja þjóða hlaðborðið þótti afar glæsilegt.

> Stöð 2: 21. febrúar

kl. 20:05

Óskarsverðlaunamynd á Stöð 2
Russel Crowe, Jennifer Connelly og
Ed Harris leika aðalhlutverkin í Óskarsverðlaunamyndinni A Beautiful
Mind. Hér segir frá stærðfræðisnillingnum John Forbes Nash yngri sem
bjó yfir ótrúlegum hæfileikum og hans
beið heimsfrægð. Stjórnvöld höfðu not
fyrir slíkan mann og John voru falin
öll erfiðustu verkefnin. Þrátt fyrir
snilligáfuna var líf hans mjög erfitt.

> Sýn: 21. febrúar

Lundúnarisarnir mætast
Chelsea og Arsenal eru tvö af bestu
liðum úrvalsdeildarinnar ensku og
viðureign þeirra á Stamford Bridge í
dag er einn af úrslitaleikjum mótsins.
Félögin mættust á Anfield í október
og þá hafði Arsenal betur, 2-1, með
mörkum frá Edu og Henry en Crespo
svaraði fyrir Chelsea. Leikurinn í dag
verður örugglega hin besta skemmtun
enda snjallir leikmenn í báðum liðum.

12.4.2017, 09:32
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Leiðbeiningar um flokkun
sorps á nýrri vefsíðu Funa
eru ný samræmd tákn sem
eiga að gilda fyrir allt landið. Að auki er að finna á
síðunni upplýsingar um
opnunartíma stöðvarinnar
og gjaldskrá hennar. Nýja
síða er byggð upp í notendavænu umhverfi og
hyggjast starfsmenn því sjá
um uppfærslu hennar sjálfir í framtíðinni.– kristinn@bb.is

Víðir Ólafsson, framkvæmdastjóri sorpbrennslunar Funa í Engidal tók á
mánudag í notkun nýja
heimasíðu fyrir Funa sem
unnin var af Netheimum á
Ísafirði. Á nýju heimasíðunni er að finna ítarlegar
leiðbeiningar um flokkun
sorps.
Til nýjunga telst að notuð

Víðir og Magnús setja síðuna í loftið.

er Íris Sveinsdóttir í Bolungarvík

Dramatík í Las Vegas
Las Vegas er dramatískur spennumyndaflokkur sem gerist í samnefndri spilaborg. Háar fjárhæðir
skipta oft um eigendur í borg gleðinnar og þá er eins gott að öryggisgæslan sé í góðu lagi. Ed Deline, fyrrverandi leyniþjónustumaður, rekur
besta öryggisfyrirtækið í borginni og
hefur nóg að gera. Aðalhlutverk
leikur James Caan.
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Sýn:
Miðvikudagur 18. febrúar:
Kl. 21:00 – Landsleikur í
knattspyrnu: Portúgal –
England.
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Chelsea – Arsenal.
Kl. 20:20 – Spænski boltinn: Valencia – Barcelona.

Þriðjudagur 24. febrúar:
Kl. 19.30 – Meistaradeildin:
B. Munchen – Real Madrid.
Kl. 21:40 – Meistaradeildin:
Celta de Vigo – Arsenal.
Stöð 2:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Newcastle – Middlesbrough

Ýsa í kotasælu og
sveppabaði

Canal+ Norge:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Chelsea – Arsenal
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Newcastle – Middlesbrough

Að þessu sinni er boðið
upp á gómsætan og léttan
fiskrétt sem þykir tilvalinn
hvort sem er eftir langan og
strangan vinnudag eða í gott
matarboð. Rétturinn er mjög
einfaldur í undirbúningi og
er uppskriftin miðuð við
fjóra. Á eftir koma gómsætir
kanilsnúðar að hætti tengdó.

Sunnudagur 22. febrúar:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Aston Villa – Birmingham
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Tottenham – Leicester

700-800 g ýsuflök
200 g sveppir
150 g (1 dós) kotasæla
2-3 hvítlauksrif
2,5 dl rjómi
4 msk Kikkoman terryakisojasósa
1 msk Season All
1dl léttsoðin hrísgrjón
rifinn ostur

kl. 20:45

Sportið í beinni

Sunnudagur 22. febrúar:
Kl. 11:50 – Enski boltinn:
Aston Villa – Birmingham.
Kl. 13:50– Enski boltinn:
Portsmouth – Liverpool.
Kl. 15:50 – Enski boltinn:
Tottenham – Leicester.

Sælkeri vikunnar
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Leggið bein- og roðhreinsuð ýsuflökin í smurt eldfast
mót. Kryddið með blöndu af
sojasósu og Season All. Látið standa í a.m.k. 10 mínútur.
Sneiðið sveppina, merjið
hvítlaukinn og blandið í skál
með kotasælunni ásamt
rjómanum. Dreifið léttsoðnu
hrísgrjónunum yfir fiskinn
og setjið sveppablönduna
þar ofan á. Bakið í miðjum
ofni í 20 mínútur við 180°C.
Stráið síðan rifnum osti yfir
og bakið áfram í 10 mínútur.
Berið fram með fersku
hrásalati og snittubrauði.

Canal+ Zap:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Leeds Utd.

Kanilsnúðar
að hætti tengdó
Þessir danskættuðu snúðar
eru alveg ómótstæðilegir og
bráðna hreinlega í munni! Það
er ekki síður tengdó að þakka,
að hún varð tengdó...
Deig
600 g (10 dl) hveiti
150 g smjör
2 msk sykur
1 tsk salt
70 g ger
2 dl mjólk
2 egg
Myljið smjörið saman við
hveitið. Bætið sykri og salti
saman við og hrærið gerinu út
í volga mjólkina. Gerið holu í
hveitiblönduna og setjið í gerblönduna ásamt hrærðu eggi.
Hnoðið vel. Látið deigið lyfta
sér í 30 mín.
Fylling:
200 g smjör

150 g (2dl) sykur
200 g marsípan
4 tsk kanill
2 msk hveiti
Hrærið saman smjöri,
sykri, kanil, marsípani og
hveiti Fletjið deigið út í
ferhyrnda lengju (50-60
cm) og smyrjið kanilkreminu á. Rúllið því síðan upp
eftir lengdinni og skerið
niður í 2-3 cm þykkar
sneiðar.
Látið snúðana (u.þ.b. 24
stk) lyfta sér áfram í 15
mínútur á bökunarplötu,
penslið þá með hrærðu eggi
og bakið í u.þ.b. 15 mín
við 200°C.
„Bon appetit“
Ég skora síðan á Láru
Thorarensen, sundlaugarvörð á Flateyri að koma
með sínar landsfrægu
„krebinettur“ í næsta pistli.

Áfangi í líffæra- og lífeðlisfræði (LOL 303)
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum og Fræðslumiðstöðin bjóða áfanga
í líffæra- og lífeðlisfræði (LOL 303) í fjarkennslu nú í vor. Áfanginn er
sérstaklega settur upp fyrir þá sem hyggjast hefja nám í hjúkrunarfræði
næsta haust, en er opinn öllum sem vilja bæta þekkingu sína á þessu
sviði, svo sem sjúkraliða og framhaldsskólanema. Áfanginn gefur einingar
í framhaldsskóla. Kennsla hefst fljótlega. Skráning og frekari upplýsingar
hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða, sími 456 5025, netfang: frmst@frmst.is

12.4.2017, 09:32

Sunnudagur 22. febrúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Bologna – Juventus.
TV Danmark 1:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 14:30 – Þýski boltinn:
Schalke 04 – W. Bremen
Kl. 18:30 – Spænski boltinn:
Espanyol – Real Madrid
Kl. 20:30 – Spænski boltinn: Valencia – Barcelona
TV4 Sweden:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Norwich City – West Ham
TV4+ Sweden:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
Valencia – Barcelona.
Sunnudagur 22. febrúar:
Kl. 16:30 – Þýski boltinn:
Dortmund – Köln
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Athletic Bilbao – R. Betis
Canal+ Bla:
Laugardagur 21. febrúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Inter Milan
TV2 Danmark:
Miðvikudagur 18. febrúar:
Kl. 18:30 – Landsleikur:
Tyrkland – Danmörk

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Verndun Látrabjargs til umsagnar hjá sveitarstjórnum

Lagt til að Látrabjarg og
Rauðisandur verði vernduð
Þingsályktunartillaga um
náttúruverndaráætlun fyrir
árin 2004-2008 er nú til meðferðar hjá umhverfisnefnd Alþingis. Í tillögunni er kveðið á
um að Látrabjarg og Rauðisandur í Vestur-Barðastrandarsýslu verði eitt 14 svæða sem
tekin verða til verndunar á
tímabilinu. Umhverfisnefnd

Sex hundruð
bílar á dag
Samkvæmt upplýsingum
frá Vegagerðinni fóru 632
bílar að jafnaði um Óshlíðarveg á degi hverjum á síðasta ári. Að sumri til var
meðalumferðin 795 bílar á
dag en vetrarumferðin var
að jafnaði 481 bíll á dag.
Af þessu má ráða að rúmlega 230 þúsund bílar hafi
farið um Óshlíðina á síðasta ári. Svipuð umferð er
um Vestfjarðagöngin en
daglega fóru 666 bílar að
jafnaði um tvíbreiða legg
þeirra. Frá þessu var
greint á vikari.is.

Ferskur fiskur í góðu lagi
Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða hefur kannað
ástand sýna úr ferskum
fiski í verslunum í fjórðungnum og stóðust þau öll
kröfur. Alls reyndust 16%
sýnanna sem tekin voru á
landsvísu ekki standast
viðmiðunarkröfur. Í öllum
tilvikum var um að ræða
hráan fisk sem hafði verið
meðhöndlaður á einhvern
hátt. Samtals voru tekin 93
sýni þar af fjögur á Vestfjörðum. „Greinilegt er að
hreinlæti er yfirleitt fullnægjandi en gæta þarf varúðar í hvívetna við meðhöndlun á sjávarafurðum“, segir í niðurstöðu
Umhverfisstofnunar.

07.PM5

20

hefur óskað eftir umsögnum
um þingsályktunartillöguna,
m.a. frá sveitarstjórnum og
ferðaþjónustuaðilum auk ýmissa félaga um verndun, nýtingu og rannsóknar á náttúrunni. Umsagnarfrestur rennur
út 23. febrúar.
Svæðið er eitt sjö búsvæða
fugla sem ætlunin er að vernda

samkvæmt þingsályktunartillögunni og annað tveggja
stærstu sjófuglabyggða landsins ásamt Vestmannaeyjum
sem einnig á að vernda.
„Í fyrirhuguðu verndarsvæði á Látrabjargi og Rauðasandi verpa um 60% af álkustofninum hér við land, um
30% af langvíu og 20% af

stuttnefju. Í Látrabjargi er
stærsta álkubyggð í heimi og
fuglabjörgin innan fyrirhugaðs
verndarsvæðis eru hin mestu
við Norður-Atlantshaf. Látrabjarg er vestasta fuglabjarg í
Evrópu. Á Rauðasandi eru
einnig leirur og skeljasandsfjörur með fjölbreyttu fuglalífi“.
– kristinn@bb.is

Frá Látrabjargi.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Ekkert að gerast í uppbyggingu
byggðakjarna á landsbyggðinni
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
ekkert að gerast af hálfu ríkisins í uppbyggingu byggðakjarna á landsbyggðinni. „Við
minnum á málið æ oftar og
spyrjum hver stefnan sé og
hvað sé að marka hana, t.d. í
ljósi breytinga á skipuriti
Vegagerðarinnar“, segir Halldór og vísar til nýlegrar
ákvörðunar um að flytja yfirstjórn Vegagerðarinnar í Vestfjarðaumdæmi frá Ísafirði til
Borgarness.
Nýverið var boðað að skorið
yrði niður um einn starfsmann
hjá Héraðsdómi Vestfjarða og
stöðugildum hefur fækkað um
1,8 hjá Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins á Ísafirði þó
væntingar séu gefnar um framtíðaruppbyggingu. Bæjarstjórn Ísafjarðabæjar óskaði
eftir því fyrir skömmu að ný
stofnun, vaktstöð siglinga,
yrði sett niður á Ísafirði en
dómsmálaráðherra er fastur
fyrir og segir fagleg rök liggja
fyrir því að setja stofnunina
niður í Skógarhlíð í Reykjavík.
Samspils þessara atvika
verður óneitanlega vart í umræðum manna á meðal á Ísa-

firði og spurt hvort raunverulegur pólitískur vilji hafi legið
að baki yfirlýsingarinnar um
byggðakjarna á landsbyggðinni? Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að boða
til fundar með þingmönnum
Norðvesturkjördæmis þar sem
farið verður yfir hræringarnar
í opinbera geiranum á Ísafirði.

Halldór segir þingmenn hafa
verið látna vita og beðið sé
viðbragða þeirra um heppilega
tímasetningu.
Þegar Vestfirðingum fannst
þeir sniðgengnir í byggðaáætlun fyrir tveimur árum sameinuðust sveitarfélög í fjórðungnum um að útbúa sérstaka
byggðaáætlun fyrir svæðið.
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Halldór segir það vel koma til
greina að útbúa sérstaka áætlun fyrir ríkið um uppbyggingu
opinberrar starfsemi á Vestfjörðum.
„Hins vegar skýtur það
skökku við ef við eigum að sjá
um þá vinnu sem höfum enga
aðkomu að ákvörðunum – en
það getur vel verið að við þurf-

um að gera það. Af okkar hálfu
kemur allt til greina til að
tryggja uppbyggingu hér, það
er okkar skylda. Við gefum
ekkert eftir í þessum málum.
Fyrir liggja yfirlýsingar sem
þýða tækifæri fyrir okkur og
við ætlum að nýta þau tækifæri“, sagði Halldór.
– kristinn@bb.is

