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Betur fór en á horfðist
þegar ísklifrari bjargaðist

naumlega úr snjóflóði í
Naustahvilft í Skutulsfirði

á laugardag. Hópur inn-
lendra- og erlendra klifr-

ara voru staddir á Ísafirði
um helgina á hinu árlega
Ísklifurfestivali Íslenska
alpaklúbbsins. Nokkrir

þátttakendur fóru til
klifurs í Naustahvilft og
þegar þeir voru komnir

upp undir kletta tók einn
sig út úr hópnum til

myndatöku. Í því fór tölu-
vert breitt snjóflóð af stað.
Manninum tókst að kasta

sér útúr flóðinu og varð
ekki meint af. Að sögn

Rúnars Óla Karlssonar,
eins af skipuleggjendum

festivalsins, snéri hóp-
urinn við eftir flóðið og

hélt á aðrar og öruggari
slóðir. – hj@bb.is

Snjóflóð hreif
með sér mann

Gjaldskrá
lækkar

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
ákvað á dögunum að leggja

til við bæjarstjórn að
gjaldskrá ferðaþjónustu
fatlaðra yrði lækkuð úr
155 kr. á ferð í 75 kr. á
ferð og var bæjarstjóra
jafnframt falið að koma

með tillögur til þess að
mæta tekjuskerðingu bæj-

arsjóðs vegna þessarar
breytingar. Áætlað er að
tekjutap bæjarins verði
um 140 þúsund krónur.

Forsaga málsins er sú að
þann 1. júní 2003 hóf Ísa-
fjarðarbær að innheimta

gjald fyrir hverja ferð sem
farin var hjá ferðaþjónustu

fatlaðra en áður hafði
þjónustan verið ókeypis.
Olli ákvörðun bæjaryfir-
valda nokkurri óánægju
meðal aðstandenda fatl-

aðra  einstaklinga. – hj@bb.is

Rekstur Grunnskólans á Ísafirði gengur vel

Kostnaður á nemanda lægst-
ur meðal skóla af sömu stærð

Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, segir í nýútkomnu
fréttabréfi GÍ að rekstur skól-
ans sé sá hagkvæmasti af tólf
skólum af svipaðri stærð.
Skarphéðinn vitnar til Árbókar
sveitarfélaga þar sem kemur
fram að 12 skólar á landinu
hafa á bilinu 500-600 nemend-
ur. Að meðaltali kostar hver
nemandi í skólunum kr.
284.126. Hæstur fer kostnað-
urinn í kr. 357.908 en lægst í

kr. 232.420 hjá Grunnskólan-
um á Ísafirði. Kostnaður á
nemanda í Grunnskólanum á
Ísafirði er því um 18% lægri
en meðalkostnaðurinn og um
35% lægri en kostnaður á nem-
anda í dýrasta skólanum.

„Auðvitað er ekki eðlilegt
að miða við dýrasta skólann
þar sem aðstæður þar geta ver-
ið afar ólíkar því sem við
þekkjum. Hinsvegar gefur
samanburður við meðaltalið
líklega skýrari eða raunsannari

mynd af stöðunni“, segir
Skarphéðinn. Hann segir að
líklega leiði samantektin í ljós
að starfsfólk og stjórnendur
GÍ megi una vel við sinn rekst-
ur þó hann segi hana frekar
gerða til gamans en alvöru.

Svona samantekt gerir
manni þó ljósar ákveðnar
stærðir og samanburð sem
fróðlegt er að þekkja einhver
deili á. Ekki er gott að dæma
um hver kostnaðurinn á að
vera í ákveðinni skólastærð.

Ávallt verður að taka tillit til
aðstæðna og hvert sveitarfélag
hefur ákveðnar verklagsreglur
til að vinna eftir í þessum efn-
um.

Þess ber einnig að geta að
mismunandi reikningsskil
sveitarfélaga geta haft einhver
áhrif á þessar tölur og líklega
verða tölur fyrir árið 2003
marktækari þar sem þá verða
reikningsskil sveitarfélaga
betur samræmd en þau voru
2002“, segir Skarphéðinn.

– sjá viðtal í miðopnu við Jón Fanndal
Þórðarson, garðyrkjumann með meiru
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Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

er  kr. 215 eintakið. Veittur
er afsláttur til elli- og

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

ÚTGÁFAN

Viðræður
hafnar
Viðræðunefnd Súðavíkur-
hrepps og Yt ehf. hefur átt
einn fund um hugsanlega
stofnun fyrirtækis í rækju-
vinnslu og útgerð í Súða-
vík. Að sögn Ómars Más
Jónssonar var á fundinum
ákveðið að kalla til endur-
skoðendur til þess að fara
yfir rekstur rækjuvinnslu
Hraðfrystihússins - Gunn-
varar hf. í Súðavík. Ómar
segir að þegar endurskoð-
endur hafa farið í saumana
á rekstrinum muni skýrast
frekar hvernig aðkoma
Súðavíkurhrepps verður
að rækjuvinnslu og útgerð
í Súðavík. Ekki liggur fyrir
hvenær vinnu endurskoð-
endanna lýkur en vonast
er til að það verði fljótlega.

– hj@bb.is

Mörg um-
ferðaróhöpp
Lögreglunni á Ísafirði var
tilkynnt um 8 umferðar-
óhöpp í síðustu viku sem
þykir óvenju mikið í um-
dæminu. Flest voru óhöpp-
in minniháttar, þ.e. engin
slys á fólki og lítið tjón á
ökutækjum, utan að bíll
sem ók á hlið á Súðavíkur-
hlíð skemmdist töluvert.
Lögreglan hafði afskipti af
nokkrum ökumönnum í
liðinni viku vegna ýmissa
umferðarlagabrota, þar af
nokkrum sem óku yfir
leyfilegum hámarkshraða.
Þá voru höfð afskipti af
nokkrum ökumönnum
flutningabifreiða vegna
svokallaðra „vökulaga“.
Samkvæmt ökuritaskífum
bifreiða þeirra höfðu
lögbundin hvíldartíma-
ákvæði ekki verið virt.

– kristinn@bb.is

Leikskólabörnin á Tjarnarbæ á
Suðureyri heimsóttu Íslandssögu
Börnin á leikskólanum

Tjarnarbæ á Suðureyri fóru á
mánudag með kennurunum
sínum og skoðuðu starfsemi
Fiskvinnslunnar Íslandssögu
sem er einn helsti vinnuveit-
andinn á staðnum. Vel var tek-
ið á móti hópnum sem fékk að
skoða alla vinnsluna. „Börnin
fengu m.a. að hjálpa til við að
raða öskjum á pönnur og fengu
að setjast upp í lyftarann sem
var mjög spennandi. Sum
þeirra hittu foreldra sína við
vinnu“, segir Svava Rán Val-
geirsdóttir, leikskólastjóri á
Tjarnarbæ.

Eftir að hafa skoðað fyrir-
tækið hátt og lágt var börnun-
um boðið upp á Prins póló og
ávaxtasafa. Þá voru þau leyst
út með fiski sem var soðinn
og borðaður með best lyst þeg-

ar aftur var komið á Tjarnarbæ.
Svava Rán segir að börnunum
hafi fundist það sem fyrir augu
bar afskaplega áhugavert og
unnið verkefni út frá ferðinni

þegar komið var aftur á leik-
skólann.

„Á Tjarnarbæ erum við að
vinna út frá þemanu menning
og samfélag. Ferðin í Íslands-

sögu liður í því að fræðast og
skoða fyrirtækin hér á staðnum
og er áætlað að heimsækja
fleiri staði á næstunni“, sagði
Svava Rán.  – kristinn@bb.is

Sumir prufuðu að raða öskjum í pönnu.

Sorpbrennslustöðin Funi í Engidal

Nýr síubúnað-
ur settur upp
Nýjum síubúnaði í sorp-

brennslustöðinni Funa í Engi-
dal hefur verið komið fyrir á
sínum stað við stöðvarhúsið.
Að sögn Víðis Ólafssonar
stöðvarstjóra í Funa, er næsta
verk að tengja síuna við reyk-
rörið og leggja rafmagn að
henni. Ekki hægt að segja ná-

kvæmlega til um hvenær bún-
aðurinn verði tekinn í notkun,
að sögn Víðis.

Eins og sjá má af myndinni
er sían engin smásmíði, 11
metrar á hæð, u.þ.b. 2 metrar í
þvermál og vegur 4 tonn. Þrátt
fyrir að Funi sé ein allra full-
komnasta sorpbrennslustöð
landsins hefur mistur lagt frá
stöðinni og safnast fyrir í
Skutulsfirði þegar gerir lang-
varandi stillur. Sorpbrennslu-
stöðin er búin vothreinsibún-
aði en nýi búnaðurinn er ætl-
aður til viðbótar og á að hreinsa
ryk úr útblæstrinum. Sían er
smíðuð í Danmörku.

Starfsmenn sættu lagi í
stilluveðri eftir hádegi á mánu-
dag og réðust í uppsetninguna.
Sigurlaugur Baldursson sá um
að hífa síuna á sinn stað og
þótti verkið ganga mjög vel.

– kristinn@bb.is

Sían hífð á sinn stað. Svarti
beiði sívalningurinn er síu-
búnaðurinn en reykrörið
teygir sig upp fyrir þak stöðv-
arhússins. Myndir: Víðir Ól-
afsson. Sían er engin smásmíði.

Við upphaf yfirstandandi þings var ríkisstjórnin sögð mæta sterk  með stjórnarsáttmála,
sem auðvitað ætti að hrinda í framkvæmd. Djarfleg ummæli Vestfirðingum að skapi. Að
minnsta kosti þeim sem töldu að í þeim fælist, að staðið yrði við fyrirheit stjórnvalda um
uppbyggingu Ísafjarðarbæjar, sem eins þriggja byggðakjarna á landsbyggðinni. Síðan hefur
dregið í loftið.

Fyrirhugaður fundur bæjaryfirvalda í Ísafjarðarbæ með þingmönnum Norðvesturkjördæmis
næstkomandi föstudag ,,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 Ísa-
fjarðarbæ“, bendir til að ráðamönnum hér um slóðir finnist sem stjórnarlestin hafi hrokkið
af teinunum, eða það sem verra er: hafi lent á röngu spori, sem gengur í þveröfuga átt við
upphaflega endastöð. Skilningur lestarstjórans á óþolinmæði Vestfirðinga er þeim lítil
huggun. Og víst er að mörgum hverjum er mikið niðri fyrir. Umræðuefni mun því ekki
skorta er þingmenn setjast að borði með sveitarstjórnarmönnum hér vestra. Örfá dæmi um
verkefni sem bryddað hefur verið upp á, en hafa mætt tómlæti yfirvalda:

Miðstöð atferlis- og eldisrannsókna á þorski.

Rannsókn á áhrifum veiðarfæra á lífríki hafsins.
Staðsetning veiðieftirlitsmanna á landsbyggðinni.
Staðsetning nýrra ríkisstofnana utan Reykjavíkur.
Allt eru þetta verkefni sem myndu skapa fjölbreytni í atvinnulífi og fjölga fólki hér um

slóðir, sem hlýtur að vera höfuðmarkmið með eflingu byggðakjarna á landsbyggðinni.
Þá er ekki úr vegi að spyrja:
Hafa stjórnvöld tekið afstöðu til þingsályktunartillögu um stofnun háskóla á Ísafirði?
Er búið að höggva á Gordíonshnútinn, sem hnýttur var í orkumálum Vestfirðinga á því

herrans ári 2002, og tryggja að staðið verði við samkomulag ríkisstjórnar Íslands og sveitar-
félaga á Vestfjörðum frá 7. febrúar 2001?

Hér er stórt spurt enda mikið í húfi.
Fram undan er mikið verk. Að því verða að koma forsvarsmenn atvinnulífs, launþegasamtaka

og ríkisstofnana auk hinna kjörnu fulltrúa, sveitarstjórnarmanna og alþingismanna. Reyndar
hver og einn, sem eitthvað hefur til málanna að leggja.

s.h.
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bb.is
Vefurinn sem
Vestfirðingar

nær og fjær sækja
mest, breytir um
svip á laugardag

Fjöldi þeirra sem heimsækir bb.is vex jafnt og þétt, í síðustu viku voru þeir um 60.000 sem
svarar til um 8.500 heimsókna að meðaltali á degi hverjum. Til að anna öllum þessum fjölda
sem og til að gera vefinn sem léttastan í vafri var ákveðið að skipta um grunnkerfi vefjarins.
Frá og með næsta laugardag verður vefurinn keyrður á einu af nýjustu vefumsjónarkerf-
unum, Lisa.net frá Innn hf. Jafnframt verður hýsing vefjarins flutt til Skýrr hf., sem hefur yfir
að ráða fullkomnasta vélbúnaði til að anna mikilli aðsókn. Þá mun útlit bb.is breytast mikið.

Sjón er sögu ríkari. Vertu stillt(ur) á rétta vefslóð á laugardag!

Ástarleikur í heitum potti í óleyfi í Bolungarvík dregur dilk á eftir sér

Miðlun mynda af ástarleiknum
til óviðkomandi aðila var ólögleg

Ástarleikur sem þrjú ung-
menni í Bolungarvík áttu í
heitum potti sundlaugar bæjar-
ins hefur ratað inn á borð Per-
sónuverndar sem úrskurðaði
að miðlun mynda af ástarleikn-
um hafi verið ólögleg. Mála-
vextir eru þeir að aðfararnótt
10.ágúst í fyrra fóru þrjú ung-
menni í óleyfi inn á lóð Sund-
laugar Bolungarvíkur og í heit-
an pott sem þar er. Við heita
pottinn er eftirlitsmyndavél
sem sett var upp til þess að
fylgjast með gestum sundlaug-
arinnar. Vegna tíðra ólöglegra
næturheimsókna munu eftir-
litsmyndavélarnar hafa verið
látnar ganga að næturlagi ein-
stöku sinnum til þess að geta
haft hendur í hári fólksins sem
fer inn í leyfisleysi og þá sér-
staklega til að geta brugðist
við ef slys yrðu á fólki eða
eignarspjöll unnin í þessum
ólöglegu næturheimsóknum.

Í áðurnefndri næturheim-
sókn ungmennanna virðist
dvöl þeirra í heita pottinum
hafa endað í ástarleik svo not-
uð séu orð ungmennanna
sjálfra. Í kjölfarið mun starfs-
maður sundlaugarinnar „af
barnaskap og hugsunarleysi“
hafa sýnt vinum sínum hluta
upptökunnar af ástarleiknum.
Þegar það komst upp hafði

forstöðumaður sundlaugarinn-
ar samband við málsaðila og
baðst afsökunar á mistökun-
um. Einnig var ákveðið að
kæra ungmennin ekki til lög-
reglu þrátt fyrir að þau hafi
farið inn á lóð sundlaugarinnar
í óleyfi.

Þrátt fyrir að forstöðumaður
sundlaugarinnar hafi beðist
afsökunar á því að starfsmaður
sundlaugarinnar sýndi mynd-
bandið vinum sínum ákváðu
tvö ungmennanna að kæra
málið til Persónuverndar. Var
í kæru þeirra kvartað yfir
meðferðinni á umræddum
persónuupplýsingum og þess
krafist að myndbandinu yrði
eytt og að viðkomandi starfs-
fólk Sundlaugar Bolungarvík-
ur yrði látið sæta ábyrgð fyrir
brot á trúnaðar- og þagnar-
skyldum sínum.

Í bréfi forstöðumanns sund-
laugarinnar til Persónuverndar
kemur m.a. fram að umræddir
einstaklingar hafi umrædda
nótt ekki verið að fara í fyrsta
skipti inn á lóð sundlaugar-
innar í óleyfi og þeim hafi
verið fullkunnugt um tilvist
og staðsetningu eftirlits-
myndavélanna. Jafnframt til-
kynnti hann að myndbandinu
hefði verið eytt þann 27. ágúst
og engin afrit hafi verið gerð

af því. Ekki voru málshefj-
endur sammála því þar sem
sífellt fleiri íbúar Bolungar-
víkur kannist við að hafa séð
umrædda upptöku og því hljóti
afrit að hafa verið gert.

Í úrskurði Persónuverndar
kemur fram að sumir starfs-
menn sundlaugarinnar teljist
til óviðkomandi aðila þegar
kemur að meðferð upplýsinga
sem upptökurnar voru þar sem
þeir „samkvæmt störfum sín-
um hafa enga málefnalega
ástæðu til aðgangs að um-
ræddum upplýsingunum“,

eins og segir í úrskurði Per-
sónuverndar. Í úrskurðinum
kemur þó fram að heimilt hefði
verið að afhenda lögreglu upp-
tökurnar hefði forstöðumað-
urinn ákveðið að kæra pott-
ferðina ólöglegu. Þá segir
einnig:

„Ljóst er að Persónuvernd
getur hvorki, með þeim úrræð-
um sem henni eru búin að lög-
um, fært sönnur á og skorið úr
um það hverjir hafi séð umrætt
myndband, né hvort eða þá
hvenær því hafi verið eytt.
Engu að síður hefur því ekki

verið mótmælt að allnokkrir
óviðkomandi aðilar sáu mynd-
bandið, eða a.m.k. hluta þess.“

Persónuvernd tekur það
fram að það falli utan verkefna
hennar að kalla einstaka menn
til ábyrgðar vegna málsins. Úr-
skurðarorð Persónuverndar
eru því eftirfarandi: „Miðlun
mynda af kynlífsathöfnum,
sem teknar voru á myndband
með eftirlitsmyndavélum
Sundlaugar Bolungarvíkur að-
faranótt 10. ágúst 2003, til
óviðkomandi aðila, var ólög-
leg.“                      – hj@bb.is

Styrkir
til úrbóta

Sex ferðamannastaðir á
Vestfjörðum fengu nýverið
úthlutað styrkjum frá
Ferðamálaráði Íslands til
úrbóta í umhverfismálum.
Alls bárust 252 umsóknir
og hlutu 49 þeirra sam-
þykki. Alls var úthlutað 32
milljónum króna og var
1.800 þúsundum varið til
verkefna á Vestfjörðum.

Hæsta styrkinn innan
fjórðungsins fékk atvinnu-
málaráð Bolungarvík, kr.
500 þúsund, til að leggja
heilsustíg og Óskar Krist-
insson fékk 400 þúsund til
að byggja upp hreinlætis-
aðstöðu og skýli fyrir
göngufólk við Dranga á
Ströndum.

Ferðaþjónustan Breiðu-
vík fékk 350 þúsund krónur
til að merkja gönguleiðir í
Breiðuvík, Atvinnuþróun-
arfélag Vestfjarða fékk 300
þúsund króna styrk til að
merkja gönguleiðir vítt og
breitt í fjórðungnum og Jón
Friðrik Jóhannsson fékk
250 þúsund til að setja upp
salerni við tvo áningastaði
í Jökulfjörðum. Þá fékk
Snjáfjallasetrið í Dalbæ
jafnháan styrk til merkinga
á gönguleiðum á Snæfjalla-
strönd. – kristinn@bb.is

Vestfirðir

Íþróttamiðstöðin Árbær í Bolungarvík.
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Mikil gleði á þorrablóti Súðavíkinga
Þorrablót Súðvíkinga var

haldið í íþróttahúsinu á
staðnum á laugardagskvöld

og var fjölsótt. Sífellt færist í
vöxt að brottfluttir Súðvík-

ingar leggi land undir fót og
mæti á þorrablótið. Að þessu

sinni var blótið í umsjá
björgunarsveitarinnar Kofra
og var samdóma álit manna

að það hefði tekist mjög vel.
Skemmtiatriði tóku á því

helsta í mannlífinu á liðnu
ári og var að vanda víða

komið við. Veislustjóri var
Egill Heiðar Gíslason frá

Grund og fórst honum það
vel úr hendi. Að borðhaldi

loknu lék hljómsveitin Mát
fyrir dansi fram eftir nóttu.

Halldór Sveinbjörnsson
ljósmyndari var að sjálf-

sögðu mættur á staðinn og
tók meðfylgjandi myndir.

– hj@bb.is

Steinn Kjartansson og Rósa Ólafsdóttir skemmtu sér greinilega konunglega. Inga Egilsdóttir frá Blómsturvöllum með tvo ættliði afkomenda með sér á blótinu.

Ólyginn sagði að hér væri sögusviðið kaffihornið í Víkurbúðinni. Það mun vera helsta uppspretta þjóðlegs fróðleiks í
Súðavík. Sagt er að ein persóna þessa leikþáttar sé upprunnin úr Kálfavík, önnur persónan sé nú starfandi í sparisjóðnum
og á þriðja manninum leynir sér ekki húfan af Litla-Bæ.
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Heimamenn í Ísafjarðarbæ virkjaðir í að fá fundi og ráðstefnur í bæinn

Ísafjörður kynntur fyrir ferðaheild-
sölum sem vænlegur áfangastaður
Ísafjarðarbær hefur hrint af

stað verkefni til að kynna Ísa-
fjörð sem ráðstefnubæ. Verk-
efnið var kynnt fyrir heima-
mönnum á fundi á Hótel Ísa-
firði í síðustu viku og var
markmiðið að virkja þá til að
laða fundi og ráðstefnur til
bæjarins.

„Hugmyndin er að fá fólk
til að vera vakandi fyrir mögu-
leikum á að fá fundi og ráð-
stefnur hingað frá ýmsum fyr-
irtækjum, stofnunum og fé-
lagasamtökum sem það teng-
ist. Heimamenn hafa tengsl
inn í alls konar stofnanir og
geta verið lykilmenn í að virkja
þau. Sem dæmi var JC-þingið
haldið hér á Ísafirði síðasta
haust af því JC-liðar hér voru
áhugasamir og fengu það vest-
ur“, segir Rúnar Óli Karlsson,

atvinnu- og ferðamálafulltrúi
Ísafjarðarbæjar.

Um þrjátíu manns mættu á
fundinn og virtust áhugasamir
um að gerast gestgjafar fyrir
fundi eða ráðstefnur. Ráðgert
er að nálgast ráðstefnumark-
aðinn eftir fleiri leiðum t.d.
segir Rúnar Óli að þegar hafi
verið farin ein ferð til Reykja-
víkur að kynna Ísafjörð sem
áfangastað fyrir ferðaheildsöl-
um og að auki hafi verið haft
samband við öll ráðuneyti um
möguleika á ráðstefnuhaldi.

Á þessu ári er Ísland í for-
svari fyrir norrænu samstarfi
og segir Rúnar Óli að vegna
þess verði t.a.m. þrír fundir
haldnir á Ísafirði. Ísafjarðar-
bær vinnur að funda- og ráð-
stefnuverkefninu í samvinnu
við Flugfélag Íslands og um

tuttugu aðila í ferðaþjónustu
og rekstri samkomusala í bæn-
um. „Flugfélag Íslands hefur
ráðið sérstakan starfsmann til
að kynna áfangastaði sína fyrir
ráðstefnur og því er það geysi-
lega sterkt fyrir okkur að vera
tilbúnir og geta lagt fram okkar
kynningarefni“, segir Rúnar.

Rúnar Óli segir einn megin
kost við að sinna fundahópum
sé að þeir komi yfirleitt á vorin
og haustin. „Þannig opnast
möguleikar á að lengja ferða-
mannatímabið eins og allir eru
sammála um að þurfi að gera.
Þetta eru yfirleitt mjög góðir
kúnnar. Þeir dvelja ekki lengi
en nýta mikla þjónustu, kaupa
gistingu, fara í ferðir og nýta
afþreyingu. Oft eru makar með
í för og skipulögð sérstök dag-
skrá fyrir þá“, segir Rúnar Óli.

Frá fundinum á Hótel Ísafirði.

Ferðamannastaðir norðan Ísafjarðardjúps

Átta hundruð þús-
und til lendingabóta

Siglingastofnun úthlutar á
þessu ári 800 þúsund krónum
til lendingarbóta á ferða-
mannastöðum í eyðibyggðum
norðan Ísafjarðardjúps. Sjó-
ferðir Hafsteins og Kiddýar fá
úthlutað 300 þúsund krónum
til lendingarbóta í fjörunni á

Hesteyri í Jökulfjörðum en
áður hefur verið varið 600 þús-
undum til lendingarbóta þar á
árunum 2000 og 2001.

Ferðaþjónustan Grunnavík
fær 200 þúsund til að ljúka við
aðgengi að flotbryggju í
Grunnavík. Áður hafði jafn-

hárri upphæð verið varið til
lendingarbóta í Grunnavík á
árinu 2002. Þá fá Hornstrandir
ehf. úthlutað 300 þúsund krón-
um til að halda við og koma
upp legufærum í Aðalvík,
Fljótavík, Hlöðuvík og Horn-
vík.              – kristinn@bb.is

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar á Ísafirði

Samningur undirritað-
ur um smíði á nýjum bát

Sjóferðir Hafsteins og Kidd-
ýjar ehf. á Ísafirði hafa skrifað
undir samning um smíði á 38
farþega bát hjá bátasmiðjunni
Samtak í Hafnarfirði. Báturinn
verður afhentur í maí. Fyrir á
fyrirtækið tvo nýlega báta.
Annar er 48 farþega og hinn
22 farþega. Þegar sá nýjasti
verður kominn í flotann getur
fyrirtækið því flutt 108 farþega
í einni ferð. Að sögn Hafsteins
Ingólfssonar verður nýi bátur-
inn svipaður að gerð og flagg-
skip fyrirtækisins Guðrún
Kristjáns ÍS en töluvert hrað-
skreiðari. Mun ganghraði nýja
bátsins verða um 35 sjómílur.

Fyrirtækið hefur hingað til
verið með fastar ferðir í eyj-
arnar á Ísafjarðardjúpi og
einnig í Jökulfirði auk leigu-
verkefna. Nú verða hinsvegar

færðar út kvíarnar og í ráði er
að bæta við ferðum á Horn-
strandir. Samkeppni mun því
að líkindum harðna meðal út-
gerða farþegabáta við Djúp.

Hafsteinn sagðist í samtali
við blaðið vera bjartsýnn á

komandi sumar í ferðamenn-
skunni. Hann segir markaðinn
vera að stækka hægt og bítandi
meðal annars með fjölgun
skemmtiferðaskipa. Þeirri
þróun yrðu ferðaþjónustufyr-
irtækin að fylgja.  – hj@bb.is

Hinn nýi farþegabátur Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar mun
ekki verða síðri af glæsileik en flaggskip fyrirtækisins Guðrún
Kristjáns ÍS.
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VestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurvikunnar

Nafn: Kristján Haraldsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Á Hjalteyri 20.okt. 1947.
Atvinna: Orkubússtjóri.
Fjölskylda: Kvæntur Halldóru Magnúsdóttur og eig-
um við þrjú börn og þrjú barnabörn.
Helstu áhugamál: Fjölskyldan, stangveiði, bridge
og aðrar íþróttir.
Bifreið: Mitshubishi Pajero árgerð 1998.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Nýrri jeppa.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Vís-
indamaður.
Uppáhalds matur? Vel matreiddur fiskur.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Saltað selspik.
Uppáhalds drykkur? Te.
Uppáhalds tónlist? Létt klassík.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? KR, Man-
chester United, Ferrari og Michael Schumacher.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Íþróttir, fréttir og frétta-
tengt efni.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Börn náttúrunnar.
Fallegasti staður hérlendis? Dýrafjörður í svarta
logni.
Fallegasti staður erlendis? Það er enginn einn sem
stendur upp úr.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Sjónvarpið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Vera í
faðmi fjölskyldunnar eða í góðra vina hópi.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Óheiðarleiki, hann er vegvísir að vandræðum.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Horfi á björtu
hliðarnar.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Já.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
??????.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Það verður engu breytt á einum degi.
Lífsmottó? Að lifa lífinu í sátt við sjálfan sig og una
glaður við sitt.

Ætlaði að
verða vís-

indamaður

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

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að veita 520
þúsund krónur í styrk til upp-
byggingar hátíðaraðstöðu á
Þingeyri. Samþykkt var að
taka féð af liðnum íþrótta-

mannvirki undir rekstrarverk-
efni og fjárfestingar 2004 en
sá liður er samtals að upphæð
50 milljónir króna.

Áður hafði bæjarráð falið
bæjarstjóra að koma með til-

lögur að fjármögnun styrksins
innan gildandi fjárhagsáætl-
unar. Félag áhugamanna um
víkingaverkefni á söguslóðum
Gísla Súrssonar sótti um styrk-
inn til að koma upp varanlegri

aðstöðu fyrir ferðamenn vegna
ýmissa hátíðahalda. Gert er
ráð fyrir að Þingeyri verði mið-
punktur verkefnisins sem teygi
anga sína víða um Vestfirði.

– kristinn@bb.is

520 þúsund styrkur frá Ísafjarðarbæ
Víkingaverkefni á söguslóðum Gísla Súrssonar

Ökumenn á Ísafirði

Slakir í notk-
un stefnuljósa

Ökumenn á Ísafirði virðast
afspyrnu slakir í notkun
stefnuljósa. Gerð var könnun
við fjölfarin gatnamót í bæn-
um og gáfu ökumenn stefnu-
ljós þar í 65% tilvika. Einungis
55% ökumanna gáfu stefnu-
ljós út úr hringtorginu en 45%
hirtu ekki um það.

Nemendur í 10. bekk
Grunnskólans á Ísafirði sem
sitja valfagið fornám ökunáms
unnu könnunina og birta nið-
urstöður hennar á heimasíðu
skólans. Notkun ökuljósa

reyndist betri en í ljós koma
að allflestir notuðu ljósin eða
um 95% ökumanna.

Einnig athuguðu nemendur
notkun öryggisbelta. Þegar
ökumaður var einn í bílnum
þá var notkunin rétt um 70%,
þ.e. um 30% notuðu ekki belt-
in. Þegar tveir aðilar voru í
bíl, þ.e. ökumaður og farþegi í
framsæti var niðurstaðan sú
að um 85% ökumanna notaði
belti en um 75% framsætis-
farþega.

– kristinn@bb.is Hringtorgið á Ísafirði.

Sléttuhreppingar
syðra blótuðu þorra

Slétturhreppingar syðra
blótuðu þorra í Glersalnum

í Kópavogi fyrir stuttu.
Um 115 manns mættu til

veislunnar. Hagerup Isak-
sen segir skemmtunina

hafa mælst vel fyrir. Hann
segir Sléttuhreppinga syðra

hafa haldið þorrablót ann-
að slagið síðustu ár og í
fyrra var boðið til góu-
gleði. Blótsgestir nutu

skemmtiatriða og þöndu
raust sína í fjöldasöng við

undirleik Lúðvíks Ög-
mundssonar og Sigurðar

Björgvinssonar. Ungir
Sléttuhreppingar léku á

píanó og sýndu dans.
Ræðumaður kvöldsins var

Hjálmar Gíslason sem
flutti erindi í bundnu máli.

Að dagskrá tæmdri var
dansað fram eftir nóttu.

Sléttuhreppur fór í eyði um

Halldór Geirmundsson frá Fljótavík og Guðný Hermannsdóttir. Fyrir innan þau situr
Þórunn Vernharðsdóttir, einnig frá Fljótavík.                  Ljósmyndir: Hagerup Isaksen.

miðja síðustu öld og er nú
vinsæll áfangastaður ferða-

manna um Vestfirði.

Sléttuhreppingar á norðan-
verðum Vestfjörðum halda

þorrablót í félagsheimilinu í

Hnífsdal annað kvöld og
er búist við fjölmenni að
vanda. – kristinn@bb.is

Trogin voru skilin eftir heima og gengið að gnægðarborði
veitingamanna í staðinn.

Fólk lét vel af stemmningunni á þorrablóti Sléttuhreppinga
syðra.

Förum í hár saman...
Hefur þú áhuga á að gerast hárgreiðslu-

nemi?
Ef svo er, hafðu þá samband við Hár-

kompaní, Silfurgötu 1, Ísafirði.
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Til sölu
Til sölu er bifreiðin YF-564, sem er Suzuki

Vitara, árgerð 1996, sem er ekin 121 þús.
km.

Upplýsingar gefur innkaupastjóri, Gylfi
Guðmundsson í síma 450 3211.

– beislað náttúruafl!

Íbúð óskast til leigu
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ óskar

eftir að taka á leigu góða fjögurra herbergja
íbúð á Ísafirði sem fyrst. Reiknað er með
leigu til eins árs til að byrja með.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband
við stofnunina með upplýsingar um verð
og fleira sem máli skiptir.

Nánari upplýsingar gefur Þröstur Óskars-
son, framkvæmdastjóri (throstur@fsi.is).

Fornleifafræðingar sem unnu að uppgreftri á Eyrartúni á síðasta ári

Telja sig hafa grafið nið-
ur á útveggi Eyrarbæjarins

Fornleifafræðingarnir James Taylor, Adolf Friðriksson og Freya Sadarangani við uppgröft
á Eyrartúni í sumar.

Mannvistarleifar liggja rétt
undir grasrótinni á bæjarhóln-
um á Eyrartúni á Ísafirði sam-
kvæmt skýrslu Adolfs Frið-
rikssonar, fornleifafræðings
hjá Fornleifastofnun Íslands,
en hann leiddi uppgröft á
svæðinu síðastliðið sumar.
Minjasvæðið nær yfir um 2000
fermetra skika og segir í
skýrslunni sem Adolf ritstýrði
ásamt Andreu Harðardóttur
starfsmanni stofnunarinnar á
Ísafirði, að litlu virðist hafa
verið raskað frá því Eyrarbær-
inn var rifinn á ofanverðri 19.
öld. Grafið var í bæjarhólinn á
þremur stöðum og komu forn-
leifar í ljós í öllum skurðum. Í
norðanverðum hólnum, þ.e.
nær Eyrarskjóli, komu í ljós
hleðsluleifar sem fornleifa-
fræðingarnir telja allar líkur á
að séu hluti af útveggjum bæj-
arhúsanna.

Í hólnum sunnanverðum,
þ.e. nær minnismerki sjó-
manna, telja fræðimennirnir að
fundin sé smiðja bæjarins á
Eyri en inni í húsinu fundust
„áberandi merki elds og járn-

vinnslu.“ Alls voru skráðir 32
fundir, „einkum leirkersbrot,
naglar og ýmis brot, sem stað-
festa að minjarnar eru frá 19.
öld.“ Í skýrslunni kemur fram
að varðveisla byggingarleifa
sé góð og auk þess virðist varð-
veisluskilyrði í jarðveginum
ágæt enda hafi m.a. fundist
leifar af vefnaði. „Gefur það
góðar vonir um að ástand
minja sem liggja neðar í rústa-
hólnum sé mjög gott.“

„Hafi Eyrarbærinn verði
byggður á landnámsöld, og
hafi hann ávallt staðið á sama
stað, geyma þessir rústahólar
óslitna byggðasögu frá upp-
hafi. Ekki var grafið niður úr
mannvistarlögum í skurðun-
um, til að hrófla sem minnst
við minjunum á þessu stigi,
en með hliðsjón af þeirri upp-
hleðslu sem orðið hefur á
staðnum, má ætla að hólarnir
geymi um 1.7 m þykk lög af
merkum minjum.“

Til þessa hafa fáar fornleifa-
rannsóknir verið gerðar á Vest-
fjörðum og engar rannsóknir
á bæjarhúsum frá miðöldum

eða síðar, að sögn skýrsluhöf-
unda sem segja frekari rann-
sóknir á bæjarleyfum Eyrar
vera kærkomið tækifæri til að
bæta við þekkingu á menning-
arsögu landshlutans síðustu
aldir. Skýrsluhöfundar telja að
auki heppilegt, hafi menn í
hyggju að nýta túnið framan
við Safnahúsið, að kanna með
prufugreftri hvort fleiri minjar
leynist þar, þótt ekki sjáist
móta fyrir þeim á yfirborði.
„Þar gæti verðið um að ræða
leifar útihúsa, eða jafnvel eldri
kirkjustæði eða bæjarstæði.“

Fornleifafræðingarnir telja
heppilegast ef ráðist verður í
umfangsmiklar rannsóknir á
bæjarhólnum, að opna stórt
uppgraftarsvæði, „rannsaka
efstu minjarnar í áföngum og
meta hvort mögulegt sé að
varðveita þær og kynna al-
menningi eða hvort vert væri
að halda rannsóknum áfram
og rannsaka eldri mannvistar-
leifar einnig“, eins og segir í
skýrslunni.

Ísafjarðarbær stóð að rann-
sókninni á Eyrarbænum í sam-

starfi við Fornleifastofnun,
Byggðasafnið á Ísafirði og
Hugvísindastofnun Háskóla
Íslands.        – kristinn@bb.is

Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar

Skoðar tillögur Elíasar
um rekstur grunnskóla

Á síðasta fundi fræðslu-
nefndar Ísafjarðarbæjar voru
ræddar tillögur í sex liðum sem
Elías Oddsson, fræðslunefnd-
armaður lagði fram á dögun-
um. Ákveðið var að skoða
ýmsa þætti í rekstri skólanna
nánar í ljósi tillagnanna og seg-
ist Elías vera ánægður með
umræðurnar á fundinum.

„Fræðslumál eru þess eðlis
að þau þurfa að vera í sífelldri
skoðun og umræðu. Hlutverk
fræðslunefndar er að skapa
sem bestan grunn til árangurs
í skólastarfinu og því þarf um-
ræða sem þessi að fara fram.
Á næstu vikum fer fram fagleg
vinna og út frá niðurstöðum
þeirrar vinnu mun nefndin taka

sínar ákvarðanir“, segir Elías.
Í tillögum Elíasar var lagt

til að stofnaður verði vinnu-
hópur sem hafi það að mark-
miði að auka samvinnu milli
skóla bæjarins og að kannað
verði hvort ekki sé tímabært
að sameina 8., 9. og 10. bekki
skólanna. Einnig verði kannað
hvort ekki megi endurskoða

stjórnskipulag skólanna og
hvort hægt sé að nýta húsnæði
þeirra betur. Þá lagði Elías til
að athugað verði hvort hægt
sé að ná fram hagræðingu með
því að bjóða út matseld fyrir
skólana.

Að sögn Elíasar hefur verið
ákveðið að ræða þessi mál á
fundi nefndarinnar 2. mars.

Uppgræðsla leiðigarðsins við Seljalandsmúla hefst í sumar

Áætlað að bjóða verkið út í mars
Uppgræðsla leiðigarðsins

við Seljalandsmúla hefst í
sumar að sögn Sigurðar Mar
Óskarssonar, bæjartæknifræð-
ings Ísafjarðarbæjar. Áætlað
er að bjóða verkið út í mars en
það er til þriggja ára. Sigurður
segir að í sumar verði sáð í allt
framkvæmdasvæðið og plant-
að trjám í neðri hluta þess. Á
öðru ári verður plantað í efri
hlutann og á því þriðja fer fram

eftirfylgni með að verkið hafi
tekist og verður það sem hefur
misfarist í uppgræðslunni lag-
að.

„Ætlunin er að sá grasi á
öllu svæðinu í sumar og loka
því þannig. Væntanlega verð-
ur ekki hægt að planta út í
nema hluta svæðisins á hag-
stæðasta tíma fyrir gróðurinn
svo útplöntunni er dreift á tvö
ár“, sagði Sigurður. Leiðigarðurinn við Seljalandsmúla.
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Jón Fanndal Þórðarson garðyrkjumaður með meiru

Er fyrst og fremst
landsbyggðarmaður

Jón Fanndal Þórðarson þarf ekki kynna
fyrir þeim sem leið eiga um Ísafjarðarflug-
völl. Þar stendur hann vaktina alla daga og

selur ferðamönnum ýmsan varning. Þar
skapast oft fjörugar umræður um landsins
gagn og nauðsynjar enda hefur maðurinn

skoðanir á hlutunum. Skoðanir sem hann er
óhræddur að láta í ljós. Jón hefur fengist við

ýmsa hluti um ævina. Ungur lærði hann
garðyrkju og framleiddi gúrkur og tómata í
nyrstu gróðurstöð í heiminum. Í Ísafjarðar-

djúpi af öllum stöðum. Þar tók hann sér
fleira fyrir hendur ásamt sveitungum sínum.

Hann tók þátt í því að færa byggðina til
nútímans. Það dugði ekki til. Undanfarin ár

hefur Jón verið tölvert áberandi í hinni
pólitísku umræðu á Ísafirði. Jón var beðinn

að segja lesendum sögu sína. Á stóru er
stiklað því hann hefur víða farið og víða

langt hönd á plóg.

árið 1953 ætluðum við saman
á vertíð í Vestmannaeyjum en
það gaf aldrei til Eyja. Í milli-
tíðinni hittum við kennara okk-
ar Ólaf Val Hansson sem þá
var nýkominn frá Alaska.
Hann var mikill garðyrkju-
fræðingur. Hann spurði okkur
hvort við vildum ekki fara til
Bandaríkjanna og vinna þar
við garðyrkjustörf. Nú við
slógum til og fórum saman út.
Ég var eitt ár en Kristinn Jón
var heldur lengur. Ég var með
svo mikla ættjarðarást að ég
hélt ekki lengur út. Við bjugg-
um í Íþöku í New York ríki.
Sá sem átti stöðina sem við
unnum í átti garðyrkjustöðvar
á mörgum stöðum í Bandaríkj-
unum. Í okkar stöð voru ein-
göngu framleidd blóm af öll-
um gerðum. Mikið af lauka-
blómum og einnig blómið sem
við köllum jólastjörnu. Við
höfðum aldrei komið til út-
landa áður og þetta var meira
ferðalag en nú tíðkast. Við
flugum frá Reykjavík og flug-
ið tók 14 tíma. Viðkoma var
höfð í Gander á Nýfundna-
landi til þess að taka bensín.
Þegar ég flaug til baka
tók flugið hins vegar
ekki nema 10 tíma.“

– Hvernig leist
þér á Banda-
ríkin á þess-
um árum?

„Við kom-
um þarna út á
miðjum Mc-
Carty árun-
um. Þá var
mikil tor-

– Fyrst að upprunanum Jón
Fanndal. Hvaðan ertu?

„Ég er fæddur á Laugalandi
í Skjaldfannardal í Djúpi árið
1933. Þar bjuggu foreldrar
mínir og þar ólst ég upp. Fór
síðan í skóla í Reykjanesi 10
ára gamall og kláraði barna-
skóla og síðan tvo vetur sem
kallað var í þá daga framhalds-
nám. Síðan lá leið mín í Garð-
yrkjuskóla ríkisins í Hvera-
gerði og lærði þar garðyrkju
sem var tveggja ára nám. “

– Hvernig stóð á því að þú
bóndasonurinn úr Djúpi ferð í
garðyrkjuskóla fremur en
bændaskóla?

„Það skapaðist trúlega af því
að í þá daga hafði fólk ekki
mikið fé á milli handanna. Í
þessum skóla var hinsvegar
unnið með námi þannig að
maður gat haft af því viður-
væri. Á sumrin var unnið í
gróðurhúsunum og þannig
vann maður sér inn fyrir uppi-
haldi. Ég var nú ekkert ákveð-
inn í því að verða garðyrkju-
maður eða að starfa við þá
grein yfirleitt. Það urðu á end-
anum 40 ár sem ég vann við
störf tengd garðyrkjunni.“

Fingraför tekinFingraför tekinFingraför tekinFingraför tekinFingraför tekin
af öllum fingrumaf öllum fingrumaf öllum fingrumaf öllum fingrumaf öllum fingrum

– Þú ferð svo til Bandaríkj-
anna?

„Já, við vorum saman í skól-
anum ég og sveitungi minn
Kristinn Jón Jónsson sem
seinna bjó á Ísafirði og lést
nýverið. Þegar skólanum lauk

tryggni í garð allra. Það voru
svipaðar aðferðir þá og eru
nú. Það voru tekin fingraför af
öllum fingrum og send út áður
en maður fékk leyfi til þess að
komast til landsins. Einnig
þurfti að svara spurningum um
stjórnmálaskoðanir. Ekki
bara mínar heldur ætt-
ingjanna líka. Þá var
endalaust verið að leita
að kommúnistum. Ég
sagði að enginn ætt-
ingi minn væri
kommúnisti og þar
varð ég að afneita
einum ættingja
minna. Hann var
vinstri sinnaður og
mér þótti öruggara
að afneita honum
blessuðum svo ég
fengi að koma til lands-
ins. Þetta er í eina skipt-
ið á æfinni sem ég hef
afneitað ættingja. Ég ferð-
aðist mikið á þessu ári um
Bandaríkin því við Kristinn
Jón keyptum okkur báðir
bíla þarna úti þannig að
það var hægur vandi að
ferðast um í fríum.
Bíllinn sem ég keyp-
ti kostaði 500 doll-
ara sem var 500
tíma vinna. Þetta
var bíll af gerðinni
Hudson. Mikill
kostagripur. Ég
flutti hann með
mér heim og
hann endaði hjá
mér inn í Djúpi
þar sem hann var
grafinn.“

Útlendingar flokk-Útlendingar flokk-Útlendingar flokk-Útlendingar flokk-Útlendingar flokk-
aðir með svertingjumaðir með svertingjumaðir með svertingjumaðir með svertingjumaðir með svertingjum

– Þið hafið verið með einn

dollara á tímann. Var það
svipað og aðrir höfðu í laun?

„Nei aldeilis ekki. Útlend-
ingar voru flokkaðir með

svertingjum í launum. Þeir
voru líka með doll-

ar á tímann.
Hvítir menn

voru með
mun meira
í laun.“

– Þér hefur aldrei dottið í
hug að setjast að þarna ytra?

„Nei það kom aldrei til
greina. Ég var of mikill Íslend-
ingur í mér til þess. Ég varð að
komast í tæri við minn fjalla-
læk. Þetta var hins vegar mjög
góður og skemmtilegur tími
þarna úti. Hann gaf mér mikið
og það er nauðsynlegt hverjum
manni að gera eitthvað í þessa
veru. Þannig verða menn víð-
sýnni.“

– Hvernig kunnirðu við
Bandaríkjamenn?

„Ég kunni mjög vel við þá.
Það sem mér líkaði hins vegar
ekki í þeirra fari var þetta eilífa
hernaðarbrölt þeirra. Það fór
mjög illa í mig og hefur alltaf
gert. Þegar ég kom heim fór
ég að vinna á Keflavíkurflug-
velli sem aðstoðarmaður á

veðurstofunni þar. Þar hélt
ég því áfram að um-

gangast Bandaríkja-
menn. Íslendingar

ráku þessa veð-
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urstofu með hernum og unnum
við Íslendingarnir náið með
hermönnunum. Þar kynntist ég
ennþá betur hermennskunni og
stríðstólunum. Það kom best í
ljós á svokölluðum heræfing-
ardögum. Þá höfðu þeir með
sér byssurnar í vinnuna og
höfðu þær hjá sér á borðinu.
Þetta voru nú bara strákar eins
og ég. Á þessum byssum voru
stingir og þeir voru að bregða
þeim á loft. Eitt skiptið setti
einn byssustinginn í glensi að
hálsinum á mér og ég fór að
skellihlægja. Þá sögðu kanar-
nir við okkur að við tryðum
ekki á mátt byssunnar. Það
var nefnilega málið. Þegar þú
beinir byssu að Íslendingi þá
fer hann að hlægja en kaninn
réttir ósjálfrátt upp hendur. Ég
gat aldrei skilið þessa dýrkun
byssunnar og hef síðan verið
andsnúinn öllu herbrölti. Ég
er friðarins maður. Þessi veð-
urstofa á vellinum var ein-
göngu þjónusta við flugið.“

Nyrsta gróður-Nyrsta gróður-Nyrsta gróður-Nyrsta gróður-Nyrsta gróður-
hús í heimihús í heimihús í heimihús í heimihús í heimi

„Eftir fjögur ár á veðurstof-
unni var mig farið að kitla í
fingurna. Þeir voru að verða
grænir og ég ákvað ásamt konu
minni Margréti að halda vestur
í Djúp að Laugarlandi og setti
upp gróðrastöðina Laugarás.“

– Var það ekki hreint brjál-
æði á þessum árum að taka sig
upp úr Reykjavík og halda
norður á hjara og setja upp
garðyrkjustöð? Var ekki betra
að gera það annars staðar.?

„Jú, þetta var auðvitað kann-
ski dálítil bilun. Það verður
hins vegar að segja það eins
og er að ég hafði fengið hvatn-
ingu til þess að gera þetta.
Meðal þeirra sem hvöttu mig
var Sigurður Bjarnason frá
Vigur sem þá var alþingismað-
ur og ritstjóri Morgunblaðsins.
Þegar ég var búinn að setja
upp fyrsta gróðurhúsið þá birti
hann viðtal við mig í Morgun-
blaðinu með fyrirsögninni
„Nyrsta gróðurhús í heimi“.
Ég held að það hafi verið rétt
hjá honum að þetta hafi verið
nyrstu gróðurhús í heimi sem
ég reisti þarna. Þarna vorum
við í 25 ár. Það sem skipti
sköpum í framleiðslunni var
auðvitað jarðhitinn sem þarna
var.“

– Varstu ekki var við neinar
efasemdir frá stjórnvöldum
vegna þessara framkvæmda
þinna?

„Nei, ég get ekki sagt það.
Ég fékk alveg eins fyrirgreið-
slu og aðrir sem stóðu í upp-
byggingu á þessum tíma.
Þannig að mér var ekkert refs-
að fyrir að láta mér detta það í
hug að setja upp gróðurhús í
Ísafjarðardjúpi.“

Slæmar og góðarSlæmar og góðarSlæmar og góðarSlæmar og góðarSlæmar og góðar
samgöngursamgöngursamgöngursamgöngursamgöngur

– En hvernig var að reka
þessa starfsemi?

„Það gekk vel. Það voru aðr-
ir tímar en nú eru. Ég fram-
leiddi fyrst og fremst gúrkur
og tómata. Í þá daga voru sam-
göngur erfiðar og menn fluttu
ekki þessar vörur að sunnan.
Ég naut þess. Ég hafði öruggar
samgöngur með Djúpbátnum

til Ísafjarðar og gat fullnægt
þörfum Vestfirðinga í þessum
tegundum í 25 ár. Reyndar
dugðu Vestfirðir mér ekki því
á seinni árunum fór ég einu
sinni í viku með vörur til Búð-
ardals og sendi tómata með
mjólkurbílnum út á Snæfells-
nes. Þannig að ég var með
hluta af Nesinu líka. Síðan
framleiddi ég sumarblóm sem
ég seldi um alla Vestfirði. Var
með umboðskonur á hverjum
stað sem seldu grimmt.“

– En fleira varstu með á
þínum snærum í Djúpinu?

„Já, við vorum alltaf að
reyna að bjarga okkur. Við
settum upp saumastofu þar
sem við saumuðum frystihúsa-
sloppa. Öll frystihús á Vest-
fjörðum keyptu af okkur nema
þau sem tilheyrðu Samband-
inu sáluga, þau vildu frekar
kaupa sloppa af Sambandinu.
Við sniðum efnið og síðan
keyrðum við efni á bæina þar
sem konurnar saumuðu. Þann-
ig dreifðist starfsemin á marga
bæi í Djúpinu. Þetta er eini
iðnaðurinn sem þrifist hefur í
Djúpinu. Þessi saumastofa
sem hét Saumastofa Margrét-
ar, gekk mjög vel.“

– En af hverju hættirðu bú-
skap?

„Það er nú svo skrítið að
það voru bættar samgöngur
sem þrengdu að okkur. Það
var orðið auðveldara að flytja
grænmeti vestur og búin syðra
stækkuðu og það varð erfiðara
að keppa við þau. Auk þess
var þetta orðinn langur tími.
Það má því segja að þessi starf-
semi hafa orði fórnarlamb
bættra samgangna og einnig
hafði stórræktin áhrif. Heita
vatnið var kannski líka í minna
lagi á veturna. Þetta var líka
orðinn góður tími 25 ár.“

Rafmagnið kemurRafmagnið kemurRafmagnið kemurRafmagnið kemurRafmagnið kemur
– Það urðu nú framfarir á

þessum tíma sem þið bjugguð
í Djúpinu?

„Já, þegar við komum árið
1958 var ekkert rafmagn í
Djúpinu. Rafveita Snæfjalla-
hrepps var síðan stofnuð að
frumkvæði Engilberts Ing-
varssonar. Hann var driffjöð-
urin í þessu framfaramáli sem
og öðrum, og við stóðum við
bakið á honum. Síðan bættust
aðrar virkjanir við og þegar ég
fór árið 1983, voru allir bæir
komnir með rafmagn. Þarna
réð eingöngu samtillt átak íbú-
anna sjálfra. Þetta var einka-
framtakið í sinni bestu mynd
enda gekk ég í Sjálfstæðis-
flokkinn á þessum árum. Það
var bara aldrei á dagskrá hjá
stóru raforkufyrirtækjunum að
koma rafmagni til okkar. Við
urðum því að gera þetta sjálfir.
Þetta var mikil vinna því þetta
var að mestu unnið í sjálfboða-
vinnu. Það voru hins vegar
hrepparnir sem áttu virkjan-
irnar utan virkjunarinnar sem
Jón Fannberg reisti fyrir eigin
reikning í Mjóafirði. Þetta var
ekki dýrt rafmagn. Það urðu
hins vegar áföll í rekstrinum á
vetrum en í heildina þá var
þetta frekar hagkvæmt.

Síðar tók Orkubúið við
virkjunum og það var gæfu-
spor. Orkubúið hefur sinnt
þessum byggðum afbragðsvel.

Það urðu skiptar skoðanir
hvort við ættum að afhenda
Orkubúinu virkjanirnar en
reynslan hefur sýnt að það var
rétt ákvörðun. Orkubúið hefur
sinnt öllum bæjum í Djúpinu
mjög vel að öllu leyti. Þannig
að það er ekkert skrýtið að ég
skuli hafa sterkar taugar til
Orkubúsins og hafi brugðist
hart við þegar menn ákváðu
að selja hlut sveitarfélaganna
til ríkisins. Virkjanirnar, Mýr-
arárvirkjun og Blævardalsár-
virkjun mala ennþá fyrir Orku-
búið. Áður en þessar virkjanir
komu voru bara ljósavélar á
hverjum bæ. Þannig að eftir
að virkjanirnar komu þurftu
menn ekkert að hugsa um
olíu.“

Glíman umGlíman umGlíman umGlíman umGlíman um
sláturhúsiðsláturhúsiðsláturhúsiðsláturhúsiðsláturhúsið

– Þið reynduð nú að byggja
upp fleira í Djúpinu á þessum
árum?

„Já, það var ýmislegt reynt
til þess að treysta byggð. Þegar
ég var oddviti tókum við
ákvörðun að láta bora eftir
heitu vatni á Nauteyri. Við
fengum Orkustofnun í lið með
okkur. Það var þarna 50 gráðu
heitt vatn áður. Það var borað
og borað og á tímabili vorum
við að gefast upp en einn dag-
inn sullaðist vatnið. Þá létti
oddvitanum. Þetta heita vatn
opnaði ýmsa möguleika.

Á tímabili var nánast frá-
gengið að byggja sláturhús á
Nauteyri í samvinnu við Norð-
urtangann á Ísafirði sem þá
rak kjötvinnslu. Fyrirtækið
Snæfell hf. hafði verið stofnað
í stofunni heima til þess að
reka sláturhúsið. Við lætum
teikna mjög fullkomið hús sem
uppfyllti allar ströngustu kröf-
ur. Eins og menn muna var þá
sláturhús á Ísafirði sem varla
var hægt að horfa á ógrátandi,
það var svo lélegt. En þá fór
kaupfélagsveldið af stað. Yfir-
dýralæknir sem starfaði eftir
skipunum frá Sambandinu
gerði alls konar athugasemdir
við teikningarnar þrátt fyrir
að þær væru mjög fullkomnar.
Síðan tilkynntu kaupfélags-
menn að þeir hyggðust byggja
nýtt sláturhús á Ísafirði. Þetta
var mikið stríð. Staðreyndin
var sú að hefði verið boðlegt
hús á Ísafirði hefði aldrei kom-
ið til þess að við færum að
byggja innfrá. En svona var
nú pólitíkin í þá daga. Við
fengum aldrei leyfi til þess að
byggja þetta hús og eins og
allir vita kom aldrei neitt hús
hér á Ísafirði og nú eru engin
sláturhús á Vestfjörðum.

Upphaflega vildi ég byggja
sláturhús í Mjóafirði þar sem
þar hefði það verið meira mið-
svæðis. Það kom hins vegar í
ljós að þar var ekki nægilega
gott vatn þannig að niðurstað-
an varð sú að stefna á uppbygg-
ingu á Nauteyri. Hvað hefði
orðið í búskap í Djúpinu hefði
okkur auðnaðst að byggja hús-
ið ,veit ég ekki. Eitt veit ég þó
að byggðin þar væri ekki verr
stödd núna ef svo hefði farið.
Við ætluðum að hafa frum-
vinnslu kjötsins innfrá og síð-
an yrði það unnið áfram í kjöt-
vinnslu Norðurtangans. Með

því hefðu skapast nokkur störf
þarna. Hvort við hefðum getað
komið í veg fyrir brottflutning
fólksins þori ég ekki að segja.
Það veit enginn. Það hefði
hinsvegar verið auðveldara að
vera sauðfjárbóndi. Breyting-
arnar á síðustu árum hafa hins-
vegar verið það miklar að það
er erfitt að segja.“

– En svo fóruð þið í laxeld-
ið?

„Já, þar byrjuðum við í nafni
hreppsins og seinna kom
Norðurtanginn inn í það með
okkur og seinna fleiri fyrir-
tæki. Þetta var orðinn mikill
rekstur þegar best lét en því
miður gekk hann ekki upp
frekar en annað eldi á þeim
tíma.“

– En þú komst nú oft út á
Ísafjörð á vetrum til vinnu?

„Já, ég gerði það mikið. Í
mörg ár var ég í rækjunni.
Byrjaði að þvo þar kassa en
endaði sem pillari hjá Olsen.
Það var skemmtilegur tími. Ég
hafði mikinn áhuga á þessu
starfi sem pillari. Að hafa góð-
an pillara er lífsnauðsynlegt
hverri verksmiðju. Nýtingin
skipti öllu máli. Með nýtingar-
tölurnar var farið sem manns-
morð. Þar lugu menn miskunn-
arlaust milli verksmiðja því
samkeppnin var gríðarhörð.
Þar sem ég hafði áhugann
fylgdi árangurinn á eftir. Ég
náði góður árangri. Svo góðum
að ég fór seinna að aðstoða
menn á öðrum stöðum við að
setja upp verksmiðjur og end-
urskipuleggja þær“

GarðyrkjumaðurGarðyrkjumaðurGarðyrkjumaðurGarðyrkjumaðurGarðyrkjumaður
í Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavík

– En síðan flytjið þið suður?
„Já, 1983 förum við suður

og ég réð mig sem garðyrkju-
mann hjá Reykjavíkurborg og
starfaði við garðyrkju í nokkur
ár. Ég var samhliða með eigin
rekstur og tók að mér heildar-
viðhald á görðum og útisvæð-
um fyrir einstaklinga og fyrir-
tæki. Eftirminnilegast er nú
þegar ég tók þátt í að endur-
byggja Viðey. Davíð Oddsson
hafði ákveðið vígslu hennar
með löngum fyrirvara og
meira að segja hafði ákveðið
klukkan hvað vígslan hæfist.
Til að byrja með var ég ekki í
verkinu. Hins vegar gekk garð-
yrkjuhlutinn ekki sem skyldi
og því fól borgarverkfræðing-
ur mér að taka við verkinu og
til þess mætti ég taka með mér
þá menn sem ég þyrfti. Þetta
var mikli spenna því ekki kom
til greina að fresta vígslunni.
Ég var þarna með flokk manna
í marga daga og við unnum
stærsta hluta sólarhringsins og
sváfum út í eyju. Þegar við
síðan sigldum í land að verki
loknu mættum við báti Davíðs
og Vigdísar forseta á leið í
vígsluna þannig að ekki mátti
tæpara standa. Mér fannst ekk-
ert erfitt að flytja suður. Við
höfðum búið þar áður og þetta
var ekki annað en eðlileg þró-
un að flytja þangað í nokkur
ár. Okkur leið mjög vel syðra.“

– Hvernig í ósköpunum
dettur þér þá í hug sextugum
manninum að flytja aftur vest-
ur?

„Já, þetta er auðvitað mikil

bilun. Ég var bara orðinn
þreyttur í garðyrkjunni eftir
40 ár og þegar mér bauðst að
taka við Brúarnesti þá sló ég
til og rak þá verslun í nokkur
ár. Síðan tók ég einnig við
Flugbarnum á Ísafjarðarflug-
velli og það var mikið gæfu-
spor. Það er afskaplega góður
vinnustaður ekki síst fyrir
menn á mínum aldri.“

Sjálfstæðismað-Sjálfstæðismað-Sjálfstæðismað-Sjálfstæðismað-Sjálfstæðismað-
urinn Jón Fanndalurinn Jón Fanndalurinn Jón Fanndalurinn Jón Fanndalurinn Jón Fanndal
– En nú vannst þú hjá

Reykjavíkurborg á þeim árum
sem Davíð Oddsson var borg-
arstjóri?

„Já, það gerði ég og hann
stóð sig vel sem borgarstjóri
enda kaus ég hann. Ég var á
þessum árum sjálfstæðismað-
ur. Hafði verið það frá því á
Djúpárunum. Var mjög virkur
í starfinu. Ég varð nú svo fræg-
ur að stjórna kosningabarátt-
unni hér vestra fyrir alþingis-
kosningarnar í desember 1979.
Það var merkileg barátta sem
tapaðist í raun á einu slagorði.
Í upphafi baráttunnar voru
Sjálfstæðismenn með unnið
spil. Þá datt mönnum í hug að
setja fram slagorðið um leiftur-
sókn gegn verðbólgu. And-
stæðingarnir sneru því í leiftur-
sókn gegn lífskjörum. Það var
snilldarbragð og eftir það átti
Sjálfstæðisflokkurinn ekki
möguleika. Svona geta nú
hlutir verið fljótir að breytast.
Ég hef hins vegar alltaf mynd-
að mér eigin skoðanir. Ekki
tekið öllu sem sjálfsögðu. Ekki
látið teyma mig. Sennilega
rekst ég illa í flokki.

Nú hafa leiðir mínar og
Sjálfstæðisflokksins skilið.
Mér líkaði ekki frjálshyggjan
og þessi óhefta markaðshyggja
sem í dag er rekin af flokknum.
Það gengur ekki upp að pen-
ingarnir eigi að ráða öllu. Það
eru bara orðin verk djöfulsins
þegar svo er komið. Enda er
þessi stefna að koma í bakið á
flokknum núna. Það er ekki
gáfulegt að vekja upp draug
þegar maður veit ekki hvernig
á að hafa stjórn á honum. Það
eru mörg merki um að nú sé
komið að skuldadögum þess-
arar óheftu markaðshyggju.
Auðvitað þurfum við mark-
aðsbúskap en hann má ekki
verða óheftur. Frelsi eins má
ekki hefta annan. Síðan eru
menn að bregðast við á síðustu
stundu og reyna að redda hlut-
unum eins og við sáum í
sparisjóðsmálinu um daginn.
Þau vinnubrögð voru fyrir neð-
an allar hellur. Það er lág-
markskrafa til stjórnmála-
manna að þeir viti hvaða af-
leiðingar þeirra eigin sam-
þykktir muni hafa. Það er ekki
alltaf hægt að koma eftirá og
segjast ekki hafa séð fyrir af-
leiðingar eigin gjörða. Síðan
hefur frammistaða flokksins í
landsbyggðarmálum og sjáv-
arútvegsmálum einnig valdið
mér sárum vonbrigðum. Ég er
fyrst og fremst landsbyggðar-
maður.“

ByggðamálinByggðamálinByggðamálinByggðamálinByggðamálin
– Hvað finnst þér um stöðu

mála hér vestra. Eigum við
einhverja möguleika að halda

hér byggð?
„Já, það er mín skoðun. Í

gegnum tíðina hafa verið hæð-
ir og lægðir í öllum byggðar-
lögum. Við vorum í mikilli
uppsveiflu á skuttogaraárun-
um en einnig höfum við fengið
slæma tíma inn á milli. Ég trúi
því að við munum fara uppá-
við að nýju. Til þess að það
gerist hins vegar, verðum við
að fá að nýta fiskinn. Það er
lykilatriði. Við eigum hins
vegar að fagna öllum störfum
sem hingað koma. Nú hafa
bæjaryfirvöld hér rekið þá
stefnu í sex ár að ekki eigi að
hrópa á torgum. Það eigi að
reka hæga og hljóða baráttu
fyrir okkar hagsmunum. Þetta
er vitlaus stefna. Við verðum
að láta í okkur heyra af fullum
krafti. Það er bráð nauðsyn-
legt. Það verður einhver að
halda á kyndlinum. Birna Lár-
usdóttir, forseti bæjarstjórnar
sagði einu sinni að hingað
þyrfti bara að flytja fólk. Þá
myndi allt leysast. Það er mikil
vitleysa. Fyrst verður vinnan
að koma og síðan kemur fólk-
ið. Því miður virðist mér að
þeir sem okkar málum stjórna
séu því miður ekki í tengslum
við venjulegt fólk og þess
vegna fá menn svona rang-
hugmyndir.

Síðan hefur her manna á
vegum sveitarfélaga verið að
byggja upp atvinnu að sagt er.
Ég vil nú spyrja: Hvað hefur
komið út úr vinnu alls þessa
fólks? Sér þess stað einhvers
staðar? Hvað hefur það skapað
mörg atvinnutækifæri? Þvert
á móti hafa störf verið að
hverfa héðan og enginn segir
neitt. Það að stjórnvöld treysta
sér til þess að færa héðan störf
eins og í tilfelli Vegagerðar-
innar segir mér bara það að
stjórnmálamenn hér hafa enga
vigt. Ef hér væru staðfastir
stjórnmálamenn sem létu í sér
heyra, dyttu mönnum svona
hlutir ekki í hug. Þegar kemur
síðan að því að lýsa eigin ágæti
þá er þetta fólk tilbúið að hrópa
á torgum. Þá má hrópa en ekki
þegar gengið er á rétt okkar.
Þá á bara að beygja sig í lotn-
ingu.

Ég hef ekki gleymt byggða-
áætlun Vestfjarða sem var
ágætt plagg. Hún var sam-
þykkt. Þar voru listaðar upp
framkvæmdir fyrir tugi millj-
arða. Hverjar hafa verið efndir-
nar. Hvað hefur verið gert?
Ekkert svo ég viti til. Það er
auðvitað svakalegt að þurfa
að viðurkenna þetta. Hér eru
bara engir þungavigtarmenn
lengur í pólitík. Þungavigtar-
menn sem ekki verður gengið
framhjá. Mér virðist hægt að
misbjóða mönnum hér enda-
laust. Því miður. Vinnan er
lykilatriði og það ættu allir að
vita. Fyrr gerist ekkert.“

Jón Fanndal Þórðarson er
kominn á áttræðisaldur. Á
þeim aldri eru venjulegir menn
farnir að hægja á sér. Jón má
hins vegar ekki vera að því.
Hann hefur brennandi áhuga á
lífinu og hefur ekki tíma til
þess að verða gamall. Hann
hefur eldmóð. Vill taka af
skarið. Lætur ekki bjóða sér
hvað sem er. Hann er stoltur
af uppruna sínum og vill að
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Blaðamaður!
Óskum eftir að ráða blaðamann til starfa.

Viðkomandi þarf að hafa góð tök á íslensku
máli, geta unnið sjálfstætt og undir álagi og
hafa staðgóða þekkingu á Vestfjörðum.

Um framtíðarstarf er að ræða. Viðkomandi
þarf að gefa hafið störf eigi síðar en í maí.

Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í
síma 456 4560. Einnig er hægt að senda
umsóknir á netfangið bb@bb.is

landsmenn allir eigi samleið.
Hann hefur staðið í eldlínu
hnignandi byggðar. Lífið hefur
fært honum reynslu sem mörg-

um væri hollt að tileinka sér.
Hvers vegna ekki að hlusta
þegar hann segir skoðanir sín-
ar?             –Halldór Jónsson.

Þórólfur Halldórsson á Patreksfirði skrifar

Beturvitinn Stakkur
Í BB 11. febrúar sl. setur

Stakkur sig enn á ný í stellingar
hins almáttuga beturvita. Bet-
urvita, sem  í krafti þess hul-
iðshjálms sem BB varpar yfir
hann, getur leyft sér að leggja
mönnum orð í munn og gagn-
rýna ómálefnalega allt og alla,
mis illa upplýstur þó um stað-
reyndir máls.  Hinn hugum-
stóri beturviti hangir á þessum
pilsfaldi leyndarinnar eins og
hundur á roði.

Í pistli sínum rangfærir og
rangtúlkar beturviti ýmislegt
sem ég skrifaði í grein minni í
BB 28. janúar sl. um nýtt
skipurit Vegagerðarinnar og
tvenn jarðgöng í „sveitarfé-
laginu“ Vestfjörðum. Hann
gerir Vegagerðinni upp ástæð-
ur fyrir nýju skipuriti og reynir
að gera bæjarstjóra og bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar tor-
tryggilega. Aðdróttanir betur-
vita eru slíkar að annað hvort
er hann alveg ólesinn í málinu
og veit þar af leiðandi ekki
betur, eða, sem líklegra er,
hann talar gegn betri vitund.
Þó svo að beturviti hafi verið
litlu nær eftir lestur greinar
minnar í BB, gerir hann lítið
úr hinum almenna lesanda BB,
með því að ætla honum að
vera jafn litlu nær og beturviti

var sjálfur eftir lesturinn.
Ég hef t.d. engan séð nema

beturvita halda því fram að
með orðum mínum: „Hið nýja
skipurit Vegagerðarinnar er
mál sem er með öllu óskylt
þeirri hugmynd að Ísafjörður
verði gerður að kjarnasvæði
fyrir Vestfirði“ sé ég að draga
þá ályktun „að í framhaldi

þessa flutnings yfirstjórnar til
Borgarness muni jarðgöng
verða gerð undir Hrafnseyrar-
heiði og Dynjandisheiði og
menn skreppa í gleraugnabúð-
ina á Ísafirði ...“ eins og betur-
viti heldur fram í pistli sínum.

Beturviti talar síðan eins og
það sé einkamál hans og bæj-
arstjórnar Ísafjarðar hvaða hátt
Vegagerðin á Ísafirði (les
Vegagerðin á Vestfjörðum),
hefur á þjónustu þeirri sem
hún veitir, líkt og Vegagerðin
eigi ekki líka að þjóna Bolvík-
ingum, Strandamönnum, Súð-
víkingum, íbúum Reykhóla-
hrepps, Tálknfirðingum og
Barðstrendingum svo ekki sé
minnst á Dýrfirðinga og „ís-
firska“ Arnfirðinga.

Beturviti klikkir svo út með
því að hafa vit fyrir okkur
óupplýstum pöpulnum á Vest-
fjörðum að þar sem okkur fer

fækkandi og Reykvíkingum
fjölgandi sé nú vissara að við
séum ekki að setja okkur á
háan hest og krefjast forgangs
í vegaframkvæmdum á meðan
það vantar enn nokkur mislæg
gatnamót á höfuðborgarsvæð-
inu!

Það er svosem rétt hjá bet-
urvita að utan Vestfjarða fer
vitneskja almennings um
hvernig malarvegir líta út
þverrandi.  Ég lít svo á að
þetta sé vitneskja sem við þurf-
um ekkert sérstaklega á að
halda, og að full ástæða sé til
þess að keppa að því leynt og
ljóst að við verðum jafn fáfróð
um þetta og íbúar höfuðborg-
arsvæðisins og Árnesingar, og
það sem allra fyrst.

Síðan held ég að beturviti
ætti að fá sér ný gleraugu.

– Þórólfur Halldórsson
á Patreksfirði.

Þórólfur Halldórsson.

Dorothee Lubecki, ferðamálafulltrúi At.Vest

Dorothee Lubecki að störfum á Vestfjarðabásnum.

„Það hefur aldrei verið meiri
aðsókn til okkar og aldrei verið
meira spurt um ferðir til Vest-
fjarða“, segir Dorothee Lu-
becki, ferðamálafulltrúi At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða, sem er nýkominn af
ferðakaupstefnunni Reisepa-
villon í Hannover í Þýskalandi.
Með henni í för að þessu sinni
var Sigurður Atlason, galdra-
maður af Ströndum, sem m.a.
kvað niður drauga og vakti
mikla eftirtekt gesta.

„Ég segi ekki að við séum
orðið þekkt nafn en fólk er
farið að vita af okkur. Þannig
er mikið að gera við að við-
halda tengslum, greiða úr fyr-
irspurnum og heyra reynslu
ferðamanna af Vestfjörðum.
Nú í sumar verður t.d. farin
ferð til Vestfjarða sem var
skipulög í kjölfar sýningarinn-
ar í fyrra. Þannig má segja að
hún skili mörgu smáu“, segir
Dorothee.

Á hverju ári hefur hún sýnt

„Aldrei meira spurt um
ferðir til Vestfjarða“

myndskyggnur frá Vestfjörð-
um og segist aldrei hafa fengið
meiri aðsókn en núna. Í heild-
ina fengum við um 300 manns
á þrjár sýningar. Það er mjög
gott því á hverjum tíma eru í
gangi allt að 11 viðburðir í
einu svo það er hart barist um
athygli fólks. Þetta er mikill
munur frá því í fyrra eða hitteð-
fyrra“, segir Dorothee.

Hún segir ótrúlega mikið
spurt um hvernig hægt sé að
komast með ferju til Íslands
en kannanir sýna að drjúgur
hluti ferðalanga með Norrænu

skilar sér til Vestfjarða. „Þetta
eru mjög mikilvægir ferða-
menn fyrir Vestfirði því þeir
hafa mestan tíma að spila úr
og dvelja því oft lengst. Reis-
epavillon er kynnt sem ferða-
kaupstefna fyrir „sjálfbæra
ferðamennsku og öðruvísi
ferðir.“

„Þeir eru mikið með þennan
græna-vinkil á ferðaþjónustu.
Við erum lítið svæði sem hefur
staðsett sig á sjálfbæru og
grænu línunni og eigum því
vel heima þarna“, sagði Doro-
thee.              – kristinn@bb.is

Sigurður Atlason, galdramaður af Ströndum, naut mikillar
athygli úti í Hannover.
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AUGLÝSING UM BREYTINGU Á
AÐALSKIPULAGI Í ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að breytingu á aðal-
skipulagi Ísafjarðar 1989 - 2009, skv.
2. mgr. 21. gr. skipulags- og bygginga-
laga nr. 73/1997 með síðari breyting-
um.
Breytingin felst í breyttri landnotkun
á reit í Tungudal, Skutulsfirði, þannig
að landnotkun reitsins verður íbúðar-
byggð í stað opinberar byggingar.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með fimmtudeg-
inum 26. febrúar til og með föstudeg-
inum 25. mars 2004. Þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta er hér
með gefinn kostur á að gera athuga-
semdir við breytingartillöguna, eigi
síðar en 25. mars 2004. Skriflegum
athugasemdum skal skilað á bæjar-
skrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna, teljast henni sam-
þykkir.

Ísafirði, 18. febrúar 2004,
Stefán Brynjólfsson,

skipulags- og byggingarfulltrúi.

Fjarlækningastofnun Íslands á Ísafirði náði aldrei flugi

Áhugaleysi stjórnvalda kennt um
Fjarlækningastofnun Ís-

lands ses. sem stofnuð var á
Ísafirði árið 2001 og ætlað var
að verða miðstöð fjarlækninga
á Íslandi eins og nafnið ber
með sér, komst aldrei á rek-
spöl. Áhugaleysi stjórnvalda
þegar á reyndi er kennt um.
Framkvæmdastjóri stofnunar-
innar hefur látið af störfum en
hugmyndin er ennþá til staðar
segir stjórnarformaður stofn-
unarinnar. Á dögunum var um-
ræða á Alþingi um stöðu fjar-
lækninga á Íslandi.

Umræðan kom í kjölfar fyr-
irspurnar Rannveigar Guð-
mundsdóttur alþingismanns
(S) til heilbrigðisráðherra Jóns
Kristjánssonar um stefnu
ríkisstjórnarinnar á sviði fjar-
lækninga. Einnig spurði Rann-
veig um hvaða tilraunir hefðu
verið gerðar með fjarlækning-
ar og hvernig þær gætu gagnast
í dreifbýli.

Í svari Jóns Kristjánssonar
heilbrigðisráðherra kom fram
að meginmarkmiðið með fjar-
lækningum sé að auka aðgengi
heilbrigðisstarfsfólks og sjúkl-
inga að sérhæfðri þjónustu, þar
á meðal ráðgjöf sérfræðinga á
sjúkrahúsi til heilsugæslu-
læknis. Jón sagði fjarlækning-
ar ekki nýja grein lækninga
innan heilbrigðisþjónustu eða
læknisfræði heldur aðferð til
að koma slíkri ráðgjöf á með
hjálp upplýsingatækni. „Með
fjarlækningum er þannig hægt
að auka aðgengi fólks að
sérfræðiþjónustu án tillits til
búsetu, tryggja betur heil-
brigðislegt öryggi og minnka
óþægindi vegna ferðalaga.“

Í svari sínu vitnaði ráðherra
til stefnumótunar ráðuneytis-
ins í þessum málaflokki frá
árinu 1997 þar sem eftirfarandi
markmið voru sett: Fjarlækn-
ingar verði notaðar til að bæta
aðgengi allra landsmanna að
heilbrigðisþjónustu. Fjarlækn-
ingar verði notaðar við sér-
fræðiráðgjöf til og frá erlend-
um heilbrigðisstofnunum.

Þá sagði Jón einnig í svari
sínu: „Upplýsingar á framfæri
fjarskiptatækni bjóða nú upp
á enn meiri möguleika en áður
hafa þekkst. Ekki aðeins á

sviði almennrar tölvutækni,
heldur einnig hvað varðar
aukna möguleika á sendingu
röntgenmynda, lifandi mynda
og hagnýtingu fjarlækninga.
Á síðustu árum hafa fjarlækn-
ingar í auknum mæli tengst
uppbyggingu heilbrigðisnets
fyrir heilbrigðiskerfið. Heil-
brigðisnetinu er ætlað að vera
farvegur rafrænna samskipta
milli aðila innan heilbrigðis-
þjónustunnar, jafnframt því
sem fjarskiptatækni verður
hagnýtt á mörgum sviðum í
samskiptum fólks við heil-
brigðiskerfið. Gert er ráð fyrir
að heilbrigðisnetið verði kom-
ið í fullan rekstur í árslok 2006.

Í heilbrigðisáætlun til ársins
2010 er lögð áhersla á skipu-
lega uppbyggingu fjarlækn-
inga eða fjarheilbrigðisþjón-
ustu sé áhrifarík leið til að
tryggja að landsbyggðin njóti
og hafi sem auðveldastan að-
gang að sams konar heilbrigð-
isþjónustu og höfuðborgar-
svæðið á næstu áratugum. Enn
fremur tengjast fjarlækningar
mörgum helstu markmiðum
heilbrigðisáætlunar til 2010.“

Þann 14.desember 2001 var
á Ísafirði stofnuð Fjarlækn-
ingastofnun Íslands ses. Í frétt
af stofnfundinum sagði:

„Markmið þeirra sem að
henni standa er að Heilbrigð-
istofnunin Ísafjarðarbæ verði
miðstöð fjarheilbrigðisþjón-
ustu í landinu og að þar verði
stundaðar lækningar og hjúkr-
un í gegnum netið og þróaðar
aðferðir til slíkrar vinnu, þar
sem saman fari læknislist og
tölvutækni. Formaður Fjar-
lækningastofnunar Íslands var
kjörinn Hallgrímur Kjartans-
son yfirlæknir en aðrir í stjórn
eru Ólafur Sigurðsson, Rúnar
Óli Karlsson, Samúel J. Samú-
elsson og Örn Ingólfsson.“

Þá sagði í umræddri frétt:
„Rúnar Óli Karlsson, atvinnu-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar og
einn stjórnarmanna, segir að
starfsemi hinnar nýju stofn-
unar sé enn á hugmyndastigi
en aðstæður séu um margt góð-
ar á Vestfjörðum til að starf-
rækja miðstöð fjarlækninga.
Bæði sé margt vel hæft fólk í

heilbrigðisgeiranum í fjórð-
ungnum, auk frumkvöðla í
tölvutækni. Ísafjarðarbær sé
talinn heppilegur til þróunar
lausna á þessu sviði þar sem
hann samanstendur af stórum
kjarna ásamt minni byggða-
kjörnum með heilsugæslu-
stöðvar og öldrunarheimili.
Slíkt umhverfi þykir mjög
hentugt til tilrauna á sviði fjar-
heilbrigðistækni. Milli þessara
stofnana eru nú þegar töluverð
netsamskipti sem hægt væri
að þróa frekar. Að sögn Rúnars
Óla voru í mars á þessu ári
undirritaðar viljayfirlýsingar
um samstarf milli Heilbrigðis-
stofnunarinnar Ísafjarðarbæ
og Íslenskrar erfðagreiningar,
Taugagreiningar, Framtíðar-
tækni og SKÝRR. Einnig hafa
fleiri aðilar sýnt verkefninu
áhuga s.s. Flaga, Skyn, Tele-
medIce, eMR og doc.is. Segir
Rúnar Óli næstu skref í málinu
vera að sækja um fjármagn í
hina ýmsu sjóði og tryggja
stofnuninni nægilegt fjármagn
til að ráða starfsmann til að
vinna að þeim hugmyndum
sem fram hafa komið.“ Svo
sagði í frétt bb.is þann 17.12
2001.

Í maí árið 2002 var Svanlaug
Guðnadóttir ráðinn fram-
kvæmdastjóri stofnunarinnar.
Í tilkynningu frá stofnuninni á

þeim tíma sagði: „Auk þess
að sinna daglegum rekstri mun
framkvæmdastjóri undirbúa
aðkomu ýmissa aðila að þeim
verkefnum sem fyrir liggja.
Viðræður hafa staðið yfir síð-
ustu misseri um að Fjarlækn-
ingastofnunin yfirtaki nokkur
fyrirtæki í tengdum rekstri.
Með tilkomu framkvæmda-
stjóra er stigið mikilvægt skref
í atvinnuþróun og nýsköpun í
Ísafjarðarbæ þar sem starfsemi
Fjarlækningastofnunar er al-
ger nýjung í atvinnulífi á Vest-
fjörðum og gæti orðið mikil-
vægur þáttur í að skapa það
umhverfi, sem atvinnulífið,
menntakerfið og þjónustan á
svæðinu þarf á að halda í
samkeppninni við önnur vaxt-
arsvæði á landinu. Fulltrúaráð
stofnunarinnar skipa Þorsteinn
Jóhannesson yfirlæknir á Ísa-
firði, Halldór Halldórsson
bæjarstjóri á Ísafirði, auk for-
manns stjórnar. Sérstakt fag-
ráð skipa stjórn og fulltrúaráð,
auk þeirra Einars Stefánssonar
prófessors í Reykjavík og
Þorvaldar Ingvarssonar lækn-
ingaforstjóra á Akureyri.“

Svanlaug Guðnadóttir sagði
í samtali við blaðið að Fjar-
lækningastofnunin hefði aldrei
komist á neinn rekspöl. Þegar
hún hafi verið stofnuð hafi ver-
ið komin af stað verkefni á

Akureyri og Hornafirði og því
hafi þessari hugmynd ekki
miðað áfram. Svanlaug sagðist
hafa starfað við stofnunina að
nokkrum hugmyndum innan-
lands sem utan en allsstaðar
hefði verið komið að lokuðum
dyrum. Í framhaldinu hefði
hún látið af störfum sem fram-
kvæmdastjóri.

Hallgrímur Kjartansson

stjórnarformaður Fjarlækn-
ingastofnunarinnar sagði að
þegar á hafi reynt hafi ekki
fengist fjármagn til starfsem-
innar þrátt fyrir að töluverðu
fé hafi verið veitt til þessara
hluta. Hann segir undirbún-
ingsvinnuna vera til staðar og
því sé hægt að taka upp þráð-
inn aftur ef áhugi reynist fyrir
því.                       – hj@bb.is

Frá stofnfundi Fjarlækningastofnunar Íslands ses. á Ísafirði 2001.

Bréf stjórnar Gamla apóteksins til bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar

Stefnir í að rekstrarfé Gamla apó-
teksins verði uppurið um mitt ár
Stjórn Gamla apóteksins,

menningar- og kaffihúss ungs
fólks á Vestfjörðum, segir í
bréfi til Ísafjarðarbæjar að fyr-
irsjáanlegt sé að rekstrarfé
hússins verði uppurið um mitt
ár. Var lagt til að Ísafjarðarbær
myndi tilnefna þrjá fulltrúa til
að skoða framtíð hússins með
stjórn og forstöðumanni. Ísa-

fjarðarbær tilnefndi til vinn-
unnar Bryndísi Friðgeirsdótt-
ur, Jón Björnsson, og Halldór
Halldórsson bæjarstjóra.

Stjórn Gamla apóteksins
leggur til að nefndin vinni hratt
og skili niðurstöðum sem allra
fyrst, í síðasta lagi í lok apríl
mánaðar. Ætlunin er að tryggja
fjárhag Gamla apóteksins

a.m.k. til loka ársins.  Í lok
janúar á síðasta ári var skrifað
undir samning þriggja ráðu-
neyta og Ísafjarðarbæjar um
rekstur Gamla apóteksins til
tveggja ára. Samtals hugðust
áðurnefndir aðilar leggja fram
12 milljónir króna til rekstrar-
ins á tímabilinu.

Þá hafði dregist nokkuð að

finna flöt á rekstri Gamla apó-
teksins og starfsemin safnað
skuldum á meðan. Í bréfi
stjórnar Gamla apóteksins seg-
ir að fyrirhugað sé að endur-
skoða árangur af starfsemi
hússins og endurmeta stuðning
í framhaldi af því mati að
samningstímanum loknum.

– kristinn@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Af beturvita og öðrum
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Smáauglýsingar
Óska eftir notuðum ísskáp fyrirÓska eftir notuðum ísskáp fyrirÓska eftir notuðum ísskáp fyrirÓska eftir notuðum ísskáp fyrirÓska eftir notuðum ísskáp fyrir
lítið eða gefins. Uppl. gefur Ingalítið eða gefins. Uppl. gefur Ingalítið eða gefins. Uppl. gefur Ingalítið eða gefins. Uppl. gefur Ingalítið eða gefins. Uppl. gefur Inga
í síma 846 7489.í síma 846 7489.í síma 846 7489.í síma 846 7489.í síma 846 7489.

Til sölu er Skido Grand TouringTil sölu er Skido Grand TouringTil sölu er Skido Grand TouringTil sölu er Skido Grand TouringTil sölu er Skido Grand Touring
583, vélsleði árg. 1999. Sleðinn583, vélsleði árg. 1999. Sleðinn583, vélsleði árg. 1999. Sleðinn583, vélsleði árg. 1999. Sleðinn583, vélsleði árg. 1999. Sleðinn
er ekinn innan við 1.000 km, ener ekinn innan við 1.000 km, ener ekinn innan við 1.000 km, ener ekinn innan við 1.000 km, ener ekinn innan við 1.000 km, en
þarfnast viðgerðar. Allar uppl.þarfnast viðgerðar. Allar uppl.þarfnast viðgerðar. Allar uppl.þarfnast viðgerðar. Allar uppl.þarfnast viðgerðar. Allar uppl.
eru veittar í síma 893 6981.eru veittar í síma 893 6981.eru veittar í síma 893 6981.eru veittar í síma 893 6981.eru veittar í síma 893 6981.

Einbýlishús eða stór íbúð óskastEinbýlishús eða stór íbúð óskastEinbýlishús eða stór íbúð óskastEinbýlishús eða stór íbúð óskastEinbýlishús eða stór íbúð óskast
til leigu á Ísafirði. Skilvísir ogtil leigu á Ísafirði. Skilvísir ogtil leigu á Ísafirði. Skilvísir ogtil leigu á Ísafirði. Skilvísir ogtil leigu á Ísafirði. Skilvísir og
reglusamir leigjendur. Vinsam-reglusamir leigjendur. Vinsam-reglusamir leigjendur. Vinsam-reglusamir leigjendur. Vinsam-reglusamir leigjendur. Vinsam-
legast hafið samband við Sigríðilegast hafið samband við Sigríðilegast hafið samband við Sigríðilegast hafið samband við Sigríðilegast hafið samband við Sigríði
í síma 861 4913.í síma 861 4913.í síma 861 4913.í síma 861 4913.í síma 861 4913.

Til sölu eru lítið notaðir skíðabog-Til sölu eru lítið notaðir skíðabog-Til sölu eru lítið notaðir skíðabog-Til sölu eru lítið notaðir skíðabog-Til sölu eru lítið notaðir skíðabog-
ar á Subaru, sérstaklega fyrirar á Subaru, sérstaklega fyrirar á Subaru, sérstaklega fyrirar á Subaru, sérstaklega fyrirar á Subaru, sérstaklega fyrir
eldri árgerðir, sem ekki eru meðeldri árgerðir, sem ekki eru meðeldri árgerðir, sem ekki eru meðeldri árgerðir, sem ekki eru meðeldri árgerðir, sem ekki eru með
langbogum fyrir. Henta vel undirlangbogum fyrir. Henta vel undirlangbogum fyrir. Henta vel undirlangbogum fyrir. Henta vel undirlangbogum fyrir. Henta vel undir
farangursbox. Upplýsingar í símafarangursbox. Upplýsingar í símafarangursbox. Upplýsingar í símafarangursbox. Upplýsingar í símafarangursbox. Upplýsingar í síma
892 1694.892 1694.892 1694.892 1694.892 1694.

Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-
borð eða ódýrt píanó. Uppl. íborð eða ódýrt píanó. Uppl. íborð eða ódýrt píanó. Uppl. íborð eða ódýrt píanó. Uppl. íborð eða ódýrt píanó. Uppl. í
síma 456 4319. Á sama staðsíma 456 4319. Á sama staðsíma 456 4319. Á sama staðsíma 456 4319. Á sama staðsíma 456 4319. Á sama stað
eru til sölu „svell“ skautar nr. 37,eru til sölu „svell“ skautar nr. 37,eru til sölu „svell“ skautar nr. 37,eru til sölu „svell“ skautar nr. 37,eru til sölu „svell“ skautar nr. 37,
lítið sem ekkert notaðir. Verðlítið sem ekkert notaðir. Verðlítið sem ekkert notaðir. Verðlítið sem ekkert notaðir. Verðlítið sem ekkert notaðir. Verð
kr. 2.000. Uppl. í s. 456 4319.kr. 2.000. Uppl. í s. 456 4319.kr. 2.000. Uppl. í s. 456 4319.kr. 2.000. Uppl. í s. 456 4319.kr. 2.000. Uppl. í s. 456 4319.

Til leigu er 4-5 herb. íbúð, 120Til leigu er 4-5 herb. íbúð, 120Til leigu er 4-5 herb. íbúð, 120Til leigu er 4-5 herb. íbúð, 120Til leigu er 4-5 herb. íbúð, 120
m², á tveimur hæðum, á eyrinnim², á tveimur hæðum, á eyrinnim², á tveimur hæðum, á eyrinnim², á tveimur hæðum, á eyrinnim², á tveimur hæðum, á eyrinni
á Ísafirði. Laus nú þegar. Uppl.á Ísafirði. Laus nú þegar. Uppl.á Ísafirði. Laus nú þegar. Uppl.á Ísafirði. Laus nú þegar. Uppl.á Ísafirði. Laus nú þegar. Uppl.
í síma 895 7151 og 869 8286.í síma 895 7151 og 869 8286.í síma 895 7151 og 869 8286.í síma 895 7151 og 869 8286.í síma 895 7151 og 869 8286.

Til sölu er Subaru Impreza árg.Til sölu er Subaru Impreza árg.Til sölu er Subaru Impreza árg.Til sölu er Subaru Impreza árg.Til sölu er Subaru Impreza árg.
98, sjálfskiptur. Einnig 30 kW98, sjálfskiptur. Einnig 30 kW98, sjálfskiptur. Einnig 30 kW98, sjálfskiptur. Einnig 30 kW98, sjálfskiptur. Einnig 30 kW
hitatúba. Uppl. í síma 456 7348.hitatúba. Uppl. í síma 456 7348.hitatúba. Uppl. í síma 456 7348.hitatúba. Uppl. í síma 456 7348.hitatúba. Uppl. í síma 456 7348.

Til sölu er Silver Cross barnavagn.Til sölu er Silver Cross barnavagn.Til sölu er Silver Cross barnavagn.Til sölu er Silver Cross barnavagn.Til sölu er Silver Cross barnavagn.
Uppl. í síma 456 3014.Uppl. í síma 456 3014.Uppl. í síma 456 3014.Uppl. í síma 456 3014.Uppl. í síma 456 3014.

Bíll til sölu. Upplýsingar í símaBíll til sölu. Upplýsingar í símaBíll til sölu. Upplýsingar í símaBíll til sölu. Upplýsingar í símaBíll til sölu. Upplýsingar í síma
868 3195.868 3195.868 3195.868 3195.868 3195.

Til sölu er barnavagn og ung-Til sölu er barnavagn og ung-Til sölu er barnavagn og ung-Til sölu er barnavagn og ung-Til sölu er barnavagn og ung-
barnastóll. Upplýsingar í símabarnastóll. Upplýsingar í símabarnastóll. Upplýsingar í símabarnastóll. Upplýsingar í símabarnastóll. Upplýsingar í síma
898 8377.898 8377.898 8377.898 8377.898 8377.

Óska eftir að kaupa 140 cm ogÓska eftir að kaupa 140 cm ogÓska eftir að kaupa 140 cm ogÓska eftir að kaupa 140 cm ogÓska eftir að kaupa 140 cm og
170 cm skíði. Einnig óskast skíða-170 cm skíði. Einnig óskast skíða-170 cm skíði. Einnig óskast skíða-170 cm skíði. Einnig óskast skíða-170 cm skíði. Einnig óskast skíða-
skór nr. 36 og 40. Upplýsingarskór nr. 36 og 40. Upplýsingarskór nr. 36 og 40. Upplýsingarskór nr. 36 og 40. Upplýsingarskór nr. 36 og 40. Upplýsingar
í síma 456 8123.í síma 456 8123.í síma 456 8123.í síma 456 8123.í síma 456 8123.

Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-Til sölu er eystri endi Hæstakaup-
staðarhússins, áður trésmíðaverk-staðarhússins, áður trésmíðaverk-staðarhússins, áður trésmíðaverk-staðarhússins, áður trésmíðaverk-staðarhússins, áður trésmíðaverk-
stæði. Tilboð óskast. Upplýsing-stæði. Tilboð óskast. Upplýsing-stæði. Tilboð óskast. Upplýsing-stæði. Tilboð óskast. Upplýsing-stæði. Tilboð óskast. Upplýsing-
ar í síma 456 3466.ar í síma 456 3466.ar í síma 456 3466.ar í síma 456 3466.ar í síma 456 3466.

Ákveðið hefur verið að halda út-Ákveðið hefur verið að halda út-Ákveðið hefur verið að halda út-Ákveðið hefur verið að halda út-Ákveðið hefur verið að halda út-
skurðarnámskeið í Bolungarvíkskurðarnámskeið í Bolungarvíkskurðarnámskeið í Bolungarvíkskurðarnámskeið í Bolungarvíkskurðarnámskeið í Bolungarvík
ef næg þátttaka fæst. Kennarief næg þátttaka fæst. Kennarief næg þátttaka fæst. Kennarief næg þátttaka fæst. Kennarief næg þátttaka fæst. Kennari
verður Jakob Magnússon. Nánariverður Jakob Magnússon. Nánariverður Jakob Magnússon. Nánariverður Jakob Magnússon. Nánariverður Jakob Magnússon. Nánari
upplýsingar gefur Guðný Elva íupplýsingar gefur Guðný Elva íupplýsingar gefur Guðný Elva íupplýsingar gefur Guðný Elva íupplýsingar gefur Guðný Elva í
síma 456 7558 og 693 9135.síma 456 7558 og 693 9135.síma 456 7558 og 693 9135.síma 456 7558 og 693 9135.síma 456 7558 og 693 9135.

Fiskabúr óskast til kaups, 150-Fiskabúr óskast til kaups, 150-Fiskabúr óskast til kaups, 150-Fiskabúr óskast til kaups, 150-Fiskabúr óskast til kaups, 150-
300 ltr. Uppl. í síma 892 5658.300 ltr. Uppl. í síma 892 5658.300 ltr. Uppl. í síma 892 5658.300 ltr. Uppl. í síma 892 5658.300 ltr. Uppl. í síma 892 5658.

Til sölu er kajak af gerðinni PrionTil sölu er kajak af gerðinni PrionTil sölu er kajak af gerðinni PrionTil sölu er kajak af gerðinni PrionTil sölu er kajak af gerðinni Prion
Expedition með galla og öllumExpedition með galla og öllumExpedition með galla og öllumExpedition með galla og öllumExpedition með galla og öllum
búnaði. Á sama stað er til sölubúnaði. Á sama stað er til sölubúnaði. Á sama stað er til sölubúnaði. Á sama stað er til sölubúnaði. Á sama stað er til sölu
Brno 308 riffill ásamt öllumBrno 308 riffill ásamt öllumBrno 308 riffill ásamt öllumBrno 308 riffill ásamt öllumBrno 308 riffill ásamt öllum
fylgihlutum og hringur fyrir fisk-fylgihlutum og hringur fyrir fisk-fylgihlutum og hringur fyrir fisk-fylgihlutum og hringur fyrir fisk-fylgihlutum og hringur fyrir fisk-
eldisflotkví. Upplýsingar í símaeldisflotkví. Upplýsingar í símaeldisflotkví. Upplýsingar í símaeldisflotkví. Upplýsingar í símaeldisflotkví. Upplýsingar í síma
893 1058.893 1058.893 1058.893 1058.893 1058.

Til leigu er 2-3ja herb. íbúð.Til leigu er 2-3ja herb. íbúð.Til leigu er 2-3ja herb. íbúð.Til leigu er 2-3ja herb. íbúð.Til leigu er 2-3ja herb. íbúð.
Uppl. í síma 690 3448.Uppl. í síma 690 3448.Uppl. í síma 690 3448.Uppl. í síma 690 3448.Uppl. í síma 690 3448.

Til leigu er 4ra herb. kjallaraíbúðTil leigu er 4ra herb. kjallaraíbúðTil leigu er 4ra herb. kjallaraíbúðTil leigu er 4ra herb. kjallaraíbúðTil leigu er 4ra herb. kjallaraíbúð
á eyrinni á Ísafirði. Leigist á 25á eyrinni á Ísafirði. Leigist á 25á eyrinni á Ísafirði. Leigist á 25á eyrinni á Ísafirði. Leigist á 25á eyrinni á Ísafirði. Leigist á 25
þús. kr. á mánuði auk rafmagnsþús. kr. á mánuði auk rafmagnsþús. kr. á mánuði auk rafmagnsþús. kr. á mánuði auk rafmagnsþús. kr. á mánuði auk rafmagns
og hita. Laus frá og með 1. apríl.og hita. Laus frá og með 1. apríl.og hita. Laus frá og með 1. apríl.og hita. Laus frá og með 1. apríl.og hita. Laus frá og með 1. apríl.
Uppl. í síma 895 7155.Uppl. í síma 895 7155.Uppl. í síma 895 7155.Uppl. í síma 895 7155.Uppl. í síma 895 7155.

Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-Óska eftir að kaupa notað hljóm-
borð eða píanó. Upplýsingar íborð eða píanó. Upplýsingar íborð eða píanó. Upplýsingar íborð eða píanó. Upplýsingar íborð eða píanó. Upplýsingar í
síma 456 4319.síma 456 4319.síma 456 4319.síma 456 4319.síma 456 4319.

Þórólfur Halldórsson sýslumaður á Patreksfirði ritar grein og ætlar Stakki
annað en fram kom í örfáum orðum varðandi skrif sýslumanns nokkru fyrr í BB.
Þórólfur sýslumaður hefur haft mikil afskipti af stjórnmálum á Vestfjörðum og
nú í Norðvesturkjördæmi. Hann er formaður kjördæmisráðs Sjálfstæðisflokksins
í kjördæminu. Hann hefur látið sér annt um vegagerð og samgöngubætur. En í
grein á bb.is fer hann mikinn og hefur greinilega lesið annað í þann örstutta
textabút Stakks er sneri að hans þætti málsisns, en orðin sögðu. Í fyrri grein hans
kom skýrt fram að hann lagði áherslu á tvenn jarðgöng á svokallaðri vesturleið,
milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og nefndi að þá ættu Vesturbyggðarmenn kost
á því að fara í gleraugnaversluna á Ísafirði. Ef hann hefur nú breytt um skoðun
er það hans mál. Hafi ekki mátt taka eftir honum þessi ummæli er það slæmt. Þau
stóðu í greininni og vöktu athygli margra.

Sá kjarni sem birtist í Stakki var mjög tær. Hinn almenni borgari, íbúi á Vest-
fjörðum, veltir því fyrir sér af hverju forsvarsmenn íbúanna koma sér ekki sam-
an um leiðir í vegamálum. Það hefur reyndar verið gert á Fjórðungsþingum
Vestfirðinga, þótt alltof mörgum gleymist það gjarna. Annar sýslumaður á
Vestfjörðum, Jónas Guðmundsson í Bolungarvík, er mikill áhugamaður um
vegagerð og hefur valið að styðja löngu ákveðin áform um að vegur um Ísa-
fjarðardjúp og áfram yfir Steingrímsfjarðarheiði, skuli hafa forgang í samræmi
við áður teknar ákvarðanir. Jónas var áður áhugamaður um Vesturleið, en hefur

nú lagt talsverða vinnu og fé í Leið ehf. sem er félag áhugamanna um bætta
vegagerð á Vestfjörðum. Hefur Jónas nú beitt kröftum sínum um nokkurt skeið
til þess að fá lagðan veg yfir Arnkötludal, sem leysa myndi veg um Tröllatungu-
heiði af hólmi og gott betur. Kallar hann þessa leið Stranddalaveg og ætlar
henni að færa umferð frá norðanverðum Vestfjörðum og úr stærstum hluta
Strandasýslu til og frá Reykjavík. Aðalatriði málsins er þetta. Fé til vegagerðar
hefur verið af skornum skammti. Öðruvísi verður það ekki túlkað þegar allir fá
ekki sitt, hvort sem óskhyggjan ein ræður eða grundaðar hugmyndir, að ekki sé
talað um vel útfærðar áætlanir, sem byggja á athugunum á staðnum, útreikningum
varðandi kostnað að ógleymdri fjármögnun. Enginn gerir lítið úr óskum
Vestfirðinga um fleiri jarðgöng. Stakkur talar ekki fyrir bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar eða neinn annan. Þar með er ekki sagt að hann sé andsnúinn því sem það-
an kemur. Stakkur reynir að líta hlutlægt á umfjöllunarefnin. Það stendur eftir
að skoðanir þeirra sem láta mest eftir sér hafa um þessi mál fara ekki saman. Það
stendur líka að íbúum á Vestfjörðum hefur fækkað um 2.600 á tuttugu árum og
íbúum í Reykjavík fjölgað um 10.000 á áratug. En hér hefur því ekki verið
haldið fram að að það sé hlutverk Vestfirðinga að varðveita malarvegi. Slíkir
órar eru úr öðrum huga og heimi. Það stendur líka, að kröfur um úrbætur um-
ferðarmannvirkja á suðvesturhorni lands verða æ háværari. Og það stendur að
samstaða Vestfirðinga er lítt áberandi í samgöngumálum.

Kiwanismenn á Ísafirði fögn-
uðu þorra, góu og konudegi

Kiwanismenn á Ísafirði og
spúsur þeirra gerðu sér daga-
mun á föstudagskvöld og
efndu til veislu í Sigurðarbúð
við Úlfsárósa. Gunnlaugur
Gunnlaugsson, forseti Kiwan-
is á Ísafirði, segir að ætlunin
hafi verið að halda hefbundið
þorrablót en þegar stefndi í
dræma þátttöku hafi verið
ákveðið bjóða frekar mökun-
um til huggulegrar kvöld-
stundar. „Fólk sat saman fram
eftir kvöldi, spjallaði og átti
góða samverustund. Það má
segja að við höfum blandað
saman konudagsfagnaði,
þorrablóti og góugleði“, segir
Gunnlaugur. Veitingar voru
framreiddar á hlaðborði sem

samanstóð af margvíslegum
þjóðlegum réttum m.a. sviða-
sultu, saltketi og súrmat, sign-

um fisk og grásleppu auk sel-
spiks og selshreifa. „Í eftirrétt
buðum við upp á ábrysti og

rúsínan í pylsuendanum var
kaffi og rúgbrauð með reykt-
um rauðmaga“, sagði Gunn-

laugur. Þorsteinn J. Tómasson
kom við á fagnaðinum og tók
þar meðfylgjandi myndir.
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Fjölmenni á Þorra-
blóti Sléttuhreppinga

Þorrablót Átthagafélags
Sléttuhreppinga fór fram

með pompi og prakt í
Hnífsdal á laugardags-

kvöld. Aðsókn var góð að

venju og sátu menn þétt
yfir trogunum í félags-

heimilinu. Boðið var upp
á skemmtidagsskrá og

sungið undir borðum auk

þess sem Sléttuhreppinga-
kórinn söng. Að dagskrá

tæmdri var dansað fram á
nótt við leik og söng Bald-

urs og Margrétar. Þor-

steinn J. Tómasson var á
blótinu og tók þar með-
fylgjandi myndir. Fleiri
myndir munu birtast á
bb.is. – kristinn@bb.is

08.PM5 12.4.2017, 09:3313
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> RÚV: 28. febrúar           kl. 22:30

Anthony Hopkins, Alec Bald-
win og Elle MacPherson leika
aðalhlutverkin í spennu-
myndinni Á bláþræði eða The
Edge. Í myndinni segir frá
ljósmyndafyrirsætu, rosknum
og vellauðugum eiginmanni
hennar og ungum tískuljósmyndara sem nauðlenda flugvél
sinni í óbyggðum Alaska. Í skóginum eru blóðþyrst bjarndýr
og þurfa þremenningarnir því að hjálpast að til að komast af.

Anthony Hopkins á bláþræði

> Stöð 2: 28. febrúar           kl. 21:40

Aðdáandinn, eða Swimfan, er hágæða-
spennumynd frá 2002. Lífið leikur við
sundkappann Ben Cronin. Hann nýtur
virðingar, á frábæra kærustu og vísan
íþróttastyrk til framhaldsnáms. Ben
hefur samt þurft að hafa fyrir sínu og
vel það. En lífi hans er stefnt í voða
þegar Madison Bell kemur til skjal-
anna. Hún veit hvað hún vill og hikar
ekki við að reyna að ná áformum sínum.

Lífshættuleg aðdáun

> Sýn: 29. febrúar           kl. 13:30

Bolton Wanderers og Middl-
esbrough mætast í sögulegum
úrslitaleik deildarbikarkeppn-
innar á Þúsaldarvellinum í
Wales. Ljóst er að nýtt nafn
verður skráð á bikarinn í dag
en telja verður möguleika
liðanna nokkuð jafna. Margir snjallir kappar eru í herbúð-
um liðanna en Jay Jay Okocha hjá Bolton og Junihno hjá
Middlesbrough eru þar fremstir meðal jafningja.

Úrslitaleikur deildarbikarins

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudagHorfur á fimmtudagHorfur á fimmtudagHorfur á fimmtudagHorfur á fimmtudag
Fremur hæg norðlæg átt,
en 10-15 m/s við austur-
ströndina fram eftir degi.

Dálítil él norðan- og norð-
austanlands, en annars

léttskýjað. Frost 2 - 12
stig, kaldast til landsins.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Vestlæg átt, 3-8 m/s og

dálítil snjó- eða slydduél,
en bjartviðri suðaustan-
og austanlands. Hiti 0-5

stig vestanlands en ann-
ars staðar frost 1-6 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hægviðri og bjart með

köflum. Vægt frost.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Suðaustan og sunnanátt
og lítilsháttar væta, en
bjartviðri norðaustantil.

Hiti breytist lítið.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Suðaustan og sunnanátt
og lítilsháttar væta, en
bjartviðri norðaustantil.

Hiti breytist lítið.

Spurningin

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.

Breytir umræðan um
hryðjuverk áformum

þínum um sumarfrí
erlendis?

Alls svöruðu 290.
Já sögðu 43 eða 15%

Nei sögðu 247 eða 52%

Mugison tekur upp kvikmyndatónlist í Súðavíkurkirkju
Tónlistarmaður Mugison,

eða Örn Elías Guðmunds-
son, á Ísafirði vinnur nú að
gerð tónlistar fyrir nýja ís-
lenska kvikmynd í Súðavík-
urkirkju. Leikstjóri myndar-
innar er einn hinna reynd-
ustu á Íslandi en Mugison
segist hafa bundið fastmæl-
um við framleiðendurna að
ræða ekki um myndina að
svo stöddu enda sé kynn-
ing á henni ekki hafin.

„Ég er meira og minna
allan sólarhringinn í kirkj-
unni í Súðavík að spila á
fótstigna orgelið og taka
upp. Stemmningin hérna er
ótrúlega góð og það er

mjög þægilegt fyrir mig að
fá að fara hingað inn til að
vinna þetta verkefni. Ég er
mjög þakklátur Súðvíking-
um fyrir að hleypa mér inn“,
sagði Mugison.

Vangaveltur munu hafa
spunnist um hvort verið
væri að særa fram drauga
eða e.t.v. kukla eitthvað í
kirkjunni. „Fólki brá heldur
í brún þegar það kom að
mér við að semja tónlist við
mjög draugalega senu í
myndinni en það er eina
atriðið sem er þannig. Á
heildina litið er myndin
mjög falleg.“

Auk orgelsins segist

Mugison notast við gítara
og píanó sem hann taki upp
heima hjá Lilju Kjartansdótt-
ur, tilvonandi tengdamóð-
ur sinni, í Súðavík. Unnusta
hans, Rúna Esradóttir tón-
menntakennari, hafi reynst
drjúg við píanóleikinn en
að auki hyggist hann leita
á náðir fleiri heimamanna
um spilamennsku.

Aðspurður um hvort það
sé gott verkefni að vinna
að tónlist fyrir kvikmynd
segir hann það æðislegt.
„Mig hefur lengi dreymt um
að semja kvikmyndatónlist.
Þeim sem hafa hlustað á
tónlistina mína ætti ekki

undra það, því hún er dá-
lítið kvikmyndaleg á köfl-
um“, sagði Mugison. Súð-

víkingar og aðrir sem leið
eiga um þorpið á næstunni
þurfa ekki að óttast kveikt

ljós og umfang í kirkjunni,
jafnvel þótt þaðan berist
ómur um miðja nótt.

Örn Elías Guðmundsson, Mugison, við orgelið í Súðavíkurkirkju.

Önfirðingar og nærsveitungar
skemmtu sér vel á þorrablóti
Íbúar í dreifbýli Önund-

arfjarðar efndu til þorra-
blóts í Holti-friðarsetri á
laugardagskvöld. Erna Rún
Thorlacius, formaður undir-
búningsnefndar, segir um
80 manns hafa sótt blótið
og skemmt sér hið besta.

Auk heimamanna úr Ön-
undarfirði mættu gestir frá
Flateyri og nærliggjandi
fjörðum. Efnt var til fjölda-
söngs og tekið kröftuglega
undir að hætti Önfirðinga.
Boðið var upp á þorrahlað-
borð frá SKG-veitingum á

Ísafirði og krásunum rennt
niður með heimatilbúnu
skennsi þar sem horft var á
lífið í sveitinni í spéspegli.
Páll Önundarson kom við á
þorrablótinu og tók þar
meðfylgjandi myndir.

– kristinn@bb.is

bb.is
Tekur
senn

breyt-
ingum
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> Stöð 2: 29. febrúar    kl. 23:00

Stærstu stjörnurnar í kvikmyndaborginni
Hollywood koma saman á Óskarsverðlauna-
hátíðinni. Hátíðin er sýnd í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 en kynnir er leikarinn Billy
Crystal. Valið um bestu myndina stendur á
milli Hringadróttinssögu: Hilmir snýr
heim, Lost in Translation, Master and
Commander, The Far Side of the World,
Mystic River og Seabiscuit. Á undan hátíð-
inni verður sýnt frá undirbúninginum.

Óskarsverðlaunahátíðin 2004

Sælkeri vikunnar
er Lára Thorarensen á Flateyri

Léttur
kjúklinga-

réttur, salat
og púrtvíns-

legnir ávextir

Sportið í beinni

Sjónvarpið:Sjónvarpið:Sjónvarpið:Sjónvarpið:Sjónvarpið:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 14:25 – Þýski boltinn:
W. Bremen – B. Dortmund.

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Miðvikudagur 25. febrúar:
Kl. 19:30 – Meistaradeild
Evrópu: Porto – Man. Utd.
Kl. 21:40 – Meistaradeild
Evrópu: Stuttgart -Chelsea.

Fimmtudagur 26. febrúar:
Kl. 19:50 – UEFA - Cup:
Liverpool – Levski.

Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 02:00 – Hnefaleikar:
J. Chavez – Erik Morales.

Sunnudagur 29. febrúar:
Kl. 11:20 – Enski boltinn:
Leeds Utd. – Liverpool.
Kl. 13:30– Enski boltinn:
Bolton – Middlesbrough.
Kl. 17:45 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Celta Vigo.
Kl. 23:40 – NBA - boltinn:
Houston Rockets –
Seattle SuperSonic.

Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – Man. Utd. eða
Arsenal – Charlton Athl.

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – Man. United.

Sunnudagur 29. febrúar:
Kl. 11:30 – Enski boltinn:
Leeds Utd. – Liverpool.

Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Charlton Athl.

TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 14:30 – Þýski boltinn:
Stuttart – Schalke 04.
Kl. 20:30 – Spænski bolt-
inn: Real Betis – Sevilla.
Sunnudagur 29. febrúar:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Celta Vigo.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Deportivo – Barcelona.

Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:Canal+ Sweden:
Sunnudagur 29. febrúar:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Parma – Roma.

TV2 Danmark:
Fimmtudagur 26. febrúar:
Kl. 19:30 – UEFA Cup:
Bröndby – Barcelona.

TV4 Sweden:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
West Ham – Cardiff City.

Canal+ Bla:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Empoli – Udinese.
Sunnudagur 29. febrúar:
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Lazio – AC Milan.

TV4+ Sweden:
Laugardagur 28. febrúar:
Kl. 20:30 – Spænski boltinn:
Real Betis – Sevilla.

Íris Sveinsdóttir, sælkeri
síðustu viku, skoraði á Láru
Thorarensen á Flateyri að
gefa uppskrift af sínum
„landsfrægu krebinettum“.
Að þessu sinni er ekki hægt
að bjóða upp á krebinetturnar
þar sem Lára segist vera búin
að týna uppskriftinni. Í stað-
inn býður hún upp á uppskrift
af léttum kjúklingarétti með
salati sem dugar fyrir sex
manns. Lára setur lokahnút-
inn á máltíðina með himnesk-
um eftirrétti úr púrtvínslegn-
um ávöxtum.

6 kjúklingabringur
1 peli rjómi
½ krukka mango chutney
1 msk karrý
2 tsk tandori kryddblanda

kirsuberjatómatar
fetaostur
furuhnetur (létt ristaðar

á pönnu)

Eftirréttur
Bananar, melóna, jarða-

ber og epli skorið í bita og
vætt í með púrtvíni. Borið
fram með þeyttum rjóma.

Ég skora á fyrrum meist-
arakokk Vagnsins á Flat-
eyri, Helgu Guðbjartsdótt-
ur, að færa okkur uppskrift
næstu viku.

bananar eftir smekk

Skerið kjúklingabringuna
eftir endilöngu og setjið hálfan
klofinn banana inn í hvern
bita. Blandið kryddi, rjóma
og mango chutney saman.
Hellið yfir bringurnar og látið
sjóða saman í 20-30 mínútur
á pönnu með loki.

Berið fram með hrísgrjón-
um og salati. Stráið kókos-
mjöli og salthnetum yfir.

Salat
rucolasalat (klettasalat)

Fimmtíu manns lærðu stafgöngu
urför um heiminn og þykir
heppileg almennings-
íþrótt. Að sögn Karls Jóns-
sonar, framkvæmdastjóra
HSV, sýna rannsóknir að
talsvert meiri brennsla og
styrking fæst af stafgöngu
en hefðbundnum göngu-
ferðum.

Liðlega fimmtíu manns
sóttu kynningu á stafgöngu
sem HSV og Íþróttafélagið
Höfrungur á Þingeyri héldu
á laugardag. Aðstandend-
ur kynningarinnar voru
ánægðir með þátttökuna
en rúmlega tuttugu manns
mættu á Þingeyri um morg-
uninn og um þrjátíu á Ísa-
firði síðdegis. Leiðbeinandi
var Ásdís Sigurðardóttir og
var kynningin haldin í tilefni
af eitt hundrað ára afmæli
Höfrungs.

Stafganga hefur farið sig-

Myndarlegur hópur mætti
við íþrótthúsið á Torfnesi

til að læra starfgöngu sem
hefur farið sigurför um

heiminn og þykir heppileg
almenningsíþrótt.

Iðnaðarmenn kynntu
sér nýja verkfæralínu

Iðnaðarmenn á norðan-
verðum Vestfjörðum sóttu
kynningu á nýjustu línunni
í DeWalt verkfærum í húsa-
kynnum Vestfirskra verk-
taka á Ísafirði eftir vinnu á
föstudag.

Að kynningunni stóðu
verslunin Núpur á Ísafirði
og Sindra-stál í Reykjavík
sem flytur inn verkfærin.
Boðið var upp á snittur og
gos í tilefni dagsins og litu
fjölmargir við.

Annar sölufulltrúanna
sem komu úr Reykjavík
vegna kynningarinnar er
Vestfirðingum vel kunnur

en það var Róbert Halldórs-
son frá Hnífsdal sem m.a.

þjónustaði Wurth á Vest-
fjörðum á sínum tíma.

Iðnaðarmenn kynntu sér nýja verkfæralínu í húsakynnum
Vestfirskra verktaka. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Í undirbúningi er heim-
ildarmynd í fullri lengd
um snjóflóðið sem féll á
Flateyri í október 1995.
Framleiðandi er fyrirtækið
Edisons lifandi kvikmyndir
en leikstjórn verður í
höndum Einars Þórs
Gunnlaugssonar, kvik-
myndagerðarmanns frá
Hvilft í Önundarfirði.

Í tilkynningu frá að-
standendum verkefnisins
kemur fram að áætlað er
að tökur hefjist á næstu
mánuðum og standi yfir í
rúmt ár. Þá segjast þeir
munu nota a.m.k. næstu
12 mánuði til að viða að
sér efni og upplýsingum.
„Ljóst er að heimildar-
myndin er viðamikið verk-
efni með aðkomu margra
aðila og er áætlað að und-
irbúningur og gerð henn-
ar muni taka nokkur ár.

Aðstandendur myndar-
innar kjósa því að setja
sér ekki nákvæm tíma-
mörk um hvenær verður
lokið við gerð hennar.“

Í myndinni mun m.a.
birtast áður óséð efni frá
Flateyri sem leikstjórinn
tók upp við gerð heimild-
ar- og fræðslumyndar-
innar Leitarhunda, sem
var sýnd í Ríkissjónvarp-
inu í janúar 1997. Því má
segja að heimildaöflun
hafi hafist fyrir sjö árum
en Einar segir að þá hafi
aðstandendur Leitar-
hunda talið of skammt
um liðið til að fjalla um
snjóflóðið.

Þýskur framleiðandi
hefur sýnt verkefninu
áhuga og er áætlað að
myndinni verði einnig
dreift erlendis.

– kristinn@bb.is

Leikstýrir heimild-
armynd um snjó-
flóðið á Flateyri

Einar Þór Gunnlaugsson

Flateyri við Önundarfjörð. Ofan við byggðina sjást
varnargarðarnir sem voru reistir eftir snjóflóðið 1995.
Mynd: Mats Wibe Lund.
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Yt ehf. með 57.57% hlut í HG að liðnum gildistíma yfirtökutilboðs

Óskað eftir afskráningu fé-
lagsins úr Kauphöll Íslands

Í síðustu viku rann út frestur
sem hlutahafar í Hraðfrysti-
húsinu - Gunnvöru hf., höfðu
til að ganga að yfirtökutilboði
Yt ehf. í hlutabréf félagsins.
Samkvæmt tilkynningu til
Kauphallar Íslands nemur
eignarhlutur Yt ehf. í HG nú
rúmum 387 milljónum króna
eða 57.57% af hlutafé fyrir-
tækisins. Eigin hlutabréf fé-
lagsins eru 9.93% af heildar-
hlutafé og er því hlutur Yt ehf.
tæp 64% af virku hlutafé fé-
lagsins. Þegar yfirtökutilboðið
var tilkynnt til Kauphallar Ís-
lands þann 12. janúar var eign-
arhlutur Yt ehf. 32.31% og
hafa því um 25% hlutafjár

bæst við á yfirtökutímabilinu.
Samkvæmt áðurnefndri til-

kynningu til Kauphallarinnar
nam eignarhlutur þeirra sem
stóðu að baki yfirtökutilboð-
inu auk YT ehf. um 28% af
hlutafé félagsins. Má því ætla
að eignarhlutur Yt ehf. og aðila
þeim tengdum sé nú um 85%
af heildarhlutafé Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf. Eins og
áður sagði hefur Yt ehf. nú
keypt um 387 milljónir króna
af hlutafé og má áætla að kaup-
verðið sé tæpir 2,5 milljarðar
króna. Samkvæmt tilkynningu
til Kauphallar Íslands fjár-
magnaði Landsbanki Íslands
kaupin.

Í tilkynningu Kauphallar-
innar í síðustu viku segir að
Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf.

uppfylli ekki lengur skilyrði
til skráningar í Kauphöllinni
og hefur því verið óskað eftir

afskráningu félagsins úr Kaup-
höllinni sem fyrst.

– hj@bb.is

Húsakynni Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf. í Hnífsdal.

Íbúaþróun frá sameiningu byggðarlaganna á norðanverðum Vestfjörðum

Íbúum á Suðureyri hefur fjölg-
að um fimmtung frá sameiningu

Íbúum Suðureyrar hefur
fjölgað um 20% á undanförn-
um sjö árum en á sama tíma
hefur Hnífsdælingum fækkað
um 13%. Körlum hefur fækk-
að örar en konum í Ísafjarðar-
bæ á undanförnum árum. Árið
1996 varð sveitarfélagið Ísa-
fjarðarbær til við sameiningu
sveitarfélaga á norðanverðum
Vestfjörðum. Þann 1. desem-
ber 1996 voru íbúar hins nýja
sveitarfélags 4.556 talsins en
1. desember á síðasta ári voru
þeir orðnir 4.158 talsins og
hafði því fækkað um 8.74%
frá sameiningunni.

Mjög misjafnt er hvernig
íbúaþróun hefur orðið í þeim
byggðakjörnum sem mynda

kjörnum sveitarfélagsins hefur
orðið fækkun. Mest hefur
fækkunin orðið í Hnífsdal eða
rúm 13%. Þar fækkaði íbúum
úr 315 í 273. Á Flateyri hefur
íbúum á sama tíma fækkað
um rúm 12% úr 407 í 357.
Ísfirðingum hefur fækkað um
rúm 10% úr 3.107 í 2.784. Á
Þingeyri hefur íbúum fækkað
úr 387 í 347 eða um rúm 10%.

Körlum hefur fækkað meira
en konum í hinu nýja sveitar-
félagi. Á þessum árum fækk-
aði körlum um 9,6% en konum
um tæp 7,8 % á sama tíma.
Karlar voru 2.107 þann 1. des-
ember 2003 og konur 2.051
talsins.                  – hj@bb.is

þetta fjölmennasta sveitarfélag
á Vestfjörðum. Eini byggða-
kjarninn sem fjölgun hefur
orðið á þessum árum er Suður-
eyri. Þar hefur íbúum fjölgað
á tímabilinu úr 275 í 331 eða
um rúm 20%.

Í öllum öðrum byggðar-

Suðureyri við Súgandafjörð. Mynd: Mats Wibe Lund.

Lögreglan á Ísafirði fann
lítilræði af kannabisefnum
og áhöld sem notuð höfðu
verið við neyslu og með-
höndlunar slíkra efna við
húsleit á Þingeyri í síðustu
viku.

Borist höfðu upplýsingar
um að húsráðandi, sem býr
einn í húsinu, hefði fíkni-
efni og áhöld undir hönd-
um. Að fengnum úrskurði
Héraðsdóms Vestfjarða var
leit framkvæmd í húsinu.
Auk efna og áhalda var lagt
hald á nokkur bitvopn sem
einnig fundust.

Húsráðandi hefur áður
komið við sögu lögreglu í
fíkniefnamálum. Fíkni-
efnahundurinn Dofri á Ísa-
firði tók þátt í aðgerðinni.

– hj@bb.is

Þingeyri

Fíkniefni
fundust

við húsleit

Veginum um Kirkjubóls- og Súðavíkurhlíðar lokað vegna snjóflóðahættu

Veginum um Kirkjubóls-
og Súðavíkurhlíðar milli Ísa-
fjarðar og Súðavíkur var lok-
að vegna snjóflóðahættu á
aðfararnótt föstudags. Sér-
stök hlið standa rétt utan við
byggðina í Súðavík og við
Ísafjarðarflugvöll til að loka
veginum þegar svo ber við
og voru þau bæði keyrð niður
af vegfarendum. Kvartað
hefur verið yfir því að hliðin

sjáist illa enda haldist það oft
í hendur að þegar þarf að loka
veginum er ofankoma og lélegt
skyggni. Geir Sigurðsson,
rekstrarstjóri hjá Vegagagerð-
inni á Ísafirði, segir ætlunina
að setja upp hliðin á nýjan leik
en að þessu sinni verði þau
búin blikkljósabúnaði.

Geir telur líklega skýringu
á óhöppunum að skafið hafi
yfir endurskinsskjöld á hliðun-

um sem hafi gert ökumönn-
um erfiðara að koma auga á
þau í tæka tíð. Með búnaðin-
um er reiknað með að veru-
lega dragi úr hættu á óhöpp-
um af þessu tagi.

Aðspurður um hvort hliðin
skapi slysahættu þegar þau
eru í notkun segir Geir að
með því loka veginum sé litið
svo á verið sé að leysa fleiri
vandamál en hliðin skapi.

Aðvörunarhliðin keyrð niður
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