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Dr. Richard Ford ræddi við
menntaskólanema á Ísafirði

Dr. Richard Ford, prófessor
við Stanford háskóla í Banda-
ríkjunum hélt fyrirlestur um
mannréttindi og fjölmenningu
innan Bandaríkjanna í fundar-
sal Menntaskólans á Ísafirði á
mánudag.

Ford kom til bæjarins ásamt
James I. Gadsden, sendiherra
Bandaríkjanna á Íslandi. Byrj-
uðu þeir á því að skoða verk-
smiðju 3-X Stáls en snæddu
síðan hádegisverð á Hótel Ísa-
firði með Halldóri Halldórs-
syni bæjarstjóra Ísafjarðarbæj-
ar áður en haldið var til mennt-
skælinga.

Richard Thompson Ford út-
skrifaðist með láði frá laga-
deild Harvard háskóla árið
1991 og hefur síðan sérhæft
sig m.a. á sviði mannréttinda
og kynþáttasamskipta. Sendiherra Bandaríkjanna hr. James I. Gadsden skoðar sig um hjá 3X-Stál undir leiðsögn Jóhanns Jónassonar.

Alvarleg bilun í ljósleiðara á Ísafirði
Á föstudag brann rafstrengur í jörðu

skammt innan við íþróttasvæðið á Torf-
nesi á Ísafirði með þeim afleiðingum
að ljósleiðari sem þar var einnig grafinn
brann einnig. Við það rofnaði netsam-
band á norðanverðum Vestfjörðum og
einnig duttu út útsendingar sjónvarps-
stöðva og útvarpsstöðva á FM-bylgju.
Í fyrstu var talið að ljósleiðari hefði
bilað á milli Önundarfjarðar og Dýra-
fjarðar.

Síminn sendi viðgerðarteymi frá
Reykjavík til þess að vinna að viðgerð
og var fullt samband komið á um kl.4
um nóttina. Útvarp og endurvarp Ríkis-
sjónvarpsins var komið á um kl. 18.
Bilunin hafði víðtæk áhrif á norðan-
verðum Vestfjörðum og á Ströndum.
Sem dæmi má nefna að töluverðar
tafir og vandræði urðu í verslunum á
svæðinu. Nánar segir frá málinu á blað-
síðu 3.                               – hj@bb.is Starfsmenn Símans höfðu í nógu að snúast við viðgerðina á ljósleiðaranum.
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Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen ehf., mótmælir harðlega vinnubrögðum fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar

„Allar tölur fjármálastjóra eru algjörlega rangar“
Verkfræðistofa Sigurðar

Thoroddsen mótmælir harð-
lega vinnubrögðum fjármála-
stjóra Ísafjarðarbæjar og telur
að hann hafi í umsögn sinni
um skýrslu VST notað algjör-
lega rangar tölur sem hvergi
hafi komið fram í skýrslu VST.
Bæjarfulltrúar eru hugsi yfir
trúverðugleika þeirra upplýs-
inga sem frá fjármálastjóra
koma.

Eins og kom fram í frétt BB
fyrir stuttu var lögð fram í
bæjarráði Ísafjarðarbæjar um-
sögn Þóris Sveinssonar fjár-
málastjóra Ísafjarðarbæjar um
skýrslu VST, „Úttekt á mötu-
neytum leik- og grunnskóla
Ísafjarðarbæjar“. Í þeirri um-
sögn komst hann að talsvert
ólíkri niðurstöðu en starfs-
menn VST. Í framhaldinu lagði
hann m.a. til að rekstur mötu-
neyta leikskóla á Ísafirði yrði
boðinn út en í skýrslu VST
var komist að þeirri niðurstöðu
að slíkt væri ekki hagkvæmt.

Í bréfi VST til Ísafjarðar-

bæjar segir meðal annars:
„Allar tölur í fylgiskjali I, sem
fjármálastjóri nefnir útreikn-
aðar tölur VST fyrir árið 2004,
eru algjörlega rangar. Tölurnar
koma hvergi fram í skýrslu
VST. Það vekur furðu að fjár-
málastjóri skuli ekki bera töl-
urnar undir VST áður en hann
setur þær fram með þessum
hætti.“ Bréfi VST fylgja tvö
fylgiskjöl þar sem þessi full-
yrðing er rökstudd. Þá segir í
bréfinu: „VST stendur að fullu
við tillögur skýrslunnar. Sam-
kvæmt þeim er ekki mælt með
að framleiðsla hádegismatar í
leikskólum verði boðin út.“

Augljóst er að starfsmönn-
um VST er mjög misboðið
vegna athugasemda fjármála-
stjórans og í bréfinu kemur
það berlega í ljós: „VST er ein
stærsta verkfræðistofa lands-
ins og ávallt notið trausts út á
við sem óháður ráðgjafi. Verk-
efnið var unnið með það gildi
að leiðarljósi. Bæjaryfirvöld-
um á Ísafirði er í sjálfsvald

sett að kjósa aðrar leiðir en
VST, sem ráðgjafi, mælti með
í skýrslunni. Ef svo er vill VST
mótmæla því harðlega að fag-
leg vinna og niðurstöður
skýrslunnar séu í leiðinni
dregnar í efa með þeim hætti
sem VST metur að forsendur í
umsögn fjármálastjóra gefi til-
efni til.“

Bréf VST var lagt fyrir bæj-
arráð. Eftir miklar umræður í
bæjarráði var bæjarstjóra falið
að leggja fram greinargerð
með tillögu byggða á þeim
gögnum sem fyrir liggja í
málinu. Þá segir í bókun bæj-
arráðs: „Jafnframt óskar bæj-
arráð eftir skýringum fjármála-
stjóra á þeim athugasemdum

er fram koma í ofangreindu
bréfi VST.“

Eins og áður sagði urðu tölu-
verðar umræður um málið á
fundi bæjarráðs og er það litið
mjög alvarlegum augum enda
ekki á hverjum degi sem jafn
harðort bréf berst frá verk-
fræðistofu sem vinnur mikið
fyrir Ísafjarðarbæ. Hafa bæjar-

fulltrúar sem blaðið ræddi við
í því sambandi bent á að fjöldi
ákvarðana í bæjarkerfinu séu
teknar eftir ráðleggingum og
útreikningum fjármálastjóra.
Því sé mjög áríðandi að upp-
lýsingar og útreikningar hans
séu trúverðugir. Eins og áður
sagði hefur bæjarráð óskað
skýringa fjármálastjóra.

Á leikskólanum Sólborg er rekið mötuneyti sem rætt er um í skýrslu VST.

Batnandi afkoma Sparisjóðs Vestfirðinga á síðasta ári

Rúmlega 56 milljóna
króna hagnaður

Sparisjóður Vestfirðinga
var rekinn með rúmlega 56
milljóna króna hagnaði á síð-
asta ári. Er það mun betri
afkoma en árið á undan þegar
sjóðurinn var rekinn með
rúmlega 27 milljóna króna
halla. Hreinar vaxtatekjur
sjóðsins voru rúmlega 316
milljónir króna og jukust um

ríflega 15% á milli ára. Aðrar
rekstrartekjur voru tæpar 268
milljónir króna og höfðu aukist
um tæp 20% á milli ára. Önnur
rekstrargjöld námu tæpum 327
milljónum króna og höfðu því
aukist um tæp 5% á milli ára.
Framlag í afskriftareikning
útlána nam rúmum 235 millj-
ónum króna sem er rúmlega

6% aukning á milli ára. Á síð-
asta ári nam framlag Trygg-
ingasjóðs sparisjóðanna tæp-
um 37 milljónum króna en
ekkert slíkt framlag var árið á
undan.

Í árslok 2004 voru útlán
sjóðsins tæplega 5.752 millj-
ónir króna og höfðu aukist um
2,3% á milli ára. Innlán sjóðs-

ins á sama tíma voru rúmar
4.288 milljónir króna og höfðu
aukist um 8,8% á milli ára.
Eigið fé sjóðsins var í árslok
rúmlega 737 milljónir króna
en var árið á undan rúmar 619

milljónir króna. Eiginfjárhlut-
fall sjóðsins samkvæmt CAD
reglum var 11,8% en var
11,7% árið á undan. Vaxta-
munur sjóðsins var 4,4% en
var 4,0% árið á undan.

Í fréttatilkynningu sjóðs-
ins kemur fram að áætlanir
hans geri ráð fyrir svipaðri
afkomu á árinu 2005 og var
á árinu 2004.

– hj@bb.is

Sparisjóður Vestfirðinga á Ísafirði.

Magnús Reynir Guðmundsson bæjarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Segir yfirmann Vegagerðarinnar sýna hroka
Magnús Reynir Guð-

mundsson bæjarfulltrúi
Frjálslyndra og óháðra í
bæjarstjórn Ísafjarðar-

bæjar segir yfirmann
Vegagerðarinnar á Ísafirði

hafa sýnt bæjarfulltrúum
lítilsvirðingu og hroka.

Kristján Kristjánsson yfir-
maður Vegagerðarinnar á

Ísafirði vill ekkert tjá sig
um þessi ummæli Magnús-

ar Reynis. Eins og komið
hefur fram í fréttum hefur

Vegagerðin hafnað í tví-
gang beiðni bæjarstjórnar

Ísafjarðarbæjar um að
lækka hámarkshraða á

þjóðveginum frá Hafra-
fellshálsi að afleggjara að
Ísafjarðarflugvelli. Tölu-

verð umferð gangandi
fólks er við þennan vegar-
kafla og vildi bæjarstjórn

því lækka hámarkshrað-
ann til þess að minnka

slysahættu. Upphaflega
flutti Magnús Reynir til-

lögu um þetta mál í bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar sem

samþykkt var þar sam-
hljóða. Á fundi bæjar-
stjórnar í síðustu viku

lagði Magnús Reynir fram
svohljóðandi bókun vegna
síðari synjunar Vegagerð-
arinnar: „Enn á ný hefur
Vegagerð ríkisins hafnað
einróma ósk allra bæjar-

fulltrúa í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar um að lækka

hámarkshraða á hluta
Djúpvegar til að draga úr
hættu á slysum gangandi
fólks á þessari leið. Sam-
kvæmt upplýsingum um-
dæmisstjóra V.r. (Vega-

gerðarinnar, innsk. blm.) í

Borgarnesi, en Vestfirðir
virðast nú heyra undir
Borgarnes hvað þetta

varðar, þá er ákvörðunin
tekin vegna andstöðu yfir-

manns V.r. á Ísafirði við
málið. Umræddur starfs-

maður mætti til fundar við
bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fyrir skömmu., m.a. til að
ræða þetta mál. Þar sagði

hann um fyrrnefndar óskir
níu bæjarfulltrúa.  ,,Bæj-
arfulltrúar hafa fullt leyfi
til þess að hafa rangt fyrir
sér um þetta mál.” Miðað
við það virðingarleysi og
lítilsvirðingu og ekki síst

þann hroka, sem þessi um-
mæli sýna, virðist nokkuð

ljóst að um eðlilegt sam-
band og trúnað bæjarfull-

trúa í Ísafjarðarbæ við
þessa ríkisstofnun, sem

stjórnað er frá Borgarnesi,
getur ekki orðið að ræða
við óbreyttar aðstæður.

Þegar allir kjörnir fulltrú-
ar fólksins í einni sveitar-

stjórn eru sammála um að
óska þess að gripið verði til
aðgerða í sveitarfélaginu til

að forðast slys af völdum
hraðaksturs, hlýtur slík

ósk að vera tekin alvarlega
hjá öllu venjulegu fólki, en
ekki gantast með slíkt, eins
og yfirmaður V.r. á Ísafirði

hefur gert. Í þessu máli
vísa ég allri ábyrgð á

hendur Vegagerðar ríkis-
ins, en vona jafnframt að

ekki verði slys á þeim
stutta vegarkafla sem um

ræðir í þessu máli.“ Krist-
ján Kristjánsson er yfir-

maður Vegagerðarinnar á
Ísafirði. Hann staðfestir í

spurður hvort hann hafi
einn ráðið skoðun Vega-
gerðarinnar í þessu máli
sagðist hann ekkert geta

sagt til um. „Það var óskað
umsagnar minnar og ég

veitti hana. Ég tel nauðsyn-
legt að í þessu máli gangi
hagsmunir fjöldans fyrir

og því mælti ég gegn því að
hámarkshraði væri lækk-

aður á þessum vegarkafla.
Hins vegar var bent á þann

möguleika að lækka há-
markshraða á vegarkaflan-
um fyrir fjörðinn og þann-
ig væru tryggðir hagsmun-

ir þess fólks sem kýs að
stunda þarna gönguferðir.
Þannig teljum við að verið

sé að koma til móts við
þarfir sem flestra í þessu

máli“, segir Kristján
Kristjánsson. – hj@bb.is

samtali við blaðið að hann
hafi átt fund með bæjar-

ráði vegna þessa máls.
Hann vildi hins vegar ekk-

ert tjá sig um ummæli
Magnúsar Reynis vegna

fundarins. „Að ég hafi sýnt
lítilsvirðingu og hroka er
skoðun Magnúsar Reynis

og við það hef ég ekkert að
bæta“, segir Kristján. Að-

Kristján Kristjánsson.
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Þjónustuver Vegagerðarinnar
sambandslaust í 32 klukkutíma

Þjónustuver Vegagerðar-
innar á Ísafirði sem gefur upp-
lýsingar um færð á vegum var
sambandslaust í 32 klukku-
tíma í kjölfar þess að ljósleið-
ari Símans bilaði á Ísafirði síð-
degis á föstudag. Fyrir mistök
var ekki gert við ljósleiðara
sem tengir Vegagerðina og
þurfti að senda menn öðru
sinni frá Reykjavík til viðgerð-
ar á Ísafirði. Yfirmaður Vega-
gerðarinnar á Ísafirði segir
sambandsleysið ekki hafa
komið að sök þar sem svo hitt-
ist á að helgarfrí var í þjón-
ustumiðstöðinni á Ísafirði og
því var þjónustu sinnt frá
Reykjavík. Eins og fram hefur
komið bilaði ljósleiðari Sím-
ans á Ísafirði síðdegis á föstu-
dag með þeim afleiðingum að
netsamband rofnaði og út-
varps- og sjónvarpsútsending-
ar duttu út klukkutímunum
saman.

Á undanförnum árum hefur
farið fram mikil umræða um
flutning starfa frá höfuðborg-
arsvæðinu út á landsbyggðina.
Nýverið tilkynnti Íslandsbanki
hf. að skiptiborð fyrirtækisins
myndi í framtíðinni færast til
Ísafjarðar og hefur nú þegar

verið auglýst eftir tveimur
starfsmönnum sem sinna
munu þessari þjónustu í bank-
anum. Alls er reiknað með að
með þessari starfsemi skapist
tíu ný störf á Ísafirði.

Fyrir nokkrum árum var
þjónustuver Vegagerðarinnar
fært til Ísafjarðar. Auk þess að
sinna starfi hefðbundins skipti-
borðs gefur þjónustuverið
upplýsingar til vegfarenda um
færð á vegum á öllu landinu.
Hluta þessarar starfsemi er
ennþá sinnt frá Reykjavík af
starfsmönnum sem voru í
starfi er flutningur til Ísafjarðar
var ákveðinn. Þegar ljósleið-
arinn bilaði síðdegis á föstudag
rofnaði samband við þjónustu-
ver Vegagerðarinnar á Ísafirði.
Að sögn Kristjáns Kristjáns-
sonar yfirmanns Vegagerðar-
innar á Ísafirði kom það ekki
mjög að sök þar sem helgarfrí
var í þjónustuverinu og því
var hringingum beint til þjón-
ustuversins í Reykjavík.

Sem kunnugt er komu
starfsmenn Símans frá Reykja-
vík með flugi á föstudagskvöld
til þess að gera við hinn bilaða
ljósleiðara og lauk þeirri við-
gerð um kl. 04 aðfararnótt

laugardags. Komst þá eðlilegt
netsamband á við norðanverða
Vestfirði og einnig komst á
eðlilegt endurvarp sjónvarps-
stöðva. Héldu starfsmenn
Símans að þessu loknu að nýju
til Reykjavíkur. Þegar starfs-
menn Vegagerðarinnar á Ísa-
firði komu til vinnu á laugar-
dag kom í ljós að stofnunin
var sambandslaus við um-

heiminn. Við athugun kom í
ljós að láðst hafði að gera við
svokallaðan notendastreng
sem liggur samhliða aðal-
strengnum sem bilaði. Þessi
notendastrengur ber sambönd
Vegagerðarinnar á Ísafirði.
Varð því aftur að kalla út við-
gerðarflokk úr Reykjavík og
kom hann fljúgandi vestur síð-
degis á laugardag. Var viðgerð

lokið skömmu eftir miðnætti
aðfararnótt sunnudags. Hafði
þjónustuver Vegagerðarinnar
þá verið sambandslaust í rúma
32 klukkutíma.

Eins og áður sagði hafði ver-
ið ákveðið helgarfrí í þjón-
ustuveri Vegargerðarinnar á
Ísafirði og var starfinu því
sinnt frá Reykjavík. Þá var
veður mjög gott um helgina

þannig að ekki var mikil þörf
á upplýsingagjöf til almenn-
ings. Það var því eingöngu
gott veður og heppileg vakta-
tafla sem ollu því að sam-
bandsleysi þjónustuborðs
Vegagerðarinnar á Ísafirði
hafði ekki slæmar afleiðingar
fyrir vegfarendur um þjóðvegi
landsins.

– hj@bb.is

Vegagerðin á Ísafirði.
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Austin Powers valinn
flottastur á grímuballi KFÍ

Grímuball Körfuknatt-
leiksfélags Ísafjarðar og
stuðningsmanna þess Ís-
fólksins var haldið í sjö-

unda sinn í Krúsinni á
Ísafirði á laugardag. Hús-

fyllir var í Krúsinni og
þótti skemmtunin afar vel

heppnuð. Grímudans-
leiknum vex ásmegin með
hverju árinu og er greini-
legt að sífellt meira er lagt
undir til að gera sem besta

búninga en kosning fer

fram á dansleiknum um
það hver er í flottasta bún-

ingnum. Í þetta sinn var
það Snorri Hinriksson sem

hreppti verðlaunin en
hann var í gervi hins al-
þjóðlega manns dulúðar

Austin Powers. Í öðru sæti
var kötturinn með höttinn,

sígaunastelpa í því þriðja
og íslenski fáninn í fjórða

sæti en varla gátu gleggstu
menn þekkt fólkið sem

búningunum klæddust.

10.PM5 6.4.2017, 09:284



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 9. MARS 2005 55555

Ræsting
Óskum eftir áhugasömum aðila til að taka

að sér ræstingu á húsnæði Póls hf., við
Njarðarsund og Sindragötu á Ísafirði. Um
er að ræða ræstingu á skrifstofum, fundar-
sal, kaffistofu, göngum og salernum.

Verkið skal unnið í verktöku og þarf að
vinnast í vikulok á dagvinnutíma starfs-
manna fyrirtækisins.

Allar nánari upplýsingar veitir Unn í Bö,
rekstrarstjóri í síma 456 6405.

Umsóknarfrestur er til 11. mars 2005.

Gjaldkeri –
þjónustufulltrúi

Laust er til umsóknar starf gjaldkera hjá
Vátryggingafélagi Íslands, Ísafirði. Í starfinu
felst meðferð fjármuna, tryggingaráðgjöf,
sala vátrygginga og önnur almenn afgreiðsla.
Um er að ræða hálfsdagsstarf, eftir hádegi.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi
sem hefur jákvætt viðmót, ríka þjónustulund
og reynslu af skrifstofustörfum. Viðkomandi
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknum ásamt upplýsingum um
menntun og fyrri störf skal skilað til skrifstofu
félagsins að Hafnarstræti 1, Ísafirði.

Nánari upplýsingar veitir Guðni Guðnason
í síma 660 5094.

innanlands

Bílstjórar
Laus eru til umsóknar störf bílstjóra. Starfs-

svið: Akstur með vörur til viðskiptavina og
þjónusta við viðskiptavini.

Menntun og hæfniskröfur: Meirapróf og
lyftarapróf.

Vinsamlegast hafið samband við Hafþór
Halldórsson í síma 450 5102 og 825 7081.

Atvinna
Óskum eftir að ráða mann á steypusög

og kjarnaborvél ásamt háþrýstiþvotti. Get-
um einnig bætt við okkur 1-2 smiðum.

Uppl. í símum 456 6600 og 861 1442.

Dýrafjörður gæti komið til
álita fyrir umskipunarhöfn
vegna möguleika á auknum
siglingum um norður Íshaf
milli Ameríku og Asíu. Á ráð-
stefnu um Ísland og norður-
slóðir sem haldin var á dögun-
um gerði Halldór Halldórsson

bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
grein fyrir áhuga íbúa á svæð-
inu á þessu máli.

„Í skýrslu um þessar sigling-
ar sem út kom nýlega út var
talað um 3 mögulegar umskip-
unarhafnir á landinu, en engin
þeirra er á Vestfjörðum. Gert

er ráð fyrir því að alþjóðaflug-
völlur verði að vera í nágrenni
hafnarinnar. Ég gerði mönnum
grein fyrir því að við hefðum
allar landfræðilegar aðstæður
sem þarf og við erum inni í
umræðunni um þessi mál
núna“, segir Halldór. Dýra-

fjörður þykir koma helst til
álita í þessum efnum, en þar
er landfræðilega hægt að
byggja upp alþjóðaflugvöll.
Fyrir eru fjórir slíkir á landinu;
í Keflavík, í Reykjavík, á Ak-
ureyri og á Egilstöðum.

– halfdan@bb.is

Dýrafjörður kemur til álita
vegna siglinga um norður Íshaf

Ísfirskar perlur á Skíðavikunni
Heilmikil tónlistarveisla

sem ber yfirskriftina „Ís-
firskar perlur“ verður í
skemmtistaðnum Krús-

inni í Skíðavikunni á Ísa-
firði þar sem Ingibjörg

Guðmundsdóttir, Reynir
Guðmundsson, Margrét
Geirsdóttir, Rúnar Þór
Pétursson og Kolbrún

Sveinbjörnsdóttir koma
fram ásamt stórsveit BG.
Skemmtunin sló í gegn á

Sólarkaffi Ísfirðingafé-
lagsins í Reykjavík sem
fór fram á Broadway í

janúar en á því voru um
800 gestir. Tónlistar-

mennirnir munu leika

fyrir matargesti og að
dagskrá lokinni verður

dansleikur fram eftir
nóttu. Skemmtunin verður
haldin þrisvar, á föstudag-

inn langa, laugardaginn
26. mars og á páskadag.

Að vanda verður mikið um
að vera í skemmtanalífinu

á Ísafirði um páskana og
fjölbreyttir viðburðir í

boði. Þar má nefna dans-
leik með hljómsveitinni

Írafári í félagsheimilinu í
Hnífsdal á föstudaginn

langa. Hljómsveitin vin-
sæla vakti mikla lukku á

Skíðavikunni í fyrra er
hún kom þrisvar fram fyr-

Ingibjörg Guðmundsdóttir mun endurtaka leikinn
frá því á Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins í janúar.

ir Ísfirðinga. Hljóm-sveit-
irnar Kung Fu og Hraun

munu svo halda uppi fjör-

inu í Sjallanum. Ættu því
allir að geta fundið eitt-

hvað við sitt hæfi.

Sex lóðum hefur verið út-
hlutað í nýja íbúðahverfinu á
Tunguskeiði á Ísafirði og hafn-
ar eru framkvæmdir á þremur
einbýlishúsum þar og eitt
þeirra er þegar orðið fokhelt.
Átta lóðir eru við götuna sem

húsbyggingarnar standa yfir á
en hún ber nafnið Grenilundur.
Gengið hefur verið frá lögnum
í götunni og að sögn Stefáns
Brynjólfssonar, skipulags- og
byggingarfulltrúa Ísafjarðar-
bæjar, á aðeins eftir að setja á

hana bundið slitlag sem líklega
verður gert í sumar.

„Rafmagn, hiti og slíkt er
komið og íbúðahverfið er orð-
ið vel byggingarhæft“, segir
Stefán. Aðspurður hvenær haf-
ist verði handa við fram-

kvæmdir á þeim lóðum sem
úthlutað hefur verið segist
Stefán halda að það verði sem
fyrst. Götur íbúðahverfisins
bera nöfnin Grenilundur, Asp-
arlundur, Furulundur og Eik-
arlundur.       – thelma@bb.is

Framkvæmdir hafn-
ar á þremur húsum

Sex lóðum hefur verið úthlutað á Tunguskeiði í Skutulsfirði
Eitt íbúðarhúsanna sem er í byggingu á Tunguskeiði er orðið fokhelt.
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Til að losa sig við eitthvað af þessu fé tóku forsvarsmenn
félagsins til dæmis upp á því fyrir nokkrum árum að senda fé-
lagsmönnum svonefndar „orlofsávísanir“. Það var gert í þeim
tilgangi að grynnka aðeins á því fé sem hlóðst upp í orlofssjóði
félagsins. Með orlofsávísunum þessum má greiða fyrir þjónustu
hjá nokkrum ferðaþjónustufyrirtækjum.

Nei, þetta er ekki skáldskapur. VR tekur venjulegar íslenskar
krónur, sem teknar eru góðar og gildar hvar sem er á Íslandi og
má jafnvel skipta fyrir erlenda gjaldmiðla, af launum félags-
manna sinna og sendir þeim til baka „orlofsávísun“ sem gildir
bara á örfáum stöðum.

Svo virðist sem Vestfirðir séu komnir á kortið hvað norð-
austur-siglingaleiðina varðar. Að minnsta kosti á minnisblað.
Á ráðstefnu um Ísland og norðurslóðir, sem haldin var fyrir
nokkru, benti Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, á kosti þess að umskipunarhöfn fyrir þessar siglinar
væri staðsett á Vestfjörðum. Hann benti einnig á áhuga Vest-
firðinga á málinu og mikilvægi þess fyrir fjórðunginn. Vest-
firðir eru eini landshlutinn þar sem stóriðjan (í daglegri
merkingu þess orðs) hefur ekki verið á dagskrá. Vestfirðingar
hafa hins vegar bent á að hér bæri að byggja upp margvíslega
vísinda- og þróunarstarfsemi í tengslum við atvinnuvegi.
Meðal annars þess vegna er hafin barátta fyrir  háskóla á
Vestfjörðum.

Ráðamenn virðast sammála um nauðsyn endurbóta á flug-
vellinum á Þingeyri. Hvers vegna ekki að huga strax að
nauðsynlegum breytingum til að flugvöllurinn gæti í fram-
tíðinni flokkast sem alþjóðaflugvöllur? Það er enginn að tala
um framkvæmdir á næsta ári heldur það eitt, að menn hafi
yfirsýn yfir verkið, ef til kemur. Þegar Vestfirðir rétta úr
kútnum með vinnslu sjávarafurða gæti flugvöllurinn opnað
dyrnar að daglegum markaði í Evrópu. Dýrafjörðurinn hefur
til að bera þær aðstæður sem til þarf varðandi umskipunarhöfn
fyrir norðaustur-siglingarnar. Og staðurinn liggur betur að
skipaleiðinni en nokkur þeirra þriggja landshluta, sem þar til
skipuð nefnd á vegum utanríkisráðherra benti á.

Mátturinn, valdið og dýrðinMátturinn, valdið og dýrðinMátturinn, valdið og dýrðinMátturinn, valdið og dýrðinMátturinn, valdið og dýrðin

,,Eina ferðina enn er gerð tilraun til að vekja athygli ríkis-
valdsins á nauðsyn þess að rétta hlut sveitarfélaganna og
eftirláta þeim þær tekju, sem óumdeilanlega var ætlað að
fylgdu verkefnunum, sem sveitarfélögin tóku í sínar hendur.“

,,Það hillir undir niðurstöðu í þessum viðræðum þó svo að
við hefðum í raun viljað ssjá miklu meira gerast, en við kom-
umst væntanlega ekki mikið lengra að þessu sinni.“
           Fyrri tilvitnunin er í leiðara BB í júlí 2002. Hin eru
ummæli Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar,
eins nefndarmanna í svokallaðri tekjustofnanefnd. Það þarf
ekki mörg fleiri orð til að átta sig á í hvaða heljargreipum rík-
isvaldið heldur sveitarfélögunum. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði
kvað sveitarstjórnarmönnum stillt upp við vegg og hætti að
mæta á fundi tekjustofnanefndar.
            Eiga sveitarstjórnarmenn engra kosta völ þegar valdið,
mátturinn og dýrðin eru annars vegar?

s.h.

Alþjóðleg rannsóknarstofnun á sviði loftlagsbreytinga á Ísafirði?

Miðað er við að stofnunin geti
tekið til starfa á næstu 2 árum

Unnið er að því að koma á
fót á Ísafirði alþjóðlegri rann-
sóknarstofnun á sviði loftlags-
breytinga. Hópur fólks vinnur
nú að gerð kostnaðar- og við-
skipaáætlunar vegna þessa.
„Forsætisráðherra hefur sam-
þykkt að styðja vinnuhópinn
við gerð þessara áætlana. Þeg-
ar hópurinn skilar sinni skýrslu
verður líklega gerð tillaga til
ríkisstjórnar sem ákveður síð-
an hvað gera skal. Það má
segja að þetta mál sé að skríða
af stað. Ef af verður, þá er

miðað við að stofnunin taki til
starfa á næstu 2-3 árum“, segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, sem ný-
verið kynnti hugmyndir þessar
á ráðstefnu um Ísland og norð-
urslóðir.

Vinnuhópinn skipa arkitekt-
arnir Ólöf Guðný Valdimars-
dóttir og Hallvarður Aspelund
sem höfðu frumkvæði í mál-
inu. Með þeim eru Dr. Ívar
Jónsson prófessor og nýsköp-
unarfræðingur, Björgólfur
Thorsteinsson rekstrarhag-

fræðingur og Jónas Guð-
mundsson hagfræðingur. Har-
aldur Sigurðsson við The
Graduate School of Oceano-
graphy, University of Rhode
Island, er hópnum til ráðgjafar.
„Það er að verða mikil vakning
í rannsóknum á loftslagsbreyt-
ingum, sérstaklega á norður-
hveli þar sem búist er við að
áhrifin verði hvað mest“, segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar.

Gert er ráð fyrir því að rann-
sóknirnar verði að mestu fjár-

magnaðar af erlendum aðilum
og að stofnunin verði vett-
vangur alþjóðlegs samstarfs
vísindafólks á sviði þverfag-
legra rannsókna á loftslags-
breytingum.

Sem dæmi um kosti Ísa-
fjarðar í þessu sambandi hafa
verið nefnd atriði eins og land-
fræðileg staðsetning bæjarins
sem þykir henta til rannsókna
á Golfstraumnum, nálægðin
við Grænlandsjökul og nærri
ósnert náttúra.

– halfdan@bb.is

Meðlimir Hafstjörnunnar,
unglingadeildar Björgunarfé-
lags Ísafjarðar, ætla að dvelja
í snjóhúsum á Botnsheiði sam-
fellt í 24 klukkustundir dagana
12. og 13. mars. Dvölin er í
fjáröflunarskyni, en Haf-
stjörnumenn ráðast í áheita-
söfnun. „Við erum að safna
vegna mikils kostnaðar við að

senda krakkana á námskeið
og vegna landsmóts unglinga-
deilda sem haldið verður á
Suðurlandi í ágúst og vegna
fyrirhugaðrar Skotlandsferð-
ar“, segir Einar Birkir Svein-
björnsson hjá Hafstjörnunni.

Hjá Hafstjörnunni er lögð
áhersla á að krakkar fái sem
besta menntun áður en þeir

ganga í björgunarsveitina. Á
Gufuskál rekur Slysavarnafé-
lagið – Landsbjörg skóla þar
sem allir 14-18 ára unglingar
mega koma. Þangað erum við
mjög dugleg að senda krakka.
Þar læra þau meðal annars röt-
un, fyrstu hjálp, notkun
slöngubáta, sig, ferðamennsku
og margt fleira sem nýst getur

við björgunarstörf“, segir Bær-
ing Pálmason hjá Björgunar-
félagi Ísafjarðar.

„Ferð eins og sú sem á að
fara á Botnsheiði getur nýst til
að undirbúa krakkana, þar fá
þeir að takast á við mjög
breytilegar aðstæður að vetrar-
lagi.“

– halfdan@bb.is

Gista í snjóhúsum á Botnsheiði

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur tekið undir þá
skoðun Umhverfisstofnunar
að meta þurfi umhverfisáhrif
fyrirhugaðrar efnistöku úr far-
vegi Sandár í Dýrafirði vegna
lengingar flugbrautarinnar á
Þingeyrarvelli. Nefndin hefur
hins vegar frestað ákvarðana-
töku í málinu þar til greinar-
góðar upplýsingar liggja fyrir.
Á fundi umhverfisnefndar Ísa-
fjarðarbæjar í fyrir stuttu var
lagt fram bréf frá Skipulags-

stofnun þar sem fram kemur
að þörf er á meira efni en áður
var talið vegna fyrirhugaðra
framkvæmda við Þingeyrar-
flugvöll.

Í bréfinu er óskað eftir áliti
Ísafjarðarbæjar á því hvort fyr-
irhugaðar framkvæmdir skuli
háðar mati á umhverfisáhrif-
um. Áður var talið að til fram-
kvæmdarinnar þyrfti um
53.000 rúmmetra en nú er talið
að þurfi um 98.000 rúmmetra
af efni auk 10-20.000 rúm-

metra vegna vegagerðar. Fyr-
irhugað er að efnistakan fari
fram í farvegi Sandár.

Á fundinum var lagt fram
bréf frá Umhverfisstofnun þar
sem m.a. segir: „Umhverfis-
stofnun telur í ljósi þess að
fyrirhugað er að taka allt að
120.000 rúmmetra af möl úr
farvegi Sandár eigi fram-
kvæmdaraðili að leggja fram
áætlun um efnistöku til að unnt
sé að meta umhverfisáhrif
efnistökunnar. Gera ætti grein

fyrir staðsetningu efnistöku-
svæðanna, afmarkað á loft-
mynd. Hversu djúpt fyrirhug-
að sé að vinna svæðin og
hvernig farvegur Sandár og
bakkar kunna að líta út að
efnistöku lokinni.“

Umhverfisnefnd tók undir
þessi sjónarmið Umhverfis-
stofnunar og frestar því að taka
afstöðu til erindisins „þar til
greinargóðar upplýsingar
liggja fyrir“, eins og segir í
bókun nefndarinnar.

Aukin efnisþörf vegna lengingar Þingeyrarflugvallar

Meta þarf umhverfisáhrif
fyrirhugaðrar efnistöku

Þingeyrarflugvöllur.
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STYRKIR TIL UMHVERFISVERKEFNA
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar aug-
lýsir eftir umsóknum um styrki til
umhverfisverkefna fyrir árið 2005.
Markmið með umhverfisstyrkjum er
fegurra umhverfi í bæjarfélaginu.
Eftirfarandi þarf að fylgja með styrk-
umsókn:
1. Upplýsingar um umsækjanda/um-

sækjendur.
2. Nafn þess er annast samskipti við

umhverfisnefnd.
3. Nákvæm lýsing verkefnis.
4. Tíma- og kostnaðaráætlun.
Styrkir verða greiddir út að verkefni
loknu eða við ákveðin áfangaskil.
Umsóknum skal skilað á bæjarskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar ásamt fylgigögn-
um. Umsóknarfrestur er til og með
13. apríl 2005.
Merkja skal umsóknir „Umhverfis-
styrkur Ísafjarðarbæjar 2005.“
Fyrirspurnir og óskir um nánari upp-
lýsingar gefur tæknideild Ísafjarðar-
bæjar. Einnig má senda á netfangið
johannb@isafjordur.is

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

ÚTBOÐ – LÓÐAFRAMKVÆMDIR
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Safnahúsið á Ísafirði, lóða-
framkvæmdir.“
Helstu magntölur:
Hellulagnir 420m²
Hleðsluveggir   60m²
Forsteyptur kantsteinn 195m
Ofangreindu verki skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 10. júní 2005. Út-
boðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísa-
firði.
Tilboðin verða opnuð þriðjudaginn
22. mars nk. kl. 11:00 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

ÚTBOÐ – SLÁTTUR OPINNA SVÆÐA
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Þjónustuútboð, sláttur opinna
svæða í Ísafjarðarbæ.“
Helstu magntölur:
Ísafjörður 17,5 ha
Flateyri   3,9 ha
Suðureyri   1,8 ha
Þingeyri   6,2 ha
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.-
hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð á tæknideild
Ísafjarðarbæjar þriðjudaginn 29. mars
nk. kl. 11:00 að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Höfnin í Bolungarvík.

Ágreiningur í bæjarstjórn um úthlutunarreglur byggðakvóta Bolungarvíkur

Meirihlutinn vill að kvót-
anum verði skipt í þrennt

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
mun á næsta fundi ákveða
hvaða reglur skuli gilda um
úthlutun 100 tonna byggða-
kvóta er í hlut sveitarfélagsins
kom við úthlutun hans í des-
ember. Sjávarútvegsráðuneyt-
ið veitti Bolungarvíkurkaup-
stað frest til þess að setja reglur
um úthlutunina en flest sveitar-
félög hafa fyrir nokkru ákveð-
ið reglur sínar. Meirihluti og
minnihluti bæjarstjórnar hafa
ekki náð samkomulagi um
reglur og á fundi bæjarráðs
fyrir stuttu var ákveðið að mál-
ið yrði útkljáð á næsta fundi

bæjarstjórnar.
Meirihluti bæjarstjórnar vill

að byggðakvótanum verði
skipt í þrennt. Í fyrsta lagi verði
75 tonnum úthlutað til báta og
skipa sem eiga heimahöfn í
Bolungarvík. Úthlutun taki
mið af lönduðum afla á staðn-
um á ákveðnu tímabili og ein-
ungis sé tekið mið af þeim
afla sem fer til fiskvinnslu í
Bolungarvík samkvæmt
skráningu á hafnarvog. Há-
marksúthlutun á bát verði 20
tonn. Í öðru lagi verði 20 tonn-
um úthlutað til báta sem eiga
heimahöfn í Bolungarvík og

landað var úr þar í bæ afla sem
ekki fór til vinnslu á staðnum.
Í þriðja lagi verði 5 tonnum
úthlutað til útgerða sem hófu
útgerð á árinu 2004.

Minnihluti bæjarstjórnar
vill að úthlutun byggðakvót-
ans verði grundvölluð á samn-
ingi þriggja aðila þ.e. fiskvinn-
slufyrirtækja, útgerða og Bol-
ungarvíkurkaupstaðar. Úthlut-
unin fari fram þann 1. júní og
að rétt til úthlutunar hafi öll
skip og bátar sem skráðir verða
í Bolungarvík þann sama dag.
Kvótanum verði skipt á milli
einstakra báta miðað við land-

aðan afla í Bolungarvík á yfir-
standandi fiskveiðiári til 1.
júní. Útgerð sem sækir um
byggðakvóta til bæjaryfir-
valda fær því aðeins úthlutun
ef hún skuldbindur sig til að
ganga að þeim samningi sem
bæjaryfirvöld hafa gert við
fiskvinnslufyrirtæki í Bolung-
arvík þar sem kveðið er á um
fast fiskverð. Þær fiskvinnslur
sem bæjaryfirvöld semja við
skuldbinda sig til að halda uppi
fiskvinnslu yfir sumarmánuð-
ina frá 1. júní til 1. september
2005.

– hj@bb.is

Föstudaginn langa, 25.
mars nk., eru 50 ára liðin

frá því Hnífsdalskapella
var vígð. Af því tilefni

verður hátíðarguðsþjón-
usta í kapellunni kl. 14 á

föstudaginn langa. Ræðu-
maður verður Jóna

Valgerður Kristjánsdóttir,
fyrrv. alþingismaður og

Hnífsdælingur. Eftir guðs-
þjónustuna verður kirkju-
kaffi í hliðarsal kapellunn-

ar. Þá verður opnuð sýning
á nýjum og gömlum ljós-
myndum. Sama kvöld kl.

20:00 heldur strengjasveit
Tónlistarskóla Ísafjarðar

tónleika í Ísafjarðarkirkju
undir stjórn Januszar

Frach. Með hljómsveitinni
koma fram einsöngvarar-

nir Ingunn Ósk Sturlu-
dóttir, mezzósópran og

Mariola Kowalczyk, alt,
auk nokkurra söngnema

úr Tónlistarskóla Ísafjarð-
ar og Listaháskóla Íslands.

Þá tekur Kammerkór
Vestfjarða þátt í tónleikun-

um, en stjórnandi hans er
Guðrún Jónsdóttir.

Hnífsdalskapella 50 ára
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Býr til bæjarstjórabita
á ÍsafirðiEkki er mikil hefð fyrir

kjöt-þurrkun hér á landi.
Einn er þó sá maður sem

hefur mikinn áhuga á þessari
meðferð kjöts og hefur kom-

ið upp litlu tilraunaeldhúsi
heima hjá sér. Sá heitir

Halldór Þorvaldsson, flísa-
lagningamaður sem flutti til
Ísafjarðar í nóvember á síð-

asta ári. Hann segist hafa
gengið með þá hugmynd í

maganum í nokkur ár að fara
að þurrka kjöt.

„Andinn kom svo yfir mig
á Ísafirði og ég ákvað að

byrja á þessu. Ég kom mér
upp aðstöðu í tilraunaeld-

húsinu í kjallaranum heima
til að hrinda þessu í fram-

kvæmd. Í stuttu máli sagt er
kjötið meðhöndlað á vissan

hátt og þurrkað. Eins og í
sælgætisframleiðslu er mjög

mikil handavinna í þessu. Ég
er reyndar ekki alveg viss
hversu langt ég ætla mér
með þetta, en ef úr fram-

leiðslunni verður eitt fullt
starf verð ég mjög sáttur. Þá

er takmarkinu náð. Við erum
tveir sem stöndum að þessu,
ég og Halldór Sveinbjörns-
son prentari. Það má segja
að í spjalli okkar hafi hug-
myndin byrjað að verða að

veruleika. Þar kom í ljós að
okkur hafði báðum dottið í

hug það nákvæmlega sama.
Við ákváðum að ráðast í

þetta og satt best að segja
lítur ágætlega út með fram-

haldið þó að framleiðslan sé
ennþá á frumstigi.“

Upplýsir ekki mikiðUpplýsir ekki mikiðUpplýsir ekki mikiðUpplýsir ekki mikiðUpplýsir ekki mikið
um aðferðinaum aðferðinaum aðferðinaum aðferðinaum aðferðina

– Vara á borð við þessa er
þó ekki með öllu ókunn. Í

Bandaríkjunum hefur lengi
verið framleitt nokkuð sem

kallað er beef jerkey. Er það
eitthvað svipað því sem þú

ert að gera?
„Hvort tveggja er náttúr-

lega kjöt sem búið er að taka
rakann úr. Það sem aðgreinir

þetta tvennt er framleiðslu-
aðferðin og ég held að okkar

framleiðsla sé töluvert frá-
brugðin þeirri bandarísku.

Við viljum ekki upplýsa
nákvæmlega hvernig við

gerum þetta. Í grundvallar-
atriðum er þetta kjöt sem er
þurrkað og kryddað. Meira

þori ég eiginlega ekki að
segja.“

Hægt að þurrkaHægt að þurrkaHægt að þurrkaHægt að þurrkaHægt að þurrka
hvaða kjöt sem erhvaða kjöt sem erhvaða kjöt sem erhvaða kjöt sem erhvaða kjöt sem er

– Hvers konar kjöt eruð
þið að þurrka?

„Við erum aðallega að
þurrka nautakjöt, hrefnukjöt

og höfrungakjöt. En í
rauninni er hægt að þurrka

hvaða kjöt sem er. Við höf-
um líka prófað að þurrka

skarf og svartfugl og það
hefur gefist mjög vel. Þetta

er ekki bundið við einhverja
eina dýrategund. Að vísu

breytist framleiðsluaðferðin
nokkuð þegar þú skiptir um

tegund.“
– Verður þetta ekki mjög

dýr vara? „Hún verður
sennilega ekkert ódýr. Eins
og áður sagði liggur í þessu

mikil handavinna. Þar að
auki erum við að vinna með

úrvalskjöt sem rýrnar um
70% í vigt. Á móti kemur að

þetta er mjög saðsamt og
næringarríkt.“

Vilja ekki skerpukjötVilja ekki skerpukjötVilja ekki skerpukjötVilja ekki skerpukjötVilja ekki skerpukjöt
– Hvenær byrjuðuð þið á

þessu? „Það var eiginlega
bara á svipuðum tíma og ég

flutti í bæinn, í haust ein-
hvern tímann. Þá byrjaði ég
að koma upp þessu tilrauna-
eldhúsi mínu þar sem ég er
með þurrkofna til að verka

kjötið.“ – Þér hefur ekki
dottið í hug að verka þetta
eins og harðfisk – hengja

kjötið upp í hjöllum?
„Nei, ég held að kjötið sé

svolítið öðruvísi en fiskur-
inn. Ég gæti ímyndað mér að
ef maður myndi bara hengja

þetta upp úti þar sem ekki
væri hægt að stýra hitastigi

og rakastigi, þá myndi þetta
verða að skerpukjöti eins og

Færeyingar borða. Þar er lát-
ið slá almennilega í kjötið en

svo er alls ekki hjá okkur.“

BæjarstjórabitarBæjarstjórabitarBæjarstjórabitarBæjarstjórabitarBæjarstjórabitar
Um þessar mundir er verið
að hanna umbúðir utan um
framleiðsluna. Næsta stig

verður að markaðssetja vör-
una en Ísfirðingar mega bú-

ast við að sjá hana í búðum á
næstu dögum eða vikum.

„Það er náttúrlega ekki
nóg að hafa góða vöru eins
og við vitum að við höfum.
Markaðurinn hefur náttúr-

lega lokaorðið. Margir hafa
smakkað á þessu og þótt

gott. Þetta er tilbúið snakk,
fullt af próteini, sem er

tilvalið að hafa með í alls
konar útivist. Ég hef sjálfur

tekið þetta með í kajakferðir
og finnst alveg fyrirtak að
geta gripið í munnbita af

kjöti. Halldór Halldórsson
bæjarstjóri fékk að smakka

og honum leist mjög vel á og
lagði strax inn pöntun eftir
meiru. Hann sagði að þetta

væri upplagt til að taka með
í vélsleðaferðir í vor. Þar

með voru meðmæli komin
og nafngiftin á vörunni líka.

Við ætlum að kalla þetta
Bæjarstjórabita. Það er ekki
endilega takmarkið hjá okk-

ur að fylla allar hillur mat-
vöruverslana. Því síður að

senda heilu gámana úr landi.
Ég verð sáttur ef framleiðsl-

an verður að einu heilu starfi.“
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Rokkhátíð alþýðunnar „Aldrei fór ég suður“ sem haldin verður á Ísafirði um páskana

Íslandsbanki, Síminn og Flugfélag-
ið stærstu bakhjarlar hátíðarinnar
Íslandsbanki, Síminn og

Flugfélag Íslands verða
stærstu bakhjarlar Aldrei fór
ég suður, rokkhátíðar alþýð-
unnar, sem haldin verður á

Ísafirði í annað sinn um kom-
andi páska. „Þessi þrjú fyrir-
tæki standa myndarlega við
bakið á okkur og gera okkur
kleift að halda þessa hátíð al-

mennilega. Þá munu útibú fyr-
irtækjanna á Ísafirði taka virk-
an þátt í hátíðarhöldunum“,
segir Jón Þór Þorleifsson, einn
þeirra sem standa að undir-

búningi hátíðarinnar.
„Auk fjárstyrks ætlar Sím-

inn að senda beint út frá hátíð-
inni á Internetinu svo þeir sem
búsettir eru annars staðar á

landinu eða í heiminum og
komast ekki vestur geti fylgst
með.“ Undirbúningur hátíðar-
innar gengur vel og hafa um
30 hljómsveitir og tónlistar-

menn staðfest komu sína
vestur. Þeirra á meðal eru
Jassband Villa Valla, Mugi-
son, Hjálmar, Lack of talent,
og Írafár.  – halfdan@bb.is

„Varaleiðir fyrir gagnaflutninga
kalla á miklar fjárfestingar“

Eva Magnúsdóttir upplýs-
ingafulltrúi Símans segir það
kalla á miklar fjárfestingar í
viðbótarsamböndum ef koma
eigi upp varaleiðum fyrir
gagnaflutninga um kerfi Sím-
ans þegar upp koma bilanir á
ljósleiðara eins og gerðist á
föstudag. Hún segir unnið að
lausn málsins hjá Símanum
en treystir sér ekki til þess að
segja til um hvernig það verður
gert. Hún segir Ríkissjónvarp-
ið einu sjónvarpsstöðina sem
hefur samning við Símann um
varaleið í útsendingu og því
hafi endurvarp þeirrar stöðvar
hafist mun fyrr en annarra
stöðvar sem nást alla jafna á
norðanverðum Vestfjörðum.
Hún segir að rafstrengur sá
sem brann hafi samkvæmt
upplýsingum Símans ekki átt
að vera virkur og óskað verð
skýringa frá Orkubúi Vest-
fjarða á því máli.

Bilunin sem varð í ljósleið-
ara Símans á föstudag hafði
víðtæk áhrif á marga þætti
mannlífs á norðanverðum
Vestfjörðum eins og fram hef-
ur komið í fréttum. Sambands-
laust varð lengur en ella þar
sem engin varaleið er fyrir
gagnaflutninga og komust þeir
ekki á fyrr en viðgerð var að
fullu lokið aðfaranótt laugar-
dagsins. Síðla árs 2003 varð
álíka sambandsleysi á Vest-
fjörðum í kjölfar þess að mús
nagaði sundur ljósleiðara við
Tjaldanes. Í kjölfar þess gáfu
ýmsir starfsmenn Símans það
í skyn að ekki kæmi aftur til
viðlíka langs sambandsleysis
því varaleiðum yrði komið á
innan tíðar. Þetta kom meðal
annars fram í viðtali á alvar-
an.com við Björn Davíðsson
hjá Snerpu á Ísafirði.

Eva segir að á því rúma ári
sem liðið er frá biluninni í
Tjaldanesi sé búið að gera ráð-
stafanir til að tryggja aukið
öryggi á talsíma og farsíma-
umferð enda hafi ekki orðið
vart við vankanta þar við bil-
unina á föstudag. Hún segir
að hins vegar séu ekki vara-
sambönd á ATM netinu sem

gagnaflutningurinn fer um.
„Kröfur um öryggi verða
sífellt meiri en viðskiptavinir
vilja jafnframt greiða lægra
verð fyrir þjónustuna. Þessir
tveir þættir fara illa saman.
Þeir aðilar sem kaupa sam-
böndin kaupa ekki endilega
varaleiðir af Símanum.“

Í dag greiða allir viðskipta-
vinir Símans sama verð fyrir
gagnaflutninga. Aðspurð
hvort neytendur á Vestfjörðum
eigi því ekki rétt á hringteng-
ingum eins og aðrir notendur
segir Eva að hringtenging sé
ekki til staðar á öllu landinu.
„Gagnasambönd eru t.d. ekki
alls staðar inni á varasambönd-
um. Það er umtalsvert meiri
kostnaður sem liggur í því að
tvöfalda gagnaflutningssam-
bönd þar sem þau krefjast
meiri bandbreiddar en talsími
og GSM. Stór hluti byggðar
er á stóra ljósleiðarahringnum
og þar eru menn með hring-
tengingu. Það sem er þar fyrir
utan er ekki allt hringtengt
ennþá. Á Vestfjörðum myndu
menn segja að væri hringteng-
ing (þ.e. örbylgjan) þrátt fyrir
að tengingin sé ekki nægilega
bandbreið til þess að öll sam-
bönd á Vestfjörðum hafi vara-
leiðir.“

Spurð hvort einhver vinna
sé í gangi til þess að bæta
varaleiðir á Vestfjörðum segir
Eva að Síminn hafi leitað leiða
til þess að leysa þetta mál „en
við treystum okkur ekki til
þess að svara því á þessari
stundu hvernig það verður
gert. Þetta er vinna sem er í
gangi innanhúss. Það þarf að
hliðra til samböndum ef eitt-
hvað á að gerast annars kallar
það á miklar fjárfestingar í
viðbótar samböndum, ör-
bylgju eða ljósleiðara.“

Það vakti athygli að fréttir
af hugsanlegum bilunarstað á
föstudag voru misvísandi í
fyrstu. Eva segir menn hafa
dregið ranga ályktun eftir upp-
haflegri lýsingu á biluninni og
því hafi menn staðið í þeirri
meiningu að bilunin væri á
milli Flateyrar og Þingeyrar.

„Við mælingar sem búið var
að gera þegar sérfræðingarnir
komu að sunnan sást að bilunin
var staðsett á Ísafirði. Tafsamt
reyndist að mæla þessa bilun
nákvæmlega og finna út hvar
hún var staðsett þar sem
strengurinn var í röri og ekki
sáust nein ummerki um rask á
svæðinu. Að mati Símans tafði
þessi fyrsta ályktun aftur á
móti ekki fyrir því að viðgerð
gæti hafist.“

Eins og fram hefur komið
þurfti að senda viðgerðarmenn
að sunnan til að gera við bil-
unina á Ísafirði. Aðspurð hvort
það sé ásættanleg þjónusta
segir Eva:„Síminn kaus að
senda viðgerðarmenn frá
Reykjavík með leiguflugi
klukkan 18 á föstudag en á
meðan voru starfsmenn á Ísa-
firði að vinna við mælingar.
Tæknimenn fyrir vestan voru
byrjaðir á því á Ísafirði að stað-
setja bilunina og undirbúa
viðgerð. Þeir hefðu líklegast
getað leyst málið en Síminn
ákvað að senda sérfræðinga
vestur til öryggis.“ Aðspurð
hvort þannig sé staðið að mál-
um á öðrum stöðum á landinu
segir hún að víðast hvar þurfi
það þegar um svona bilun sé
að ræða. „Bilanir í kerfum
Símans eru margslungnar og
við getum ekki haft fullkomna
mönnun á landsbyggðinni til
þess að sinna þeim öllum.
Síminn hefur á að skipa fjölda
sérfræðinga sem skipta á milli
sín þekkingu á margskonar
búnaði. Mikla þekkingu er að
sjálfsögðu að finna á lands-
byggðinni. Ekki er mögulegt
að staðsetja mannskap í öllum
landshlutum sem hafa víðtæka
þekkingu á öllum mögulegum
búnaði fyrirtækisins. Óhöpp
af þessu tagi eru sem betur fer
fátíð.“

Eins og fram hefur komið
bilaði ljósleiðarinn í kjölfar
þess að rafstrengur brann. Að-
spurð hvor algengt sé að raf-
strengir séu lagðir með ljós-
leiðara segir Eva svo vera.
„Síminn vinnur markvisst að
því að hafa samvinnu við raf-

veitur og rafstrengir og ljós-
leiðari eru oft lagðir í sömu
skurði. En það er haft gott bil
á milli þeirra. Í þessu tilfelli
var um að ræða enda frá raf-
magnsstreng frá Orkubúi
Vestfjarða sem átti að vera
straumlaus en reyndist ekki
vera það, hann sló út og
brenndi rör og tvo ljósleiðara-
strengi sem voru í rörinu. Sím-

inn mun biðja Orkubú Vest-
fjarða um skýringu á því hvers
vegna rafmagn var á streng
sem á að vera straumlaus.“

Aðspurð hvort ástæða sé til
þess að breyta þessu fyrir-
komulagi í kjölfar þessa at-
burðar segir Eva svo ekki vera.
„Það er stefna fyrirtækisins að
halda áfram samvinnu með
rafveitum um lagnir þar sem

um mikinn kostnað við upp-
gröft er að ræða annars. Fylgja
þarf eftir því að haldið sé
ákveðnu bili á milli strengja
sem lagðir eru í skurði og
gengið sé frá þeim eftir öllum
tilskildum reglum verði á þeim
eitthvað rask frá því lagt er í
skurðinn“ segir Eva Magnús-
dóttir upplýsingafulltrúi Sím-
ans.                       – hj@bb.is

Unnið að viðgerð á ljósleiðaranum.
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Að beisla landslagið
– Nú flytur þú frá Grundar-

firði til Ísafjarðar. En þú ert
héðan að vestan, er það ekki?

„Ég er frá Barðaströnd en
móðir mín, Valgerður, er frá
Litlabæ í Skötufirði í Djúpi.
Maðurinn minn er frá Ísafirði.
Við kynntumst þegar ég var
hérna í Menntaskólanum. Ég
bjó á Ísafirði í tvö ár eftir að
ég lauk stúdentsprófi og fór
síðan til Noregs í skóla. Ég
bjó í Ås í Noregi og gekk í
landbúnaðarháskólann þar.
Þangað fara margir Íslending-
ar, t.d. hafa margir farið til að
læra skógfræði. Þegar ég var
þar voru þar um 30 Íslendingar
með mökum. Það verður alltaf
dálítið samfélag hjá Íslending-
unum. Við vorum þrjár ís-
lenskar í bekknum mínum og
reyndum að mynda ekki hóp
heldur lögðum okkur mikið
fram við að blandast hinum í
bekknum. En það verða alltaf
sterkari tengsl á milli Íslend-
inganna þó auðvitað semdi
okkur vel við aðra bekkjarfé-
laga okkar.

Þegar ég hafði lokið námi
ætlaði ég að opna teiknistofu
en var ekki viss hve vel það
mundi ganga. Við vildum búa
einhvers staðar úti á landi og
þegar auglýst var eftir kennara
í Grundarfirði fórum við þang-
að. Ég kenndi þar mynd- og
handmennt í grunnskólanum í
tvö ár. Ég vann 100% starf í
skólanum fyrsta árið mitt þar
og síðan 60% árið eftir, því að
það var miklu auðveldara en
ég hélt að koma teiknistofunni
af stað. Ég hélt kannski að það
yrði aldrei fullt starf. En það
er mikil þörf úti á landi fyrir
landslagsarkitekta.

Það eru ekki margir í Félagi

Erla Kristjánsdóttir landslagsarkitekt flutti
á liðnu hausti með fjölskyldu sína og teikni-

stofu til Ísafjarðar. Áður höfðu þau búið í
Grundarfirði og færðu sig nú um set á lands-
byggðinni. Þess má geta að Erla er systir dr.

Steinunnar Kristjánsdóttur fornleifafræð-
ings, sem á umliðnum árum hefur oft verið í

sjónvarpi og öðrum fjölmiðlum vegna ýmissa
fornleifa og rannsókna á Austurlandi. Þær

eru systurdætur Kristjáns Kristjánssonar á
Hvítanesi og eiga ættir um Skötufjörðinn,

meðal annars náskyldar fólkinu frá Hjöllum.
Þær Erla og Steinunn eru dætur Kristjáns
bónda á Breiðalæk á Barðaströnd og voru

samtíða í Menntaskólanum á Ísafirði. Bróðir
þeirra Gísli Kristjánsson hefur um allmörg

ár verið með fréttapistla í útvarpinu. BB
spjallaði við Erlu um það hvað felst í starfi

sérfræðings sem vinnur við að gera um-
hverfið vistlegt, hagkvæmt og fallegt.

íslenskra landslagsarkitekta.
Þegar ég fór að læra voru að-
eins um 40 manns skráðir.
Þeim hefur fjölgað þó nokkuð
og nú er boðið upp á að læra
fyrstu tvö árin í Landbúnaðar-
háskólanum á Hvanneyri. Áð-
ur var eingöngu hægt að nema
þetta erlendis.

FÍLA (Félag íslenskra
landslagsarkitekta) er aðili að
alþjóðasamtökunum IFLA
(International Federation of
Landscape Architects). Svo
eru einnig Evrópusamtök
landlagsarkitekta (EFLA eða
European Foundation for
Landscape Architecture). Fé-
lögin á Norðurlöndunum eru
síðan í samstarfi og standa ár-
lega fyrir ráðstefnu sem þau
skiptast á að halda. Það er alltaf
gott að taka þátt í slíku en
maður gerir alltof lítið af því.

Landslagsarkitektúr er
fimm ára nám og hægt að velja
hvort maður fer meira í hönnun
eða skipulagsfræði. Í fyrstu
hafði ég mestan áhuga á garða-
hönnun en eftir því sem ég
kynntist skipulagsfræðinni í
gegnum námið fannst mér hún
skemmtilegri. Það er mjög
áhugavert að vinna með þróun
byggðar og nýtingu landsins.
Þó að svo virðist sem við höf-
um nóg land þarf að nýta það
skynsamlega, þannig að fram
náist hagkvæm lausn sem
byggir á gæðum svæðisins.“

Viljum halda íViljum halda íViljum halda íViljum halda íViljum halda í
fornminjarnarfornminjarnarfornminjarnarfornminjarnarfornminjarnar

– Hvað felst í því að vera
landslagsarkitekt?

„Starfssviðið er mjög vítt
og maður vinnur oft með
mörgum fagstéttum. Það getur

verið allt frá því að hanna hluta
úr garði og upp í skipulag
byggðar eða landsvæðis. Það
getur t.d. verið skipulag íbúða-
hverfis eða sumarbústaðalands
eða skipulagning heils sveitar-
félags. Annars fer þetta mikið
eftir því í hverju maður sér-
hæfir sig.

Starf landslagsarkitekts
byggist mikið á gögnum frá
öðrum fagstéttum, sem hann
vinnur síðan úr. Það þarf alltaf
að taka tillit til staðhátta eins
og veðurfars, jarðfræði, stöðu
samgangna og þess háttar. Til
dæmis þarf alltaf að fá forn-
leifaskráningu áður en land er
skipulagt. Það þarf þá að taka
tillit til þeirra fornleifa sem
eru á staðnum eða þá að þær
eru grafnar upp, skráðar og
þeim í raun eytt nema þeim
munum sem hægt er að varð-
veita. Það er gert ef fyrirhug-
aðar framkvæmdir teljast mik-
ilvægari. Það er ekki alltaf sem
fornminjarnar hafa meira
vægi. Yfirleitt er það þó þann-
ig, því við viljum halda í forn-
minjar og oft gera þær svæðið
bara skemmtilegra. Þetta á til
dæmis við í sumarbústaða-
hverfum. Þar gæti gamalt sel
verið spennandi svæði fyrir
krakka eða gamall bæjarhóll
verið miðpunktur svæðisins.

Nær undantekningalaust eru
fornleifar fyrir á þeim stöðum
þar sem á að fara byggja. Við
staðarval leitum við að ákveð-
num kostum eða gerum ákveð-
nar kröfur um gæði og öryggi.
Það gerðu forfeður okkar líka.
Þess vegna veljum við gjarnan
svipaða staði til að búa á og
menn gerðu áður. Reyndar er
alveg óhemjumikið af forn-
minjum eða rústum um allt,

þannig að það er kannski erfitt
að hitta á stað sem enginn hef-
ur verið á áður.“

– Hafa verið merkilegir
fornleifafundir á þeim stöðum
þar sem þú hefur verið að
skipuleggja?

„Nei, oftast er um að ræða
sel eða bæjarhóla þar sem
sumarbústaðir eru. Inni í þétt-
býli er yfirleitt allt horfið, bæði
vegna samfelldrar búsetu og
vegna þess að áður voru ekki
gerðar sömu kröfur til skrán-
ingar fornleifa. Lagaumhverf-
ið er breytt, ný skipulags- og
byggingalög voru sett 1997.
Kröfurnar verða því sífellt
meiri og fleira sem þarf að
taka tillit til.“

Skólalóðin stórSkólalóðin stórSkólalóðin stórSkólalóðin stórSkólalóðin stór
þáttur í námi barnaþáttur í námi barnaþáttur í námi barnaþáttur í námi barnaþáttur í námi barna

– Er hörð samkeppnin um
verkefni?

„Ekki enn, allavega. Við
erum ekki það mörg sem erum
að bítast um bitann. Mér
reyndist það mjög auðvelt að
koma teiknistofunni af stað og
virtist vera mikil þörf fyrir
þessa þjónustu.

Það er þörf fyrir landslags-
arkitekta á margan hátt. Fagið
snýst ekki bara um að fegra
umhverfið. Tökum sem dæmi
hönnun skólalóða, sem eru
áhugaverð og mikilvæg verk-
efni. Þetta eru vanmetin úti-
vistarsvæði þrátt fyrir að vera
þau svæði sem eru einna mest
notuð í bæjarfélaginu. Þau er í
notkun frá klukkan átta á
morgnana og fram á kvöld allt
árið en oft er nánast ekkert
lagt í þessar lóðir. Mjög al-
gengt er að þær séu bara mal-
bikaðar og fátt sem hvetur

börnin til hreyfingar.
Í rauninni fer umtalsverður

hluti af námi barnanna fram á
skólalóðinni. Þar eru þau að
þjálfa líkamlegan, andlegan og
félagslegan þroska. Lóðin þarf
að reyna á færni nemenda og
gefa þeim möguleika á að auka
þroskann. Sem dæmi má
nefna, að ef börnin hafa tæki-
færi til að leika sér í misjöfnu
landslagi, hæðum og hólum,
þá eru þau ómeðvitað að reikna
út hvar fóturinn lendir og svo
framvegis. Þetta leggur grunn
að stærðfræðinámi þeirra og
eykur möguleikann til að ná
færni í því fagi.

Eins hefur það sýnt sig að
fyrirkomulag lóðarinnar hefur
áhrif á einelti og stríðni. Ef
það er ekkert viðfangsefni á
lóðinni geta börn frekar leiðst
út í að stríða næsta krakka.
Opin, einsleit lóð getur verið
mjög ógnvekjandi fyrir suma.
Og þó að betra sé að hafa
eftirlit á þannig lóð, þá býður
hún frekar heim árekstrum
milli nemenda.

Skólalóðin þarf að örva
börnin til hreyfingar en þar
þarf að vera eitthvað meira en
bara svæði sem þau geta
hlaupið um. Það þarf að huga
að mismunandi þörfum barna.
Sum þurfa mikla hreyfingu og
kunna best við skipulagða leiki
meðan önnur una sér best í
frjálsum leik. Það þarf að vera
eitthvað sem hæfir hverjum
og einum á sérhverju þroska-
stigi. Þetta er mjög spennandi
og ögrandi verkefni. Taka þarf
mið af hverjum stað út af fyrir
sig, finna einhvern útgangs-
punkt. Ef ég væri til dæmis að
hanna skólalóð hér á Ísafirði,
þá þyrfti ég að finna eitthvað

sérstakt til að ganga út frá sem
myndi kannski ekkert virka
úti í Bolungarvík.

Það er kannski ekki viðeig-
andi að nota dýragarð sem
samlíkingu. En ef við hugsum
okkur samt að það ætti að út-
búa apabúr, þá myndi engum
detta í hug að hafa það tómt.
Öpunum myndi líklega ekki
líða mjög vel og sennilega ráð-
ast á hvern annan. Í búrinu
þyrfti að vera eitthvað við að
vera og eitthvert landslag.“

– Er einhver fyrirmynd til
hér á landi fyrir landslagsarki-
tekta?

„Garðlistasaga Íslands nær
ekki langt aftur og landslags-
arkitektúr er mjög ungt fag
hérlendis. Jón H. Björnsson,
fyrsti íslenski landslagsarki-
tektinn, útskrifaðist 1953.
Hann teiknaði meðal annars
Blómagarðinn við Austurveg
á Ísafirði, sem var gerður 1954.
Garðurinn er í módernískum
stíl og að ég held eini uppruna-
legi almenningsgarðurinn í
þessum stíl hér á landi. Á Vest-
fjörðum eru reyndar nokkrir
af helstu skrúðgörðum garð-
listasögu okkar Íslendinga.
Auk Blómagarðsins við Aust-
urveg má nefna Jónsgarð á
Ísafirði, Simsonsgarð í Tungu-
dal við Ísafjörð og Skrúð í
Dýrafirði. Í þessum görðum
má sjá greinileg einkenni eða
áhrif frá gullaldargörðum Evr-
ópu en Skrúður er einn fyrsti
garðurinn á Íslandi í nýklass-
ískum stíl.

Starfsheitið landslagsarki-
tekt er ekki gamalt en greinin
sjálf er mjög gömul. Hún nær
alveg aftur til þess tíma þegar
menn byrjuðu að beisla lands-
lagið á einhvern hátt, gera
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áveitur og matjurtagarða. Fólk
hefur staðið fyrir nytjarækt frá
örófi alda. Þó að við hér á
Íslandi eigum enga stóra
renaissance-garða eigum við
marga vísa að skrúðgörðum.“

– Hvað varð til þess að þið
fluttuð aftur til Ísafjarðar?

„Það var aldrei meiningin
að ílendast á Grundarfirði
heldur var þetta hugsað meira
sem fyrsta stopp. Við höfum
alltaf komið á páskunum og
oft í sumarfríinu til Ísafjarðar
og það endaði með því að við
ákváðum að færa okkur um
set. Það er skemmtilegra að
vera nálægt ættingjum og vin-
um. Við eigum tvö börn, 8 ára
og 12 ára, og þó það sé alltaf
erfitt að koma inn í nýjan skóla
og Ísafjörður sé mun stærra
samfélag heldur en Grundar-
fjörður, þá eiga þau afa og
ömmu hér og fullt af ættingj-
um. Við erum mjög ánægð
hér.

Starfið get ég unnið nánast
hvar sem er. Internetið hjálpar
mikið til og auðvelt að sækja
þar allar upplýsingar og gögn.
Ef mig vantar að skoða nýjar
rannsóknir eða eitthvað, þá
leita ég á Netinu og þar með í
öllum heiminum. Það breytir
þess vegna ekki svo miklu
hvort ég er hér eða í Reykjavík.
Að vísu er ég meira ein og
mæti ekki á félagsfundi og
slíkt. Ég er þó í samskiptum
við kollega mína á Netinu.
Góð nettenging er að sjálf-
sögðu forsenda þess að ég geti
unnið starf mitt hvar sem er á
landinu. Ég fann fyrir því þeg-
ar ég var að flytja og koma
stofunni fyrir og ekki var búið
að tengja Netið, hversu gjör-
samlega handlama ég var. Þó
maður hafi upplýsingar í bók-
um og bæklingum, þá er maður
svo vanur að sækja allt á Netið.
Það eru þá líka yfirleitt nýjustu
upplýsingarnar. Netið er mjög
mikilvægt fyrir landsbyggðina
og breytir miklu. Það er í raun
eins mikilvægt og vegakerfið.

Það eru ekki margir lands-
lagsarkitektar úti á landi. Það
er ein sem starfar við það í
Borgarnesi, tveir eða þrír á
Selfossi og nokkrir á Akureyri.
Ég veit ekki til þess að þeir
séu á fleiri stöðum. Við erum
reyndar tvær hér á Ísafirði, því
ferðamálafulltrúi Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða, Doro-
thee Lubecki, hefur líka þessa
menntun. Kannski verðum við
fleiri hér í framtíðinni. Það
væri óneitanlega skemmti-
legra ef stofan stækkaði. Það
er allavega nóg af verkefnum
um allt land. Djúpið og reynd-
ar Vestfirðir almennt eru nú
að koma mikið inn sem sumar-
bústaðasvæði og því vona ég
að það geti orðið mikið að
gera hér fyrir landslagsarki-
tekta á næstunni.

Ég flutti stofuna í heilu lagi
frá Grundarfirði til Ísafjarðar
og er enn með tölvuvert af
verkefnum á Snæfellsnesi.
Meðal annars er ég með aðal-
skipulagið í dreifbýli í Grund-
arfirði. Oft ná verkefnin yfir
langan tíma og spanna jafnvel
nokkur ár“, segir Erla Krist-
jánsdóttir. Vonandi mun hún
eiga farsælan feril hér vestra.

– thelma@bb.is

Skúli S. Ólafsson og Svanlaug Guðnadóttir skrifa

Þróun stöðugilda á Skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar

BB birti á dögunum grein
um þróun stöðugilda á Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar (SFS). Þar kom
fram að „stöðugildum Ísafjarð-
arbæjar við yfirstjórn skóla-
og félagsmála [hefði] fjölgað
úr tveimur í tæp tíu.“ Er þar
vísað til svars undirritaðra við
fyrirspurn Jens Kristmanns-
sonar um málið.

Stöðugildi 2005Stöðugildi 2005Stöðugildi 2005Stöðugildi 2005Stöðugildi 2005

Enginn fótur er fyrir þessum
samanburði. Í svari okkar kom
fram að áætlaður fjöldi stöðu-
gilda árið 2005 er 9,03 en ekki
9,78 eins og segir í greininni.
Þessi 0,75 stöðugildi sem
skeikar eru merkt afleysingu
og verða ekki nýtt þetta árið.
Árið 2004 voru stöðugildin
9,65 svo þeim fækkar á milli
ára. Í svari okkar var jafnframt
aðeins miðað við árið 2002
enda er nákvæmur samanburð-
ur fyrir þann tíma erfiður sök-
um þess að þá var ólíkt fyrir-
komulag á skipan þessa mála-
flokks miðað við það sem nú
er.

Sé litið til ársins 1998 eins
og gert er í grein BB má þó
hæglega hrekja þær fullyrð-
ingar að aðeins tveir starfs-
menn hafi sinnt þessum mála-

flokki þá.

FélagsmálasviðFélagsmálasviðFélagsmálasviðFélagsmálasviðFélagsmálasvið
og skólasviðog skólasviðog skólasviðog skólasviðog skólasvið

Auk félagsmálastjórans
starfaði félagsþjónustufulltrúi
á Þingeyri í fullu starfi hjá
sveitarfélaginu. Á skólasvið-
inu sat skóla- og menningar-
fulltrúi og að auki var þar leik-
skólafulltrúi í hlutastarfi.
Stöðugildin voru því rúm 3
árið 1998. Við það má bæta
að starfsmenn bæjarskrifstof-
unnar sinntu fleiri verkefnum
á þessu sviði en nú er gert.
Eftir stofnun SFS hafa verk-
efnin færst þangað og hefur
stöðugildum á bæjarskrifstof-
unum í kjölfarið fækkað.

SkólaskrifstofaSkólaskrifstofaSkólaskrifstofaSkólaskrifstofaSkólaskrifstofa
VestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarðaVestfjarða

Á Skólaskrifstofu Vest-
fjarða voru árið 1998 4,5
stöðugildi en eins og segir í
greininni voru þau 5,0 þegar
henni var lokað árið 2000. Í
ljósi þess að SFS veitir bæði
Bolungarvík, Súðavík og, til
skamms tíma, Vesturbyggð og
Tálknafirði faglega þjónustu
og sérfræðiráðgjöf er eðlilegt
að líta til þess samanburðar

enda er meginþungi þjónust-
unnar hér á þessu svæði.

Stöðugildi árið 1998 sem
fengust við svipuð verkefni
og SFS gerir árið 2005 voru
því rúmlega 7,5 en ekki 2 eins
og segir í greininni. Þeim hefur
fjölgað um 2,5 á þessu 7 ára
tímabili og er þá ekki talin
með fækkun stöðugilda á bæj-
arskrifstofum sem fyrr er
nefnd.

Ástæður fjölgunarÁstæður fjölgunarÁstæður fjölgunarÁstæður fjölgunarÁstæður fjölgunar

Eðlilegar skýringar eru fyrir
því að stöðugildum hefur
fjölgað sem þessu nemur.
Verkefni á þessum sviðum
hafa stóraukist á því tímabili
sem hér um ræðir. Kemur þar
margt til: lögbundnum verk-
efnum sveitarfélaga á sviði fé-
lags- og fræðslumála hefur
fjölgað og má þar nefna kenn-
sluskyldu í grunnskóla. Fjöldi
þeirra barna sem greinast með
geðraskanir hefur margfaldast
sem gerir t.d. auknar kröfur til
sérkennslu, sálfræðiaðstoðar
og félagslegs stuðnings.

Ásókn í félagslega aðstoð
hefur aukist til muna, og sem
dæmi má nefna að umsóknum
um húsaleigubætur hefur fjöl-
gað um 335%.

Viðamikil verkefni eru unn-

in á skrifstofunni þessu sam-
hliða og má þar nefna kynn-
ingarmál, útgáfustarfsemi,
stefnumótunarvinnu og nám-
skeiðshald.

Það skal áréttað að SFS veit-
ir öllum norðanverðum Vest-
fjörðum fag- og sérfræðiþjón-
ustu í félags-, skóla- og barna-
verndarmálum og Reykhóla-
sveit til viðbótar í barnavernd-
armálum.

LokaorðLokaorðLokaorðLokaorðLokaorð

Nokkra furðu vekur að BB
skuli senda frá sér svo villandi
samanburð. Vitanlega hafa
stöðugildin ekki fimmfaldast
eins og segir í niðurlagi grein-
arinnar heldur hefur fjölgun

þeirra verið í eðlilegu hlutfalli
við auknar kröfur innan þeirra
málaflokka sem SFS fæst við
í samræmi við fækkun stöðu-
gilda á öðrum sviðum innan
sveitarfélagsins og lokun
Skólaskrifstofu Vestfjarða.

Þeim tilmælum er beint til
ritstjórnar blaðsins að hafa
samband við starfsmenn skrif-
stofunnar um upplýsingar áður
en einstakir blaðamenn fara á
flug í skrifum sínum.

– Skúli S. Ólafsson,
forstöðumaður Skóla-
og fjölskylduskrifstofu

Ísafjarðarbæjar.
– Svanlaug Guðnadóttir,
formaður fræðslunefndar

Ísafjarðarbæjar.

Skúli S. Ólafsson. Svanlaug Guðnadóttir.

Athugasemdir blaðamanns

Að hrekja
eigin svör
Á fundi fræðslunefndar

Ísafjarðarbæjar þann 22. febr-
úar var lagt fram svar við
fyrirspurn Jens Kristmanns-
sonar um þróun stöðugilda á
Skóla og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar á síðustu
árum. Frétt bb.is sem birt var
2. mars var unnin eftir þeim
upplýsingum sem fram komu
í því svari. Þrátt fyrir það
segja forstöðumaður skrif-
stofunnar og formaður fræð-
slunefndar að samanburður á
þeirra eigin tölum sé útí hött.
Það er afar óvenjulegt svo
ekki sé meira sagt. Í svari
þeirra til fræðslunefndar er
enginn fyrirvari gerður á
þeim tölum sem þar birtust.
Til þess að tryggja sanngirni
í samanburði aflaði blaða-
maður sér upplýsinga um
starfsmannafjölda hjá Skóla-
skrifstofu Vestfjarða þegar
hún starfaði.

Í fréttinni var enginn dóm-

ur lagður á starfsemi þessara
stofnana né þjónustu þeirra.
Í svarinu komu heldur engar
skýringar fram hvers vegna
starfsmönnum hefði fjölgað.
Því er ólund forstöðumanns
Skólaskrifstofu og formanns
fræðslunefndar í garð BB
með ólíkindum. Skriflegar
upplýsingar sem embættis-
menn og kjörnir fulltrúar Ísa-
fjarðarbæjar láta frá sér ber
að taka alvarlega. Séu þær
ekki réttar verður að vanda
vinnubrögð áður upplýs-
ingar eru gefnar út í nafni
sveitarfélagsins.

Hins vegar verða embætt-
ismenn og kjörnir fulltrúar
einnig að treysta almenningi
til þess að draga sínar eigin
ályktanir af framlögðum
gögnum hverju sinni. Slíkt
er eðlilegt í öllum lýðræðis-
legum samfélögum.

– Halldór Jónsson,
blaðamaður

Nafnalistar fermingabarna á
Ísafirði og í Hnífsdal verða
ekki birtir með löngum fyrir-
vara í ár eins og áður hefur
verið gert. Listarnir verða þó
birtir ca viku fyrir hverja og
eina fermingu, á heimasíðu
Ísafjarðarkirkju og víðar.

Aðspurður segir sr. Magnús
Erlingsson, sóknarprestur á
Ísafirði, að þetta sé gert til að
reyna að draga úr því ónæði
sem auglýsingar kaupmanna
valda fermingabörnum og for-
eldrum þeirra. „Það var ekki
upphaflega hugmyndin með

fermingunni“, segir sr. Magn-
ús. „Fólk hefur sýnt mér sum
af þeim bréfum sem þeim hef-
ur verið að berast og það virð-
ast engin takmörk fyrir hug-
myndaflugi manna þegar kem-
ur að því að auglýsa.“

– halfdan@bb.is

Ekki birtir til að hlífa
fólki fyrir auglýsingum

Nafnalistar fermingarbarna á Ísafirði
Ísafjarðarkirkja.
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Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði

Óskar eftir styrk til upp-
setningar listaverks við MÍ

Ólína Þorvarðardóttir skóla-
meistari Menntaskólans á Ísa-
firði hefur óskað eftir styrk frá
Ísafjarðarbæ til uppsetningar
á útilistaverki á lóð skólans í
tilefni af því að í ár eru 100 ár
liðin frá því að hafin var kenn-
sla í iðngreinum á Ísafirði og
til minningar um Jón forseta
Sigurðsson.

Forsaga málsins er sú að
árið 2002 gáfu hjónin Mál-

fríður Finnsdóttir og Marías
Þ. Guðmundsson eina milljón
króna í sjóð sem nýttur skyldi
í þessu skyni og var sjóðnum
komið í vörslu skólameistara
Menntaskólans. Jafnframt var
skólameistara falin formenn-
ska í sjóðsstjórn sem einnig er
skipuð þeim Gunnari Jóns-
syni, Gunnlaugi Jónassyni,
Jóni Páli Halldórssyni og Kon-
ráði Jakobssyni.

Í bréfi sem Ólína hefur sent
Ísafjarðarbæ segir m.a. að Jón
Sigurðsson hafi fyrstur Íslend-
inga sett fram hugmyndina að
fjölbrautarskólakerfi því sem
flestir framhaldsskólar lands-
ins starfa eftir. Þá segir í bréf-
inu: „Fullfrágengið listaverk
mun uppkomið kosta um 4-5
m.kr. og því er ljóst að leita
þarf frekari tilstyrks í máli
þessu.“

Kemur fram að þegar hafi
verið sótt um til Listskreyt-
ingasjóðs ríkisins auk þess
sem leitað verði til fárra en vel
valinna styrktaraðila. Óskar
skólameistari eftir því að Ísa-
fjarðarbær styrki framtakið um
eina milljón króna „eða eftir
efnum og ástæðum“, eins og
segir í bréfinu. Bæjarráð vísaði
erindinu til menningarmála-
nefndar bæjarins til umsagnar. Fyrirhugað er að reisa listaverk á lóð MÍ.

Tónleikar undir vatni?
Stefnt er að því að halda

vatnsborðstónleika í Bolung-
arvík á rokkhátíð alþýðunnar
„Aldrei fór ég suður“ sem
haldin verður um páskana.
„Hugmyndin er sú að plötu-
snúður verði á laugarbakk-
anum og hátalarnir ofan í
lauginni og geta því tónleika-
gestirnir hlustað á tónlistina
undir vatnsyfirborðinu“, seg-
ir Guðmundur M. Kristjáns-
son, einn af skipuleggjendum

rokkhátíðarinnar.
Á fundi bæjarráðs Bolung-

arvíkur í síðustu viku var lagt
fram bréf Guðmundar og
Greips Gíslasonar, fyrir hönd
áhugahóps um rokkhátíð al-
þýðunnar, þar sem óskað var
eftir aðgangi að Sundlaug Bol-
ungarvíkur á páskadag fyrir
tónleikanna. Bæjarráð tók já-
kvætt í erindið og fól bæjar-
stjóra að ræða við forstöðu-
mann íþróttamiðstöðvarinnar

Árbæjar vegna málsins.
„Við erum að bíða eftir

samþykki frá Bolungarvík en
þetta verður spennandi ef af
verður. Þetta er liður í því að
færa hátíðina út fyrir Ísafjörð
en við höfum bætt við degi í
dagskrána. Hver veit nema
að þróist svo að eftir áratug
verði vikulöng rokkhátíð um
alla Vestfirði“, segir Guð-
mundur.

– thelma@bb.is

Skíðavikan á Ísafirði 2005

Undirbúningur fyrir Skíða-
viku Ísfirðinga 2005 gengur
vel og er dagskrá hátíðarinnar
farin að taka á sig mynd.
„Flestir af þessum stóru at-
burðum eru komnir inn í dag-
skrána, en þó gæti enn bæst
við. Þá eiga margir minni at-
burðir eftir að bætast við“, seg-

ir Rúnar Óli Karlsson, atvinnu-
og ferðamálafulltrúi Ísafjarð-
arbæjar og einn þeirra sem
standa að skipulagningu
Skíðaviku.

„Undirbúningurinn hefur
gengið þokkalega. Við eigum
að vísu eftir að undirbúa
snjóinn aðeins betur. Það gæti

verið snúið. Við vonum samt
að það fari eitthvað að falla
fljótlega“, segir Rúnar. Dag-
skrá hátíðarinnar skal birt hér
að neðan, en tekið skal fram
að einhverjir atburðir gætu
færst til, sumir jafnvel fallið
út og aðrir bæst við.

– halfdan@bb.is

Dagskráin óðum
að taka á sig mynd

Hundaeigendum á Ísafirði
þykir sumum erfitt að fylgja
eftir þeirri gullnu reglu að
hreinsa upp eftir hunda sína,
þar sem ruslafötur finnast
fáar og sjást varla í íbúða-
hverfum. Til dæmis er fáar
almenningsruslafötur í efri
bænum og engin á Urðarvegi
svo dæmi séu tekin. Einnig
þykir eigendum þessara
skepna ótækt að engin rusla-

gámur skuli vera á Suðurtanga
á Ísafirði þar sem vinsælt er
að viðra hunda. Afleiðing
þessa sé hundaskítur á víð og
dreif á sandinum, hundaviðr-
urum og öðru útivistarfólki til
ama.

„Þetta er nokkuð sem ég
skil mjög vel og hef sjálfur
rekið mig á“, segir Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, aðspurður um

þetta vandamál. „Þetta er
eitthvað sem við þurfum að
skoða. Það er ótækt að á
langri götu eins og Urðar-
vegi skuli ekki vera ein ein-
asta ruslafata. Það þarf að
setja í þetta einhverja fjár-
muni. Þetta er eitthvað sem
mjög mikilvægt er að sé í
lagi og kostar í raun ekki
mikið að ráða bót á“, segir
Halldór.    – halfdan@bb.is

Gerir hundaeigendum
og öðrum lífið leitt

Ruslatunnufæð í Ísafjarðarbæ

Ruslatunnur þykja fáar á Ísafirði. Eins og sjá má hefur
einhver sparkað botninn úr þessari.

Dmitri Ashkenazy klari-
nettuleikari leikur með

KaSa hópnum á tónleikum
í Hömrum, sal Tónlistar-
skóla Ísafjarðar í kvöld.

Um er að ræða metnaðar-
fulla og áhugaverða tón-
leika þar sem flutt verða

verk eftir Johannes
Brahms, en þetta eru

þriðju áskriftartónleikar
Tónlistarfélags Ísafjarðar

á þessu starfsári. Dmitri
Ashkenazy fæddist árið

1969 í New York. Hann hóf
píanónám sex ára gamall

og síðar klarinettnám hjá
Giambattista Sisini sem

varð einnig kennari hans í
Tónlistarsháskóla Luzern
frá 1989. Frá námslokum
hefur Dimitri verið eftir-
sóttur víða um heim sem

einleikari með hljómsveit-
um og einnig í kammertón-

list. Hann hefur komið
fram með mörgum af

frægustu hljómsveitum
heims og leikið kammer-

tónlist með heimsfrægu
tónlistarfólki, þar á meðal
föður sínum, píanóleikar-

anum Vladimir Ashke-
nazy. KaSa-hópurinn er

kammerhópur sem hefur
starfað á höfuðborgar-

svæðinu frá árinu 2001.
Hann er skipaður mörgum
fremstu tónlistarmönnum
Íslands af yngri kynslóð-
inni og á þessum tónleik-

um verður hann skipaður
Sif M. Tulinius og Elfu

Kristinsdóttur á fiðlu, Þór-
unni Ósk Marinósdóttur á

víólu, Sigurði  Gunnars-
syni á selló og Nínu Mar-

gréti Grímsdóttur á píanó.

Dmitri í Hömrum

Lög við ljóð í Edinborg

Lög Þrastar við ljóð
nokkurra stórskálda

Gabríela Aðalbjörnsdóttir söngkona,
fiðluleikarinn Kristinn Níelsson og gít-
arleikararnir Stefán Baldursson og
Þröstur Jóhannesarson leika lög hins
síðastnefnda við ljóð nokkurra stór-
skálda á dagskrá í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði annað kvöld. Dagskráin sem
hefst kl 20.30 ber yfirskriftina „Lög við
ljóð“. Flutt verða lög við ljóð eftir skáld-
in; Stein Steinar, Halldór Laxnes, Davíð
Stefánsson, Bólu-Hjálmar, Sigurð
Grímsson, Jóhann Gunnar Sigurðsson,
Hallgrím Pétursson og Jónas Hall-
grímsson. Aðgangseyrir er 1.000 krónur
og eru kaffiveitingar innifaldar.

– halfdan@bb.is Edinborgarhúsið.
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Nýtt Vestfjarðarprófastsdæmi

Verður að veruleika í haust
Nýtt Vestfjarðaprófasts-

dæmi verður að veruleika
þann 1. september nk. Í það
sameinast Ísafjarðarprófasts-
dæmi og Barðastrandarpró-
fastsdæmi og tekur samein-
ingin gildi við starfslok sr.
Braga Benediktssonar, pró-
fasts á Reykhólum. Hið nýja

prófastsdæmi mun ná frá Bol-
ungarvík, þar sem sr. Agnes
M. Sigurðardóttir prófastur sit-
ur, suður á Látrabjarg, austur í
Gilsfjörð og norður á Geirólfs-
núp.

Að sinni verður enn sjálf-
stætt prestakall á Ströndum,
en hugsanlega kann það að

breytast ef og þegar vegur
verður lagður um Arnkötlu-
dal. Barðastrandarprófasts-
dæmi og Ísafjarðarprófasts-
dæmi halda sameiginlegan
héraðsfund á Patreksfirði
sunnudaginn 24. apríl nk. til
að undirbúa sameininguna.

– halfdan@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti á dögunum tillögu
að ályktun um að Þjóðskjala-
safn Íslands verði fært til Ísa-
fjarðar. Tillagan sem var lögð
fram á fundi stjórnarinnar á
dögunum var undirrituð af öll-
um bæjarfulltrúum Ísafjarðar-
bæjar. Í henni kemur fram að
Þjóðskjalasafnið sé nú við

ófullnægjandi aðstæður í
ófullgerðu húsnæði. Þá skorti
töluvert á fjárheimildir til
safnsins til að koma því í full-
nægjandi horf til frambúðar. Í
húsnæðinu og lóð þess liggja
mikil verðmæti sem talið er
að hægt væri að selja fyrir
u.þ.b. 1.500 milljónir kr. ef
safnið flyttist annað.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
býður Þjóðskjalasafn Íslands
velkomið í sveitarfélagið komi
til þess að stofnunin eða hluti
hennar flytjist hingað. Tillagan
var samþykkt samhljóða og
verður send til forsætisráðu-
neytis, menntamálaráðuneytis
og Þjóðskjalasafns.

– thelma@bb.is

Samþykkt bæjastjórnar Ísafjarðarbæjar

Lagt til að Þjóðskjalasafn-
ið verði flutt til Ísafjarðar

Reynir Bergsveinsson frá
Gufudal vitjaði um minkasíur
í Langadal í Ísafjarðardjúpi í
síðustu viku ásamt Guðbrandi
Sverrissyni frá Bassastöðum.
Minkasíurnar eru ný gerð af
minkagildrum sem Reynir hef-
ur fundið upp og er enn að
þróa, en þær samanstanda af
röri úr steinsteypu sem lokað

er með járnrist í annan endann.
Í hinum endanum er einnig
járnrist en með einskonar stút
eða leiðara sem minkurinn
syndir eftir inn í síuna og
drukknar strax. Aðalkosturinn
við þessa gerð af gildrum er
að ekki þarf agn í þær.

Reynir lagði síurnar síðast-
liðið sumar í Langadal og var

búinn að fá nokkra minka í
þær í haust. Kannaðar voru
sjö síur í þessari ferð og í þeim
voru sextán minkar, þar af ell-
efu í einni. Reynir hefur verið
með minkasíur allvíða fyrir
utan Reykhólahreppinn sem
hefur verið hans aðalveiði-
svæði. Á síðasta ári segist hann
hafa náð yfir 150 dýrum í þær.

Minkaveiði í Langa-
dal í Ísafjarðardjúpi

Tæplega 40 börn fermast á
þessu ári á Ísafirði og í Hnífs-
dal. „Fermingarbörnin eru
spennt eins og endranær og
eru mörg þeirra þegar byrjuð
að huga að þessu á haustin“,
segir Magnús Erlingsson,
sóknarprestur á Ísafirði. Fyrsta
fermingin verður á skírdag þar

sem 10 börn fermast. Alls eru
fermingardagarnir sex en síð-
asta fermingin fer fram 17.
júní.

„Undanfarin ár höfum við
verið fermingu fyrsta laugar-
dag í sumri og hefur það gefið
góða raun. Fermingin er fjöl-
skylduhátíð og fólk vill að

ættingjar sínir hafi færi á að
koma. Við höfum verið að
dreifa fermingum í stað þess
að hafa þær allar á einu bretti“,
segir Magnús. Auk þeirra 39
barna sem fermast eru fjögur
sem ganga til prests í Ísafjarð-
arsókn en fermast annars stað-
ar.                 – thelma@bb.is

Tæplega 40 börn fermast
á Ísafirði og í Hnífsdal

Ragnar Elvarsson, vélamaður hjá verktakafyrirtækinu K.N.H. á Ísafirði, hefur
síðustu 2-3 vikur unnið að hleðslu myndarlegs grjótgarðs í fjöruborðinu í Hnífsdal.
Honum til aðstoðar hafa verið vöruflutningabílstjórar fyrirtækisins sem flutt hafa
grjót í garðinn, en grjótið er afgangsefni úr hinum nýja snjóflóðavarnargarði við
Seljalandsmúla á Ísafirði. Verkkaupi grjótgarðsins er Ísafjarðarbær. Eins og sjá má
er garðurinn einstaklega vel hlaðinn enda segir Sævar Óli Hjörvarsson hjá K.N.H. að
gera þurfi garðinn vel svo hann standi. „Þetta er gert til að verja ána í Hnífsdal sem
fyllist alltaf af möl og grjóti sem flæðir þangað upp. Svo er skolpræsi lagt með garð-
inum til að flytja skolpið lengra út í sjó“, segir Sævar Óli.                  – halfdan@bb.is

Áin í Hnífsdal varin
Grjótgarðurinn þykir hinn myndarlegasti.

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur óskað eftir
umsögnum Skipulagsstofn-
unar og Umhverfisstofnun-
ar á fyrirhugaðri byggingu
gistiskála í Grunnavík. Það
er Ferðaþjónustan Grun-
navík ehf. sem hyggst end-
urbyggja gömul útihús á
Sútarabúðum sem gisti-
skála en fyrirtækið hefur á
undanförnum árum rekið
gistihús á Sútarabúðum í
Grunnavík.  Erindi fyrir-
tækisins var tekið fyrir á
fundi umhverfisnefndar.
Tók nefndin jákvætt í er-
indið á grundvelli stefnu-
mörkunar í skipulags- og
byggingarmálum Sléttu-
hrepps og fyrrum Grunna-
víkur- og Snæfjallahrepps
1995-2015 en þar er gert
ráð fyrir heimild til ný-
bygginga landeigenda og
nýbyggingum vegna ferða-
þjónustu, auk viðhalds nú-
verandi bygginga. – hj@bb.is

Sútarabúðir í Grunnavík í Jökulfjörðum

Bygging gistiskála í undirbúningi

Sútarabúðir í
Grunnavík:
Bygging skála
í undirbúningi

Tylft kúa flutt sjóleiðis milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar

Skepnurnar teknar um borð í Jaxlinn. Mynd: Svavar Birkirson.

Björn Birkisson og Helga Guðný Kristjánsdóttir, bændur í
Botni í Súgandafirði, og Svavar Birkisson og Svala Sigríður
Jónsdóttir, bændur í Birkihlíð, fengu á dögunum 12 kýr frá
Hvestu í Arnarfirði. Ófært var landleiðina yfir Dynjandisheiði
en bændur voru ekki á því að deyja ráðalausir.

Fluttu þeir nautgripina til Tálknafjarðar, þaðan með flutn-
ingaskipinu Jaxlinum til Þingeyrar og að lokum á flatvagni aft-
an í dráttarvél frá Dýrafirði til Súgandafjarðar. Flutningurinn
gekk hægt en vel og eru skepnurnar nú að venjast nýjum heim-
kynnum og nýjum félögum í fjósinu í Súgandafirði. Þar eru
kýrnar nú 72 á jafn mörgum legubásum og telst fjósið fullt.

Þröngt máttu sáttar kýr sitja í gámnum.
Mynd: Guðný Helga Kristjánsdóttir.
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Ossubúco með öðruvísi kartöflumús
Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Álfheiður Elín Bjarnadóttir í Hnífsdal

Íbúð til sölu!
Til sölu er falleg 3ja herb. íbúð að Stórholti

9 á Ísafirði. Verð aðeins 4,2 milljónir króna.
Íbúðin sem er á 3. hæð fyrir miðju, 80m²

að stærð, er í mjög góðu ástandi og verður
laus 1. júní 2005.

Nánari upplýsingar eru veittar á Fasteigna-
sölu Tryggva Guðmundssonar, sími 456
3244, tölvupóstur: eignir@tg.is, veffang:
www.tg.is

Sælkeri vikunnar býður að
þessu sinni upp á ossubúco
sem er bæði matarmikill og
bragðgóður réttur. Álheiður
lætur fylgja með uppskrift
að öðruvísi kartöflumús sem
hún mælir með að rétturinn
sé borinn fram með. Einnig
býður Álfheiður upp á ljúf-
fenga hátíðartertu sem borin
er fram með rjómablöndu
og bláberjum.

Ossubúco
með öðruvísi
kartöflumús

1 kg lambaskankar
½ msk ólífuolía
1 laukur
2 hvítlauksrif
1 dós niðursoðnir tómatar
3 dl hvítvín
1 blaðlaukur
3 gulrætur
½ natríumskert salt

1 tsk nýmalaður pipar
1 tsk steinselja

Hitið olíuna í potti og brúnið
kjötið, saxið laukinn og bætið
út í ásamt mörðum hvítlauk
og niðursoðnum tómötum, og
látið malla í tíu mín. Bætið 3
dl hvítvíni út í pottinn og sjóðið
í 30 mín. Skerið blaðalukinn
og gulræturnar í sneiðar og
bætið saman við. Látið malla í
30 mínútur og bætið við salti
og pipar.

Öðruvísi kartöflumús

800 g bakaðar kartöflur
300 g sellerírót
2 dl grænmetissoð
1 tsk natríum salt
1 tsk nýmálauður pipar

Afhýðið kartöflurnar og
sellerírótina og skerið í sneið-
ar, sjóðið í u.þ.b. 20 mín. Hell-

ið vatninu af og stappið með
kartöflustappara. Hrærið
grænmetissoðið saman við og
kryddið. Má bera fram með
fersku sellerí.

Hátíðarterta

100 g marsipan
5 msk sykur
1 tsk vanillusykur
4 egg
1 msk appelsínubörkur
1 dl hveiti
½ dl kartöflumjöl
1 tsk lyftiduft
5 tsk jurtasmjörlíki
1 dl rjómi
180 g jógúrt án ávaxta
1 tsk vanillusykur
250 g bláber
1 dós niðursoðnar mandar-
ínur
fersk mynta

Hitið ofninn í 170°. Grófríf-

ið marsipanið og hrærið helm-
ingum af sykrinum við ásamt
vanillusykrinum. Hrærið
eggjarauðunum saman við
einni í einu ásamt appelsínu-
berkinum. Stífþeytið eggja-
hvíturnar og bætið restinni af
sykrinum saman við, blandið
varlega saman við deigið með
sleikju. Blandið saman hveiti,

kartöflumjöli og lyftidufti og
blandið saman við deigið
ásamt bræddu jurtasmjörlíki.
Penslið tvo til 2-4 sm klemmu-
form með jurtasmjörlíki og
stráið hveiti yfir. Hellið deig-
inu í formið og bakið í 35 mín.
Stífþeytið rjómann og blandið
saman við jógúrtið og bragð-
bætið með vanillusykri. Setjið

rjómablönduna ofan á tert-
una, hellið safanum af mand-
arínum yfir og skreytið með
bláberjunum og ferskri
myntu ef vill.

Ég skora á Sigríði Brynju
Friðriksdóttur á Ísafirði að
vera næsti sælkeri vikunnar.

Augnlæknir
Þóra Gunnarsdóttir augnlæknir verður

með móttöku á Ísafirði dagana 18.-23. mars.
Tímapantanir eru frá og með 10. mars í

síma 450 4500 á milli kl. 08:00-16:00 alla
virka daga.

Úlfar Ágústsson á Ísafirði skrifar

Nú falla öll vötn til Reykjavíkur
Við hugsanlegar sameining-

ar sveitarfélaga á Vestfjörðum
ber fyrst og fremst að hafa í
huga hvernig byggðirnar teng-
jast Reykjavík, en mikið síður
hvernig þær tengjast innbyrð-
is. Þannig munu Barðstrend-
ingar í vaxandi mæli og með
bættum samgöngum leita frek-
ar til Reykjavíkur með þjón-
ustu en til Ísafjarðar og þótt
heldur styttra sé frá Hólmavík
til Ísafjarðar en þaðan til
Reykjavíkur sækja Stranda-
menn mikið frekar suður á við.

Mögulegar sameiningarMögulegar sameiningarMögulegar sameiningarMögulegar sameiningarMögulegar sameiningar

Ef skoðaðir eru möguleikar
sameiningar með opnum huga
og án fordóma má hugsa sér
að skipta byggðunum á Vest-
fjörðum upp í þrjú sveitarfé-
lög, þar sem Ísafjarðarbær og
byggðirnar við Djúp mynduðu
eitt sveitarfélag. Gamla Barða-
strandasýsla sameinaðist Snæ-
fellsnesi í einu sveitarfélagi
(Breiðafirði) með Stykkis-
hólm fyrir höfuðstað og Stran-
dasýsla sameinaðist Borgar-
firði með Borgarnes fyrir höf-
uðstað.

Með þessu skipulagi má ein-
beita sér að bættum samgöng-

um milli  þessara byggða og
Reykjavíkur og breyta feikna-
dýrum heilsárshringvegi um
Vestfirði í góðan sumarfæran
veg, því í framtíðinni vex þörf-
in fyrir sumarfæra veginn
vegna vaxandi ferðamanna-
straums, en þörfin minnkar
fyrir heilsársveginn með fækk-
andi fólki með heilsársbúsetu
á Vestfjörðum.

Með þessum aðgerðum má
tryggja það að Ísfirðingar (íbú-
ar gömlu Ísafjarðarsýslna)
þurfa ekki að bera ábyrgð á
fjarlægum sveitarfélögum og
gætu snúið sért með fullum
þunga að því að byggja upp
samfélagið í gömlu Ísafjarðar-
sýslunum ásamt ríkisvaldinu.

Sameining Vest-Sameining Vest-Sameining Vest-Sameining Vest-Sameining Vest-
fjarða ekki styrkurfjarða ekki styrkurfjarða ekki styrkurfjarða ekki styrkurfjarða ekki styrkur

Það er fullvíst að sameining
við aðra hluta Vestfjarða mun
ekki styrkja Ísafjörð. Til þess
eru byggðakjarnarnir allt of
margir, litlir og fjarlægir. Á
sama hátt má fullyrða að sam-
einingin mundi ekki styrkja
byggðirnar fyrir vestan og
norðan vegna smæðar Ísa-
fjarðar og bágs fjárhags.

Ísafjörður verður að leggja
alla áherslu á samstarfið við
ráðamenn á höfuðborgarsvæð-
inu um eflingu háskólaseturs í
bænum og aðra nútímalega at-
vinnustarfsemi. Þar má nefna
siglingarnar milli austur-
strandar Bandaríkjanna og
Asíu og það sem er okkur mik-
ið nær í tíma og getu, sam-
starfið við A-Grænlendinga
um uppbyggingu ferðaþjón-
ustu, málmvinnslu og fisk-
veiða á þessu afskekkta svæði,
sem best liggur við að þjóna

frá nágrannabænum Ísafirði.

Losnum viðLosnum viðLosnum viðLosnum viðLosnum við
moldarveginamoldarveginamoldarveginamoldarveginamoldarvegina

Það þarf strax að losna við
moldarvegina milli Ísafjarðar
og Reykjavíkur. Með skipu-
lagningu og samstarfi Vega-
gerðarinnar og einkaframtaks
má innan þriggja ára koma á
vegi með bundnu slitlagi á
milli staðanna um Djúp og
Dali og á næstu tveim til þrem
árum þar á eftir klára vegi svo
að ekki komi til þungatak-
markanna, sem er grundvall-
aratriði vegna útflutnings okk-
ar á sjávarafurðum.

Þannig væri komið á viðun-
andi akvegasamband milli Ísa-
fjarðar og höfuðborgarsvæð-
isins, áður en framkvæmdir
við fyrstu jarðgöng hæfust,
hvar svo sem þau yrðu.

Samhliða þessu þarf að laga
veginn milli Þingeyrar og
Flókalunds vegna sumarum-
ferðar og þá fyrst í austan-
verðum Arnarfirði, en sá vegur
er stórhættulegur, sérstaklega
óvönum bílstjórum, sem mikið
er af á vegunum að sumarlagi.

arnesi. Borgarnes er að verða
stór verslunar- og viðskipta-
miðstöð fyrir vestur og norð-
urland og nytu Strandamenn
góðs af því ásamt tengslunum
við Dalamenn.

HöfuðborgarsvæðiðHöfuðborgarsvæðiðHöfuðborgarsvæðiðHöfuðborgarsvæðiðHöfuðborgarsvæðið
er miðstöð allraer miðstöð allraer miðstöð allraer miðstöð allraer miðstöð allra

smærri staðasmærri staðasmærri staðasmærri staðasmærri staða

En grunurinn að þessari
breyttu byggðamynd er að Ís-
lendingar geri sér grein fyrir
þeim raunveruleika, að höfuð-
borgarsvæðið er og verður um
fyrirsjáanlega framtíð eini
stóri samfélagskjarninn á Ís-
landi, sem flestir sækja í og
miðstöð allra smærri staða á
landinu.

Samgöngurnar milli hvers
einstaks byggðarlags og
Reykjavíkur skipta sköpum
um getu íbúanna til áframhald-
andi búsetu. Samgöngur smá-
byggðanna á milli skipta alltaf
mun minna máli.

Úlfar Ágústsson.

Bættar samgöngurBættar samgöngurBættar samgöngurBættar samgöngurBættar samgöngur
Hvað Barðstrendinga varð-

ar, þá yrði þetta til að auka
mjög þrýsting á bættar sam-
göngur suður á við. Þverun
fjarða sem samgönguráðherra
kynnti nýlega kæmist fyrr á
dagskrá, ef hægt væri að hætta
allri umræðu um rándýr jarð-
göng og með tengingunni við
Snæfellsnes er eðlilegt að
tryggðar verði góðar sjósam-
göngur milli Brjánslækjar og
Stykkishólms. Stykkishólmur
á fá ár eftir til að komast inn á
áhrifasvæði Reykjavíkur og
þar með að vaxa. Yrði hann
höfuðstaður ,,Breiðafjarðar-
bæjar” myndi hann eflast sem
slíkur og slagkraftur svæðisins
aukast.

Nýstofnaður menntaskóli í
Grundarfirði liggur vel við
nemendum úr gömlu Barða-
strandarsýslunum ef ferjusam-
göngur eru í lagi og tengingin
myndi efla hann.

Með Stranddalavegi eru
Hólmvíkingar í um klukku-
tíma akstursfjarlægð frá Borg-

Úlfar Ágústsson.

Atvinna
– sumarstarfsfólk
Við leitum að: þjónustulyndu, samvisku-

sömu og glaðlegu starfsfólki til starfa í
Hamraborg í sumar.

Frekari upplýsingar veita Úlfur og Gísli á
staðnum. Ath! Ekki eru veittar upplýsingar í
síma. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.
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Endurkoma KK-bandsins há-
punktur búbbólínuhátíðarinnar

Siggi Björns var einn þeirra sem kom fram.Guðbjartur Jónsson ásamt konu sinni.

Hátíðar- og skemmtikvöld, svokölluð Búbbólínuhátíð,
var haldin til heiðurs Guðbjarti Jónssyni, fyrrum Vagn-

stjóra á Flateyri, í tilefni af fimmtugsafmæli hans í
Hafnarfirði á laugardag. „Þetta var ein albesta skemmt-
un sem ég hef farið á og þá er nú mikið sagt því margir

hafa stútungarnir verið góðir“, segir Guðmundur J.
Sigurðsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar.

Um 100 manns sóttu samkomuna sem vinir og félagar
Guðbjarts Jónssonar og Önfirðingafélagið í Reykjavík

stóðu fyrir. Boðið var upp á um þriggja klukkutíma
langa skemmtidagsskrá þar sem hápunkturinn sem var
þegar KK-bandið kom saman og spilaði eftir 9 ára hlé.

„Stiklað var á stóru í lífshlaupi Guðbjarts og honum
hvergi hlíft. Mikill fögnuður var við endurkomu KK-

bandsins og vel við hæfi að þeir kæmu aftur saman hjá
Guðbjarti, en hann kom þeim af stað í upphafi með því
að gefa út plötuna þeirra Bein leið þegar enginn útgef-

andi fékkst til þess“, segir Guðmundur.  Að dagskrá
tæmdri lék hljómsveit Lýðs Árnasonar, Vítamín, fyrir

dansi. – thelma@bb.is

KK-bandið og Guðbjartur Jónsson. Myndir: Páll Önundarson.

Samsætið var vel sótt að vanda.

Hlífarsamsæti eldri
borgara í sal Frímúrara

Hið árlega Hlífarsamsæti
eldri borgara í Ísafjarðarbæ fór
fram í sal Frímúrara á Ísafirði
á sunnudag og var 95 ára af-
mæli kvenfélagsins Hlífar
fagnað um leið. Samsætið var
vel sótt og gerður góður rómur
að því að vanda. Kristjana Sig-
urðardóttir setti hófið og Her-
dís Þorsteinsdóttir varafor-
maður Hlífar flutti ávarp í fjar-
veru Elínborgar Sigurðardótt-
ur formanns félagsins. Þá flutti
sr. Magnús Erlingsson hug-
leiðingu og að henni lokinni
var gert kaffihlé.

Í tilefni af 95 ára afmæli
Hlífar færði Helga Dóra Krist-
jánsdóttir, formaður Sam-

bands vestfirskra kvenna, fé-
laginu blómaskreytingu. Boð-
ið var upp á fjölbreytta
skemmtun, Ísafjarðardætur
sungu nokkur lög, Páll Gunnar
Loftsson og Sigrún Viggós-
dóttir fluttu ljóð og Hlífarkór-
inn söng undir stjórn Margrét-
ar Geirsdóttur við undirleik

Sigríðar Ragnarsdóttur og
Baldurs Geirmundssonar og
nemendur Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar voru með tónlistar-
flutning. Að loknum skemmti-
atriðum var stiginn dans við
undirleik félaga úr harmó-
nikkufélagi Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Maximillian Frach lék á fiðlu við píanóleik Iwonna Kutyla.
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STAKKUR SKRIFAR

Frjálslyndi flokkurinn
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar Helga Margrét Guðmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Heimili og skóla skrifar

Foreldrafélög og foreldraráð
Í Aðalnámskrá grunnskóla

segir um hlutverk og markmið
grunnskóla að unnið skuli að
því í samvinnu við heimilin
að búa nemendur undir líf og
starf. Þar segir ennfremur að
frumábyrgð á uppeldi og
menntun hvíli á foreldrum en
hlutur grunnskóla felist eink-
um í því að sjá nemendum
fyrir formlegri fræðslu og taka
þátt í félagslegri mótun þeirra.
Eins og gefur að skilja kallar
þetta sameiginlega verkefni
heimila og skóla á náin tengsl,
gagnkvæmt traust, gagn-
kvæma upplýsingamiðlun,
samábyrgð og samvinnu.

Skyldu sinni varðandi sam-
starfið gegna flestir foreldrar
með þátttöku sinni í störfum
foreldrafélaga þar sem foreldr-
ar fá tækifæri til að taka þátt í
ýmsum störfum í skólasamfé-
laginu og hafa samkvæmt lög-
um möguleika á að hafa áhrif
á gang mála. Foreldrum ber
skylda til að kjósa fulltrúa í
foreldraráð sem starfar sam-
kvæmt lögum og á að vera við
hvern skóla en öðru máli gegn-
ir um foreldrafélög sem starfa
eins og önnur frjáls félaga-
samtök.

Með flutningi grunnskólans
til sveitarfélaga færðist
ákvarðanataka í skólamálum
heim í hérað og nær foreldrum
grunnskólabarna sem undir-
strikar þörf fyrir formlegan
samstarfsvettvang þeirra. Nú
starfa foreldrar barna í sama
skóla oftast saman í foreldra-
félagi þar sem er starfandi
stjórn og oft mynda bekkjar-
tenglar eða fulltrúar foreldra í
hverjum bekk nokkurs konar
fulltrúaráð foreldrafélagsins.
Auk þess kjósa foreldrar úr
sínum röðum 3 fulltrúa í for-
eldraráð sem starfar með
skólastjóra skv. 16. grein
grunnskólalaga. Með tilkomu
foreldraráða er foreldrum
sköpuð formleg leið til að hafa
áhrif á starf og stefnumörkun
skólans og með sérstökum
fulltrúa sem þeir tilnefna til
setu á skólanefndarfundum
hafa þeir enn aðra leið til að
koma að mótun skólasamfé-
lagsins.

Hvernig gengur mað-Hvernig gengur mað-Hvernig gengur mað-Hvernig gengur mað-Hvernig gengur mað-
ur í foreldrafélag?ur í foreldrafélag?ur í foreldrafélag?ur í foreldrafélag?ur í foreldrafélag?
Foreldrar barna í grunnskóla

verða yfirleitt sjálfkrafa með-

Helga Margrét
Guðmundsdóttir.

limir í foreldrafélagi skólans
þegar barnið hefur skólagöngu
sína og í mörgum tilfellum
gefst þeim kostur á að greiða
árgjald sem ákveðið hefur ver-
ið á aðalfundi en þeim ber
ekki skylda til þess og yfirleitt
er greitt eitt árgjald þó foreldr-
ar eigi fleira en eitt barn í
skólanum. Ef foreldri kýs að
greiða ekki árgjald og vill ekki
vera í foreldrafélaginu afsalar
það sér rétti til að greiða at-
kvæði á fundum foreldrafé-
lagsins en vakin er athygli á
að verkefni foreldrafélagsins

eru í þágu allra nemenda skól-
ans en ekki einungis þeirra
sem greiða árgjaldið. Starf-
semi foreldrafélagsins byggist
að miklu leiti á árgjaldinu sem
oft er notað til að standa straum
af kostnaði við ýmsa viðburði
eða útbúnaði sem foreldrafé-
lagið telur þörf á við skólann.

Hverju skilarHverju skilarHverju skilarHverju skilarHverju skilar
foreldrasamvinnaforeldrasamvinnaforeldrasamvinnaforeldrasamvinnaforeldrasamvinna

í skólum?í skólum?í skólum?í skólum?í skólum?

Aðalmarkmið með sam-
vinnu heimila og skóla er að
efla tengsl þessara aðila og
bæta með því aðbúnað og huga
að almennri velferð og öryggi
nemenda frá sem flestum sjón-
arhornum. Skólaganga barns-
ins er undirstaða menningar
og menntun er ein meginstoð
lýðræðis í þessu landi þar sem
skólum ber skylda til að
mennta öll börn á árangurs-
ríkan hátt og sveitarfélögum
er skylt að sjá öllum nemend-
um fyrir viðeigandi námstæki-
færum.

Að sjálfsögðu hafa foreldrar
einnig sínar skyldur í þessu
samhengi og  þar sem samstarf

foreldra við kennara er farsælt
og samstarf og samstaða for-
eldra öflug hefur verið hlúð
vel að forvörnum. Rannsóknir
segja okkur að foreldrastarfið
geti líka haft mikil áhrif við að
breyta neikvæðum lífsstíl og
tölum um áfengisneyslu ung-
menna. Rannsóknir sýna einn-
ig að ávinningur af foreldra-
samvinnu leiðir til betri líðan
barna, betri námsárangurs og
minna brottfalls úr skóla þegar
á líður skólagöngu barnsins.
Það er því mikið í húfi að
jákvæð viðhorf ríki milli aðila
og menn taki höndum saman.
Kennarar benda á að mikil-
vægt sé að foreldrar fylgist
vel með námi barna sinna og
margir umsjónarkennarar hafa
haft góða samvinnu við for-
eldra um að bæta bekkjarbrag
og þar sem þessir aðilar hafa
haft samstarf um nám, leik og
starf innan sem utan skólans
t.d. til að efla og styrkja sjálfs-
mynd barna og unglinga hefur
það leitt til betra mannlífs og
með tímanum gárast áhrif þess
ekki bara út í nánasta samfélag
heldur þjóðlífið allt.

– Helga Margrét Guð-
mundsdóttir, verkefnastjóri.

Við erum tvö sem högum áhuga
á því að hefja rekstrarfræðinám
næsta haust. Við viljum endi-
lega biðja aðra áhugasama um
að hafa samband við okkur
sem fyrst. Lágmark 10 manns
þarf til að þetta geti orðið að
veruleika í fjarnámi. Kalli og
Guðný í síma 456 5515.
Til sölu er gott einbýlishús í
Holtahverfi. Uppl. í símum 461
3949, 867 5990 eða 695 7790.

Lionsklúbbur Ísafjarðar heldur
skemmtikvöld föstudaginn 11.
mars á Hlíf. Allir eldri borgarar
í Ísafjarðarbæ eru hjartanlega
velkomnir á meðan húsrúm
leyfir.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1992. Uppl. í síma 899 0715.

Til sölu eru borðstofuhúsgögn
frá ca. 1950. Tveir skenkar, ann-
ar 180 cm á lengd og hinn 105
cm á lengd. 120 cm borðstofu-
borð með 30 cm lengingum og
sjö stólar. Uppl. gefur Jóhann
í síma 863 1626.

Til sölu er Toyota Yaris Sol 1,3
sjálfskiptur. Nýskráður í des.
2003. Ekinn aðeins 11 þús.km.
Uppl. í síma 893 4251.

Til leigu er 2ja herb. íbúð við
Seljalandsveg. Losnar um
næstu mánaðarmót. Nánari
uppl. í síma 894 8630.

Til sölu er nýlegt hornsófasett,
stór sjónvarpsskápur og borð-
stofuhilla. Sófasettið er frá Lín-
unni og hillan innflutt frá Mexí-
kó. Uppl. í síma 858 8855.

Til sölu er barnavagn. Uppl. í
síma 456 4774 og 661 7322.
Til sölu er notaður, ljósgrár,
hægindastóll. Fæst á mjög góðu
verði. Uppl. í síma 456 4059.

Til sölu er lítil íbúð á eyrinni á
Ísafirði, 60m² í þríbýlishúsi.
Verð kr. 3,7 milljónir eða tilboð.
Áhvílandi 2,2 milljónir. Uppl. í
síma 862 4235 og 894 6412.

Til sölu er Ecoline turbo ljósa-
bekkur. Uppl. í síma 456 5523.
Til sölu er MMC Pajero árg. 98,
ekinn 130 þús. km. Skipti mögu-
leg. Uppl. í síma 895 0474.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í vest-
urbænum í Reykjavík. Nálægt
Háskólanum. Laus 1. apríl nk.
Uppl. í síma 891 7731.

Til sölu er TripTrap barnastóll
með sessu og slá. Upplýsingar
í síma 869 5636.

Til sölu er MMC L-300 árg. 91,
ekinn 140 þús. km. Upplýsing-
ar í síma 456 8190 eftir kl. 17.
Til sölu er Esterel fellihýsi með
sóltjaldi. Vel með farið, aðeins
notað eitt sumar á Íslandi. Verð
kr. 1.200 þús. Upplýsingar í síma
456 3419.

BB – smáauglýsingar

Guðjón A. Kristjánsson, formaður Frjálslynda flokksins má vera ánægður
með flokksþingið um síðustu helgi. Hann lýsti yfir stuðningi við Magnús Þór
Hafsteinsson, varformann Frjálslyndra til áframhaldandi setu á þeim sessi.
Gunnar Örlygsson fékk tæpan þriðjung atkvæða þó að hann ætti óuppgerð
mál við flokksforystuna. Athygli  vakti að nú vill Guðjón A. sækja bæði til
hægri og vinstri og stækka flokkinn upp í 10% fylgi. Það er verðugt markmið
út af fyrir sig. Minnir þó svolítið á Framsóknarflokkinn sem heldur öllum
leiðum greiðum, er opinn í báða enda eins og sagt var, og útilokar aldrei neitt
sem gæti fært eitthvað til flokksins. Þó sýnist Frjálsyndi flokkurinn ekki eiga
greiða leið að sæti í ríksstjórn.

Óneitanlega vekur athygli hve oft er rætt við Margréti Sverrisdóttur, stofn-
anda flokksins Hermannssonar, en hún var í morgunútvarpi Ríkisútvarpsins
á mánudaginn og sór af sér af miklum móð allt sem kenna mætti við vinstri
stefnu. Hlustendur voru hissa á því hve mikið lá við greina flokkinn frá öllu
sem hægt væri að kenna við vinstri stefnu í pólitík. Sverrir kom úr Sjálfstæð-
isflokknum, sem hann þjónaði í áratugi, en finnur nú allt til foráttu. Sama er
að segja um Guðjón A. Kristjánsson, sem lengi var liðsmaður sama flokks og
sat á Alþingi sem varamaður Sjálfstæðisflokksins í gamla Vestfjarðakjör-
dæmi. Það er því eðlilegt að flokkurinn vilji sækja til upprunans – til hægri.

Hitt vekur furðu að Margrét vildi alls ekki að flokkurinn væri spyrtur á
nokkurn hátt við hinn smáflokkinn á Alþingi, Vinstri græna. Hún varði til
þess nokkru máli að skerpa skilin milli annars vegar Frjálslyndra og Sjálf-
stæðisflokks og hins vegar milli FF og VG. Reyndar hafa öll skil máðst út
í pólitík á Íslandi. Hún sagði Frjálslynda flokkinn styðja nánast allt sem
hægt er að finna í stefnuskrá Sjálfstæðisflokks. Hún vakti athygli á því að
stuðningur Frjálslynda flokksins við NATO væri ótvíræður, en ekki við
stríðið í Íraks. Afstaða til kvótakerfisins virðist því vera eina raunverulega
ágreiningsefnið við Sjálfstæðisflokkinn.

Margrét gagnrýndi Sjálfstæðisflokkinn fyrir að vera ekki vettvangur
frelsis einstaklinga og  einkaframtaks, án þess þó rökstuðningur væri
sannfærandi. Það verður ekki séð að einkavinavæðingin, sem hún talar
um, sé bundin við einn flokk öðrum fremur og líklega hefur Sjálfstæðisflokk-
urinn gengið lengst að setja reglur um einkavæðingu. Menn geta svo deilt
endalaust um það hvort hún sé æskileg og rifjað upp í leiðinni hver seldi
Þormóð ramma á Siglufirði. Hins vegar spyrja þeir sem kusu Frjálslynda
flokkinn út á upphaflegt stefnumál hans til þessa hvernig gengið hafi að
ryðja kvótakefinu burt. Loks er spurt hver eru þjóðhagsleg áhrif kvótasetn-
ingar mæld í krónum og aurum?

Samþykkt var á ríkisstjórn-
arfundi í síðustu viku að tillögu
Árna M. Mathiesen, sjávarút-
vegsráðherra, að bæta 3 millj-
ónum króna við fjárveitingu
til loðnurannsókna. Að sögn
Jóhanns Sigurjónssonar, for-
stjóra Hafrannsóknastofnunar,
stendur til að senda rannsókn-
arskipið Árna Friðriksson til
að skoða betur loðnugöngu

sem nú er undan Vestfjörðum.
Segir Jóhann, að sýni úr

loðnunni bendi til þess að ekki
sé um að ræða sömu loðnu og
mæld var í leiðangri stofnunar-
innar um mánaðamótin janúar
og febrúar. Jóhann sagði, að
loðnan væri á talsvert stóru
svæði undan Vestfjörðum og
ástæða þætti til að skoða þessa
göngu nánar, m.a. vegna þess

að aldurssamsetning hennar
væri önnur en loðnunnar sem
mæld var í leiðangrinum í vet-
ur. Sagði Jóhann aðspurður,
að hugsanlega hefði þessi
ganga verið á svæði sem rann-
sóknarskipin komust ekki á
vegna íss.

Loðnuganga, sem verið hef-
ur fyrir sunnan land, virðist
hins vegar hafa horfið. Jóhann

sagði að rannsóknarskipið
Bjarni Sæmundsson hefði siglt
yfir svæðið á leið austur fyrir

land í tengslum við væntanlegt
togararall og ekki orðið vart
við neina loðnu.

Rannsóknarskip sent til að skoða
loðnugöngu undan Vestfjörðum
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
9. mars,  68. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1573 varð sjóslys undan Hálsahöfn í
Suðursveit. 17 bátar fórust og 53 menn drukknuðu.

Þennan dag árið 1685 fórust sjö skip sem réru frá
Stafnnesi í aftakaveðri af útsuðri og með þeim 58

menn. Sama dag fórust 50 menn á fjórum skipum frá
Vestmannaeyjum og 24 menn á fjórum öðrum skipum.

Í þessu veðri, sem nefnt hefur verið Góuþrælsveðrið,
fórust því 132 menn á sjó og sex urðu úti.

Þennan dag árið 1950 voru fyrstu tónleikar Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands haldnir í Austurbæjarbíói og telst

þetta stofndagur hljómsveitarinnar.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Grétar Örn Eiríksson, vert á Vagninum á Flateyri

Á þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árum

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðan 10-15 m/s austantil, en hægari vestantil. Dálítil

él norðantil, en léttskýjað vestanlands. Frost 2-9 stig
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðan 10-15 m/s austantil, en hægari vestantil. Dálítil
él norðantil, en léttskýjað vestanlands. Frost 2-9 stig

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðaustlæg átt og él, einkum norðan- og austanlands.

Harðnandi frost.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Norðaustlæg átt og él, einkum norðan- og austanlands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Verður háskóli stofnaður á
Vestfjörðum innan þriggja ára?

Alls svöruðu 590. – Já sögðu 312 eða 53% – Nei
sögðu 220 eða 37% – Veit ekki sögðu 58 eða 10%

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

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

„Það hörmulega slys vildi til á Austurstræti á sunnu-
dagskvöld, um átta leytið, að Ásmundur Elíasson, kyndari,
Breiðabliki á Seltjarnarnesi, varð fyrir brotum frá sprengi-
kúlu og særðist svo mikið að hann beið bana á Landakots-
spítala í gær. Sprengikúlunni var skotið frá breskum tog-
ara hér í flóanum og var ljósmerkjakúla („Star Shell“ eða
„Signal flare“).

Önnur sprengja af sömu gerð féll á óbyggt svæði, sem
á að verða barnaleikvöllur, á gatnamótum Hringbrautar
og Framnesvegar. Sú sprengja féll síðar um kvöldið eða
kl. 8.40. Hún olli engu tjóni.

Sprengja verður manni
að bana í Austurstræti

vagninn.is kominn í loftið
„Það er lítið að frétta nema

það að við erum að setja upp
nýja heimasíðu fyrir Vagninn.
Þar mun koma fram hvað er
að gerast hverju sinni auk
þess sem valinn er Flateyr-
ingur og djammari vikunnar.
Vonandi sofnar maður ekki á
verðinum með það. Einnig
verður myndasafn á vefnum.
Við eigum fullt af myndum

sem bara þarf að setja inn en
við kunnum ekkert á það og
fáum mann til þess verks. Þá
erum við að skipuleggja pásk-
ana. Ekki er allt komið á hreint
hvernig það verður en víst er
að Siggi Björns kemur tvisvar
fram á Vagninum í mars.

Enn sem komið er gengur
reksturinn ágætlega. Það eru
náttúrlega ekki mikil laun í

þessu en við erum nú líka að
gera þetta meira til gamans.
Við höfum haft opið báða dag-
ana um helgar og fólk veit af
okkur ef það langar til að kíkja.
Þá er fótboltinn að fara af
stað hjá okkur og verður sagt
frá því síðar hvernig því verð-
ur háttað á vefnum vagn-
inn.is,“ sagði Grétar Örn Eiríks-
son, vert í Vagninum.

Langar að verða lögfræð-
ingur eða fiðluleikari

Sandra Rún Jóhannesdóttir
hefur leikið á fiðlu í ellefu ár.
Hún er á fjórða ári í Mennta-
skólanum á Ísafirði og hefur
verið virk í Leiklistarfélagi
skólans alla sína skólagöngu.
En það er mikil jafnvægislist
að sinna fullu námi og félags-
lífi auk þess að læra á hljóð-
færi?

„Ég var um átta ára þegar
ég byrjaði að æfa á fiðlu.
Mamma benti mér á auglýs-
ingu sem Tónlistarskólinn
sendi heim svo ég ákvað að
skella mér. Ég fer í spilatíma
tvisvar í viku og á að æfa mig
heima daglega í tvo klukku-
tíma en það er ekki alltaf hægt
þegar maður er önnum kafinn.
Ég leik aðallega klassíska tón-
list og finnst það skemmtileg-
ast. En ég er ekki búin að læra
að spila öðruvísi tónlist. Mér
finnst klassísku lögin skemm-
tilegust. Ég kem alltaf a.m.k.
þrisvar sinnum fram á tónleik-
um með Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar á hverju tímabili, á jóla-
miðsvetrar og vortónleikum.
Það hittist alltaf þannig á að
ég er einmitt í leikriti þegar
miðsvetrartónleikarnir eru en
ég hef verið í Leikfélagi
Menntaskólans á Ísafirði alla
mína skólagöngu. Í ár er ég í
Djöflaeyjunni en það var sér-
staklega strembið þegar ég tók
einnig þátt í Söngvaseið og
var þá í tveimur leikritum auk
tónleikanna. Þá var nú ekki
mikill tími fyrir æfingar á fiðl-
una. En ég hef oft nýtt fiðluleik
í leikritunum. Í Djöflaeyjunni
leik ég Fíu, níska frænku sem
spilar á fiðlu. Þetta er mjög
skemmtilegt leikrit og ólíkt
kvikmyndinni. Til dæmis
kemur Fía lítið fyrir í myndinni
en þarna kemur hún aðeins
meira fram.“

– Ætlarðu að halda áfram í
tónlistarnámi eftir stúdents-
próf?

„Ég er ekki alveg búin að
ákveða það en stefni á það. Ég
er að flytja til Reykjavíkur og
ætla að athuga hvort ég komist
inn í sinfóníuhljómsveit
áhugamanna. Ég hef verið að
spila aðeins með þeim. Stren-
gjahljómsveit TÍ bauðst að
leika með þeim og við slógum
til. Það var mjög gaman því
þeir spila svo skemmtilega
tónlist.“

smiðs og láta hann skipta um.
Til þess þarf maður að fara til
Reykjavíkur en þeir eru þrír
þar sem ég veit um. Um jólin
fór ég einmitt suður og þurfti
að láta skipta um hárin í
boganum. Ég hringdi í þá þrjá
en þeir voru allir vant viðlátnir
að flytja verkstæðið eða komn-
ir í jólafrí. Á endanum náði ég
í mann sem gat gert það í en
þetta var voðalegt vesen.

Einnig þarf reglulega að
bera myrru á bogann. Gott er
að sjá á hárunum hvort þurfi
að bera á þau því þau eru gul
en verða hvít þegar myrran er
borin á. Ef engin myrra er á
boganum kemur mjög leiðin-
legt og ljótt hljóð.“

– Fannstu strax þegar þú

byrjaðir spila á fiðlu að það
hentaði þér?

„Já mér líkaði það strax. En
mamma fór oft niður í þvotta-
hús að hengja upp þvottinn
þegar ég byrjaði fyrst að æfa á
fiðlu. Mér fannst svo gaman
að æfa mig og fannst þetta
ganga svo vel en hún var svo-
lítið lengur niður í þvottahús-
inu en hún þurfti að vera“,
segir Sandra Rún og hlær.

– Sandra Rún heldur ábygg-
ilega áfram að framleiða ljúfa
fiðlutóna í framtíðinni en núna
er hún ásamt strengjahljóm-
sveit Tónlistarskóla Ísafjarðar
að undirbúa tónleika sem hald-
nir verða á föstudaginn langa
þar sem Kammerkórinn er á
meðal þeirra sem koma fram.

Flúði í þvottahúsið erFlúði í þvottahúsið erFlúði í þvottahúsið erFlúði í þvottahúsið erFlúði í þvottahúsið er
æfingarnar byrjuðuæfingarnar byrjuðuæfingarnar byrjuðuæfingarnar byrjuðuæfingarnar byrjuðu

– Hvað tekur svo við eftir
stúdentspróf?

„Mig langar að verða lög-
fræðingur eða fiðluleikari. Ég
stefni á sjöunda stigið í tón-
listarnáminu í vor og þá eru
lögin og æfingarnar erfiðari.
Þá þarf maður að æfa sig miklu
meira en hingað til.

Maður þarf að hugsa vel um
fiðluna sína og m.a. að skipta
reglulega um hrossahárin í
boganum. Þegar maður leikur
á fiðluna kemur fyrir að maður
sliti eitt og eitt hár þannig að
alltaf fækkar í boganum. Þá
þarf maður að fara til fiðlu-
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Jóna Benediktsdóttir kennari á Ísafirði Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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„Kúba er án efa drauma-
landið mitt. Mannlífið, veður-
farið, tónlistin og dansinn er
allt svo heillandi. Íbúarnir eru
mjög lífsglaðir og nægju-
samir. Þar teygir maður sig
upp í næsta tré eftir appel-
sínu þegar maður er svang-
ur og gróandinn er svo mikill
að tjarga þarf girðingastaur-
ana svo þeir laufgist ekki.

Ég er þegar farin að safna
í sjóð til geta orðið ellilífeyris-
þegi á Kúbu. Ég sé það fyrir
mér að sitja fyrir utan litla
íbúð, með hund og huggu-
legan drykk, orðin vel krump-
uð af sólinni. Ég hef einu
sinni komið til Kúbu og það
var nóg til þess að ég varð
heilluð,“ sagði Jóna Bene-
diktsdóttir.

Ellilífeyrisþegi á Kúbu

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Gunnar Atli Gunnarsson nemi við Menntaskólann á Ísafirði

Toppurinn að hitta Deep Purple
Það var erfiðara en ég hélt

að finna einungis tíu uppá-
haldslög. En hér koma þau.

1. Bohemian Rhapsody
– Queen

Að mínu mati besta lag
allra tíma.

2. Elevation – U2
Eitt af mörgum frábærum

lögum með minni uppáhalds
hljómsveit.

3. Smoke on the water
– Deep Purple

Hefur alltaf verið í uppá-
haldi hjá mér en að sjá það

flutt „live“ tvisvar sinnum í
sumar og að fá að hitta þá
gerði algörlega útslagið. Ein
besta rokksveit allra tíma.

4. Poke a pal – Mugison
Frábær tónlistarmaður og

ekki skemmir fyrir að hann er
að vestan. Af mörgum góðum
lögum hjá honum er þetta í
uppáhaldi hjá mér.

5. Trouble – Coldplay
Þeir hafa gert mörg góð

lög í gegnum tíðina og átti ég
erfitt með að velja mitt
uppáhalds með þeim. Einnig
er Chris Martin söngvari

Coldplay í miklu uppáhaldi hjá
mér.

6. Lake of fire – Nirvana
Dave Grohl trommari Nir-

vana hefur lengi verið minn
uppáhalds trommara ásamt
John Bonham trommara Led
Zeppelin. Hef hlustað á þetta
lag frá 6 ára aldri, eða allt frá
því að Hafdís systir kynnti mig
fyrir Nirvana.

7. One of us – Jagúar
Frábært lag af frábærri plötu

(Hello Somebody) með einni
af þremur uppáhalds íslensku
hljómsveitunum mínum. Strák-

ar sem að eiga eftir að verða
heimsfrægir einn daginn.

8. Energí og trú – Stuðmenn
Besta hljómsveit Íslands

fyrr og síðar að mínu mati.
Stuðmenn klikka ekki.

9. Float Around
– Sunnveva Sigurðardóttir
og Halldór Gunnar Pálsson

Gott lag með tveimur frá-
bærum tónlistarmönnum sem
eiga eftir að gera það gott í
tónlistarbransanum í framtíð-
inni.

10. Brown eyed girl

– Van Morrison
Einn besti djassari allra

tíma. Frábært lag og það að
hafa séð hann í Laugardals-
höllinni í sumar var magnað.

Gunnar Atli Gunnarsson.

Prósentureikningur
Fyrir mörgum árum var Valdimar Gíslason, bóndi á Mýrum

í Dýrafirði, að ferðast um Mýrahrepp til að safna undirskriftum
og skuldbindingum bænda varðandi sameiginleg kaup á
tætara til jarðvinnslu.

Þegar Valdimar kom til Þórarins Sighvatssonar, bónda á
Höfða, gekk hvorki né rak að fá hann til þátttöku í þessum
kaupum. Meðal annars beitti Valdimar þeirri röksemd að yfir
70% bænda í hreppnum væru búnir að skrifa undir.

Þá sagði Þói:
Það getur ekki verið. Það eru ekki einu sinni svo mörg

prósent í hreppnum.

Ég hef verið þróunarstjóri
Snerpu í 10 ár. Starf mitt felst
í því að stjórna og sjá um þróun
á nýjum hugbúnaði sem Sner-
pa notar í Internetþjónustu og
selur víða. Þessa stundina er
ég helst að vinna við að gera
viðbætur á skipapóstkerfinu
okkar sem kallast INmobil.
Stór hluti íslenska flotans er

nú kominn með það í notkun
og nú er þetta reyndar orðið
mikið meira en póstkerfi, það
getur m.a. lesið gögn af tækj-
um um borð og sent í land,
t.d. staðarákvarðanir fyrir út-
gerð eða vaktstöð siglinga.

Ástæðan fyrir því að ég fór
starfa við þetta var líklega
röð tilviljana. Ég keypti mér

IBM PC-tölvu þegar ég var að
vinna hjá Pólnum árið 1982,
árið sem fyrstu PC-tölvurnar
komu á markaðinn. Áður hafði
ég átt Sinclair Spectrum sem
ég keypti á meðan ég var í
skóla í Reykjavík en á hana
lærði ég nógu mikið til að geta
skrifað á hana dagskrárkynn-
ingarkerfi fyrir kapalkerfi í

Breiðholti. Ég hef allar götur
síðan átt tölvur og verið að
læra á þær.

Þegar tölvueigendur á Ísa-
firði voru farnir að hringja í
mig nokkrum sinnum í viku
til að leita eftir hjálp með tölv-
urnar sínar, ákvað ég að láta
reyna á hvort ég gæti lifað af
þessu og stofnaði Snerpu árið

1994 í félagi við kunningja
minn Jón Arnar Gestsson sem
er með sömu dellu. Þetta hefur
bara gengið ágætlega síðan.

Ég hef mikinn áhuga á fjar-
skiptamálum og netmálum og
því hentar þetta starf mér
mjög vel. Það er ekki of vana-
bundið, ávallt eitthvað nýtt
að takast á við og læra.

Alltaf eitthvað nýtt að takast á við

Starfið mittStarfið mittStarfið mittStarfið mittStarfið mitt   · Björn Davíðsson, þróunarstjóri hjá tölvuþjónustunni Snerpu ehf., á Ísafirði

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Ísafjarðarkirkja: Messa
sunnudaginn 13. mars
kl. 11:00. Hafsteinn Vil-
hjálmsson predikar.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Þeir sem hafa áhuga á að taka
mótorhjólapróf, hafi samband
við Mugga í síma 893 2988.

Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stór-
holti á Ísafirði. Íbúðin er laus nú
þegar. Uppl. í síma 899 6424.

Góðir LL félagar og leikhúsvin-
ir! 40 ára afmælishátíðin er í
góðum undirbúningi. Munið að
skrá ykkur í hátíðarkvöldverð-
inn 23. apríl hjá einhverju okkar.
Halla, sími 456 4388, Finnur,
sími 456 3236, Sveinbjörn, sími
456 4321, Þórdís, sími 456 3193,
Tóta, sími 456 4187, Ásthildur,
sími 456 3351, Sigrún og Guðni,
sími 456 3598.

Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Hafnaði
niðri í fjöru
Ökumaður bíls sem var á ferð
rétt innan við Suðureyri við
Súgandafjörð um miðjan dag
á mánudag, missti stjórn á bíl
sínum, ók út af veginum og
hafnaði niðri í fjöru, sam-
kvæmt upplýsingum lögregl-
unnar á Ísafirði.  Ökumaður
kvartaði yfir eymslum í hand-
legg eftir óhappið. Að sögn
lögreglu var vegurinn auður
þegar maðurinn ók út af. Bíll
hans er stórskemmdur.

Ákveðnar hafa verið tvær
aukasýningar á verkinu Þar
sem djöflaeyjan rís, í upp-
færslu Leikfélags Mennta-
skólans á Ísafirði. Verkið var
sýnt 5 sinnum og var uppselt
á allar sýningar nema eina.
„Sýnt verður í Skíðavikunni,
á skírdag og páskadag“, segir
Ársæll Níelsson, menningar-
viti nemendafélags skólans
og einn aðalleikaranna í
sýningunni. „Við höfum
fengið gríðarlega góðar
móttökur og margir hafa
beðið um aukasýningar, bæði
forsvarsmenn Skíðavikunnar
og fólk úti í bæ. Leikstjórinn
ætlar að gera sér ferð vestur
fyrir páskana og taka nokkrar
æfingar með okkur.“ Miða-
pantanir eru í síma 847-3823.

Sýningar um
páskana
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Verðþróun íbúaverðs á Vestfjörðum samkvæmt tölum Fasteignamats ríkisins

Húseignir Vestfirðinga hafa rýrnað
um milljarða króna á nokkrum árum

Meðalverð fasteigna á Vest-
fjörðum lækkaði á milli áranna
1998 og 2004 um 9,4%. Á
sama tíma hefur vísitala neys-
luverðs hækkað um 27,9%.
Má því ætla að eignir Vest-
firðinga í húseignum hafi rýrn-
að um nokkra milljarða króna
á undanförnum árum. Meðal
fermetraverð íbúðarhúsnæðis
á Vestfjörðum hefur á undan-
förnum árum verið að lækka á
sama tíma og fermetraverð
hefur farið mjög hækkandi í
flestum öðrum landshlutum.
Þetta kemur fram í nýjum
tölum frá Fasteignamati ríkis-
ins um verðþróun íbúðaverðs.

Í tölunum kemur fram að

frá árinu 1998 hefur meðalverð
á fermetra á Vestfjörðum
lækkað um 9,4%. Á sama tíma
hefur verð á höfuðborgarsvæð-
inu hækkað um 90,2%, á
Reykjanesi hefur verðið hækk-
að um 83,9%, á Vesturlandi
hefur verðið hækkað um 77,1
%, á Norðurlandi vestra hefur
verðið hækkað um 27,8%, á
Norðurlandi eystra hefur verð-
ið hækkað um 57,8%, á Aust-
urlandi hefur hækkað um
54,7% og á Suðurlandi hefur
verðið hækkað um 75,9%.

Á milli áranna 2003 og 2004
lækkaði meðalverð á Vest-
fjörðum um 1,7% á sama tíma
og verð á Austförðum hækkaði

um 34,8%.
Eins og áður sagði hefur

meðalverð á fermetra lækkað
um 9,4% frá árinu 1998. Á
sama tíma hefur vísitala neys-
luverðs sem m.a. íbúalán taka
verðtryggingu eftir hækkað

um 27,9%. Með einföldu
reikningsdæmi má því segja
að íbúð sem keypt var á Vest-
fjörðum árið 1998 á tíu millj-
ónir króna með 8 milljóna lán-
töku gat í árslok 2004 selst á
rétt rúmar 9 milljónir en 8

milljón króna lánið hefði stað-
ið í 10,2 milljónum króna og
er þá eingöngu tekið tillit til
verðtryggingar. Miðað við nú-
verandi vexti Íbúðarlánasjóðs
og mánaðarlegar afborganir af
umræddu láni hefði það staðið
í um 9,2 milljónum króna í
árslok 2004. Hefur þá verið
greitt af láninu um 450 þúsund
krónur í afborganir og um 1,5
milljónir króna í vexti og verð-
bætur. Eiginframlag eigand-
ans að upphæð 2 milljónir
króna væru horfnar og einnig
það sem greitt hefur verið að
lánum síðan. Að auki hefði
húseigandinn trúlega þurft að
greiða um 200 þúsund krónur

til þess að losna frá húsinu.
Mjög erfitt að segja til um

hversu mikið húseignir íbúa á
Vestfjörðum hafa rýrnað í pen-
ingum talið á undanförnum ár-
um þar sem þróun hefur verið
misjöfn á milli einstakra
byggðarlaga. 31. desember
2003 var heildarfasteignamat
húseigna á Vestfjörðum 28,6
milljarðar króna og brunabóta-
mat um 86,1 milljarðar króna.
Þarf því ekki miklar breytingar
á markaði til þess að tölur telji
fljótt í milljörðum króna. Töl-
urnar verða ennþá hærri ef mið
er tekið af þeim landssvæðum
þar sem hækkanir hafa mestar
orðið á sama árabili. – hj@bb.is

Ingólfur Ragnarsson.

Ísfirðingurinn Ingólfur
Ragnarsson, sem býr í
Noregi, hefur verið valinn í
danska landsliðið í knatt-
spyrnu skipað leikmönnum
17 ára og yngri, en liðið
leikur tvo landsleiki á móti
Grikklandi nú í mars. Bar-
áttan um sætið var hörð þar
sem hann var að keppa við
leikmenn sem eru á samn-
ingi hjá þekktum liðum eins
og Arsenal, Aston Villa og
Ajax Amsterdam en Ingólf-
ur er leikmaður hjá Odd
Grenland, Junior Elite lið-
inu.

Þá höfðu Norðmenn sótt
hart að Ingólfi að taka
norskan ríkisborgararétt og
spila fyrir landslið þeirra
en hann valdi það danska.
Leikirnir tveir eru liður í
undirbúningi fyrir úrslita-
keppni U-17 landsliða í
Evrópumeistarakeppninni
sem fer fram á Spáni í lok
mars mánaðar. Ingólfur
flutti ungur að aldri af landi
brott ásamt foreldrum sín-
um Sigríði Þórðardóttur og
Ragnari Haraldssyni.

– thelma@bb.is

Valinn í
danska U-17

landsliðið

Útgerðarfyrirtæki í Ísafjarð-
arbæ hefur verið dæmt til að
greiða sjómanni á einu skipa
fyrirtækisins tæpar 2 milljónir
króna í veikindalaun auk 400
þúsund króna í málskostnað.
Veikindi skipverjans voru

andleg og komu í kjölfar ást-
vinamissis. Samkvæmt vott-
orði læknis var ástand stefn-
anda á þessum tíma sjúklegt
og umfram venjuleg sorgar-
viðbrögð.

Stefndi bar því við að skip-

verjinn hafi ekki verið óvinnu-
fær sökum sjúkdóms í skiln-
ingi 36. gr. sjómannalaga nr.
35/1985. Á það féllst dómur-
inn ekki og taldi að mat læknis
væri að á tímabili hafi stefn-
andi verið alls ófær um að fara

á sjó. Þá bendi stefndi á að sú
regla sé almennt viðurkennd í
vinnurétti að starfsmanni beri
að tilkynna atvinnurekanda
strax í upphafi veikinda ef
hann verður óvinnufær sökum
sjúkdóms eða slyss. Slíkt hafi

ekki verið gert.
Á það féllst dómurinn og

voru dráttarvextir kröfunnar
því reiknaðir frá 7. maí 2004,
17 og hálfum mánuði eftir að
stefnandi snéri aftur til skips
eftir veikindi sín.

Skipverji fær 2,4 milljónir króna
Útgerðarfyrirtæki í Ísafjarðarbæ dæmt fyrir Héraðsdómi Vestfjarða

Auður sigraði í söngkeppni MÍ
Auður Guðjónsdóttir sigraði í söng-

keppni Menntaskólans á Ísafirði sem
fór fram í íþróttahúsinu á Torfnesi á
laugardag. Auður söng lagið „Still
haven´t found what I´m looking for“
með írsku hljómsveitinni U2 sem ber
íslenska titilinn „Hef enn ekki fundið
tilganginn“ en öll lög í keppninni skulu
flutt með íslenskum textum. Hún
verður því fulltrúi MÍ í söngkeppni
framhaldsskólanna sem fer fram 16.
apríl. Á fjórða hundrað manns fylgdust
með keppninni.

Í öðru sæti varð Rögnvaldur Magn-
ússon sem flutti lagið „Birgir þú átt
von“, sem fóstbræður gerðu frægt og
Dagný Hermannsdóttir varð í þriðja
sæti en hún söng lagið „Seinna“ með
hljómsveitinni Radiohead. Alls kepptu
15 atriði um hylli dómnefndar sem
skipuð var þeim Sunnevu Sigurðar-
dóttur, Birgi Erni Sigurjónssyni,
Þórunni Snorradóttur, Dr. Kára Gísla-
syni og Skúla Þórðarsyni. Kynnar voru
Dóra Hlín Gísladóttir og Haukur
Magnússon.              – thelma@bb.is Auður Guðjónsdóttir verður fulltrúi MÍ í söngkeppni framhaldsskólanna.
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