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Sparisjóður Vestfirðinga á Ísafirði

Flytur í nýbyggingu
á haustmánuðum

Stjórn Sparisjóðs Vestfirð-
inga hefur ákveðið að flytja
afgreiðslu sína á Ísafirði frá
Aðalstræti 20 í nýbyggingu
sem nú rís við Hafnarstræti.
Að sögn Eiríks Finns Greips-
sonar, aðstoðarsparisjóðs-
stjóra, er reiknað með því að
sparisjóðurinn verði kominn
í hið nýja húsnæði í haust.

Aðspurður segir hann að veru-
lega stækkun á húsakosti sé
að ræða.

„Líklega fer nærri að þetta
sé þriðjungs stækkun á hús-
næði, en svo breytir það líka
miklu að þetta er allt á einni
hæð en í Aðalstrætinu erum
við á tveimur hæðum“, segir
Eiríkur. „Þetta breytir því að

við getum aukið við okkur
starfsmannafjölda. Ástæða
þess að við gerum þetta nú er

sú að okkur hefur verið tekið
mjög vel og viðskipti okkar
eru sífellt að aukast, sérstak-

lega á sviði einstaklinga og
smærri fyrirtækja.“

– eirikur@bb.is

Tölvuteikning af húsinu sem sparisjóðurinn flytur inn í á haustmánuðum.

Veitinga- og skemmtistaðn-
um Langa Manga verður veitt
þriggja mánaða skemmtana-
leyfi en heilbrigðiseftirlit
Vestfjarða mun fylgjast með
að hávaða sé stillt í hóf. Eins
og fram hefur komið sendi
Erlingur Tryggvason bæjar-
ráði kvörtun í nóvember fyrir
hönd íbúa við Aðalstræti 24
vegna þess ónæðis sem þykir
af nálægð við veitingastaðinn
Langa Manga og var vegna

þess farið fram á að skemmt-
analeyfi staðsins væri aftur-
kallað. Heilbrigðiseftirlitið
framkvæmdi hávaðamælingu
og hafa verið fundin hávaða-
mörk sem eru ásættanleg fyrir
íbúa í nágrenninu.

„Vandinn er þríþættur.
Annars vegar er hávaði frá
tónlistarflutningi sem hægt er
að lækka og hins vegar hávaði
frá gestum utandyra og svo
umgengni í bænum. Þessi tvö

seinustu atriði er ekki beint
hægt að heimfæra á Langa
Manga en staðurinn dregur þó
að sér fólk. Mikilvægt er að
fólk taki tillit til þess að þetta
er lifandi bær og mikið af fólki
sem býr þarna og reyni að
halda hávaðanum innan skyn-
samlegra marka“, segir Anton
Helgason hjá heilbrigðiseftir-
litinu.

„Hljóðburður á milli hús-
anna er mikill og þó að Langi

Mangi hafi leyfi til að spila
tónlist á staðnum hefur hann
ekki leyfi til að hafa tónlistar-
flutning inn í svefnherbergj-
um hjá fólki“, segir Anton.
Því má bæta við að heilbrigð-
iseftirlitið hefur nýlega fest
kaup í hávaðamæli og á því
auðvelt með að fylgja málinu.

Eins og kunnugt er hratt
hópur viðskiptavina og vel-
unnara Langa Manga af stað
undirskriftarsöfnun vegna

áskorunar til bæjarráðs um að
stytta ekki afgreiðslutíma. 831
maður skrifaði undir listann.
Að sögn sýslumannsins á Ísa-
firði er vonast til að með þessu
fyrirkomulagi sé bæði komið
til móts við íbúa í nágrenni
Langa Manga og þá sem sækja
staðinn. Því er beint til gesta
staðarins að þeir sýni íbúum í
miðbænum tillitssemi, bæði
hvað varðar umgengni sem
og hávaða í miðbænum.

Skemmtanaleyfi Langa Manga verður
ekki afturkallað en hávaða still í hóf

Eyri í Skutulsfirði á sólríkum degi.
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Báru Signýjar Sigurvinsdóttur
Fjarðarstræti 55, Ísafirði

Sigurvin Magnússon Guðný Guðmundsdóttir
Unnur Sigurvinsdóttir Paul Fawcett

Margrét Sigurvinsdóttir Ragnar Sigurðsson
Þórður Sigurvinsson Þórey M. Ólafsdóttir

Þorleifur Sigurvinsson Arnheiður Svanbergsdóttir
og frændsystkini

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, hlýhug
og vináttu við andlát og útför ástkærar dóttur

okkar, systur, mágkonu og frænku

Sérstakar þakkir fær allt starfsfólk að Fjarðarstræti 55,
starfsfólk í Hæfingarstöðinni Hvestu og starfsfólk

Svæðisskrifstofu fatlaðra á Vestfjörðum.
Guð blessi ykkur öll

Reykhólahreppur

Atvinna í boði
Á hjúkrunarheimilinu Barmahlíð á Reyk-

hólum bráðvantar sjúkraliða í 80-100%
starf. Einnig vantar ófaglærðan starfs-
mann til aðhlynningarstarfa í Barmahlíð.
Starfsprósenta og vaktaskipan eftir sam-
komulagi.

Á leikskólann Hólabæ vantar leikskóla-
stjóra. Vinnuaðstaða er góð. Aðstoð er í
boði með húsnæði.

Á Reykhólum er sérstaklega fagurt um-
hverfi og mikil friðsæld.

Áhugasamir hafi samband við hjúkrun-
arforstjóra, Þuríði Stefánsdóttur í símum
434 7817, 434 7816 eða 895 2177, út af
störfunum í Barmahlíð og við Einar Örn
Thorlacius, sveitarstjóra í síma 434 7880
út af leikskólastarfinu.

Reykhólahreppur.

Gengið frá uppkaupum á hús-
um við Dísarland í Bolungarvík

Gengið hefur verið frá upp-
kaupum á húsum við Dísar-
land í Bolungarvík að sögn
Einars Péturssonar bæjar-
stjóra í Bolungarvík. „Nú á
eftir að klára endanlega hönn-
un [varnar]garðsins og ganga
frá umhverfismati. Þá er ekk-
ert eftir nema að bjóða þetta
út og tæknilega séð ættu fram-
kvæmdir að geta hafist í haust.
En það verður líklega um vor-
ið 2007 sem aðalframkvæmd-
ir hefjast“, segir Einar. Tækni-
deild Bolungarvíkurkaupstað-
ar sótti í febrúar um heimild
til að rífa þrjú hús við Dísar-
land og var það samþykkt.
Einar segir ekki ætlunina að
rífa húsin strax og eingöngu
hafi verið sótt um heimild nú
til að hún sé fyrirliggjandi
þegar framkvæmdir hefjast.

Eins og sagt hefur verið frá
ákvað bæjarstjórn Bolungar-
víkur í nóvember að áfrýja
ekki dómi Héraðsdóms Vest-

fjarða í Dísarlandsmálinu
svokallaða. „Bolungarvíkur-
kaupsstaður stóð frammi fyrir
því að þurfa að fjármagna mis-
mun sem var á staðgreiðslu-
markaðsverði eins og það var
metið 2001 og bótum sem
ákvarðaðar voru af matsnefnd
eignarnámsbóta. Ofanflóða-
sjóður hefur fallist á að það
staðgreiðslumarkaðsverð sem
metið var þann 30. mars 2001
gefi ekki rétta mynd af virði
eignanna í dag. Því hefur virði
eignanna verið endurmetið af
sömu aðilum og er það mat
mun nær afskrifuðu endur-
stofnverði en hið fyrra stað-
greiðslumarkaðsverð. Ekki er
meiri munur á nýju stað-
greiðslumarkaðsverði og af-
skrifuðu endurstofnverði en
svo, að bæjarstjórn telur það
ekki þjóna hagsmunum bæjar-
sjóðs að sækja málið frekar
með áfrýjun þess“, segir í bók-
un bæjarstjórnar í nóvember.

Deilt var um það hvort
greiða skyldi fyrir sex hús á
snjóflóðahættusvæði eftir
staðgreiðslumarkaðsverði,
sem Ofanflóðasjóður var

tilbúinn að fjármagna að 90
prósentum, eða matsverði sem
bærinn var dæmdur til að
greiða húseigendum. Munur-
inn var mikill og stefndi í það

að kostnaður bæjarins myndi
aukast úr um 8 milljónum í
tæplega 60. Staðgreiðslu-
markaðsverð er nú viðurkennt
mun hærra en árið 2001 og

verður aukakostnaður bæjar-
ins ekki það mikill að það sé
talið þess virði að skjóta mál-
inu til Hæstaréttar.

– gudrun@bb.is

Hátíðartónleikar sellósnill-
ingsins Erlings Blöndal Ben-
gtssonar í Hömrum á sunnu-
dag heppnuðust vel að sögn
Jónasar Tómassonar sem sá
um skipulagningu tónleik-
anna. Ágætis aðsókn var á tón-
leikana að hans sögn en miðað
við fyrri tíma þá hefur hún
aðeins minnkað. Tilefni tón-
leikanna var að 60 ár eru síðan
Erling hélt fyrst tónleika á Ís-
landi. Á tónleikunum nú voru
fjórir gestir sem einnig voru á
tónleikum hans fyrir 60 árum
og var Gunnlaugur Jónasson
bóksali einn þeirra.

„Ég man aðeins eftir því
þegar hann spilaði í Alþýðu-

húsinu, maður furðaði sig á
því hvað strákurinn var flink-
ur“, segir Gunnlaugur. „Móðir
hans var fædd hér og þau fjöl-
skyldan komu í heimsókn eftir
stríð. Á tónleikunum þá spil-
aði pabbi hans undir með hon-
um á píanó. Erling er mjög
hæfur sellóleikari og hefur
haldið tryggð við plássið.
Hann var undrabarn og var
innan við tvítugt orðinn pró-
fessor við virta háskóla í
Bandaríkjunum“, segir Gunn-
laugur. Erling hélt fyrst tón-
leika hér árið 1946 þegar hann
var aðeins 13 ára gamall. Hann
hefur nokkrum sinnum haldið
tónleika á Ísafirði síðan og

hélt einnig master-dass fyrir
sellóleikara á tónlistarhátíð-
inni Jónsmessunætur sem

haldin var á Ísafirði sumarið
2001.

– gudrun@bb.is

Sellósnillingurinn Erling Blöndal
Bengtsson á tónleikum sínum í Hömrum.

Fjórir tónleikagesta sóttu einnig
tónleika Erlings fyrir sextíu árum

Sellósnillingurinn Erling Blöndal Bengtsson hélt tónleika í Hömrum

Fámennt á glæsilegum tón-
leikum Rásar 2 á Ísafirði

Fámennt en góðmennt
var á gríðargóðum tónleik-

um Rásar 2 á Ísafirði á
sunnudagskvöld, og var

það mál manna að um
væri að kenna þeirri

skæðu flensu sem herjað
hefur á æsku bæjarins síð-
astliðna daga. Á tónleikun-
um, sem haldnir voru á sal

menntaskólans, léku
hljómsveitirnar Ampop og
Dikta auk tónlistarmanns-

ins Hermigervils, og svo
ísfirsku hljómsveitarinnar
Lack of Talent sem hitaði

stuttlega upp fyrir borgar-
búanna. Lack of Talent

voru sérlega harðir í sam-
anburði við aðkomnu

böndin og öskruðu
óþyrmilega að tónleika-

gestum. Fyrstur á svið af
aðkomnu listamönnunum

var Hermigervill, sem heit-
ir réttu nafni Sveinbjörn

Thorarensen og ku ættað-
ur úr Vigur. Hermigervill

spilaði póstmódernískt
gleðiteknó samhliða því

sem hann heillaði áhorf-
endur með minimalískum

fíflalátum. Næstir á svið
voru drengirnir í Dikta, en
þeir leika eins konar krútt-

kynslóðarrokk. Síðastir á

svið voru svo drengirnir
þrír í Ampop, með hinum

gríðarlega færa ísfirska
trommara Jóni Geir Jó-

hannssyni, sem fór á kost-
um og átti, í fyllilega bók-

staflegum skilningi, marga
góða takta. Tónlist Ampop

er angurvært bítlapopp,
með kraftmikilli uppbygg-
ingu og lunkinni og meló-

dískri spilamennsku.
Tónleikarnir voru liður í
tónleikaferð um landið í

samvinnu Rásar 2, Svarta
kortsins og Coca Cola. Nú

liggur leið sveitanna til
Selfoss, Reykjanesbæjar

og Akraness. Lokatónleik-
arnir fara síðan fram á

skemmtistaðnum Nasa í
Reykjavík á föstudag og
verður þeim útvarpað í

beinni á Rás 2. AMPOP,
Dikta og Hermigervill hafa

hlotið athygli fyrir vand-
aða tónlist að undanförnu

og notið vinsælda í síaukn-

um mæli. Þess má til gam-
ans geta að hljómsveitin

Ampop sló í gegn með tit-
illagi plötu sinnar My del-

usions sem var valið vin-
sælasta lag ársins á Ís-

lensku tónlistarverðlaun-
unum og einnig lag ársins

á fyrstu tónlistarverð-
launum X-FM, en það var

einmitt leikið við gríðar-
mikinn fögnuð áhorfenda.

– eirikur@bb.is

Ampop í góðri sveiflu.
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og gerist með mörg fiskiskip.
Við vildum að hafnarstjóri
skoðaði það, og hugsuðum all-
an tímann um hvernig Ísa-
fjarðarhöfn gæti aukið tekjur
sínar. Við vorum ekki að óska
eftir því að ríkið fengi afslátt,
því síður.“

Þá segir Bryndís tillöguna

sem hún flutti í bæjarstjórn
hafa verið lagða fram eftir um-
ræður á fundi hjá Samfylk-
ingu, áður en hún var lögð
fram í bæjarstjórn. „Á fundi
bæjarráðs fékk ég svo ekki
seinni hluta tillögunnar sam-
þykkta eins og hún var orðuð,
og var orðalaginu breytt því

meirihlutinn kannaðist ekki
við að Landhelgisgæslan
greiddi hafnargjöld. Þess
vegna skapast þessi misskiln-
ingur. Þessu máli er svo vísað
til hafnarstjórnar til vinnslu
enda smíðar hún gjaldskrá.“

Tillaga Bryndísar var þess
efnis að bæjarstjórn Ísafjarð-

arbæjar samþykkti að fela
hafnarstjórn að kanna mögu-
leika á því að bjóða Land-
helgisgæslunni fast pláss fyrir
varðskip á Ísafirði og Þing-
eyri. Hafnarstjóri mótmælti
svo seinni hluta tillögunnar,
sem sneri eins og áður segir
að gjaldskrá hafnarinnar.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar í
Ísafjarðarbæ, segir tillögu
Samfylkingar um endurskoð-
un gjaldskrár fyrir Landhelg-
isgæsluna ekki snúast um að
veita henni nokkurn afslátt af
hafnargjöld. „Hafnarstjórinn

hefur misskilið tillöguna, enda
var henni snúið á haus í bæj-
arstjórn. Málið er þannig að
Landhelgisgæslan greiðir nú
þegar bryggjugjald og lestar-
gjald, og vildum láta athuga
hvort ekki væri hægt að breyta
því í mánaðarlegt gjald líkt

„Vorum ekki að óska eftir
því að ríkið fengi afslátt“

Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi

Aðalfundur Félags áhuga-
manna um víkingaverkefni á
söguslóðum Gísla Súrssonar
verður haldinn í Félagsheim-
ilinu á Þingeyri kl. 17 á laug-
ardag. Lögð verður fram
skýrsla stjórnar ásamt endur-
skoðuðum reikningum félags-
ins til samþykktar og gert
verður grein fyrir fjárhag þess.
Þá verður kosið í stjórn, fjár-
hagsáætlun næsta árs lögð
fram og félagsgjöld ákveðin.

Félagið sem kallað er Vík-

ingar á Vestfjörðum var stofn-
að árið 2003 til að halda utan
um Gísla sögu Súrssonar
verkefnið sem er eitt stærsta
menningartengda ferðaþjón-
ustuverkefnið á landinu. Fé-
lagið stóð fyrir uppbyggingu
hátíðarsvæðis á Þingeyrar-
odda sem er miðpunktur hinn-
ar árlegu víkingahátíðar Dýra-
fjarðardaga. Félagsmenn eru
hvattir til að mæta á fundinn
auk þess sem nýir félagsmenn
eru velkomnir. – thelma@bb.is

Víkingar á Vest-
fjörðum funda

Náttúruverndarsamtök Ís-
lands hafa kært úrskurð sýslu-
mannsins á Ísafirði varðandi
vegarslóða í Leirufirði í Jökul-
fjörðum til ríkissaksóknara.

„Við viljum að það sé kann-
að hvort þarna hafi ekki átt
sér stað brot á náttúruvernd-
arlögum. Ef ekki er um brot
að ræða er greinilegt að end-
urskoða þarf lögin. Sýslu-
maður vísaði því frá og því
ákváðum við að kæra til ríkis-
saksóknara“, segir Árni Finns-
son stjórnarformaður Náttúru-
verndarsamtakanna.

Í úrskurði Sýslumannsins á
Ísafirði vegna umdeildrar
lagningar vegarslóða til Leiru-
fjarðar á síðasta ári, til að koma
ýtu yfir í fjörðinn til að stöðva
landrof í jökulá, kom fram að
hann myndi ekkert aðhafast
frekar í málinu, en benti bæj-
aryfirvöldum þess í stað á ým-
is önnur úrræði, eins og að
stöðva framkvæmdir, aftur-
kalla leyfi, knýja fram lagfær-
ingar eða láta lagfæringar fara
fram og krefja leyfishafa um

greiðslu bóta. Að sögn Árna
er enn beðið eftir niðurstöðu
frá ríkissaksóknara en hennar
sé að vænta á næstu dögum.

Þá kom fram að umrót hefði
verið mun meira í Leirufirði
en gert hafði verið ráð fyrir í
upphafi, og leyfishafi hefði
gert jeppafæran slóða yfir í
fjörðinn. Einnig kom fram að
leyfisveitandi, þ.e. Ísafjarðar-
bær, hafi ekki sett fram lýs-
ingu á framkvæmdum eða af-
mörkun framkvæmda, og ekki
lýst því hverslags jarðrask
væri leyfilegt og hverslags
jarðrask væri óleyfilegt. Þegar
leyfið var veitt var tekið fram
að jarðrask sem af fram-
kvæmdinni hlýst skuli lagað,
en ekkert kom fram um hversu
mikill tímafrestur væri gefinn
til þess.

Eins og kunnugt er fór land-
eigandi fram á að slóðinn fengi
að standa með þeim lagfær-
ingum og frágangi sem sam-
komulag yrði um þar til hægt
væri að klára varnir gegn land-
rofi í firðinum. – thelma@bb.is

Kæra úrskurð
um vegarslóða

Náttúruverndarsamtök Íslands
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Sparisjóður Vestfirðinga 110 ára
Sparisjóður Vestfirðinga varð 110 ára gamall í gær,

þann 14. mars. Sparisjóðurinn hét í upphafi Spari-
sjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu og var stofnaður árið

1896. Árið 1940 var nafni sjóðsins breytt í Sparisjóð
Þingeyrarhrepps og þann 28. apríl 2001 varð svo

Sparisjóður Vestfirðinga til við sameiningu fjögurra
sparisjóða, þ.e. Sparisjóðs Súðvíkinga, Sparisjóðs Ön-

undarfjarðar, Sparisjóðs Þingeyrarhrepps og Eyrar-
sparisjóðs. Í tilefni af afmælinu settist blaðamaður

Bæjarins besta niður með þeim Angantý Vali Jónas-
syni, sparisjóðsstjóra, og Eiríki Finni Greipssyni

aðstoðarsparisjóðsstjóra, og heyrði í þeim hljóðið.
„Sparisjóður Vestur-Ísafjarðarsýslu var stofnaður árið

1896“, segir Angantýr. „En fyrsti sparisjóðurinn á
Vestfjörðum er Sparisjóður Ísfirðinga, sem tengist

okkur reyndar ekki neitt. Hann rann inn í Lands-
bankann árið 1904.

Það er merkilegt þegar mað-
ur skoðar sögu sparisjóðanna
að þetta eru allt útvegsbændur,
kennarar, læknar og prestar
sem stofna þessa sjóði, það
eru því að mestu auð- og
menntamenn þessa tíma sem
eru forgöngumenn um að
stofna sjóðina.“

Vel í sveit settirVel í sveit settirVel í sveit settirVel í sveit settirVel í sveit settir
gagnvart sögunnigagnvart sögunnigagnvart sögunnigagnvart sögunnigagnvart sögunni

„Auk þess er áhugavert að
athuga að aðalhvatamaður að
stofnun sparisjóða á landinu
var Jón Sigurðsson forseti,
vestur-Ísfirðingurinn frá
Hrafnseyri“, segir Eiríkur.
„Sparisjóður Vestur-Ísafjarð-
arsýslu er því væntanlega til-
kominn vegna hvatningar
Jóns Sigurðssonar. Sameining
sjóðanna í SPVF var líka sam-
þykkt af stjórnum gömlu sjóð-
anna á Hrafnseyri þann 29.
júní árið 2000. Við teljum
okkur því vel í sveit setta
gagnvart sögunni. Sameining-
in varð síðan að veruleika 28.
apríl 2001.“

- Hvað stendur til að gera í
tilefni afmælisins?

„Í gær opnaði sögusýning
Sparisjóðsins í Safnahúsinu á
Ísafirði. Guðfinna Hreiðars-
dóttur sagnfræðingur, hefur
verið okkur innan handar í
því og hefur hún tekið saman
sögu sparisjóðanna í máli og
myndum. Sú sýning mun
standa í einhvern tíma al-
menningi til skoðunar. Svo
buðum við fólki upp á kaffi
og konfekt í afgreiðslum
sjóðsins í tilefni dagsins.
,,Mini” útgáfa af sýningunni
verður líka sett upp í afgreiðsl-
um sjóðsins.

Þessa dagana erum við líka
vinna að mörgum spennandi
verkefnum. Sparisjóðurinn
hefur vaxið mjög mikið á und-
anförnum árum. Það var met-
afkoma af Sparisjóðnum á síð-
asta ári. Við erum að undirbúa
ýmsar nýjungar og breytingar
í rekstri sparisjóðsins sem
munu líta dagsins ljós núna
vonandi á vormánuðum.“

- Eitthvað sem þið treystið
ykkur til að segja frá að svo
stöddu?

„Við erum sem dæmi að
fara að flytja Ísafjarðarútibúið
í nýbygginguna við Hafnar-

stræti, og munum væntanlega
færa okkur um set seinnipart
ársins“, segir Eiríkur. „En í
raun og veru er erfitt að ætla
að segja til um aðrar breyting-
ar. Það er nú einu sinni þannig
með bankastarfsemi að hún
er viðkvæm og það er ekkert
öruggt fyrr en búið er að skrifa
undir.“

„Nokkur áhugaverð verk-
efni og nýjungar eru í skoðun
hjá okkur og stjórn sjóðsins“,
segir Angantýr. „Stjórnin tek-
ur síðan endanlega ákvörðun.
Enn sem komið er er margt af
þessu þó bara í kollinum á
okkur.“

Byggingartæknifræð-Byggingartæknifræð-Byggingartæknifræð-Byggingartæknifræð-Byggingartæknifræð-

ingur og útgerðartækniringur og útgerðartækniringur og útgerðartækniringur og útgerðartækniringur og útgerðartæknir

„Rekstur sparisjóðsins hef-
ur gengið vel, en við erum
með dreifðan og erfiðan spari-
sjóð í rekstri“, segir Eiríkur.
„Við erum með átta afgreiðsl-
ur á Vestfjörðum, en það eitt
og sér kostar okkur verulega
peninga. Til þess að standa
undir því höfum við talið
nauðsynlegt að gera ýmsa
samninga, meðal annars við
Íslandspóst, en við þjónustum
Íslandspóst í sex afgreiðslum
af átta og fáum að sjálfsögðu
greiðslu fyrir það. Síðan höf-
um við gert samninga við
Sjóvá – Almennar tryggingar
um þjónustu við þá og erum
með umboð fyrir þá á Patreks-
firði fyrir suðursvæði Vest-
fjarða. Þannig að við erum
meðal annars að selja trygg-
ingar í afgreiðslunum hjá okk-
ur.“

- Hvað starfa margir fyrir
Sparisjóðinn í dag?

„Heil stöðugildi eru í kring-
um 35, fyrir utan afleysinga-
og ræstinga. “ segir Angantýr.
„Þar að auki er starfsfólk sem
sinnir póstútburði. Og stöðu-
gildi að þessum störfum með-
töldum eru liðlega 40.“

- Hver er saga ykkar sjálfra
hjá Sparisjóðnum?

„Ég er búinn að vera í þessu
í að verða 22 ár“, segir Angan-
týr. „Ég kem til Sparisjóðsins
árið 1984 og hef verið hér
síðan. Er menntaður útgerðar-
tæknir, og vann hjá kaupfé-
laginu áður. Eiríkur kemur svo
eitthvað aðeins seinna.“

„Já, ég á tíu ára afmæli hjá

verið blóðugt að sjá á eftir
henni í öll þessi vandamál. Ég
held að við störfum á einu
erfiðasta svæði landsins, á
svæði sem hefur alla vega
orðið útundan hvað varðar
stjórnvaldsaðgerðir til eflingar
atvinnulífs.

Það má kannski segja það
að í grundvallaratriðum bjóði
svæðið ekki upp á að við rek-
um allar afgreiðslurnar. Það
var hins vegar stefnan, og hún
var meðvituð, að ef það ætti
að sameina þessa sjóði þá yrði
reynt að halda uppi afgreiðslu
á öllum þessum stöðum. Við
höfum verið trú þessari stefnu,
en það er kannski ekki svo
heilagt að það þurfi ekki ein-
hvern tímann að endurskoða
það. Það er mikill kostnaður
við að halda úti húsnæðinu,
til dæmis, og svo þarf í raun
þrjá starfsmenn á hvern stað
að lágmarki. Við gerum hins
vegar auðvitað það sem við
getum til að gera fólk ánægt.“

Íslenska innrásinÍslenska innrásinÍslenska innrásinÍslenska innrásinÍslenska innrásin

„Sparisjóðirnir veita auð-
vitað mjög persónulega þjón-
ustu“, segir Eiríkur. „Við er-
um mjög stolt af því í spari-
sjóðsfjölskyldunni að við höf-
um unnið Ánægjuvogina sjö
sinnum í röð, eða þann hluta
hennar sem er úttekt á ánægju
viðskiptavina lánastofnana.
Sparisjóðirnir eru mjög stórt
og öflugt apparat, þó að stóru
bankarnir hafi farið í útrás og
eflst þannig.“

„Já, við höfum eiginlega
farið í innrás“, segir Angantýr.
„Við erum íslenskir, og velj-
um íslenskt!“

„Okkur er það mikils virði
að ná viðskiptum í heima-
byggð“, segir Eiríkur. „Okkar
dýrmætustu viðskipti eru við
heimafólk. Við lítum svo á að
við séum bakhjarl byggðanna,
en við biðjum ekki um það á
neinum ölmusugrundvelli, við
viljum vinna til þess og höfum
getað það hingað til og höfum
til þess mikið af hæfu starfs-
fólki.

Eitt af meginviðfangsefnum
okkar í rekstri Sparisjóðsins
er stuðningur við menningar-
félags- og atvinnulíf á okkar
starfssvæði. Við höfum sinnt
því mjög myndarlega og
stuðningur okkar nemur
mörgum milljónum króna
árlega. Við höfum stutt við
líknarfélög, sveitarfélög, og
fjölbreytta menningar- og
félagsstarfsemi á undanförn-
um árum og ætlum að halda
því áfram. Við teljum að það
sé mikilvægt að sparisjóðirnir
gleymi ekki þeirri skyldu sinni
að vera hornsteinn í héraði.
Við höfum líka átt mjög stóran
þátt í því að efla atvinnulíf í
þorpunum til sóknar og reynd-
ar gengið svo vel að stóru
bankarnir hafa yfirtekið við-
skiptin við sum þeirra. Af
þessu erum við stoltir.“

– eirikur@bb.is

Sparisjóðnum í ágúst, byrjaði
1996 hjá Sparisjóði Önundar-
fjarðar. Fyrir þann tíma hafði
ég lítil afskipti haft af spari-
sjóðsrekstri fyrir utan að vera
um tíma í varastjórn sjóðins.
Ég er menntaður bygginga-
tæknifræðingur og kom úr
starfi framkvæmdastjóra Fjór-
ðungssambands Vestfirðinga.
Við sameininguna var óskað
eftir því við okkur sem vorum
stjórar sparisjóðanna að við
myndum vinna áfram í að
minnsta kosti eitt ár eftir sam-
eininguna. Við urðum allir við
því og þetta hefur gengið af-
spyrnu vel hjá okkur og við
höfum mjög litla starfsmanna-
veltu.“

Erfiðir tímarErfiðir tímarErfiðir tímarErfiðir tímarErfiðir tímar
vonandi að bakivonandi að bakivonandi að bakivonandi að bakivonandi að baki

„Það eina sem er okkur ljár
í þúfu er að svæðið er af-
spyrnuerfitt. Þá kannski kom-
um við að þeim kafla málsins
sem er ekkert skemmtilegur,
en við teljum að við séum
búin að standa af okkur. Staða
sparisjóðanna við sameining-
una var mis erfið. Var það
sérstaklega einn þeirra, Eyrar-
sparisjóður, sem átti í miklum
erfiðleikum og átti lítið eigið
fé. Hann átti eiginlega enga
starfsmöguleika óstuddur, en
við ákváðum að sameinast
allir og það er búin að vera
mjög mikil barátta.

Við höfum afskrifað gífur-
lega fjármuni á öllu starfs-
svæðinu, vegna tapaðra lána
á síðustu árum, en nú teljum
við að við séum búin að sjá að
baki stærstum hluta þeirra
vandamála. Með góðri af-
komu – þó hún verði ekki sú
sama og var árið 2005 – eigum
við að geta byggt upp eigið fé
okkar á næstu árum og styrkt
sparisjóðinn.

Það er mjög mikilvægt fyrir
Vestfirði að eiga sterkar pen-
ingastofnanir og við teljum
að með tilkomu okkar höfum
við aukið samkeppnina hér og
hjálpað atvinnulífi sem og

einstaklingum með að komast
yfir ódýrara fjármagn. Við
þökkum okkur það ekki ein-
um, en teljum að meðal annars
með aðkomu okkar hafi sam-
keppni þessara þriggja pen-
ingastofnana hér verið fjörugri
en ella. Það er ekkert launung-
armál að við teljum að þetta
séu mjög góðar og öflugar
peningastofnanir sem við
erum að keppa við hér á Ísa-
firði. Á suðursvæðinu er hins
vegar engin önnur peninga-
stofnun. Og ef við skoðum
útlán sparisjóðanna þriggja á
Vestfjörðum þá erum við með
miklu meiri útlána- og inn-
lánahlutdeild en Íslandsbanki,
Landsbanki og KB-banki
samanlagt. Sparisjóðurinn er
afgerandi peningastofnun, og
að ég held miklu stærri en
margir gera sér grein fyrir.
Og hún stendur mjög styrkum
fótum í dag.

Við höfum haft áhyggjur af
atvinnu- og mannlífi á þessum
stöðum. En við teljum að sum-
ir þessara staða hafi náð vopn-
um sínum að nýju. Við getum
nefnt Þingeyri, Flateyri, Suð-
ureyri og Bolungarvík. Við
erum auk þess að vona að með
eflingu sjóðsins getum við
hjálpað byggðakjörnunum á
suðursvæði Vestfjarða að efl-
ast að nýju.“

„Því miður er það bara
þannig að það varð mikil nið-
ursveifla þar fyrir sunnan“,
segir Angantýr. „Fólki hefur
einnig fækkað mjög mikið.
Það sem er kannski verst er að
manni finnst einyrkjunum
vera að fækka, þessum hefð-
bundnu útgerðarmönnum
smábáta. Þeir færa með sér
margfeldisáhrif inn í samfé-
lögin. Þetta hefur hrunið nið-
ur. Á Tálknafirði og Patreks-
firði eru tvö stór og vel rekin
fyrirtæki, Þórsberg og Oddi.
Góð þjónusta er á Patreksfirði,
sýslumaður, sjúkrahús, heil-
sugæsla og fleira, og svo
minni fyrirtæki sem eru að
standa sig mörg hver ágæt-
lega. En því miður hefur suð-
ursvæðinu gengið verr að ná

vopnum sínum en norður-
svæðinu.

Við gerðum okkur enga
grein fyrir þessu þegar við
komum þarna inn. Ég veit ekki
hvað það eru mörg fyrirtæki
sem hafa hætt frá því við sam-
einuðumst, þau hafa hreinlega
gefist upp. Þetta hefur auðvit-
að haft áhrif. Mikið af þessu
voru fjölskyldur, sem voru í
útgerð og fiskvinnslu saman.
Þá var allt lagt undir, húsnæði
og fleira, og menn misstu það
meira og minna.“

„Það er mjög sláandi í þeim
tölum sem við höfum verið
að skoða hvað útlán til fyrir-
tækja á suðursvæðinu hafa
dregist saman“, segir Eiríkur.
„Útlán til einstaklinga hafa
verið í jafnvægi. En svæðið
fór meðal annars mjög illa á
Vatneyrardómnum. Okkar
von er að með samstilltu átaki
takist að hjálpa suðursvæðin
til sóknar á ný. Við höfum
væntingar til þess að skilning-
ur sé hjá stjórnvöldum á þessu
og nauðsyn aðgerða. En það
er ekki síst vegna verkefna
framtíðarinnar sem það er
mikilvægt að sjóðurinn stækki
og eflist.“

Blóð, sviti og tárBlóð, sviti og tárBlóð, sviti og tárBlóð, sviti og tárBlóð, sviti og tár
„Auðvitað hafa verið erfið-

leikar á norðursvæðinu líka“,
segir Angantýr. „Við gerðum
okkur vel grein fyrir því að
fyrstu fimm árin eftir samein-
inguna yrðu erfið og við þyrft-
um að nota mikið af okkar
kröftum til þess að taka til í
okkar ranni, bæði á norður-
og suðursvæðinu. Það hefur
kostað blóð, svita og tár að
komast í gegnum þetta. En
við vonum að okkur hafi tekist
að komast í gegnum það
versta. Nú ætlum við að taka
næstu fimm ár í að byggja
upp. Það er erfitt að geta ekki
alltaf byggt upp eigið fé til að
geta lánað meira, en við því er
ekkert að gera.

Afkoma sparisjóðsins hefur
í sjálfu sér verið mjög góð
öllu þessi ár, það hefur bara

Eiríkur Finnur Greipsson og Angantýr Jónasson, mennirnir í brúnni hjá sparisjóðnum.
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Engu gleymt og ekkert lært
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Hundaeigendur í Hnífsdal
kvarta margir hverjir yfir því
að hundar þeirra verði veikir
eftir að þeim er sleppt lausum
inní dalnum. Ástæðan fyrir
veikindum hundanna ku vera
sú að þeir fari í innvols frá
slátrun sem einhverjir aðilar
henda þar á víðavangi. „Lang-
flestir hundaeigendur hér í
Hnífsdal ganga fram í dal með
hundana sína og sleppa þeim
þar“, segir Ingibjörg María
Guðmundsdóttir hundaeig-
andi í Hnífsdal. „Minn hundur
hefur verið veikur í tvo daga
og ég veit um fleiri hunda
sem hafa veikst“, bætir hún

við. Hún segir að inní dal megi
sjá hræ, rytjur af innyflum og
annan viðbjóð.

„Þetta byrjaði í haust í
kringum sláturtíð og svo er
aftur farið að bera á þessu
núna. Mest er þetta við grinda-
hliðið, þar voru hrúgur af
þessu og fyrir ofan efstu göt-
una, þar voru líka í haust
vambir, garnir o.fl. Mig grunar
að verið sé að gefa hröfnunum
en þetta er þvílíkt ógeð og
subbuskapur. Það er agalegt
að vera á gangi utan þéttbýlis
og þurfa að hafa hundinn í
bandi vegna þess að fólk er að
losa sig við úrgang þarna“,

segir Ingibjörg.
Að sögn Sigríðar I. Sigur-

jónsdóttur dýralæknis á Ísa-
firði hefur hún ekki fengið
hunda þar sem þetta hefur
borið á góma sem orsök veik-
inda. „En ég vil ítreka að það
á að eyða eða grafa allan úr-
gang. Villt dýr geta farið í
hann og borið með sér smit“,
segir Sigríður. Hún segir ekki
skrýtið að hundarnir veikist
af því að fara í þetta, sérstak-
lega ef úrgangurinn liggur
lengi. „Þetta er bara eins og ef
við myndum borða úldinn
mat“, segir Sigríður.

– gudrun@bb.is Hundar í Hnífsdal hafa veikst af því að borða innyfli sem hefur verið hent á víðavangi.

Hundar veikjast vegna úrgangs á víðavangi

Gerð varnargarðs í Kubbanum
frestað vegna þenslu í þjóðfélaginu

Ákvarðanatöku um fram-
kvæmdir við gerð viðamikilla
snjóflóðavarna fyrir Holta-
hverfi í Skutulsfirði hefur ver-
ið slegið á frest þar til á næsta
ári. „Það verður ekkert gert á
þessu ári og málið skoðað að
nýju á því næsta. Ofanflóða-
sjóður ákvað að slá þessu á
frest vegna þenslu í þjóðfé-
laginu“, segir Jóhann Birkir
Helgason bæjartæknifræðing-
ur Ísafjarðarbæjar. Þær varnir
sem um er að ræða myndu
hafa gríðarlegar breytingar í
för með sér á einu mest áber-
andi kennileiti Skutulsfjarðar.
Talið er að kostnaður við slík-
ar framkvæmdir yrðu ekki
undir 500 milljónum og yrði
hlutur sveitarfélagsins í þeim
framkvæmdum 50 milljónir
króna.

Samkvæmt mati á hættu
vegna ofanflóða við Holta-
hverfi  sem lauk árið 2003 eru
mörg hús sem standa næst
fjallinu Kubba á hættusvæði.

Á sínum tíma kom þetta
hættumat talsvert á óvart þrátt
fyrir að það hafi litla umræðu
hlotið meðal almennings.
Engu að síður var hættumatið
staðfest og í kjölfarið hófst
hönnum varnarmannvirkja og
liggur nú fyrir tillaga að áætl-
un vegna mats á umhverfis-
áhrifum þeirra framkvæmda.

Í matsáætluninni segir um
Holtahverfið. „Í Kubba ofan
Holtahverfis er talsvert upp-
takasvæði, snjósöfnun þar er
þó ekki algeng þar sem svæðið
er áveðurs í megin úrkomuátt-
um að vetri. Við sérstakar að-
stæður getur þá safnast þar
talsverður snjór. Til eru skráð-
ar heimildir um nokkur snjó-
flóð úr Kubbanum. Eftir að
Holtahverfið byggðist upp
hafa fallið tvö snjóflóð sem
náð hafa að húsum í hverfinu,
annað þeirra lenti á einu húsi
og braut þar glugga og hurðir.
Sagnir eru um að á árum áður
hafi snjóflóð tvisvar fallið

langt inn á það svæði sem
hverfið stendur á. Ekki er að
vænta stórra flóða úr Kubban-
um en vegna nálægðar byggð-
arinnar við fjallið er fjöldi húsa
á hættusvæði.“

Þá voru hugmyndir uppi um
varnarmannvirki af tvennum
toga ofan Holtahverfis. Ann-

ars vegar er um að ræða varn-
argarð sem reisa á neðan við
Kubbann, ofan við efstu hús í
hverfinu. Hins vegar er um að
ræða svokölluð upptökustoð-
virki sem reisa á í hlíðum
Kubbans, nánar tiltekið í
Bröttuhlíð. Í kjölfar þess flóðs
er áður er nefnt var gerður

lítill varnargarður ofan byggð-
ar í Holtahverfinu og einnig
voru gróðursett tré með það
fyrir augum að hefta rennsli.
En framkvæmdirnar sem nú
eru fyrirhugaðar eru af allt
annarri stærðargráðu.

Annars vegar er ofan Holta-
hverfis í fjallsrótum Kubbans

gert ráð fyrir að allt að 25.000
fermetra svæði raskist við
gerð bratts jarðvegsgarðs sem
verður að hámarki 19 metra
hár og reiknað er með að í
hann þurfi um 170.000 rúm-
metra af jarðvegi.

– thelma@bb.is

Séð yfir Holtahverfi upp í Kubbann.

Óvíst er að meirihluti Ísfirðinga sýti þá ákvörðun stjórnvalda að fresta gerð varnargarðs fyrir
Holtahverfið. Langt í frá var að samstaða væri meðal bæjarbúa um nauðsyn hans. Hvað sem því
líður höfðu þar til bærir tekið þessa ákvörðun á grundvelli öryggis fyrir íbúa Holtahverfisins.
Frestun gerðar varnargarðsins er í senn brosleg og grafalvarleg. Brosleg fyrir þær sakir að á
sama tíma og ástæðan fyrir frestun 500 milljón króna framkvæmdar á Ísafirði er sögð þensla
í þjóðfélaginu er verið að skrifa upp á framkvæmdir sem nema hundruðum milljarða króna í
borgríkisamtinu sem nú virðist orðið ná frá Akranesi til Selfoss. Það sorglega við þetta er að um
leið og ráðamenn taka að svitna yfir ástandinu í þjóðfélaginu skuli þeir aldrei sjá aðra leið út
úr vandanum en að setja framkvæmdir utan borgarmúranna á klakann.

Greinilegt er að í þessum efnum hafa ráðamenn engu gleymt og ekkert lært.

Landslag yrði lítil virði...Landslag yrði lítil virði...Landslag yrði lítil virði...Landslag yrði lítil virði...Landslag yrði lítil virði...
Skipulagsstofnun hefur lagst gegn tillögu Vegagerðarinnar um nýlagningu vegar frá Bjarkar-

lundi að Eyri í Kollafirði með þverun Djúpafjarðar og Gufufjarðar; leið, sem íbúarnir á suður-
fjörðunum kjósa öðrum fremur þar sem hún hefur ,,algera yfirburði yfir aðra valkosti hvað
varðar umferðaröryggi, greiðfærni, styttingu vegar og ferðatíma“ eins og segir í ályktun

samráðsnefndar Vesturbyggðar og Tálkafjarðarhrepps af þessu tilefni. Fer ekki á milli mála
að með úrskurðinum eru hagsmunir heimamanna og framtíð byggðanna fyrir borð bornir að
mati heimamanna.

Skipulagsstofnun hefur áhyggjur af fuglalífi í fjörðum vestra. Hafa menn gleymt upphróp-
unum um hættuna sem fuglalífi átti að stafa af þverun Gilsfjarðar á sínum tíma? Var ekki
nóg komið af vitleysunni? Og, hvað mælir gegn því að vegur liggi í gegnum skóg? Hafa
Hallormstaða- og Vaglaskógur beðið skaða af bílaumferð? Fengju ekki fleiri notið Teiga-
skógar ef  vegur lagi þar í gegn?

Á sama tíma og við umturnum hálendinu er fráleitt að staðið sé í vegi fyrir því að íbúar
suðurfjarða Vestfjarða fái viðunandi vegi vegna þess að ,,kerfið“ ber fyrir sig á áratuga
gamlar reglugerðir frá þeim tíma er viðhorf manna til ferðalaga tóku mið af getu þarfasta
þjónsins til dagleiða.

Vonandi ber umhverfisráðherra gæfu til að gæta hagsmuna íbúanna.  Með því væri engan
veginn verið að segja að ekki beri að taka tillit til náttúruverndar. Það ber að gera sem frekast
er kostur.  En eins og skáldið sagði að ,,landslag yrði lítils virði, ef það héti ekki neitt“ þá yrði
náttúran ekki mikils virði ef ekkert væri mannlífið til að njóta hennar.

s.h.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Matthildur Helgadóttir og Guðmundur Hjaltason

Grænmetissúpa að hætti vertana á Langa Manga
Sælkerar vikunnar ætla að

þessu sinni að gefa uppskrift
af grænmetissúpu. Þau segja
að súpan heiti ekkert ennþá
og hafi orðið til í einhverju
fikti eins og flestir góðir hlut-
ir. Þau mæla með að bera
súpuna fram með brauði,
gjarnan heimabökuðu. Þá
benda Guðmundur og Matt-
hildur á að Ísfirðingar búa
svo vel að hafa tvö góð bak-
arí sem bjóða upp á mikið

úrval af góðu súpubrauði ef
menn eru tímabundnir.

Grænmetissúpa
3 l grænmetissoð
Um 1,5 kg sætar kartöflur
Rauðkál
Rósakál
Kartöflur
Paprika
Brokkoli
Blómkál
Sveppir

Kaldpressuð ólífuolía
1 msk sesamfræ
6 græn kúmenfræ
Sítrónupipar.

Skerið grænmetið í munn-
bita setjið í eldfastan pott,
kryddið með olíu, sesami,
kúmenfræjum og sítrónupip-
ar. Hitið ofninn í 100 gráður
og látið malla í lokuðum potti
í a.m.k. 1 klukkustund eða
þangað til grænmetið er orðið

vel meyrt. Þetta má gjarnan
gera daginn áður en súpan er
framreidd.

Hitið soðið. Bætið svo græn-
metinu út í og látið sjóða í
smástund. Gott er að setja eitt-
hvað af fersku smátt skornu
grænmeti eða graslauk í súp-
una rétt áður en hún er fram-
reidd.

Við skorum á Helgu Ás-
geirsdóttur á Ísafirði að vera
næsti sælkeri vikunnar.

Þrettán nemar í Åbyskolen,
menntaskóla í Suður-Svíþjóð,
voru í heimsókn hjá Mennta-
skólanum á Ísafirði í síðustu
viku ásamt þremur kennurum
sínum. Markmið nemend-
anna, sem stunda nám á ýms-
um brautum, var að kynnast
störfum, námi og lífi jafnaldra
sinna og annarra hér á landi.
Tvær sænskar stúlkur voru að
kynna sér líf íslenskra ungl-
inga og notuðu til þess bæði
spurningalista og samtöl við
nemendur MÍ, auk heimsókna
í Gamla Apótekið. Tveir pilt-
anna í hópnum, sem eru á
hjúkrunarbraut, fengu að vera
á Heilbrigðisstofnun Ísafjarð-

ar til þess að fylgjast með starfi
hjúkrunarfólksins þar. Einnig
kynntu tvær stúlkur sér mæð-
ravernd.

Ætlun nemendanna er að
bera saman þessi störf við
sambærileg störf í Svíþjóð.
Nokkrar sænsku stúlknanna
voru mjög áhugasamar um
verkefnið „Heilsubærinn Bol-
ungarvík“, því þær vinna við
og eru að læra um svipað verk-
efni í Svíþjóð. Skipst var á
vefföngum og upplýsingum,
og vonast er eftir að koma á
sambandi milli þessara
tveggja staða. Á miðvikudag
gerðu svo nokkrir nemend-
anna viðhorfskönnun meðal

nemenda Háskólaseturs Vest-
fjarða á námsmöguleikum og
gæðum námsins þar.

Allir nemarnir voru að
heimsækja Ísland í fyrsta sinn
og kváðust þeir vera mjög
hrifnir. Þá bar hæst hjá þeim
hve góður maturinn er, hversu
falleg náttúran og fjöllin eru
og fólkið vinalegt. En fyrir
utan námsverkefni gafst líka
tími til menningarlegrar upp-
lifunar á meðan dvöl þeirra
stóð og fóru sænsku gestirnir
í skoðunarferðir til Byggða-
safns Vestfjarða og Náttúru-
gripasafnsins í Bolungarvík.
Hópurinn fór frá Ísafirði á
laugardag.     – thelma@bb.is

Bera saman líf og störf á Íslandi og í Svíþjóð

Þrettán nemendur á menntaskólastigi í Suður-Svíþjóð voru í heimsókn hjá MÍ.

Alls eru 103 til 105 íbúðir í
bígerð á Ísafirði, ef talin eru
öll áform um byggingar, um-
sóknir um lóðir og breytingar
á atvinnuhúsnæði. Í svo-
nefndu Lundahverfi á Tungu-
skeiði er gert ráð fyrir lóðum
undir 54 íbúðir. Þar af eru 24
einbýlishúsalóðir, sem flest-
um hefur þegar verið úthlutað,
auk 24 íbúða í fjórum fjölbýl-
ishúsum og 6 íbúðum í þremur
parhúsum. Húsi í Bræðra-
tungu er verið að breyta í átta
íbúðir, en þegar hefur verið
flutt í tvær þeirra. Húsið hýsti
áður sambýli fyrir fatlaða. Við
Hafnarstræti rís nú hratt og
örugglega hús sem á að inni-
halda fjórar íbúðir, auk versl-

unarhúsnæðis.
Eystra Norðurtangahúsinu

við Sundstræti 36 er verið að
breyta í íbúðarhúsnæði og gert
er ráð fyrir 27 íbúðum allt frá
35 fm og upp í 110 fm, auk
bílageymslu. Það er gamalt
fiskvinnsluhúsnæði og er í
heildina 2.800 fm að stærð.
Einnig stendur til að breyta
efra Norðurtangahúsinu sem
stendur við Sundstræti 45 í
íbúðir. Þar var síðast beitu-
verksmiðjan Aðlögun til húsa
en líklega verður bætt hæð
ofan á það og þá munu verða
10-12 íbúðir í húsinu.

Verð á íbúðarhúsnæði hefur
einnig hækkað mjög, en með-
alverð á fermetra í sérbýli var

árið 2004 ríflega 47 þúsund
krónur, en tæplega 55 þúsund
krónur árið 2005. Er þetta
hækkun um 15%. Ef litið er
til íbúða í fjölbýli er hækkunin
ennþá meiri en árið 2004 var
meðalverð á fermetra tæplega
57 þúsund krónur, en var kom-
ið upp í tæplega 74 þúsund
árið 2005. Hækkunin er um
30%. Meðalverð íbúða er því
ríflega 64 þúsund krónur á
fermetrann árið 2005, á miðað
við um 52 þúsund krónur árið
á undan. Hækkun íbúðaverðs
er því um 23%, ef tekið er
tillit til meðalverðs fjölbýla
og sérbýla. Tölurnar eru feng-
nar úr verðsjá Fasteignamats
ríkisins.

Þá varð líka mikil söluaukning
á milli ára, en 56 fjölbýli seld-
ust árið 2005 á Ísafirði, á mið-
að við 24 árið áður, og er það
aukning um 133%. Ef litið er
til sérbýla seldust 24 á síðasta
ári, en 19 árið þar á undan, og
er það aukning um 26%. Alls
seldust því 80 íbúðir á Ísafirði
árið 2005, á miðað við 43 árið
2004, en það er aukning um
86%.

„Frá árinu 2004 hefur eftir-
spurn eftir stærri eignum hér
á Ísafirði aukist verulega “,
segir Guðmundur Óli Trygg-
vason hjá Fasteignasölu Vest-
fjarða. „Framboð á þessum
eignum hefur hins vegar ekki
verið nóg og þar af leiðandi

hækkar fasteignaverðið. Aðal-
skýringin á hækkuðu fast-
eignaverði á landinu er sú að
bankarnir koma inn með sín
vaxtalágu fasteignalán og
Íbúðalánasjóður fylgir á eftir
og lækkar sína vexti og eykur
lánshlutfall upp í 90%. Auð-
veldara varð þá fyrir fólk að
ná sér í fjármagn og greiðslu-
vilji almennings jókst veru-
lega. Mikil eftirspurn hefur
þó verið eftir góðum einbýlis-
húsum eins og t.d. í Holta-
hverfi og framboð hefur verið
lítið, margir hafa þess vegna
sótt um lóðir inni í nýja
Lundahverfinu. Tíminn verð-
ur svo að leiða í ljós hvort það
verði af byggingu á öllum

þessum lóðum. Við erum að
fá inn núna 12 glæsilegar nýjar
íbúðir í Norðurtangahúsinu,
þær íbúðir væru til dæmis til-
valdar fyrir fólk sem er að
hugsa um að minnka við sig
og selja einbýlishúsin sín og
ég tel að fólk eigi eftir að taka
svona nýjum eignum vel á
næstu árum þar sem lítið hefur
verið um nýbyggingar.“

Ef litið er til þess íbúðar-
húsnæðis sem Fasteignasala
Vestfjarða er með á skrá hjá
sér í dag þá er um að ræða alls
30 íbúðir. Þrjár 2ja herbergja
íbúðir, níu 3ja herbergja íbúð-
ir, tíu 4-6 herbergja íbúðir og
alls átta einbýlishús.

– eirikur@bb.is

Rúmlega 100 íbúðir í burðarliðnum á Ísafirði
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„Starfið leggst vel í mig“,
segir Hálfdán Bjarki Hálf-
dánsson, fyrrum blaðamaður
á Bæjarins besta, sem nú hefur
verið ráðinn verkefnisstjóri
Skíðavikunnar á Ísafirði en
hann var sóttur alla leið til
Svíþjóðar í starfið. „Skipu-
lagning er í fullum gangi. Á
næstu dögum verður rætt við
þá sem eru líklegir til að vilja
taka þátt í hátíðarhöldunum.
Þetta er rótgróin hátíð og verð-
ur að mörgu leyti svipuð og

áður, nema vonandi bara að-
eins betri.“

Aðspurður um hvort snjór
verði á Skíðavikunni segist
Hálfdán engu geta lofað. „Við
vonum auðvitað að það verði
snjór, en eins og venjulega
getur brugðið til beggja vona.“
Starf verkefnisstjóra felst í
mótun dagskrár Skíðavikunn-
ar, öflun styrktaraðila, umsjón
með vefsíðu Skíðavikunnar
og almennri umsjón með hel-
stu dagskrárliðum vikunnar.

Gerð var krafa um að um-
sækjandi hefði góða skipu-
lagshæfileika, ætti auðvelt
með að vinna sjálfstætt og í
hópi og hefði góð tök á rituðu
máli. Þá var æskilegt að um-
sækjandi hefði áður unnið að
skipulagningu viðburða.

Þeim sem vilja taka þátt í
Skíðavikunni, á einn veg eða
annan, er bent á að hafa sam-
band við Hálfdán Bjarka, ann-
að hvort í síma 863-7655 eða
á netfangið info@isafjordur.is.Hálfdán Bjarki Hálfdánsson.

Hálfdán Bjarki ráðinn verkefnisstjóri
Skíðavikan á Ísafirði

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Lögreglustöðin á
Ísafirði stækkuð?

Til stendur að stækka
húsnæði lögreglustöðvar-
innar og sýsluskrifstofunnar
á Ísafirði. „Húsnæðið er búið
að vera of lítið lengi“, segir
Sigríður Björk Guðjónsdótt-
ir sýslumaður og tekur það
fram að fyrirhugaðar stækk-
anir húsnæðisins tengist
ekki breytingum á umdæm-
inu. Hún segir að fleiri tæki
og græjur þurfi að hafa í dag
og slíkt tekur pláss. Einnig

eru auknar kröfur um að-
stöðu starfsfólks o.þ.h.

Á sýsluskrifstofunni sten-
dur til að stækka afgreiðsl-
una. Sigríður segir að nokkr-
ar tillögur um stækkun hafi
verið lagðar fram og að arki-
tekt hússins sé nú að fara
yfir þær. Ekki er víst hvenær
því verður lokið og því er
ekki ljóst hvenær fram-
kvæmdir gætu hafist.

– gudrun@bb.is

Fréttavefurinn bb.is efnir í
fyrsta sinn til kosningar um
kynþokkafyllsta Vestfirðing
ársins. Kosið verður um kyn-
þokkafyllstu konuna og þann
karlmann sem talinn er búa
yfir  mestum kynþokka. Les-
endur bb.is eru hvattir til að
taka þátt í valinu og tilnefna
þá konu og þann karlmann
sem þeir telja verðskulda

þessa nafnbót.
Án efa eru þeir ófáir karl-

mennirnir á Vestfjörðum sem
taldir eru bera af í þokka og
fjölmargar konur sem geisla
af sjarma. Hafa ber í huga að
kynþokki er afstæður og snýst
ekki eingöngu um útlit heldur
útgeislun og persónutöfra. Nú
er tækifærið til að segja hon-
um eða henni frá því hversu

þokkafull þau eru, án þess að
þurfa að roðna. Spennandi
verður að sjá hverjir það eru
sem almenningur telur vera
kyntröll. Hver veit, kannski
verður þú efst/ur á listanum!

Þau heppnu hljóta vinninga
frá SKG-veitingum, Silfur-
torgi og Blómaturninum auk
viðurkenningarskjals. Einu
skilyrðin eru að viðkomandi

aðilar hafi náð 18 ára aldri.
Tilkynnt verður um páskana
hvaða kona og hvaða karl
hljóta heiðurinn. Ábendingar
berist til bb.is fyrir 25. mars
en hægt er að koma þeim á
framfæri á netfangið kyn
thokki@gmail.com eða á þar
til gerðri auglýsingu á forsíðu
bb.is.

– thelma@bb.is

Lesendur bb.is velja kyn-
þokkafyllsta Vestfirðing ársins

Guðmundur M. Kristjáns-
son, hafnarstjóri í Ísafjarðar-
bæ, segir ekki forsendur fyrir
því að bjóða Landhelgisgæsl-
unni sérstök kjör líkt og Bryn-
dís Friðgeirsdóttir, bæjarfull-
trúi Samfylkingar, lagði til í
bæjarstjórn á dögunum. „Árið
2003 tóku hafnalög nr. 61
gildi og þá féll úr gildi grein
sem kvað á um að hafrann-
sóknar- og varðskip skyldu
undanþegin öllum hafnar-
gjöldum. Ég geri ráð fyrir því
að með setningu þessara laga
eigi allir viðskiptavinir hafn-
arinnar að sitja við sama borð.

Áður fyrr var gjaldskrá hafna
ákveðin af samgönguráðu-
neyti, en nú eru það hafnar-
yfirvöld á hverjum stað fyrir
sig sem ákveða gjaldskrá“,
segir Guðmundur.

„Þann 1. júlí árið 2003 gaf
samgönguráðuneytið út við-
miðunargjaldskrá fyrir hafnir
á Íslandi, sem átti að gilda í
eitt ár og vera til viðmiðunar
fyrir hafnirnar á meðan þær
væru að aðlagast nýjum að-
stæðum. Höfnum landsins
gafst kostur á að rukka allt að
20% hærra gjald en kveðið
var á um í viðmiðunargjald-

skránni og allt að 20% lægra
gjald. Sumar hafnir völdu að
nota meðaltalið, en margar
hinna stærri hafna, m.a. Ísa-
fjarðarhöfn, ákváðu að velja
þá leið að vera með 20% hærri
gjaldskrá en viðmiðunargjald-
skrá ráðuneytisins. Þetta var
gert vegna þess að útséð var
um að höfnin gæti aldrei stað-
ið undir sér að öðrum kosti. Í
framhaldi af þessu ákvað
hafnarstjórnin að gefa þeim
viðskiptavinum okkar sem
gáfu okkur daglegar tekjur
með viðskiptum sínum, með
löndun afla og slíku. Nokkrum

mánuðum síðar kom úrskurð-
ur frá samgönguráðuneytinu,
undirritaður af ráðherra, um
að höfnum væri óheimilt að
veita slíka afslætti til einstakra
aðila. Það sama gildir núna. Í
framhaldi af þessu ákvað
hafnarstjórn að afnema alla
afslætti úr gjaldskrá hafnar-
innar. Við það stendur. Okkur
er óheimilt að veita einstaka
afslætti af þessari tegund.“

Guðmundur segir einnig að
varðskip hafi oft leitað í hafnir
Ísafjarðarbæjar og að hann
telji að það sé ekki síst vegna
þeirrar góðu þjónustu sem

höfnin veitir. „Þeir hafa, svo
ég viti, aldrei sótt um afslátt.
Ríkisstjórnin skapaði okkur
þetta rekstrarumhverfi og þeir
hljóta að gera ráð fyrir því að
allir sitji við sama borð að
þessu leyti. Þessi umræða um
afslátt til Landhelgisgæslunn-
ar kemur mér satt að segja
verulega á óvart. Einstakir
bæjarfulltrúar, hvort heldur
sem er í meirihluta eða minni-
hluta, ættu náttúrulega ekki
að bjóða afslætti fyrir hönd
hafnarinnar upp á sitt eins-
dæmi. Gjaldskráin er ákveðin
af hafnarstjórn, sem er kosin
af bæjarstjórn, og hún er
ákveðin á faglegum forsend-
um. Þeir sem óska eftir afslætti
ættu að snúa sér beint til hafn-

arstjórnar, og náttúrulega væri
æskilegast að Landhelgis-
gæslan gerði það ef hún æskir
afsláttar. Það er ekki í okkar
verkahring að bjóða þeim af-
slætti af fyrra bragði.“

Þá segist hafnarstjóri vilja
ítreka þá skoðun sína að ef
einhverjir eigi að njóta afslátt-
arkjara hjá hafnarsjóði séu það
fastir viðskiptavinir hafnar-
innar. „Þeir viðskiptavinir
sem þjónustum hér daglega
eiga að hafa forgang í því.
Við rekum okkar markaðs-
stefnu reyndar ekki á afslátt-
artilboðum. Við erum sem
dæmi í sókn á skemmtiferða-
skipamarkaði með fullþanda
gjaldskrá, þar tíðkast engir af-
slættir“, segir Guðmundur.

Ísafjarðarhöfn er óheimilt að
veita afslætti til einstakra aðila

11.PM5 5.4.2017, 10:189



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 15. MARS 20061010101010

Geirþrúður Charlesdóttir eða Geigei eins
og hún er kölluð er borinn og barnfæddur

Ísfirðingur. Hún hefur fengist við ýmislegt í
gegnum tíðina og starfaði meðal annars lengi

fyrir Ísafjarðarkirkju. Hún er gift Jóni B.
Guðjónssyni og saman eiga þau börnin Ól-

öfu, Guðjón Davíð og Guðrúnu. Auk þess
eiga þau átta barnabörn og eitt barnabarna-

barn. BB spjallaði við Geigei um líf hennar
og störf og skoðanir hennar á ýmsum málum.

Kannski flytja allir til Vest-
fjarða sem ekki vilja hafa álver

útaf einhverju ef maður er ekki
sáttur við menn og málefni.
Það hefur kannski komið mik-
ið til með fjölmiðlunum, sem
eru komnir með fréttirnar
strax. Þú ert kominn í sam-
band við það sem er að gerast
og það vekur fólk kannski
frekar og þá byrjar það að tjá
sig “

– Hvenær var nýja kirkjan
byggð?

„Gamla kirkjan brann 1987
en nýja kirkjan var ekki vígð
fyrr en 1995. Á meðan engin
kirkja var, voru allar kirkju-
legar athafnir í salnum í
Menntaskólanum. Fyrst vor-
um við úti í Hnífsdal með
jarðarfarir og guðsþjónustur,
í kapellunni þar en þetta
reyndist heppilegra. Þetta var
auðvitað dálítið erfitt fyrir
nemendurna, sérstaklega þeg-
ar voru útfarir, að vera þarna.
Þeir voru náttúrulega við sitt
nám í hliðarherbergjum, þur-
ftu að draga sig til hliðar. En
samvinnan við fólkið var
mjög góð og við reyndum að
gera þetta eins notalegt og
hægt var en okkur vantaði
kirkju. Það er nauðsynlegt að
hafa kirkju, fyrir útfarir og
alla þjónustu þó að það sé
orðið ákaflega breytt í dag.
Fólk breytir því á ýmsan hátt,
það vill vera uppi í fjöllum
eða í görðunum sínum við
brúðkaup, en ég held að útfar-
irnar verði alltaf í kirkju eða
kapellu“, segir Geigei.

– Hvað finnst þér um þá
fækkun sem hefur orðið í
þjóðkirkjunni?

„Mér finnst það ákaflega
leitt. Ég er í þjóðkirkjunni en

skemmtilegt og ég á ennþá
góða vini þar frá, það eru ungir
menn sem heilsa mér enn þann
dag í dag sem voru þar. Eftir
að ég hætti að syngja þá var
ég starfsmaður kirkjunnar í
25 ár, hætti núna í september
sl. haust.“

– Það voru einhverjar deilur
þegar nýja kirkjan var byggð.

„Já það voru miklar deilur
og það var ákaflega leiðinlegt.
Það virðast alltaf verða deilur
um kirkjumál þó manni finnist
deilur ekki eiga heima í kirkju-
legu starfi. En við eigum að
hafa skoðanir og eigum að
geta rætt þær og tekið niður-
stöðunni. Þetta voru afskap-
lega sárar og miklar deilur.
Ég blandaði mér aldrei í þær
en eitt vissi ég þegar að fólk
talaði um að byggja upp
gömlu kirkjuna, að hún var
alltof lítil. Það var mér alveg
ljóst, og þar var líka öll aðstaða
erfið. Þegar átti að skúra gólfin
þá þurfti að hita vatn í hrað-
suðukatli og það þurfti nátt-
úrulega nokkra katla í það,
snyrtiaðstaða var sama og
engin og það var svo margt.
Við eflum kirkjustarfið með
því að hafa gott rými. Nýja
kirkjan er ákaflega þægileg,
þarna hafa allir sitt pláss,
prestar hafa sína skrifstofu og
starfsfólk aðstöðu. Svo er
komið þarna ágætt safnaðar-
heimili og því fylgir eldhús
og salurinn hefur verið leigður
út fyrir ýmsar veislur, skírnar-
veislur og fermingarveislur og
fleira og hefur þótt bara mjög
gott.

Það er alltaf hægt að koma
sér upp einhverjum leiðindum

„Nei nei, ég hef bara gaman
af söng. Sem betur fer er nú
komið mikið af menntuðu
fólki og fólki sem hefur fengið
tilsögn í söng. Ég fékk nátt-
úrulega tilsögn, kórinn fékk
raddþjálfara til að þjálfa radd-
irnar og hjálpa til og það er
alveg bráðnauðsynlegt. Ég hef
aldrei lært að syngja en það
hefði nú bara verið voðalega
gaman að reyna það. Maður-
inn minn söng líka í mörg ár,
hann söng bassa. Svo að við
höfum svolítið verið með í
því sem er að ske hérna í bæn-
um. Við vorum bæði með í
því hjónin þegar Meyjar-
skemman eftir Schubert var
færð upp 1962. Það var af-
skaplega skemmtilegt. Svo lif-
ir maður á gömlum minning-
um og getur alltaf ornað sér
við þær.“

KirkjustarfiðKirkjustarfiðKirkjustarfiðKirkjustarfiðKirkjustarfið
– Þú starfaðir líka í sóknar-

nefnd.
„Já, ég er í sóknarnefnd

núna og er búin að vera í nokk-
ur ár. Fyrir utan að syngja í
kirkjunni þá fór ég að starfa
hjá kirkjunni sem meðhjálpari
eins og það hét þá. Reyndar
byrjaði ég sem safnaðarsystir
og þá var ég meðhjálpari og
var við allar jarðarfarir. Ég
hafði líka þann starfa að ég
heimsótti eldri borgara, þá fór
ég til þeirra og las t.d. fyrir þá.
Svo jókst þetta starf og endaði
með nafninu kirkjuþjónn, það
er heitið sem starfsmaðurinn
sem tók við af mér hefur. Á
meðan að séra Jakob var hérna
þá sá ég lengi um barnastarfið
með honum. Það var voða

„Ég er fædd og uppalin á
Ísafirði og hef alltaf búið hér.
Ég er fædd á Brunngötu 20
hér í bæ, það hús áttu afi minn
og amma og það var kallað
Bjarna keyrarahús. Móðir mín
var fædd á Kirkjubæ, hún var
Eyrhreppingur og pabbi minn
var fæddur á Akureyri en kom
hingað þriggja ára gamall.
Þannig að ég er Vestfirðingur
þó að ég eigi ættir mínar að
rekja norður. Ég hef alltaf búið
hér og fór í húsmæðraskólann
á Ísafirði en ekki eitthvað ann-
að eins og margar aðrar stúlk-
ur. Ég væri kannski heldur
ekki hér ef ég hefði farið eitt-
hvað annað“, segir Geigei.

– Þú hefur sungið mikið er
það ekki, í kirkjunni og víðar?

„Jú, ég var í Sunnukórnum.
Það eru 60 ár síðan ég gekk í
hann, ég var ekki nema 14 ára
gömul. Þá sá Sunnukórinn um
söng í kirkjunni og jú ég söng
mjög lengi þar. Og lengi með
Sunnukórnum, það er ekki
nema ár síðan ég hætti. Ég
hafði mjög mikla ánægju af
þessu og ég held að fólk sem
fer í kóra, þ.e. leikmenn en
ekki lært söngfólk, geri það
fyrir sjálft sig fyrst og fremst.
Til að hafa ánægju af og svo
er félagsskapurinn mjög góð-
ur. Ég hef átt margar góðar og
lærdómsríkar stundir í þessum
félagsskap og ég vona að kór-
inn hafi líka gert gagn í byggð-
arlaginu á meðan að hann sá
um að syngja við allar athafnir
í kirkjunni. Nú er sérstakur
kirkjukór sem syngur þar en
ég hef aldrei verið í honum“,
segir Geigei.

– Þú hefur ekki lært söng?

eins og ég nefndi áðan þá er
margt orðið svo breytt í þjóð-
félaginu og margt sem hefur
áhrif, t.d. óánægja. En hvort
fólk er nokkuð ánægðara að
fara úr þjóðkirkjunni og í aðra
söfnuði það veit ég ekki. Eða
hvort það iðkar nokkuð meira
eða minna sína trú, ég er ekkert
viss um það. Það er bara verið
að mótmæla einhverju mál-
efni. Ég hef tekið eftir því að
þegar deilur koma upp um
kirkjumál, jafnvel eins og
gerðist hér hjá okkur, þá hafa
þeir hæst sem sjaldan koma í
kirkju. Þá er það eitthvað sem
bindur þá samt við kirkjuna,
ég geri mér ekki grein fyrir
því hvort það er trú eða bara
það að við eigum að eiga fall-
ega kirkju. Þar sem ég er búin
að vera svona lengi starfandi
við kirkjuna þá sé ég það nátt-
úrulega hverjir koma og hverj-
ir koma ekki og það er eins og
þeir hafi hæst sem lítið koma
til kirkju. En kirkjan okkar
var ákaflega falleg og maður
sér eftir henni en hún þjónaði
okkur ekki lengur eins og hún
átti að gera því hún var orðin
of lítil.“

– Hvernig hafa samskipti
þín við presta hér verið?

„Ég hef starfað með nokkr-
um prestum og það hefur alltaf
gengið vel. Það hafa verið
ljómandi menn sem hafa verið
hérna og ég hef haft mjög góð
samskipti við þá. Ég byrjaði
hér með séra Jakobi Hjálmars-
syni dómkirkjupresti, hann
fékk mig nú eiginlega í þetta
starf á sínum tíma. Svo hefur
það endurnýjast með nýjum
prestum. “

PólitíkinPólitíkinPólitíkinPólitíkinPólitíkin
– Þú varst í pólitík í fjölda

ára, sast í bæjarstjórn og fleira.
„Já ég var í bæjarstjórn í 12

ár samfleytt. Ég byrjaði í
nefndum miklu fyrr, ég hugsa
að ég hafi setið í nefndum
fyrir bæinn síðan 1957-58. Ég
starfaði held ég 20 ár í skóla-
nefnd sem þá hét, einnig var
ég 12 eða 15 ár í barnaverndar-
nefnd. Ég hef verið í nokkrum
nefndum en þetta eru þær sem
ég starfaði lengst í. Ég var
líka lengi í menningarráði sem
heitir nú menningarmálanefnd
að ég held. Ég var þar í fleiri
ár. Þannig að ég hef starfað
mikið í félagsmálum og í
sveitarstjórnarmálum. Það má
segja að það sé líka góður
skóli, auðvitað getur þetta ver-
ið álag en svo hefur maður
alltaf einhverja ánægju af
þessu líka. Maður fer ekkert í
þetta nema hafa einhvern
áhuga og vilja til að vinna
fyrir bæjarfélagið sitt eða
byggðarlagið.“

– Nú starfaðir þú með Sjálf-
stæðisflokknum, finnst þér
hann hafa breyst í gegnum
árin?

„Ég var í fjöldamörg ár
formaður Sjálfstæðiskvenna-
félags Ísafjarðar og var ein af
stofnendum þess. Það eru að
verða 50 ár á næsta ári frá
stofnun þess. Það hefur margt
breyst og það breytist náttúru-
lega með nýju fólki en stefnan
er sú sama. Svo er það hvernig
fólk tekur á þessari stefnu,
hver og einn sem er í þessum
störfum, hvort sem það er
sveitarstjórnarmaður eða al-
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þingismaður. Það er misjafnt
hvar áhuginn er og á hverju
fólk vill taka. Það er eitt sem
ég vil taka sérstaklega fram
og það er hversu lítið félags-
starf er orðið í flokknum og
ég held víðar í pólitískum fé-
lögum. Þar finn ég talsverða
breytingu. Ég er ekki að kenna
neinum sérstökum um það en
það er eitthvað sem hefur
breyst þarna. Það vantar þessa
félagsfundi. Það var afskap-
lega skemmtilegt á meðan við
höfðum fundi og hittumst og
ræddum málin og þetta finnst
mér vanta. Að vísu kemur
tölvupóstur um þessa frétt og
hina og maður veit þannig lag-
að hvað er að ske en það er
svolítið annað. Tímarnir hafa
bara breytt þessu, ég held að
það sé líka það að fólk gefur
sér ekki tíma til að sinna þessu.
Ekki endilega þeir sem eiga
að stjórna heldur bara fólk al-
mennt. Það er margt sem fólk
þarf að sinna en ég sakna
þessa.

Annars er ég alveg hætt að
skipta mér af þessu og ég
starfa ekki lengur í stjórnmál-
um. Nafnið mitt er reyndar
neðst á framboðslistanum
núna en það var bara svona
fyrir einhverja áskorun. Ég er
ekkert að starfa með flokknum
en ég er sjálfstæðismanneskja
og styð flokkinn. En ég er
ekki alltaf ánægð, langt frá
því.

Ég er afskaplega óánægð í
sambandi við málefni aldr-
aðra, sem eru ansi hávær núna
enda full ástæða til. Ég held
að þar verði stjórnvöld og
ráðamenn að taka sig á og
stokka þetta allt upp. Þú mátt
t.d. ekki vinna þó þú hafir
heilsu bæði andlega og líkam-
lega, nema til sjötugs, og sum-
ir hætta fyrr. Ég held að þetta
íþyngi bara þjóðfélaginu. En
ef þú hefur heilsu til og þér
býðst eitthvað starf tímabund-
ið og borgar fulla skatta af
laununum, þá er það dregið af
ellilífeyrinum. Og ekki bara
hjá þeim sem fer og sinnir
vinnunni heldur líka hjá mak-
anum. Þetta er ekkert réttlæti,
því þetta fólk borgar fulla
skatta af öllum launum sínum.

Ég hugsa nokkuð um þessi
málefni eldri borgara síðan ég
hætti sjálf að vinna. Hér er
starfandi félag eldri borgara í
bænum og það býður upp á
ýmsa afþreyingu, svo sem
spilavist, bingó og leikfimi.
Það er nauðsynlegt að hafa
samverustundir, að liðka lík-
amann og spila, en við þurfum
líka að koma saman á fundum
eða samkomum og ræða þau
mál sem á okkur brenna. Það
má ekki gleyma öllu því góða
starfi sem fer fram á Hlíf –
Torfnesi. Ísafjarðarbær rekur
þar félagsstarf fyrir eldri borg-
ara með miklum sóma en það
vantar samt betri aðstöðu fyrir
karlmennina. Ég hef nú ekki
nýtt mér að fara í starfið á
Hlíf, ekki af því að ég vilji
ekki trúa því að ég sé orðin
þetta fullorðin heldur hef ég
bara ekki þurft á því að halda,
ég hef svo mikið að gera alltaf.
Það eru bara sumir þannig, en
þetta er gaman fyrir þau sem
vilja hitta fólk og eru mikið

ein. Ég hef bara ekki haft tíma
til að sinna því. Það er það
sem maður þarf, að hafa nóg
að gera. Við þjálfum hugann
með því að gera eitthvað.

Ég hef líka hugsað talsvert
mikið um það að ef fólk vill
minnka við sig húsnæði af
einhverjum ástæðum – getur
verið vegna lasleika eða þá að
fólk stendur ekki undir því að
vera með hús, það þarf að
halda því við og annað – í
þeim tilfellum er ekkert hús-
næði fyrir það fólk til að fara
í. Við höfum Hlíf, íbúðir aldr-
aðra en þar er ekki tekið við
öllum sem vilja minnka við
sig. Hér er lítið um húsnæði
sem leysir vanda þessa hóps,
það eru reyndar íbúðir í
byggingu í Norðurtanganum
sem ég veit ekki hvort að séu
sérstaklega fyrir eldri borgara,
en þetta hefur mér fundist
vanta. Ég er ekki endilega að
kenna bæjaryfirvöldum um
það, engum verktaka sem hef-
ur verið að byggja hérna hefur
dottið í hug að fara út í slíkar
byggingar eins og við sjáum
víða annar staðar, þar eru rað-
hús fyrir eldri borgara og litlar
blokkir með lyftu.

Fólk sem er orðið þetta full-
orðið er miklu hraustara í dag,
þannig að það vill vera sem
lengst í sínum heimkynnum
og manni finnst á ráðamönn-
um að þeir vilji gera það fyrir
fólk. Þó að við viljum bjarga
okkur sjálf þá höfum við ekki
í svo mörg hús að venda, því
miður. Ég hef talsvert mikið
spáð í þetta. Nú er verið að
byggja fyrir innan Bónus og
það finnst mér mjög ánægju-
legt, þetta er gott hverfi, þann-
ig að við eigum svona bletti
þar sem við hefðum getað
byggt eitthvað. En í húsum
fyrir aldraða þurfa að vera lyft-
ur en það er nú orðin skylda í
opinberum byggingum að
hafa lyftur. Nú erum við að
setja lyftu í kirkjuna þannig
að fólk komist upp til prestsins
á skrifstofuna. Svo gleymist
það líka stundum að þeir sem
yngri eru geta líka fatlast og
geta þurft á þessu að halda þar
sem þeir eru í ýmsum félags-
skap. Við þurfum að hugsa
um það að allt þetta fólk hafi
tilverurétt og komist ferða
sinna eins og við sem erum
heilbrigð“, segir Geigei.

Framtíð VestfjarðaFramtíð VestfjarðaFramtíð VestfjarðaFramtíð VestfjarðaFramtíð Vestfjarða

– Finnst þér þingmenn
Vestfirðinga hafa staðið sig
fyrir fjórðunginn?

„Það má alltaf gera betur.
Ég held það megi taka miklu
meira og betur á ýmsum mál-
um. Kannski er maður aldrei
ánægður, vill alltaf meira.
Þingmennirnir eru kosnir af
okkur til að vera í þessum
störfum og vinna að því að
byggja hér upp svæðið at-
vinnulega og það hefur jú ver-
ið gert, ég get nú ekki sagt
annað. En við þurfum öll að
vaka yfir því að þessi hlutir
séu gerðir, þingmennirnir
þurfa líka að finna hvers við
ætlumst til af þeim. Þeir hafa
ráðin og hafa margt gott gert,
ég ætla ekki að taka það af
þeim, en eins og ég segi þá

má alltaf gera betur.
Það sem brennur á okkur

öllum er að hafa góða atvinnu
og byggja hér upp aðstöðu
fyrir ýmsar framkvæmdir. Það
tala allir um að fá álver nema
við. Kannski flytja allir til
Vestfjarða sem ekki vilja hafa
álver. Við þurfum náttúrulega
að hafa það sem kalla má stór-
iðju en okkur vantar ekki álver
að mínu mati. Ég er alveg
búin að fá nóg af því. Við
þurfum samt að hafa hér góða
atvinnumöguleika og aðstoða
þau fyrirtæki sem vilja setjast
hér að og byggja upp, ef við
ætlum að hafa hér byggð. Og
hafa góða skóla, ég er ákaflega
ánægð með Háskólasetrið og
skólana okkar og ég vona að
Menntaskólinn standi undir
þessum leiðindum sem þar
hafa verið. Ólína hefur gert
ákaflega margt gott og byggt
þarna upp. Ég hef ekkert
blandað mér í þessar deilur
og þekki þær ekki nema af

því sem maður hefur heyrt í
fjölmiðlum. Ég óska skólan-
um þess að þarna verði áfram
byggt upp og að æskan okkar
geti notið menntunar í þessum
skóla. Það er þetta sem við
þurfum að hugsa um til að hér
verði byggð áfram.

Það er mikilvægt að við
Vestfirðingar náum saman og
störfum saman. Ég var oft búin
að tala um það að við ættum
að sameinast meira í félags-
störfum og svona ýmsu og
maður fann það þegar göngin
voru komin að samgöngur
bötnuðu mikið t.d. við Súg-
andafjörð og Önundarfjörð.
Fólki finnst ekki mikið mál í
dag að renna hingað yfir og
hafa verið þó nokkuð margir
Önfirðingar sem hafa starfað
í Sunnukórnum og annarri
áhugastarfsemi hér. En ég
þekki ekki hvort fólk fari mik-
ið héðan og taki þátt í félags-
starfsemi fyrir vestan. Í þessu
sameinumst við og það er svo

skemmtilegt. Við þurfum að
ná betur saman og styðja hvort
annað til að byggja þetta allt
upp. Það er sorglegt hvernig
margt hefur farið, þá á ég við
þessi fyrirtæki sem hafa orðið
að hætta störfum sínum af
ýmsum ástæðum. Það þarf að
huga að þessu öllu ef við ætl-
um að koma hér upp betri
byggð. Við verðum að halda í
fólkið og til þess þurfa ákveð-
nir grunnþættir að vera til
staðar.

ÁframhaldandiÁframhaldandiÁframhaldandiÁframhaldandiÁframhaldandi
menningarlífmenningarlífmenningarlífmenningarlífmenningarlíf

Eins og ég sagði áðan þá er
ég fædd og uppalin hér og hef
alltaf búið hér. Og vona að ég
verði bara hér þangað til að ég
fer hina síðustu ferð. Ef ég fæ
það þá vil ég sjá að hér haldi
áfram að vera góð byggð. Við
eigum hér ákaflega gott og
mikið menningarlíf og höfum
alltaf átt og ég vona að það

verði áfram. Við höfum átt
hér mikla og góða forystu-
menn í menningarmálum sem
við eigum allt að þakka. Arfur
þeirra hefur lifað og ég held
að við búum enn að þeim arfi
í menningarlífi okkar. Ég hef
starfað svolítið í þeim málum,
bæði syngjandi og talandi
(stundum kannski of mikið) í
ýmsum félagsmálum og hef
reynt að styrkja og styðja við
menninguna. Eins og vinur
minn Ragnar H. Ragnar sagði
„lífið er ekki bara saltfiskur“,
honum fannst að fólk ætti að
koma og taka þátt og gleðja
líkama sinn og sál. Það er
margt sem sá maður sagði sem
er rétt. Ég hafði gaman af því
þegar alþingismaðurinn okk-
ar, Einar Kr. hafði í ræðu sinni
við opnun háskólasetursins
eftir Ragnari að „skóli er ekki
hús – skóli er fólk“. Ég segi
eins með kirkjuna, kirkjan er
bara við söfnuðurinn“, sagði
Geigei.         – gudrun@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Virðing Alþingis
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Til sölu er einbýlishúsið að Ól-
afstúni 3 á Flateyri. Húsið er
endurbyggt fyrir nokkrum ár-
um á smekklegan hátt. Stór bíl-
skúr og garður í góðri rækt.
Uppl. gefa Brad Egan í síma
456 7882 og 861 2608 eða Sig-
ríður í síma 561 1762.

Óskum eftir 5 herb. húsið/íbúð
til leigu frá og með júnímánuði.
Rúmgóð 4ra herb. íbúð/hús
kemur einnig til greina. Uppl.
gefa Skarphéðinn eða Guðríð-
ur í síma 456 3170.

Til sölu er Toyota Hilux árg. 91
á nýjum dekkjum. Upplýsingar
í síma 899 3628.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir að taka á leigu íbúð eða
hús frá og með 15. maí. Uppl. í
síma 695 4295 eða 456 4295.
Óska eftir ódýrri þvottavél.
Uppl. í síma 869 9009.

Til sölu er nýtt og mjög lítið
skemmt borðstofuborð. Selst
á lítið. Uppl. í síma 660 5094.

Til sölu er Toyota RAV4 árg. 97
ekinn 220 þús. km. Er til sýnis
hjá Bílatanga á Ísafirði. Uppl. í
síma 892 1058.
Óska eftir búri fyrir meðalstór-
an hund. Uppl. í síma 822 7415.

Óska eftir að taka á leigu ein-
býlishús eða raðhús á Ísafirði
eða nágrenni frá og með 1. júní.
Uppl. í síma 897 4236.

Til sölu er lítið notaður, íslensk-
ur hnakkur. Uppl. gefur Gunn-
laugur í síma 438 1427.
Til sölu er gamalt sófasett,
3+1+1 og hjónarúm (1,80x2) á
lítið. Uppl. í síma 863 4721.

Þóreyjar Guðmundsdóttur

Við þökkum innilega öllum þeim sem veitt hafa
okkur stuðning og hluttekningu við fráfall og útför

dóttur okkar, systur, mágkonu og móðursystur

sem lést í umferðarslysi 19. janúar síðastliðinn

Elínborg Helgadóttir Guðmundur Þór Kristjánsson
Sara Guðmundsdóttir

Rakel Guðmundsdóttir Jóna Lára Ármannsdóttir
Helga Kristín Guðmundsdóttir Elmar Jens Davíðsson

Ásgeir Þór og Viktoría Ýr Elmarsbörn
Þórir Guðmundsson

Stofnaður hefur verið minningarsjóður í hennar nafni við
Sparisjóð Vestfirðinga. Hlutverk sjóðsins er að styðja við barna-

og unglingastarf hjá Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar

Flateyringar lentu í elds-
voða í Kaupmannahöfn

Systurnar Júlía Bjarney
og Inga Rún Björnsdætur
frá Flateyri, sem búsettar

eru í Kaupmannahöfn,
lentu í eldsvoða aðfaranótt

miðvikudags í síðustu
viku. Eldur kom upp í
geymslu í risi fjölbýlis-

hússins sem þær búa í og
urðu þær og kærasti Ingu
Rúnar fyrst vör við eldinn
og hringdu á slökkvilið og

vöktu aðra íbúa hússins.
„Bragi kærastinn hennar
Ingu Rúnar vaknaði um
kl. 1:45 við reykskynjar-

ann og Inga Rún vaknaði
svo við bröltið í honum“,
segir Júlía. „Þau gengu á
hljóðið sem kom frá bak-

stigaganginum og opnuðu
dyrnar frá eldhúsinu fram

á ganginn en þá mætti
þeim reykveggur og eld-
húsið fylltist af reyk. Þá

vöktu þau mig og ég stökk
og hringdi í 112 en þau

klæddu sig í snatri og fóru
að vekja fólkið við hliðina
á okkur en þau sváfu sem

fastast“, segir Júlía en þær
systur leigja íbúð á 5. hæð

í blokk á Nörrebro. „Ég

hljóp svo niður til að
hleypa slökkviliðinu inn en
Inga og Bragi vöktu alla á

leiðinni niður. Svo þegar
búið var að vekja alla á

neðri hæðunum hljóp Inga
Rún aftur upp og barði og
barði á dyrnar á íbúðinni
við hliðina á okkar þar til

fólkið loks vaknaði.
Tveir slökkvibílar voru

komnir innan við 5 mínút-
um eftir að ég hringdi,
enda er slökkvistöðin

hérna rétt hjá. Ég hleypti
tveimur slökkviliðsmönn-
um inn um portið og inn í

bakstigaganginn og þeir
hlupu þar upp og börðu á

allar eldhúsdyrnar og
öskruðu „politiet!“. Svo

stóðu allir íbúarnir fyrir
utan, þar á meðal hjón

með nýfætt barn, í næstum
tíu gráða frosti í hálftíma,

þar til að kom rúta frá
slökkviliðinu sem við gát-

um beðið inní. Allir þurftu
svo að gefa upp nöfn og

heimilisfang og þeir
spurðu okkur hvort við

hefðum séð einhvern
hlaupa í burtu, en ég held

að þetta hafi ekki verið
íkveikja. Slökkviliðið var
lengi að ráða niðurlögum

eldsins því hann læsti sig í
þakið og þurfti að brjóta

það upp til að slökkva
eldinn. Við fórum svo heim
til vinar okkar hér rétt hjá

um hálffjögurleytið til að
hlýja okkur og biðum þar

til tæplega fimm en þá
máttum við fara heim þar

sem að litlar skemmdir
urðu á okkar íbúð. Við

urðum samt að sofa með
alla glugga opna og enn er

megn brunafýla í íbú-
ðinni“, segir Júlía. Ljóst er

að ef Bragi hefði ekki
vaknað við reykskynjar-

ann og hann og systurnar
brugðist svona skjótt við
þá hefði getað farið mun

verr þar sem að fólkið við
hliðina á rumskaði ekki,

þrátt fyrir að eldurinn
væri næst þeim. Miklar

skemmdir af völdum reyks

og vatns urðu á íbúð
þeirra. „Ég þakka guði

fyrir að það var reyk-
skynjari frammi á bak-

stigaganginum, og í lagi!
Maður hefur oft hugsað
um hvað maður myndi
grípa með sér ef maður
lenti í svona, en maður

hugsar ekkert þegar mað-
ur er að hlaupa út, allir

veraldlegir hlutir sem
maður á verða allt í einu

einskis virði“, sagði Júlía.

Geymslan í risinu þar sem eldurinn er talinn hafa komið upp. Mynd: Júlía Bjarney Björnsdóttir.

Breytingar á aðalskipulagi Súðavíkurhrepps

Ein athugasemd var gerð við
breytingar á aðalskipulagi Súða-
víkurhrepps sem auglýstar voru í
janúar. „Það var ein athugasemd í
nokkrum liðum sem barst og við
munum taka málið fyrir á næsta
fundi, 23. mars“, segir Ómar Már
Jónsson sveitarstjóri Súðavíkur-
hrepps. „Það var að beiðni Ísa-
fjarðarbæjar sem við gerðum
breytingar á aðalskipulagi í botni
Álftafjarðar. Þeir hafa plön um
að byggja þar sumarbústaða-

byggð. Það er tvær sumarbústaða-
byggðir á planinu hér í Álftafirði
svo að það verður úr nógu að
moða fyrir þá sem hafa áhuga“,
segir Ómar.

Tvær breytingar á landnotkun
í Súðavíkurhreppi voru auglýstar
í janúar. Annars vegar er áætlað
að aflétta hverfisvernd við Selja-
land í botni Álftafjarðar og skipu-
leggja 172 hektara sem frístunda-
byggð fyrir um það bil 60-70
frístundahús. Svæðið afmarkast

af vatnsverndarsvæði til suðurs
og landi Svarthamra skammt
norðan Svarfhólsár til norður.
Svæðið nær upp í 260 metra yfir
sjávarmáli og afmarkast til austurs
af veghelgunarsvæði þjóðvegar.
Hins vegar er um að ræða svæði
sem skilgreint er sem landbúnað-
arsvæði og óbyggt svæði, en þar
er gert ráð fyrir að verði blanda
frístundabyggðar og skógræktar.
Það svæði er um 77 hektarar að
stærð fyrir um 10-15 frístundahús.

Ein athugasemd kom framStebbi og Eyfi
á hótelinu

Tónlistarmennirnir Stefán
Hilmarsson og Eyjólfur

Kristjánsson ætla að
skemmta gestum SKG-

veitinga á Hótel Ísafirði í
Skíðavikunni. Þeir munu

halda tvenna tónleika.
Verð er 5000 krónur.

Borðapantanir eru hafnar
í síma 456-3360.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Hvítasunnukirkjan Sal-
em: Hafliði Kristinsson,
fjölskyldu- og hjónaráð-

gjafi heldur vinsælan
fyrirlestur um ólík tungu-
mál ástarinnar og fjallar

um samskipti og tilfinninar
frá kl. 16-18 á laugardag.

Allir velkomnir.

Á Íslandi ríkir lýðræði. Almennur skilningur er sá að ákvarðanir sem
varða stjórn lands og lýðs séu teknar eftir ákveðnum reglum. Kosnir eru
fulltrúar á löggjafarþingið, Alþingi sem setur lög, og til sveitarstjórna sem
stjórna nærsamfélaginu okkar. Forseti lýðveldisins er einnig kosinn almennri
kosningu. Hann getur synjað lögum staðfestingar, samkvæmt stjórnarskrá
og hefur gert, þrátt fyrir mismunandi túlkun og skoðanir manna á því
ákvæði stjórnarskrárinnar. En hverrar virðingar njóta kjörnir fulltrúar? Oft
er illa um þá talað og gert að þeim grín, reyndar að ósekju í mörgum tilvik-
um. En er það alltaf svo?

Stundum veldur það ekki ógnar vandkvæðum að sjá hvers vegna virðing
er minni en góðu hófi gegnir. Sumir alþingismenn hafa yfirgefið Alþingi
fyrir störf annars staðar. Árni Magnússon er ferskasta dæmið meðal margra.
Störf að stjórnmálum eru vandasöm og krefjast mikils og velta má því fyrir
sér hversu gagnlegt það hafi verið að láta undan áliti almennings og verka-
lýðsforystunnar og taka til baka launahækkun Kjaradóms um síðustu ára-
mót. Rök eru til, bæði með og á móti. En eins og árað hefur í íslensku efna-
hagslífi að undanförnu verður að telja laun alþingismanna lítt til þess fallin
að laða að fólk með kraft og nýjar hugmyndir.

Ekki er verið að varpa rýrð á nokkurn alþingismann með þessum orðum.
Það telst aðdáunarvert að fólk skuli gefa sig í þessi vanþakklátu og illa

þokkuðu störf, ef marka má umtalið. Hinu er þó vart hægt að neita að
stundum eiga þingmenn sjálfir nokkra sök. Er hægt að áfellast fólk sem
hristir höfuðið yfir því hvernig umræðan um ný vatnalög hefur gengið fyrir
sig? Auðvitað er ljóst að skoðanir stjórnar og stjórnarandstöðu eru skiptar.
Það er í sjálfu sér eðlilegt, en kallar það á þau vinnubrögð að menn lesi
gamla lagatexta og umræður á Alþingi? Þurfa þessir ágætu menn, karlar og
konur, að sýna sjálfum sér eða öðrum að þeir kunni að lesa? Varla! En hvað
er þá að?

Því er ekki auðsvarað. Það eru hvorki nútímaleg né skynsöm vinnubrögð
að haga sér með þessum hætti. Nóg ætti að vera að koma skoðun sinni á
framfæri á skýran og skilmerkilegan hátt þannig að þeir sem á hlýða og
síðar lesa skynji að svo var. Óþarft er að misbjóða sjálfum sér og öðrum
með þessum hætti. Þarna hefur skapast vítahringur sem illa gengur að
komast úr. Skynsemi mælist ekki í orðafjölda heldur í hugsun sem skilst og
er gagnsæ.

Væri ekki nær að þessir ágætu menn tækju til við lestur Íslendingasagna,
sem eru skemmtilega skrifaðar, textinn knappur en skýr og skilur mikið
eftir sig. Hver nennir svo sem að hlusta? Af myndum úr fundarsal Alþingis
virðast hvorki þingmenn stjórnar né stjórnarandstöðu gera það. Er furða
þótt risið á Alþingi sé lágt í augum margra?
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Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar

Samið við Teikni-
stofuna Eik ehf

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur ákveðið að ganga til
samninga við Teiknistofuna
Eik á Ísafirði um aðalskipu-
lag Ísafjarðarbæjar, á grund-
velli samningsdraga sem
lögð voru fyrir ráðið á dög-
unum. Samkvæmt því tekur
Teiknistofan að sér gerð að-
alskipulags Ísafjarðarbæjar
og á skipulagstillagan að ná
til alls lands innan sveitar-
félagsmarkanna. Þá skal Eik
vinna verkefnið í samráði
við fulltrúa bæjarins og þá
ráðgjafa sem bærinn ræður
til verksins. Stefnt er að því
að vinnu við verkið verði
lokið fyrir 1. nóvember á
næsta ári, en verklok miðast
við þann tíma þegar sveitar-
stjórn hefur samþykkt til-
lögu og hún hefur verið send
til afgreiðslu. Komi til veru-
legra breytinga á verkefninu
á verktíma hefur teiknistof-
an rétt á að fara fram á að

tímasetning verksins verði
endurskoðuð.

Í þeirri þóknun sem bær-
inn greiðir fyrir verkið er
innifalinn allur kostnaður
vegna starfsmanna, þar af
launakostnaður, kostnaður
vegna aðstöðu og uppi-
halds, kostnaður við rekstur
skrifstofu, auk þess sem
þóknun vegna fundasetu á
hönnunartíma er innifalin
en reiknað er með því að
hönnunarfundir verði annan
hvern mánuð fram til verk-
loka. Þóknun Eikar fyrir
virkan vinnutíma er sam-
kvæmt tímagjaldi eða 4.930
kr./klst. án virðisauka fyrir
landslagsarkitekt og sama
fyrir umhverfisfræðing.
Áætlað er að 1.700 klukku-
stundir fari í verkið, sem
samkvæmt nefndu tíma-
gjaldi gerir 8.381 þúsund á
samningstímanum.

– eirikur@bb.is

Ísafjörður.

Boranir könnunarhola í Ós-
hlíðinni vegna fyrirhugaðra
jarðgangagerðar standa nú
yfir. „Boranir ganga tiltölu-
lega vel“, segir Ágúst Guð-
mundsson jarðfræðingur hjá
Jarðfræðistofunni sem vinnur
að rannsóknum á Óshlíð. „Það
er búið að bora 282 m djúpa
skáholu við Einbúa og tvær
grunnar holur yfir fyrirhug-
uðum munna, 13 og 27 m
djúpar. Á stað 2, við ytri
Hvanngjá, er búið að bora lið-
lega 60 m niður. Svo er ætl-

unin að fara sunnar og bora
við Seljadal. Bergið er yfirleitt
þétt og gott, það er smá kafli
sem er laus í sér en það er
ekkert sem kemur í veg fyrir
jarðgangahugmyndir. Bergið
er laust við yfirborðið en þétt
þegar komið er dýpra“, segir
Ágúst. Hann býst við að verk-
inu ljúki innan fjögurra vikna.
Þá tekur við rannsóknarvinna
og vonast Ágúst til þess að
frekari umhugsun um leiðar-
val muni eiga sér stað.

Í samtali við blaðið í lok

janúar sagði Ágúst þær áætl-
anir sem nú eru í gangi vera
ódýrustu leið sem hægt væri
að fara til að leysa hlut vand-
ans í Óshlíðinni. Í því samtali
sagðist hann einnig halda að
mögulegt væri að hefja borun
ganganna seint í haust.

Ríkisstjórn Íslands sam-
þykkti sl. haust tillögu sam-
gönguráðherra um aðgerðir á
Óshlíðarvegi. Gert er ráð fyrir
að jarðgöngin verði um 1.220
metrar að lengd og kosti um
einn milljarð króna. Skiptar

skoðanir hafa verið meðal
íbúa á norðanverðum Vest-
fjörðum um staðsetningu fyr-
irhugaðra jarðganga, eða öllu
heldur lengd þeirra. Telja
margir að með þeim jarðgöng-
um sem til stendur að gera sé
lítill sigur unninn, þar sem
þau nái ekki alla leið frá Bol-
ungarvík til Ísafjarðar og því
sé enn nokkur hluti vegarins
óöruggur. Aðrir hafa sagt þetta
mikinn áfangasigur og fagna
því hversu hratt stendur til að
gera göngin. – gudrun@bb.is

Tilraunaboranir í Óshlíð ganga vel
Óshlíð. Mynd: Jónas Guðmundsson.

Fjármagn vantar til að ljúka fram-
kvæmdum við Edinborgarhúsið

Vinna við framkvæmdir og
fjármögnun framkvæmda í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði
eru í fullum gangi að sögn
Gísla H. Halldórssonar stjórn-
armanns í Edinborgarhúsinu.

„Það er allt á fullu þar. Við
erum að reyna að gera okkar
besta til að salurinn sem „Al-
drei fór ég suður“ var í í fyrra
uppfylli brunavarnir en erum
ekki viss um hvenær það tekst.
Það hillir undir að við séum
að ljúka samningum við bæ-
inn um fjármögnun hluta
framkvæmdanna. Við erum
einnig að leita annarra leiða í

gegnum einkageirann. Ætlun
okkar er sú að hægt verði að
setja upp leiksýningar í húsinu
og opna veitingastað sem yrði
þá fjármagnaður af einkaaðil-
um. Það er von okkar að þetta
verði farið í gang næsta vetur
og komið í gott stand 2007.
Við erum full bjartsýni og höf-
um ýmsar ástæður til að vera
það“, segir Gísli.

Í ágúst sl. vantaði 110 millj-
ónir króna til að ljúka fyrir-
huguðum framkvæmdum við
húsið. Gísli segir það fjár-
magn ekki vera í höfn en að
stöðugt sé unnið að því að

afla þess.
Unnið hefur verið að því að

færa Edinborgarhúsið aftur í
upprunalegt horf sl. eitt og
hálft ár eða svo. Húsið var
byggt árið 1907 og er eitt viða-
mesta timburgrindarhús sem
byggt hefur verið á Íslandi.
Það var teiknað af Rögnvaldi
Á. Ólafssyni sem nefndur hef-
ur verið fyrsti íslenski arki-
tektinn. Fjölbreytt starfsemi
hefur farið fram í Edinborg,
meðal annars fiskvinnsla og
verslun, en síðustu ár hefur
það verið vettvangur blóm-
legrar menningarstarfsemi. Töluverðar breytingar hafa orðið á Edinborgarhúsinu síðan að endurbætur á því hófust.

Styrkir Ferðamálastofu

Ferðamálastofa styrkir í ár
verkefni á Vestfjörðum um
tæpar 6,5 milljónir króna, en
alls er úthlutað 40 milljónum
króna. Meðal þeirra verkefna
sem hljóta styrk frá Ferða-
málastofu í ár er friðlandið á
Hornströndum, sem hlaut 2,2
milljónir til uppbyggingar á
salernum, gönguleiðum og til
að sinna öryggismálum í frið-
landinu. Ísafjarðarbær sótti
um styrkinn. Þá hlaut Sjávar-
þorpið Suðureyri ehf. 2 millj-
ónir til uppbyggingar áningar-

svæðis sem upplýsingaveitu
fyrir ferðamenn.

Við úthlutun er til viðmið-
unar stuðst við reglur um for-
gangsröðun, en mikilvægi
verkefna er vegið eftir því hver
áhrif framkvæmdarinnar eru
á náttúru og umhverfi. Fyrst
er hugað að náttúruvernd, þá
upplýsingum og öryggismál-
um, svo áningarstöðum og
síðast að öðru. Auk þess er
reynt að fylgja eftir þeim opin-
beru markmiðum að uppbygg-
ing ferðaþjónustunnar stuðli

að sjálfbærri þróun í samfé-
laginu.

Meðal annarra aðila á Vest-
fjörðum sem hlutu styrk voru
Ferðamálasamtök Vestfjarða
til gerðar gönguleiðakorta um
Vestfirði, sem hlaut 500 þús-
und; Þórir Örn Guðmundsson
sem hlaut 100 þúsund krónur
til stígagerðar um slóðir Gísla
Súrssonar; Náttúrustofa Vest-
fjarða sem hlaut 260 þúsund
krónur til að koma upp fugla-
skiltum í Önundarfirði; Máva-
berg ehf. Sem hlaut 250 þús-

und krónur til að koma upp
salernum við gönguleið og án-
ingarstað; Ferðaþjónustan
Grunnavík ehf. sem fær 250
þúsund krónur til uppsetning-
ar hreinlætisaðstöðu á Snæ-
fjallaströnd; Sjóferðir Haf-
steins og Kiddýjar ehf. sem
fær 520 þúsund krónur til
lendingabóta við Hesteyri; og
Óvissuferðir sem fá 350 þús-
und krónur til uppsetningar
nýrra viðbótarsalerna við
Hornbjargsvita.

– eirikur@bb.is

Tæplega 6,5 milljónir til Vestfjarða
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Gistiplássum hefur fjölgað
um 36% á síðustu fimm árum

Alls voru skráð 31 hótel og
gistiheimili á Vestfjörðum í
fyrra, og er það fjölgun um 11
hótel og gistiheimili frá árinu
2000. Herbergjum hefur fjölg-
að úr 283 í 385 á þessum fimm
árum, eða um 36%. Þá hefur
rúmum fjölgað um sömu prós-
entutölu, úr 624 í 848 á sama
tíma. Einungis einn skráðra
gististaða er skráður sem
hótel, en til þess að fá hótel-
skráningu hjá Hagstofu Ís-
lands þarf hótelið að vera opið
allt árið, baðherbergi þarf að
vera á að minnsta kosti 75%

herbergja, og móttaka þarf að
vera opin allan sólarhringinn.
Hér er um að ræða Hótel Ísa-
fjörð í Skutulsfirði.

Árið 2000 voru hins vegar
skráð þrjú hótel með 77 her-
bergi og 172 rúm, en á Hótel
Ísafirði eru skráð 36 herbergi
með 72 rúm, og hefur því orð-
ið veruleg fækkun þar þó gisti-
heimilum hafi fjölgað.

Hagstofa Íslands skiptir ár-
inu upp í þrjú tímabil, janúar-
apríl, maí-ágúst og september-
desember. Það kemur sjálfsagt
fáum á óvart að á tímabilinu

maí-ágúst eru öll hótel og
gistiheimili opin. Á tímabilinu
janúar-apríl árið 2005 voru 11
hótel og gistiheimili opin á
Vestfjörðum, á miðað við 7
árið 2000, en á tímabilinu
september-desember 2005
voru 17 hótel og gistiheimili
opin á miðað við 10 árið 2000.
Fæst gistirúm eru því á Vest-
fjörðum frá janúar fram í apríl,
eða einungis 285 á miðað við
848 á sumrin, eins og áður
segir. 439 rúm eru í boði frá
september fram í desember.

– eirikur@bb.is Hótel Ísafjörður er eina skráða hótelið á Vestfjörðum samkvæmt Hagstofu Íslands.

Um 140 Dýrfirðingar hafa
skrifað undir lista til að mót-
mæla úrskurði Skipulags-
stofnunar um mat á umhverf-
isáhrifum Vestfjarðarvegar nr.
60 sem kveðinn var upp 28.
febrúar sl. Íbúarnir í Dýrafirði
mótmæla harðlega þeim hluta
úrskurðarins þar sem lagst er
gegn leið B, sem hefur að mati
Dýrfirðinga algjöra yfirburði
framyfir aðra valkosti hvað
varðar umferðaröryggi, greið-
færi, styttingu vegar og ferða-
tíma. Íbúarnir telja hagsmuni

heimamanna um framtíð
byggðanna fyrir borð borna
með úrskurðinum og þykir
það með ólíkindum þegar um
svo stórt mál er að ræða.

Góðar samgöngur allan árs-
ins hring eru forsenda byggðar
á svæðinu og því er ákvörðun
Skipulagsstofnunar íbúunum
áfall. Fólksfækkun hefur verið
talsverð undanfarin ár á svæð-
inu og telja íbúarnir að kenna
megi lélegum samgöngum að
hluta til um. Þeir segja Vest-
firðinga gera þá kröfu til

stjórnvalda að vegakerfið á
Vestfjörðum verði sambæri-
legt við aðra landshluta og að
vegir verði lagðir á láglendi
þar sem öruggari og greið-
færari samgöngur eru tryggð-
ar. Leið B gefur kost á að
bæta Vestfjarðarveg nr. 60
verulega og gefa þannig Vest-
fjörðum nýtt sóknarfæri hvað
varðar búsetu og atvinnu-
möguleika.

Samráðsnefnd Vesturbygg-
ðar og Tálknafjarðarhrepps
hefur einnig mótmælt því

harðlega að lagst sé gegn leið
B í úrskurði Skipulagsstofnunar.

Lagningu Vestfjarðarvegar
nr. 60 er ætlað að bæta sam-
göngur annars vegar innar
Reykhólahrepps og hins vegar
frá Hringvegi til og frá V-
Barðastrandarsýslu og norð-
anverða Vestfirði. Úrskurð
Skipulagsstofnunar má kæra
til umhverfisráðherra og er
kærufrestur til 30. mars. Úr-
skurðinn í heild er að finna á
heimasíðu Skipulagsstofn-
unar.           – gudrun@bb.is

Íbúar Dýrafjarðar mótmæla
úrskurði Skipulagsstofnunar

Stækkun á aðstöðu heima-
hjúkrunar sem staðsett er á
Hlíf, íbúðum aldraðra á Ísa-
firði var formlega tekin í notk-
un í síðustu viku. Aðstaðan
var stækkuð um tæplega
helming en það var nauðsyn-
legt til að bæta vinnuaðstöðu
starfsfólks vegna aukinnar
þjónustu og eftirspurnar eftir

heimahjúkrun. Nú eru um 60
skjólstæðingar í heimahjúkr-
un innan Ísafjarðarbæjar.
Heimahjúkrun er deild innan
Heilbrigðisstofnunar Ísafjarð-
arbæjar og er mjög mikilvæg-
ur þáttur í því að gera sjúkl-
ingum kleift að geta verið
heima í sínu umhverfi og inn-
an um sitt fólk eins lengi og

mögulegt er með tilliti til
heilsufars og félagslegra að-
stæðna.

Heimahjúkrun gerir sjúkl-
inga eins sjálfbjarga og óháða
öðrum og hægt er og hefur
það sýnt sig að sjúklingar eru
ánægðari með slíkt fyrir-
komulag og lífsgæði þeirra eru
þ.a.l. betri. Þetta er gert í ná-

inni samvinnu við sjúklingana
sjálfa og aðstandendur þeirra.
Þeir sem eiga rétt á heima-
hjúkrun hér eru þeir sem búa
innan lögsagnarumdæmis Ísa-
fjarðarbæjar og þurfa á henni
að halda að mati hjúkrunar-
fræðings heimahjúkrunar eða
læknis hjá Heilbrigðisstofnun
Ísafjarðarbæjar. – gudrun@bb.is

Aðstaða heimahjúkrunar Heil-
brigðisstofnunarinnar stækkuð

Margrét Þ. Óladóttir sjúkraliði, Sigrún Halldórsdóttir fjármálastjóri HSÍ, Þröstur Óskarsson
framkvæmdastjóri HSÍ, Halldóra Hreinsdóttir hjúkrunardeildarstjóri heimhjúkrunar, Sigríður

Hreinsdóttir sjúkraliði og Hörður Högnason hjúkrunarforstjóri HSÍ.
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Ferðaþjónustublaðið Vest-
firðir sumarið 2006 í vinnslu

Núna er árlegt ferðaþjón-
ustublað H-prents ehf. á Ísa-
firði í vinnslu, tólfta árið í
röð. Blaðinu verður sem áður
dreift ókeypis í stóru upplagi
og það látið liggja frammi á
viðkomustöðum ferðafólks
um land allt. Í fyrra var blaðið
64 síður í allstóru broti og allt
litprentað eins og áður. Stefnt
er að því að blaðið í ár verði
enn vandaðra og betra en í
fyrra en til þess er nauðsyn á

liðsinni þeirra sem málið varð-
ar. Þess vegna er óskað eftir
upplýsingum frá ferðaþjónum
á Vestfjörðum um þær breyt-
ingar á þjónustu milli ára sem
máli skipta og þær nýjungar
sem í boði verða á þessu ári.

Í blaðinu er lögð áhersla á
sem mest jafnræði milli svæða
á Vestfjörðum. Endanleg út-
koma ræðst þó sem fyrr af
því, hversu áhugasamt og vak-
andi fólk í ferðaþjónustu,

fyrirtæki, sveitarfélög og aðrir
sem málið varðar, eru yfir því
að koma sér á framfæri. Mjög
brýnt er, að þessir aðilar leggi
framtakinu lið. Þar er ekki síst
um að ræða ábendingar varð-
andi efni og efnisþætti sem
rétt væri að gera skil, hvort
heldur þar er um að ræða há-
tíðir og aðra viðburði í sumar
eða söfn, sýningar og áhuga-
verða staði sem gaman væri
að heimsækja og skoða eða

nýjungar í ferðaþjónustu.
Þeir sem vilja leggja þessu

lið og koma um leið sjálfum
sér og byggðarlagi sínu á

framfæri eru beðnir að hafa
samband í netfangið htm@
snerpa.is sem allra fyrst. Blað-
ið í ár er unnið allmiklu fyrr

en verið hefur og kemst efn-
isvinnslan á lokastig í þessari
viku.

– bb@bb.is

Hafís meiri
en í meðallagi

Hafís fyrir utan Vestfirði
er um þessar mundir meiri
en í meðallagi en þó ekki
mikið meiri að sögn Þórs
Jakobssonar veðurfræðings
og verkefnisstjóra sjóveður-
og hafísþjónustu Veðurstofu
Íslands. Hann segir hafís
venjulega vera við miðlín-
una milli Íslands og Græn-
lands á þessum tíma árs.

„Það er lítið um að vera
núna og siglingaleiðir eru
greiðar. Það er hagstæð átt á
næstunni, austlægar áttir eru
bestar í þessu sambandi. Það

verður fylgst með þessu
eins og alltaf á veturna“,
segir Þór. Hann segir að ís-
inn á Grænlandssundi auk-
ist alltaf þegar líður á vetur-
inn en af þessu séu engin
stórtíðindi enn sem komið
er. Landhelgisgæslan fór í
ískönnunarflug 3. mars sl.
að því er kemur fram á mbl.is.
Hafís var þá 49 sjómílur
NV af Kögri og var þéttleiki
hafísbrúnarinnar mikill.

Í mars í fyrra var mun
meira um hafís hér um slóð-
ir.              – gudrun@bb.is

Ný Breiðafjarðarferja afhent
Fulltrúar Sæferða ehf., í

Stykkishólmi hafa veitt við-
töku nýrri bílaferju sem kemur
í staðinn fyrir ferjunar Baldur.
Nýja skipið, M/S Oost Vlie-
land, er mun stærra skip en
Baldur eða 62 metrar á lengd
í stað 40 metra sem Baldur er.
Nýja skipið mun taka 45-50
fólksbifreiðar og sex vöru-
flutningabíla með tengivagna
og þá færri fólksbíla saman-
borið við 19-20 fólksbíla sem
Baldur tekur að hámarki. Þá
getur skipið tekið allt að 350
farþega. Oost Vlieland var
byggt árið 1974 og var allt
endurnýjað 1994. Á næstunni
munu einnig fara fram á því
nokkrar endurbætur sem m.s.
felast í því að settur verður

um borð fullkominn öryggis-
og björgunarbúnaður.

Ganghraði skipsins er 13,5-
14 sjómílur sem styttir beina
ferð milli Stykkishólms og
Brjánslækjar niður í um 130
mínútur í stað 180 mínútna
eins og nú er. Skipið hefur
verið tekið í slipp í Harlingen
í Hollandi þar sem megnið af

endurbótunum fer fram. Þrátt
fyrir stærðarmun skipanna
þarf að gera óverulegar breyt-
ingar á ferjuaðstöðunni í
Stykkishólmi og á Brjánslæk.
Verið er að undirbúa endur-
bætur og styrkingu á bryggj-
unni í Flatey sem væntanlega
verður lokið fyrir haustið. Það
kemur þó ekki í veg fyrir að

hægt verði að notast við bryggj-
una eins og hún er í dag.

Ferjan Baldur, sem þjónað
hefur á leiðinni yfir Breiða-
fjörð um sextán ára skeið hef-
ur verið seld til Finnlands og
munu nýir eigendur sækja
skipið í lok þessa mánaðar.
Stefnt er að því að nýja skipið
verði komið á sama tíma.

Hin nýja Breiðafjarðarferja, Oost Vlieland.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
15. mars,  75. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1905 var Bæjarsíminn forlega
opnaður með því að leikið var á fiðlu í símann. Þá

höfðu fimmtán símar verið tengdir. Framkvæmdir voru
á vegum Talsímafélags Reykjavíkur en þegar Land-

síminn tók við rekstrinum sjö árum síðar, voru á fjórða
hundrað talsímar í bænum.

Þennan dag árið 1953 var Þjóðvarnarflokkur Íslands
stofnaður. Hann starfaði í áratug og barðist einkum

fyrir brottför varnarliðsins.

Þennan dag árið 1962 mældist 33 gráðu frost í
Möðrudal á Fjöllum. Þetta er mesta frost sem mæst

hefur hér á landi síðan frostaveturinn mikla árið 1918.

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?   · Dagný Hermannsdóttir, siguvegari í söngkeppni MÍ

Á þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árumÁ þessum degi fyrir 37 árum

Patreksfirðingar fagna

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg norðvestlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil

súld við vestur og norðurströndina en annars bjartviðri.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæg norðvestlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil
súld við vestur og norðurströndina en annars bjartviðri.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæg norðvestlæg eða breytileg átt, skýjað og dálítil

súld við vestur og norðurströndina en annars bjartviðri.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Hæg norðvestlæg eða breytileg átt.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hyggst þú sækja tónlistarhátíðina
Aldrei fór ég suður á Ísafirði?

Alls svöruðu 852. – Já sögðu 516 eða 61% – Nei
sögðu 233 eða 27% – Óvíst sögðu 103 eða 12%

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

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

Alltaf haft áhuga á söng

Stærsti og glæsilegasti fiskibátur Vestfjarða m/s Helga
Guðmundsdóttir BA-77, sigldi í fyrsta skipti inn á Patrekshöfn
í morgun og lagðist að hafnarbakkanum kl. 10. Margt manna
var þar samankomið til að fagna komu skipsins, þrátt fyrir
norðaustan kalda og 16 stiga frost.

Ásmundur B. Olsen oddviti bauð skip og skipshöfn velkomna
og óskaði þeim gæfu og gengis í framtíðinni. Viðstaddir tóku
undir heillaóskir oddvita með ferföldu húrrahrópi. Sýslumaður
Jóhannes Árnason tók einnig til máls og talaði fyrir hönd út-
gerðarfélagsins. Þakkaði sýslumaður hlý orð og heillaóskir.
Sýslumaður gat þess að þetta nýja skip væri stærsti fiskibátur
Vestfirðinga. […]

 Helga Guðmundsdóttir fer á netaveiðar mjög fljótlega og
mun salta aflann um borð. Skipstjóri er Finnbogi Magnússon
eins og að framan er sagt og fyrsti vélstjóri er Búi Guðmundsson.

„Ég segi bara allt gott nema flensan er að fara með mig eins og alla aðra þessa dagana.
Ég lagðist í flensu daginn eftir söngkeppnina. Ég var einnig með í Sólrisuleikritinu og var
byrjuð að vera veik þá eins og svo margir aðrir. Við ætluðum að hafa aukasýningu á þriðju-
dag í síðustu viku en þurftum að hætta við vegna veikinda. Kannski við reynum aftur síðar
t.d. um páskana.

Tæpur mánuður er í söngkeppni framhaldsskólanna og ég er ekki að fatta þetta. En mað-
ur gerir bara sitt besta. Það væri þægilegra ef ég gæti fengið að hafa einhvern með mér á
sviðinu en ég var ein í söngkeppninni hérna. Húsið var alveg troðið og ég fékk pínu svið-
skrekk en það hjálpaði mikið til að ég var áður búin að koma fram í fimm sýningum í Hinu
ljúfa lífi. Þar leik ég unga söngkonu á barnum þar sem leikritið sem heitir María. Ég hef alltaf
haft áhuga á tónlist og hef verið að læra söng í Tónlistarskóla Ísafirði undanfarin ár.“

Fylgst með ís-
bjarnaveiðimönnum
Í dag hefst svokallað ís-

bjarnaverkefni sem allir
grunnskólar Ísafjarðarbæjar
og Grunnskóli Bolungarvíkur
taka þátt í. Um er að ræða
tilraunaverkefni á vegum
menntamálaráðuneytisins,
Baldvins Kristjánssonar leið-
sögumanns og Menntagáttar.
Verkefnið fjallar um líf fólks
á Grænlandi og náttúru lands-
ins. Það felst í því að nemend-
ur fylgja eftir ísbjarnaveiði-
mönnum á austur-Grænlandi,
með aðstoð íslenskra leið-
sögumanna, í beinni útsend-
ingu á netinu. Verkefnið
stendur yfir til 8. maí, eða í
sex vikur og auk skólanna hér
fyrir vestan taka fjórir skólar í
Reykjavík þátt í því.

Hugmyndin að verkefninu
er komin frá Baldvini og hefur
hann umsjón með leiðangrin-
um. Baldvin hefur mikinn
áhuga á Grænlandi og þekkir
vel til þar. Hann hefur ferðast
mikið um landið og einnig
unnið þar sem leiðsögumaður
og fararstjóri. Ástæða þess að
skólarnir hér fyrir vestan urðu
fyrir valinu til að taka þátt í
verkefninu segir Baldvin vera
þá að íbúar Vestfjarða eru
næstu nágrannar austur-
Grænlendinga.

Hann segir verkefnið snúast
um að nota margmiðlunar-
tækni og munu nemendur að
nokkru leyti geta stjórnað því
sem leiðangursmenn gera. Ef
nemendurnir vilja t.d. sjá

eitthvað betur þá segja þeir
leiðangursmönnum að fara
nær o.þ.h. Öll gögn sem við-
koma verkefninu, myndefni,
tölvupóstar, verkefni sem
nemendur vinna og slíkt,
verða vistuð á netinu svo úr
verður að lokum allsherjar
kennsluefni um viðfangsefn-
ið, sem allir geta skoðað.

„Lifandi“ verkefni„Lifandi“ verkefni„Lifandi“ verkefni„Lifandi“ verkefni„Lifandi“ verkefni

Baldvin hefur áður tekið
þátt í leiðöngrum þar sem
tækni af þessu tagi var notuð
og þekkir vel til svona verk-
efna. Hann segir að með verk-
efninu og tækninni sem notuð
er við framkvæmd þess skap-
ist ný aðferð þar sem nem-

endurnir nota margmiðlun, fá
tækifæri til að fjalla um „lif-
andi“ verkefni og hafa sjálf
bein áhrif á kennsluefnið. Að
auki kynnast nemendur íbúum
austur-Grænlands og menn-
ingu, sögu og náttúru landsins.
Þá vonast Baldvin til að hægt
verði að sýna eitthvað af efn-
inu í sjónvarpinu á kvöldin
þar sem foreldrar geti séð hvað
er að gerast í verkefninu.

Með Baldvini í för eru kvik-
myndatökumaður og 2-3
grænlenskir heimamenn.
Ferðast verður um með heima-
mönnum og fylgst með því
hvernig veiðimenn leita ís-
birni uppi en ekki er ætlunin
að drepa ísbjörn.

Baldvin segir ísbjarnaveiði-

mennina nota ævagamlar að-
ferðir og innsæi sitt til að kom-
ast á slóð ísbjarna. Fáir birnir
eru veiddir á ári hverju og er
það aðeins á færi bestu veiði-
manna að ná þeim. Á meðan á
leiðangrinum stendur munu
leiðangursmenn lifa eins og
innfæddir, ferðast um á
hundasleðum, bátum og
ganga á snjóþrúgum, gista í
tjöldum eða í húsum í litlum
þorpum, það veltur allt á því
hvað grænlensku veiðimenn-
irnir ákveða.

Spennandi verður að fylgj-
ast með verkefninu og eru allir
hvattir til að kynna sér það á
slóðinni http://isbjorn.mennta
gatt.is.

– gudrun@bb.is

Baldvin Kristjánsson, leiðsögumaður.
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DraumaferðalagiðDraumaferðalagiðDraumaferðalagiðDraumaferðalagiðDraumaferðalagið  · Ingi Þór Ágústsson, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.politik.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Til Parísar og Tyrklands Frjálshyggja
og fóstureyðingar

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Guðný Stefanía Stefánsdóttir, íþróttafræðingur og frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins

Gott að hlusta á Natalie Cole á köldum kvöldum
„Ég er mikil alæta á tón-

list. Hlusta mikið á íslenska
tónlist líka en kom henni
bara ekki fyrir á þessum
lista.“

1. Þú fullkomnar mig
– Sálin hans Jóns mín
Þetta lag er eitt af mínum

uppáhalds lögum með þess-
ari frábæru hljómsveit. Hef-
ur einnig mikið tilfinninga-
legt gildi fyrir mig.

2. Orginal
– Sálin hans Jóns míns
Þetta lag minnir mig á vin-

konu mína og eigum við góð-
ar minningar tengdar þessu
lagi.

3. Lífið er yndislegt –
Þjóðhátíðarlagið 2001
Án efa eitt af flottari þjóð-

hátíðarlögum sem út hafa
komið. Fæ gæsahúð í hvert
skipti sem ég heyri það

4. Diggi-loo Diggi-ley –
Svíþjóð 1984 Herrey´s
Uppáhalds erlenda Júró-

vísíon lagið. Man að ég og
systir mín sátum lengi lengi
fyrir framan sjónvarpið og

horfðum á þessa sætu stráka.

5. Apple Tree
– Erykah Badu

Flott söngkona með skemm-
tilegan stíl, hlusta mikið á hana.

6. I was made for
lovin’ you – Kizz

Þetta lag á ég ásamt mínum
bekkjarsystrum frá Laugar-
vatni með húð og hári. Frábært
lag sem kemur manni alltaf í
gott skap.

7. Blister in the sun
– Violent femmes

Allgjör snilld.

8. Nah Neh Nah
– Vaya don Dios

Frábær tónlist og gaman að
spá í textana.

9. Unforgettable
– Natalie Cole

Fallegt lag hjá flottri söng-
konu, hef hlustað mikið á
hana. Gott að hlusta á hana á
köldum vetrarkvöldum.

10. Twisted
– Skunk Anansie

Flott stelpa og geðveikt lag.
Kemur manni í fínt stuð
fyrir góða skemmtun.

Guðný Stefanía
Stefánsdóttir.

„Öll eigum við draumaferðir og mín er til Tyrk-
lands. Menningin þar hefur heillað mig síðan
að ég kynntist fólki sem býr þar og svo er lands-
lagið líka alveg magnað. Ég hef aldrei komið
þangað en hef langað til þess í um tvö ár. Ég á
örugglega eftir að láta það rætast einhvern tím-
ann að fara þangað. Svo langar mig líka að fara
í rómantíska ferð til Parísar. Svo það er aldrei
að vita nema maður eigi einhvern tímann eftir
að fara til Parísar og fljúga svo bara þaðan til
Tyrklands.“

Veröldin öll er leiksvið í GÍ
Skólastarfið hjá nemendum

í Grunnskólanum á Ísafirði
hefur að undanförnu verið
markað af undirbúningi fyrir
árshátíð skólans sem haldin
verður á morgun og á föstu-
dag. Sex sýningar eru á dag-
skránni og þemað er „Veröld-
in öll er leiksvið“. Hver ár-
gangur er með eitt atriði og
eru öll atriðin frumsamin.
Þetta er hápunktur vetrarins
og er heilmikil vinna lögð í
hátíðina. Allir nemendur skól-
ans taka þátt eða um 520 börn,
hvort sem það er í leik eða
undirbúningi. Þunginn af und-
irbúningnum hvílir þó mest-
megnis á nemum í 7. bekk, en
ágóðanum af hátíðinni verður
varið til að fjármagna ferð
nemenda í skólabúðir að
Reykjum í Hrútafirði sem far-
in er ár hvert. Sjöundi bekkur
fer alltaf  í skólabúðir fyrstu
skólavikuna og þetta er gert
til að þjappa hópnum saman
og koma skólastarfinu í gang.
Yfirleitt er þetta mjög
skemmtilegt og vel heppnað
og krakkarnir minnast ferðar-
innar lengi á eftir.

„7. bekkingar sjá um miða-
sölu og dyravörslu og þess
háttar og svo fara peningarnir
sem koma inn í ferð fyrir
krakkana sem verða í 7. bekk
á næsta skólaári. Þar eru
krakkarnir í óhefðbundinni
kennslu og fara í fjöruferðir
og alls kyns ævintýri. Það er
mjög skemmtilegt. Ágóðinn
af árshátíðinni í fyrra sem
nemendur í 8. bekk sáu um
fór til að borga ferðina sem
við fórum í og peningarnir

sem koma inn af hátíðinni í
ár fara í ferð fyrir þá sem
byrja í 7. Bekk í haust “,
segir Gauti Geirsson nemi í
7. bekk.

„Það er mikill tími sem fer
í undirbúninginn en þetta er
mjög gaman“,segir Anita
Kristinsdóttir sem einnig er
nemi í 7. bekk. Þau taka bæði
þátt í skipulagningu og leik-
sýningu á árshátíðinni. Þau
hafa tekið þátt í árshátíð skól-
ans alveg frá því þau voru í 6

ára bekk.
„Á árshátíðinni verða leikrit,

tónlistaratriði, söngvar og
dansar. Undirbúningurinn
hefst svona um 2-3 vikum fyrir
hátíðina og er þá byrjað á því
að skrifa handrit og svo skipað
niður í hlutverk. Síðustu vik-
una er svo æft stíft“, segir
Gauti.

– Eru margir sem eru bæði
að leika og sjá um skipulagn-
ingu?

„Það er mjög misjafnt. Það

eru aðallega eldri bekkingar
sem eru að skipuleggja og gera
leikmyndir og þess háttar“,
segir Anita.

– Anita og Gauti vilja koma
því að æskilegt sé að gestir
sitji alla hátíðina.

„Það var mjög leiðinlegt í
fyrra að sumir foreldrar horfðu
bara á atriði barna sinna og
fóru svo. Þegar þeir sem voru
í næsta atriði ætluðu að fara
inn í salinn komust þau varla
að fyrir straumnum af fólki

sem var að fara út. Við biðjum
því fólk um að vera yfir alla
sýninguna.

– Óhætt er að segja að þetta
sé viðburðaríkt ár hjá 7.
bekkingum en þeir eru einnig
um þessar mundir að búa sig
undir lokauppgjör Stóru upp-
lestrarkeppninnar á svæðinu
sem fer fram í Hömrum á
Ísafirði þann 23 mars. Sex
fulltrúar taka þátt fyrir hönd
GÍ og eru tveir til vara.

– thelma@bb.is

Anita Kristinsdóttir og Gauti Geirsson.

Engin
keppni í ár
Fegurðarsamkeppni Vest-
fjarða hefur verið blásin af
þar sem ekki fást nægir
þátttakendur. „Keppnin
verður ekki haldin í ár því
er nú verr og miður. Í fyrra
voru of margar stelpur
sem vildu taka þátt en í ár
voru þær of fáar“, segir
Stefán Dan Óskarsson,
einn af aðstandendum
keppninnar. Metþátttaka
var í síðustu keppni þar
sem níu stúlkur tóku þátt.
Af þeim tóku þrjár stúlkur
þátt í keppninni um titilinn
Ungfrú Ísland sem haldin
var í Reykjavík. Stefnt er
að því að fegurðarsam-
keppni Vestfjarða verði
haldin á næsta ári en
vanalega er hún haldin
annað hvert ár.

Sækja
um styrk
Starfskonur á leikskólan-
um Sólborg á Ísafirði hafa
óskað eftir styrk frá Ísa-
fjarðarbæ vegna náms-
ferðar til vinabæjar Ísa-
fjarðar, Linköping í Sví-
þjóð. Tilgangur ferðarinnar
er að kynna sér starfsemi
leikskóla í Linköping, auk
þess sem ætlunin er að
koma á vinatengslum við
leikskóla þar ytra. Ferðin
hefur þegar verið skipu-
lögð og eru það alls 19
starfskonur sem ætla í
ferðina. Áætlað er að
heildarkostnaður vegna
ferðarinnar verði 1.490
þúsund, og er flug frá
Keflavík til Stokkhólms og
til baka dýrasti hlutinn, eða
800 þúsund.

Þingað í
Súðavík
Fjórðungssamband Vest-
firðinga hefur ákveðið að
51. fjórðungsþing sam-
bandsins verði í ár haldið í
Súðavík. Þetta var ákveð-
ið á fundi sambandsins
fyrir stuttu, en ákveðið var
að dagsetning þingsins í
ár yrði 1. og 2. september.
Fundurinn verður haldinn í
apríl. Síðasta fjórðungs-
þing var haldið á Patreks-
firði í september í fyrra.

Það er ekki óalgengt að frjálslyndir jafnaðarmenn eigi erfitt
með að sjá hvað á að vera frjálslynt við stefnu frjálshyggju-
manna. Þeir vilja meina að það sé sjálfkrafa samasemmerki á
milli kapítalisma og einstaklingsfrelsis, og hafa ekki upp á
neinar lausnir að bjóða fyrir fólk sem er fátækt, háð fíkniefnum
eða hefur á einhvern hátt orðið undir í lífinu. Lausn þeirra er
einföld, líkt og hugmyndafræði þeirra. Hún er að segja ein-
faldlega: „Þeim var nær.“ Getuleysi þeirra til þess að setja sig
í spor annarra er algert.

Hildur Edda Einarsdóttir
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Methagnaður hjá Sparisjóði Vestfirðinga
Methagnaður var hjá Spari-

sjóði Vestfirðinga á síðasta
ári eða 212,6 milljónir króna,
samanborið við 56,5 milljóna
króna hagnað á árinu 2004.
Arðsemi eiginfjár var 27,7%
á síðasta ári samanborið við
7,0% árið á undan. Vaxtatekj-
ur námu 778,8 milljónum
króna og hækkuðu um 10,4%
frá árinu á undan. Vaxtagjöld
námu alls 506,4 milljónum
króna og hækkuðu þau um
30,1% frá fyrra ári. Hreinar
vaxtatekjur sparisjóðsins
námu því 272,4 milljónum
króna á móti 316,3 milljónum
króna árið 2004. Aðrar rekstr-
artekjur voru 560,6 milljónir

króna og hækkuðu um 293
milljónir á milli ára. Hreinar
rekstrartekjur námu 833 millj-
ónum króna á móti 583,4
milljónum árið 2004.

Rekstrargjöld sparisjóðsins
námu 355 milljónum króna á
móti 326,5 milljónum króna
árið 2004. Framlag í afskrifta-
reikning útlána var 221,4
milljónir króna en var 235,2
milljónir króna árið 2004. Út-
lán sparisjóðsins námu 5.949
milljónum króna og jukust um
186,3 milljónir frá árinu á
undan eða um 3,2%. Markaðs-
verðbréf og eignarhlutir í fé-
lögum námu 1.349,7 milljón-
um króna og hækkuðu um

75,9%. Allar eignir spari-
sjóðsins í skráðum bréfum eru
færðar á markaðsverði.

Eigið fé Sparisjóðs Vest-
firðinga nam í árslok 2005
1.000,1 milljónum króna og
víkjandi lán námu 424,1 millj-
ón króna, eða samtals 1.424,2
milljónum króna. Eiginfjár-
hlutfall samkvæmt CAD-regl-
um er 12,0% en það var 11,8%
áramótin 2004-2005.

Aðalfundur Sparisjóðs
Vestfirðinga verður haldinn
28. apríl nk. Stjórn sjóðsins
leggur til að greiddur verði
5% arður á árinu 2006 vegna
ársins 2005.

– bb@bb.is Afgreiðsla Sparisjóðs Vestfirðinga við Aðalstræti á Ísafirði.

Leikskólabörnum á Vestfjörðum

Fækkaði um fjórð-
ung á fjórum árum

Alls voru 510 börn á leik-
skólum á Vestfjörðum árið
2000, á miðað við 383 árið
2004, og er það fækkun um
25% á fjórum árum, sem
hlýtur að teljast fremur mik-
ið. Litlu fleiri drengir voru á
leikskólunum, eða 195 árið
2004 á móti 188 stúlkum.
Árið 2000 var skiptingin
hins vegar 278 drengir á móti
231 stúlku.

Árið 2000 voru 79% barna
á leikskólaaldri á leikskóla,
en 78% árið 2004. Mennt-
aðir leikskólakennarar á
Vestfjörðum voru 23 bæði

árin. Hins vegar voru engir
árið 2000 skráðir með aðra
uppeldismenntun, en árið
2004 voru þeir orðnir fjórir.
Ófaglærðir starfsmenn á
leikskólum á Vestfjörðum
voru 85 árið 2000, en 68
árið 2004.

Alls voru 14 leikskólar á
Vestfjörðum árið 2000, en
þeim hefur fækkað um tvo
árið 2004. Tveir leikskólar
voru opnir allt árið 2000, en
engin hafði opið allt árið
2004, þegar sjö höfðu opið
48-50 vikur, og fimm höfðu
opið 46-48 vikur.

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.

Bygging sund- og líkamsræktarstöðvar á Torfnesi á Ísafirði

Ákvarðanir teknar innan tíðar
Vinna við hugmyndir um

byggingu sund- og líkams-
ræktarstöðvar á Torfnesi á Ísa-
firði er í fullum gangi að sögn
Sævars Óla Hjörvarssonar
sem lét hanna og teikna húsið.
„Það verður fundur með bæj-
arstjóra í þessari viku og þá
skýrist þetta vonandi. Menn
eru að gera rekstraráætlanir

til að geta lagt fram heildar-
lausnir og allir eru mjög já-
kvæðir, bæjarráð og fleiri“,
segir Sævar.

Hann segir að afgreiðsla
málsins hafi tafist hjá bæjar-
yfirvöldum vegna þess að ver-
ið sé að taka ákvarðanir um
byggingu barnaskóla en þegar
það mál sé frá þá verði farið í

ákvarðanatöku um sund- og
líkamsræktarstöðina og at-
hugað hversu mikið fjár-
magn sé til o.þ.h. Aðspurður
hvenær hann búist þá við því
að framkvæmdir geti hafist
segir hann það fara mikið
eftir því hvað gerist næsta
mánuðinn.

Í miðstöðinni yrðu meðal

annars 25 metra löng inni-
sundlaug, minni vaðpollur,
heitir pottar og lítil útisund-
laug. Á efri hæð er gert ráð
fyrir líkamsræktaraðstöðu og
veitingastað í austurenda jarð-
hæðar. Sævar gerir ráð fyrir
því að það kosti um 400-450
milljónir að koma miðstöðinni
upp.              – gudrun@bb.is

Stútur undir stýri ók á ljósastaur
Bifreið var ekið á ljósastaur

við Skutulsfjarðarbraut við
Skeiði á Ísafirði á laugardags-
nótt og leikur grunur á að öku-
maður hafi verið ölvaður. Auk
bílstjórans voru þrír menn í

bílnum og voru þeir allir fluttir
á Heilbrigðisstofnun Ísafjarð-
arbæjar en áverkar reyndust
minniháttar sem er að sögn
lögreglu vel sloppið. Þeir voru
útskrifaðir samdægurs. Öku-

maðurinn var þá handtekinn
að lokinni skoðun læknis og
færður til yfirheyrslu. Málið
telst upplýst.

Nóttina á undan þurfti lög-
reglan að hafa afskipti af 16

ára ölvuðu ungmenni og var
foreldrum gert viðvart. Síðar
sömu nótt hafði lögreglan af-
skipti af 18 ára ungmenni sem
var ölvað og með áfengi í fór-
um sínum.    – thelma@bb.is
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