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Anna G. Edvarsdóttir skólastjóri Grunnskólans í Bolungarvík

Segir upp störfum eftir
þrettán ára farsælt starf

Anna G. Edvardsdóttir,
skólastjóri Grunnskólans í
Bolungarvík hefur ritað fræð-
slumálaráði bæjarins uppsagn-
arbréf og mun láta af störfum
í lok yfirstandandi skólaárs.
„Ég er búin að vera skólastjóri
í þrettán ár og finnst komið
nóg, nú vil ég fara að breyta
til. Í fyrra stofnaði ég fyrirtæki
sem ég vil gjarnan sinna meira
og síðan eru mörg önnur verk-

efni í farvatninu sem eiga eftir
að skýrast betur“, segir Anna.

Grunnskólinn í Bolungarvík
þykir hafa náð góðum árangri
og hefur borið af öðrum skól-
um á Vestfjörðum á samræmd-
um prófum undanfarin ár.
Anna segir skólann í góðu
horfi og því eigi eftirmaður
hennar að geta náð áframhald-
andi góðum árangri í skóla-
starfinu.

Hún er með meistarapróf í
stjórnunarfræðum og segist
vilja nýta þá þekkingu á öðrum
sviðum. „Ég er ekkert að fara,
heldur hef ég vissa trú á þessu
landssvæði og tel að það eigi
eftir að sækja í sig veðrið. Mig
langar til að taka þátt í þeirri
þróun“, sagði Anna.

Fræðslumálaráð fól bæjar-
stjóra að auglýsa starfið.

– kristinn@bb.isGrunnskólinn í Bolungarvík.

Vestfirðir

Fækkar toll-
umdæmum?

Til athugunar er að fækka
tollumdæmum á Íslandi
vegna breytinga á starfsum-
hverfi tollyfirvalda á síð-
ustu árum. Tilgangurinn
með fyrirhugaðri fækkun
umdæma er að auka sérhæf-
ingu hjá tollstjórum. Þetta
kemur fram í vefriti fjár-
málaráðuneytisins.

Tollumdæmi landsins
eru 26 að tölu.  Í Reykjavík
eru þó aðskilin embætti
tollstjóra, lögreglustjóra og
sýslumanns. Tollumdæmi á
Vestfjörðum eru fjögur þ.e.
á Patreksfirði, Ísafirði, Bol-
ungarvík og Hólmavík.

Laugardalsá

Öll veiði-
leyfi seld

Sigurjón Samúelsson
bóndi á Hrafnabjörgum,
segir öll veiðileyfi í Laugar-
dalsá hafa selst upp fyrir
áramót. Sigurjón er einn af
eigendum árinnar og hefur
verið veiðivörður um árabil.
Síðustu ár hefur fyrirtækið
Lax-á haft ánna á leigu.

Sigurjón segir afrakstur
Laugardalsár hafa aukist á
undanförnum árum. Árið
2000 veiddust í ánni 155
laxar en í fyrrasumar veidd-
ust 320. Hann segir leiguna
á ánni hafa hækkað að sama
skapi um 25% á milli ára
og því geti veiðiréttareig-
endur ekki kvartað.

Undanfarin ár hefur verið
sleppt seiðum í ána og segir
Sigurjón Samúelsson allt
benda til þess að það hafi
skilað sáralitlum árangri.

– kristinn@bb.is

Lárus Mik-
ael sigraði í

þungavigtar-
bardaga í

hnefaleikum
Ísfirski hnefaleikakappinn

Lárus Mikael Knudsen
Daníelsson, lagði andstæð-

inginn Tómas Guðmundsson
frá Grindavík í bardaga sem

háður var í Njarðvík á
laugardag.  Lárus keppir í

þungavigt og hefur sigrað í
báðum bardögum sínum á

árinu en í fyrra skiptið mætti
hann Tómasi einnig. Alls

voru háðir fimm bardagar í
Njarðvík á laugardag.

Bardagi þeirra Lárusar og
Tómasar var sá síðasti í

röðinni og þannig gert hæst
undir höfði. Lárus var eini
keppandinn frá Ísafirði að

þessu sinni. Lárus segir
stefnt á næsta bardaga á

Ísafirði, 9. apríl, en ekki er
komið á hreint hvort af

honum verði. Sjá viðtal við
Lárus á bls. 6 – kristinn@bb.is
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Samstaða er fyrir öllu

Lausasöluverð er  kr. 250
eintakið m.vsk. Áskriftarverð

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

örorkulífeyrisþega. Einnig
sé greitt með greiðslukorti.

ÚTGÁFAN

Af gefnu tilefni sér BB ástæðu til að endurtaka niðurlag leiðara í síðasta tölublaði, en þar
sagði: ,,Ekki verður annað ráðið en að samstaða sé milli þingmanna kjördæmisins hvað mál-
efnið varðar. (Uppbyggingu Ísafjarðarbæjar sem eins byggðakjarna landsbyggðarinnar.)
Samt miðar sorglega hægt. Þeir verða því heldur betur að bretta upp ermar. Með hverju árinu
sem líður án þess að ríkisvaldið standi við gefin loforð eykst vandi Vestfirðinga. Þingmenn
Norðvesturkjördæmis verða að snúa bökum saman undir vígorðinu: Einn fyrir alla  - allir
fyrir einn. Hér dugar ekkert minna. Til þess voru þeir kjörnir á þing af íbúum þessa land-
svæðis. Allt annað af þeirra hálfu er óverjandi með öllu.“

Blaðinu þótti þessi brýning sjálfsögð í framhaldi af mati þess á svörum þingmanna við
spurningunni um samstöðu þeirra um málefni kjördæmisins. En vorum við of bláeygðir? Af
pistli Jóhanns Ársælssonar, eins af þingmönnum Norðvesturkjördæmis, í BB 21. þ.m., að
dæma er auðvelt að álykta, að ekki sé allt sem sýnist í samskiptum þingmannanna. Því verð-
ur þó ekki trúað fyrr en í fulla hnefana. Það er grafalvarlegt mál ef svo er komið að setja þurfi
þingmenn kjördæmisins á barnaskólabekk til að rifja upp söguna um spýtnaknippið; dæmi-
söguna um föðurinn sem sýndi sonum sínum með áþreifanlegum hætti fram á hve samstaða

þeirra á milli væri mikilvæg þegar í harðbakka slægi.
Á þessum vettvangi hefur verið komist svo að orði, að blaðið muni hér eftir sem hingað til

bregðast hart við þegar það telur hagsmuni Vestfirðinga á húfi. Þau orð standa. Það breytir
heldur engu þótt ,,fulltrúar fólksins“ hafi margsinnis í gegnum árin ekki talið ómaksins vert
að svara spurningum blaðsins og ræða ábendingar þess í ýmsum málum. Má þar sem ítrekað
dæmi nefna flutning Landhelgisgæslunnar til Ísafjarðar, sem þingmenn suður með sjó hafa
nú tekið upp á arma sína. Sannast þar hið fornkveðna að mörg eru geð guma. Hvað sem því
líður   munum við svo lengi sem þörf er á krefja þá svara sem tekið hafa að sér hagsmuna-
gæslu Vestfirðinga í einni eða annari mynd.

Það er tímabært að kunngera innihald umræðna og niðurstöður fundar sveitarstjórnarmanna
og þingmanna frá 2. þ.m. um byggðamálin. Eflaust höfum við nokkur góð spil á hendi. Fram-
tíðin veltur á því hvernig úr þeim er spilað. Þess vegna eigum við öll rétt að á að fylgjast með
framvindu mála. Eins og málum er háttað er kjósendum  ekki að skapi að þingmenn kúldrist
hver í sínu horni með merkta nestispoka.

– s.h.

Ekið á og
stungið af
Ekið var utan í gangandi
vegfarenda í Silfurgötu á
Ísafirði laust eftir miðnætti
aðfararnótt sunnudags
með þeim afleiðingum að
hann hrasaði og féll á jörð-
ina. Maðurinn var ómeidd-
ur en sagði hægri hliðar-
spegil bílsins hafa brotnað
af. Ökumaðurinn stöðvaði
ekki og lítur lögregla málið
alvarlegum augum. Þeir
sem gætu haft vitneskju
um atburðinn eru beðnir
um að hafa samband við
lögregluna á Ísafirði.

Vegleg
bókagjöf
Nýlega barst Tónlistar-
skóla Ísafjarðar vegleg
nótnabókagjöf frá hjónun-
um Gústaf Óskarssyni og
Kristbjörgu Markúsdóttur
á Ísafirði. Fyrst og fremst
er um að ræða bækur fyrir
selló og strengi, bæði ein-
leiks- og samleiksnótur, en
einnig bækur fyrir píanó,
söngrödd og fleira. Á
heimasíðu TÍ segir að
Gústaf hafi um árabil verið
viðriðinn starf skólans
bæði sem nemandi og
kennari.

Björgunarsveitin á Hólma-
vík var kölluð út aðfara-
nótt mánudags til að svip-
ast um eftir bíl sem lagt
hafði af stað yfir Þorska-
fjarðarheiði um sjöleytið á
sunnudagskvöld. Fernt var
í bílnum sem fannst þegar
klukkan var að ganga tvö
um nóttina. Fólkið hugðist
stytta sér leið úr Mjóafirði
til Reykjavíkur með því að
fara heiðina. Að sögn
lögreglu á Hólmavík er
Þorskafjarðarheiðin
kolófær og kirfilega lokuð.
Hún segir hreint glapræði
að leggja á heiðina á
þessum árstíma.

Festust
á heiðinni

Lögreglan á Ísafirði hafði
afskipti af tveimur piltum í
mjög annarlegu ástandi í
miðbæ Ísafjarðar aðfaranótt
síðastliðins laugardags.

Að sögn lögreglunnar var
háttarlag piltanna, sem eru
rétt undir tvítugu, ekki ósvip-
að og hjá þeim sem eru undir
áhrifum ofskynjunarefna.

Farið var með piltana undir
læknishendur og dvöldust þeir
á sjúkrahúsinu þar til þeir kom-
ust til rænu. Ekki er ljóst hvað
drengirnir höfðu tekið inn, en
ölvunareinkenni voru mjög
lítil. Engin ólögleg fíkniefni
fundust á þeim og neituðu þeir
að hafa tekið inn slík efni.

 „Segja má að hurð hafi

skollið nærri hælum því
ástand sem þetta getur varið
mjög lengi og dæmi er um
að fólk hafi „fest“ í ofskynj-
unarvímu sem þessari. Ljóst
er að piltarnir nutu ekki vel-
líðunarvímu, heldur þvert á
móti,“ segir í tilkynningu frá
lögreglunni.

              – kristinn@bb.is

Í annarlegu ástandi
Lögreglan stöðvar tvo pilta í miðbæ Ísafjarðar

Líflegra hefur verið yfir fast-
eignamarkaðinum á norðan-
verðum Vestfjörðum síðustu
misseri en var í langan tíma
þar á undan. Tryggvi Guð-
mundsson, hdl. og fasteigna-
sali á Ísafirði, segir fasteigna-
verð heldur vera farið að stíga.

„Það er mikil breyting frá
því sem var þegar allt sat fast
í mörg ár. Eftirspurnin hefur
verið að glæðast og það leiðir
til þess að við komust úr þess-
ari djúpfrystingu“, segir
Tryggvi.

Hann segir að síðasta árið
hafi jafnvægi verið að komast
á markaðinn og sölulistinn
verið að minnka. „Jafnvel er
að seljast meira en kemur inn
og það leiðir af sér af verðið
hefur heldur verið að þokast
upp á við sem er algjör nauð-
syn eftir raunlækkun síðustu
6-7 ár þar á undan.

Arnar Geir Hinriksson, hdl.
sem einnig rekur fasteignasölu
á Ísafirði, tekur í sama streng.
„Ef eitthvað er þá hefur þróun-
in verið upp á við. Það var
góða sala á síðasta ári og í

kjölfarið virðist verðið hafa
þokast aðeins upp á við eftir
langa kyrrstöðu.“

Aðspurður um söluhorfur
segir Arnar helsta vandann að
það vanti eignir á skrá. „Ég

hef bara lítið til sölu og þar af
leiðandi er rólegt. Hingað
kemur talsvert af fyrirspurnum
en ég get lítið sinnt þeim“,
sagði Arnar Geir.

– kristinn@bb.is

Verð eigna þokast upp á
við eftir langa kyrrstöðu

Fasteignamarkaðurinn á norðanverðum Vestfjörðum
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Undirbúningur útboðs á skipaskoðunum á Vestfjörðum hafinn

Verðskrár skoðunarstofa samhljóma
Áhugi er meðal margra út-

gerðarmanna á Vestfjörðum
að bindast samtökum um að
bjóða út skoðun á skipum und-
ir 400 brúttótonnum og er und-
irbúningur þegar hafinn en
Siglingastofnun hættir að ann-
ast skoðanirnar um næstu
mánaðamót. Félagsfundur í
smábátafélaginu Eldingu á
norðanverðum Vestfjörðum
hefur falið stjórn félagsins að
vinna að málinu og leita sam-
starfs við útgerðarmenn í
Strandasýslu og Barðastrand-
arsýslu.

Guðmundur Halldórsson,
formaður Eldingar, segir verð-

skrár skoðunarstofanna fjög-
urra sem muni koma að skipa-
skoðuninni vera samhljóða og
því vilji menn ekki una. Ætl-
unin sé að virkja samtakamátt-
inn til að fá fram samkeppni
af hálfu skoðunarfyrirtækj-
anna.

Farin er af stað undirskrift-
arsöfnun meðal útgerðar-
manna um þátttöku í útboðinu
en síðan verður Frumherja hf.,
Skipaskoðun ehf., Skipaskoð-
un Íslands ehf. og Sýni skoð-
unarstofu ehf. boðið að gera
tilboð í skoðanir á skoðunar-
skyldum bátum á Vestfjörð-
um.

Guðmundur segir það vilja
manna að starfsmaður þess
fyrirtækis sem verði samið við
hafi búsetu í fjórðungnum
enda þurfi skoðunarþjónustu
að standa til boða allan ársins
hring. Eftir þónokkru sé að
slægjast fyrir skoðunarfyrir-
tækin enda séu margir bátar á
Vestfjörðum og þeir allir undir
400 brúttótonnum nema skut-
togarar HG.

Guðmundur segir að ef vel
takist til kunni útboðið að
verða fordæmisgefandi  fyrir
Vestfirðinga sem geti þá virkj-
að samtakamátt sinn t.d. í inn-
kaupum á olíu. – kristinn@bb.is Landað úr smábátum í Bolungarvík.

Keppendur Skíðafélags Ís-
firðinga hrepptu fimm gull-
verðlaun á bikarmóti SKÍ sem
haldið var á Akureyri um síð-
ustu helgi. Á fyrsta keppnis-
degi, á föstudag, náði Anna
María Guðjónsdóttir þeim
glæsilega árangri á fyrra stór-
svigsmóti dagsins að vera í 1.

sæti meðal stúlkna 13-14 ára.
Á heimasíðu Skíðafélags Ís-
firðinga segir að nokkur ár séu
liðin síðan Ísfirðingar náðu
síðast í gullverðlaun á bikar-
móti í alpagreinum og því sé
árangurinn til merkis um að
keppnislið félagsins sé á upp-
leið. Alls tóku 38 stúlkur og

30 drengir þátt í mótinu.
Keppni í norrænum greinum

hófst á sprettgöngu. Brynjólfur
Óli Árnason hafnaði í 2. sæti
meðal drengja 13-14 ára og
Borgar Björgvinsson varð
þriðji. Í flokki 15-16 ára
drengja varð Arnar Björgvins-
son í fyrsta sæti og í flokki 17-

19 ára varð Einar Birkir Svein-
björnsson í öðru sæti.

Á öðrum degi unnu Ísfirð-
ingar tvenn gullverðlaun, ein
silfurverðlaun og ein brons-
verðlaun þegar keppt var í
göngu með hefðbundinni að-
ferð. Brynjólfur Óli Árnason
sigraði í flokki 13-14 ára

drengja og Stefán Pálsson náði
þriðja sætinu í sama flokki.
Arnar Björgvinsson sigraði í
flokki 15-16 ára og Einar
Birkir Sveinbjörnsson varð
annar í flokki 17-19 ára.

Á sunnudag var keppt í
göngu með frjálsri aðferð.
Brynjólfur Óli Árnason hafn-

aði í fyrsta sæti og Örvar Dóri
Rögnvaldsson í því þriðja. Í
flokki 15-16 ára var hörkubar-
átta og endaði Arnar Björg-
vinsson í öðru sæti. Þá varð
Einar Birkir Sveinbjörnsson í
öðru sæti. Sama dag var keppt
í svigi og varð Guðrún Hulda
Gunnarsdóttir í 3. sæti.

Ísfirðingar fengu fimm gullverðlaun
Bikarmót Skíðasambands Íslands var haldið á Akureyri um síðustu helgi

Togarinn Stefnir ÍS kom
til hafnar á Ísafirði á

mánudag með fullfermi.
Að sögn Sverris Péturs-

sonar, útgerðarstjóra HG,
tekur skipið um 315 kör í
lestina sem jafngildir um

95 tonnum og ætlar hann
að skipið hafi komið 2-3

tonn í lausu að auki. Aflinn
samanstóð mest megnis af
ýsu, steinbíti og þorski og

fer að stærstum hluta til
vinnslu hjá frystihúsi fé-

lagsins í Hnífsdal. Stefnir
landaði síðast á þriðjudag í

síðustu viku og stóð því
veiðiferðin yfir í tæpa viku.
Sverrir segir veiðarnar hjá
Stefni hafa gengið mjög vel

að undanförnu.

Af öðrum skipum HG er
það að frétta að Páll Páls-

son ÍS kom til hafnar á
Ísafirði á föstudag með 30
tonn af blönduðum afla og
er þátttöku skipsins í tog-

araralli Hafrannsókna-

stofnunar þar með lokið.
Framnes ÍS kom til hafnar

í Súðavík á fimmtudag
með 34 tonn af rækju sem
fór til vinnslu hjá rækju-

verksmiðju HG í Súðavík.
– kristinn@bb.is

Fullfermi af steinbíti, ýsu og þorski

Bjarni Viggósson
skipstjóri á Stefni var að

sjálfsögðu ánægður
með koma að landi með

fullt skip.

Ræðist
við á net-
spjalli
Hugmyndir eru uppi innan
staðardagskrárnefndar Ísa-
fjarðarbæjar að útbúa net-
spjall þar sem þátttökuhópar
í verkefninu Vistvernd í
verki geti rætt um framgang
málsins. Ísafjarðarbær er að-
ili að Vistvernd í verki sam-
kvæmt samningi við Land-
vernd. Um er að ræða al-
þjóðlegt verkefni sem snýst
um að virkja fjölskyldur til
góðra verka í umhverfismál-
um og hefur það virkað vel
víða um heim, eins og segir í
fundargerð staðardagskrár-
nefndar. Þar kemur fram að
ekki hafi gengið vel að
hrinda verkefninu af stað
innan Ísafjarðarbæjar vegna
tímaskorts en mikill áhugi sé
hjá nefndinni að byrja að
nýju. Aðal vandamálið hefur
verið að erfitt er að fá fólk til
að sitja fundi í vinnuhópum
um málið og því vill nefndin
reyna að virkja fólk til þátt-
töku í umræðum í gegnum
netið. Ragnar Ágúst Krist-
insson, formaður nefndarinn-
ar segir þetta vandamál ein-
skorðaðist ekki við Ísafjarð-
arbæ. Staðardagskrárnefnd
hefur lagt til að samningur
við Landvernd um Vistvernd
í verki verði endurnýjaður.
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Drög að starfslýsingu fyrir
nýtt starf á fjármálasviði Ísa-
fjarðarbæjar verða lögð fyrir
bæjarráð fljótlega og starfið í
framhaldi af því auglýst laust
til umsóknar, að sögn Halldórs
Halldórssonar bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar. Starfslýsing hins
nýja starfs kemur í kjölfar þess
að fyrir nokkru var hætt við að
ráðningu manns í starf gjald-

kera hjá bæjarfélaginu. Við
rannsókn sem fram fór í kjöl-
farið á ráðningarferlinu kom í
ljós að ekki hafði verið fylli-
lega gengið frá starfslýsingu
vegna starfsins sem áður var
að mestu fólgið í gjaldkera-
störfum.

Aðspurður hvort bæjarfé-
lagið hafi greitt bætur til
mannsins sem ráðinn hafði

verið í starfið segir Halldór að
engar bætur hafi verið greiddar
til mannsins. „Við teljum sjálf-
sagt að greiða manninum út-
lagðan kostnað sem hann varð
fyrir við umsókn sína en teljum
okkur ekki hafa neinar aðrar
skyldur gagnvart honum þar
sem hann dró umsókn sína til
baka á sínum tíma“, sagði
Halldór.                – hj@bb.is

Nýtt starf á fjármála-
sviði auglýst fljótlega

Ísafjarðarbær

Rúmlega tvítug kona var á
föstudag dæmd í Héraðsdómi
Vestfjarða til að greiða 20.000
króna sekt í ríkissjóð fyrir
líkamsárás gegn 18 ára stúlku
á dansgólfi veitingahússins
Sjallans á Ísafirði í mars í fyrra.
Konan játaði að hafa sparkað í
sköflung á vinstri fæti brota-

þola og togað í hár hennar í
átökum þeirra í kjölfarið með
þeim afleiðingum að hún hlaut
mar og bólgufyrirferð á mótum
mið- og fjærþriðjungs vinstra
sköflungs.

Með viðurlagaákvörðun í
september var ákærðu gerð
40.000 króna sekt fyrir hegn-

ingarlagabrot sem hún framdi
síðar sömu nótt. Var refsing
hennar nú því tiltekin sem
hegningarauki. Ákærði var að
auki dæmdur til að greiða allan
sakarkostnað. Dóminn kvað
upp Erlingur Sigtryggsson,
dómstjóri.

– kristinn@bb.is

Kona dæmd fyrir hár-
reitingar og spörk

Héraðsdómur Vestfjarða

Á fundi byggingarnefndar
íþróttahúss á Suðureyri í síð-
ustu viku var lögð fyrir nefnd-
ina útboðslýsing þar sem gert
er ráð fyrir alútboði vegna
byggingar íþróttahússins.

Samkvæmt hugmyndum
nefndarinnar verður húsið 368
fermetrar að stærð með geym-
slum að því er fram kemur í
fundargerð nefndarinnar.
Byggingarnefndin vísaði út-

boðslýsingunni til bæjarráðs
og óskaði heimildar til að
bjóða verkið út. Bæjarráð fjall-
aði um málið á fundi í síðustu
viku og féllst á tillögu bygg-
ingarnefndarinnar. – hj@bb.is

Bæjarráð leggur til alútboð
Íþróttahúsið á Suðureyri

Sigurður Óskarsson, hjá
verktakafyrirtækinu Kubbi
ehf., segir veginn upp á
Seljalandsdal geta orðið til-
búinn í apríl ef tíðarfar
helst áfram gott. Kubbur ehf.
hefur unnið að framkvæmd-
um við snjóflóðavarnar-
mannvirki við Seljalands-
múla í Skutulsfirði síðan í
sumar. Í framkvæmdunum
felst m.a. endurlögn á vegin-
um að hluta og er hann lagð-

ur um göng undir varnargarð-
inn sem nær yfir vegstæðið.
Gönguskíðamenn og aðrir
unnendur Seljalandsdals hafa
glímt við heldur torfæran veg
í vetur en nú sér fyrir endann á
því.

Sigurður segir framkvæmd-
ir við veginn langt komnar og
framundan sé að keyra á hann
yfirlagi. Hann segir verkið
hafa gengið vel enda tíðarfar
verið mjög hagastætt. Næst

verði tekið til við uppbygg-
ingu snjóflóðavarnarkeila
og frágang á snjóflóðavarn-
argarðinum.

„Það er gríðarleg vinna
eftir í frágangi en með svona
tíð þá getum við byrjað
snemma og jafnvel lokið
honum í júlí. Eftir það kem-
ur annar verktaki að málinu
sem sér um gróðursetningu
og uppgræðslu mannvirkj-
anna“, sagði Sigurður.

Veginum upp á Selja-
landsdal lokið í apríl

Verktakafyrirtækið Kubbur ehf., á Ísafirði
Stórvirk beltagrafa mokar yfir rörið sem vegurinn liggur í gegnum.

Skíðalandsmót Íslands á Ísafirði

Keppni í alpagrein-
um flutt á Siglufjörð

Á sameiginlegum fundi
stjórnar Skíðasambands Ís-
lands og mótsstjórnar Skíða-
landsmóts Íslands sem haldinn
var í síðustu viku voru ákveðn-
ar nokkrar breytingar á skipu-
lagi landsmótsins sem haldið
verður á Ísafirði í lok mánaðar-
ins og einnig á unglingameist-
aramótinu sem haldið verður
á Siglufirði á sama tíma.

Að tillögu Ísfirðinga var
ákveðið að færa keppni í alpa-
greinum landsmótsins til
Siglufjarðar og fer keppni þar
fram undir stjórn Skíðafélags
Ísfirðinga. Keppni í norrænum
greinum verður haldin á Ísa-
firði eins og fyrirhugað var og
einnig verður á sama tíma

keppni í norrænum greinum
unglingalandsmótsins sem
halda átti á Siglufirði.

Keppni unglingalandsmóts-
ins í alpagreinum verður einn-
ig á Siglufirði samhliða keppni
landsmótsins.

Sá hluti landsmótsins sem
færður verður til Siglufjarðar
mun fara þar fram undir stjórn
Skíðafélags Ísfirðinga en með
aðstoð Siglfirðinga. Að sögn
Jónasar Gunnlaugssonar, for-
manns Skíðafélags Ísfirðinga,
munu 20 starfsmenn fara á
vegum félagsins til Siglufjarð-
ar til starfa við mótið. „Menn
hafa lagst á eitt að leysa þetta
mál. Fórnfýsi þeirra 20 starfs-
manna sem er tilbúnir að fara

norður til mótshaldsins sýnir
auðvitað styrk okkar og sam-
stöðu. Þrátt fyrir að menn tapi
nokkrum dögum úr sinni vinnu
kom ekkert annað til greina en
að við kláruðum það verkefni
sem okkur var falið“, sagði
Jónas.

Keppni í norrænum greinum
landsmótsins verður haldin á
Seljalandsdal ef aðstæður
verða til þess en að öðrum
kosti verður mótshald fært
fram á heiði. „Við teljum þetta
mjög ásættanlega niðurstöðu
vegna aðstæðna sem við ráð-
um ekki við. Við munum halda
gott mót að okkar hætti bæði á
Seljalandsdal og Siglufirði“,
sagði Jónas.          – hj@bb.is
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VestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurVestfirðingurvikunnar

Nafn: Stefán Torfi Sigurðsson.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Í Skövde í Svíþjóð 24.
febrúar 1970.
Atvinna: Svæðisstjóri Vífilfells hf. á Vestfjörðum.
Fjölskylda: Var svo heppinn að Sigurey Valdís Ei-
ríksdóttir sagði „já“ þegar ég bað hana að giftast mér.
Með henni á ég fjögur yndisleg börn, Eirík Guðberg,
Rósey Ósk, Ragney Líf og Snæbjörn Kára.
Helstu áhugamál: Fjölskyldan, námið, Slökkvilið Ísa-
fjarðarbæjar, íþróttaskotfimi og skotveiði.
Bifreið: Hyundai Starex.
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Mercedes Benz.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill? Stór.
Uppáhalds matur? Porter house T-bone steik.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Gráfíkjur,
döðlur, sveskjur og aðrir þurrir ávextir.
Uppáhalds drykkur? Coca Cola (skrýtið ha?).
Uppáhalds tónlist? Stuðmenn eru góðir.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Skot-ís, BÍ'88
og Everton í enska boltanum.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Fréttir og 24.
Uppáhalds vefsíðan? bb.is, vifilfell.is og unak.is er
mest notað þessa dagana.
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Pulp Fiction.
Fallegasti staður hérlendis? Ísafjarðardjúp séð frá
Bæjum á Snæfjallaströnd.
Fallegasti staður erlendis? Edinborg í Skotlandi.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Já.
Uppáhalds heimilistækið? Uppþvottavélin kom mér
skemmtilega á óvart, annars nota ég fartölvuna gríð-
arlega mikið.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Þegar
spilaklúbburinn (Inga og Gísli, Ingibjörg og Hæi,
Kiddý og Frissi, Valdís og ég) heldur spila- og matar-
kvöld.
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Lygar og óheiðarleiki, það skýrir sig sjálft.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Kyssi konuna
mína.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta ræt-
ast? Ó-já, við eigum hann saman, ég og Valdís.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Þegar ég kom heim til Valdísar í fyrsta skipti og við
ætluðum að eiga góða kvöldstund og horfa á vídeó
o.þ.h. og ég sofnaði yfir myndinni. Ég vaknaði síðan
við það að tengdó var komin heim og var að banna
Valdísi að vekja mig því ég væri greinilega þreyttur.
Mér var sem betur fer fyrirgefið þetta en er stundum
minntur á atvikið.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Taka til í Suðurtanganum.
Lífsmottó? Brosa!.

Kyssir
konuna til
að láta sér

líða vel!

Boxarinn Lárus Mikael
Knudsen Daníelsson

Lárus Mikael Knudsen
Daníelsson á Ísafirði er einn
þeirra fjölmörgu áhugamanna
sem taka þátt í þeirri hnefa-
leikavakningu sem fer um
landið í kjölfar þess að íþróttin
var leyfð að nýju eftir áratuga
bann. Lárus hefur þegar tekið
þátt í þremur bardögum, í
Vestmannaeyjum fyrir jól, í
Reykjavík fyrir stuttu og í

Njarðvík um síðustu helgi þar
sem hann þótti sýna glæsilega
frammistöðu.

– Hvað eru margir iðkendur
í hnefaleikunum?

„Á Ísafirði eru í kringum 25
manns að stunda íþróttina í
hinum ýmsu flokkum bæði
stelpur og strákar og hluti
þeirra æfir hnefaleikana sem
keppnisgrein. Ég veit ekki

hvað eru margir á landsvísu
en það eru t.d. komnir hnefa-
leikaklúbbar á Akureyri, í
Vestmannaeyjum, í Keflavík
og nokkrir í Reykjavík. Þannig
eru að spretta upp klúbbar hér
og þar.“

– Má ekki segja að það sé
nokkuð öflugur kjarni í hnefa-
leikunum á Ísafirði?

„Jú, hnefaleikarnir hafa
verið fljótir að vinda upp á sig
hér. Þetta er nýbyrjað en þegar
er töluverður hópur farinn að
æfa.“

– Varla nálgast allir hnefa-
leikana á keppnisforsendum,
eða hvað?

„Nei, það má segja að í meg-
indráttum séu tveir hópar að
stunda hnefaleikana, sumir eru
eingöngu að æfa til að koma
sér í form en aðrir eru að
keppa.“

– Hvernig er fólk að æfa
sig, er þetta eins og í Rocky
myndunum, er verið að sippa
og lemja í poka?

„Já, það er stór hluti af
þessu, sippa, lemja í púða og
skuggaboxa sem er mjög erfitt.
Þá er verið að kýla út í loftið“

– Er þá verið að kýla á
ákveðin hátt?

„Já, þetta eru vissar hreyf-
ingar sem menn gera. Það er
farið í gegnum nokkurs konar
rútínu af höggum.“

– Manni virðist eins og

hnefaleikarnir bjóði upp á til-
tölulega fjölbreytta líkamsæf-
ingu?

„Jú, það má segja það, þetta
er íþrótt sem kallar á þrek,
kraft og fleira. Síðan má
blanda margs konar æfingum
inn í þetta m.a. tækjaæfingum
en það er ekki mælt með að
fólk lyfti mikið, a.m.k. ekki
það ætlar að keppa, því þá vill
það stirðna upp. Fólki finnst
skemmtilegt að stunda hnefa-
leikana af því þeir eru fjöl-
breyttir og fólk hefur nóg að
gera.“

– Síðan eru hnefaleika-
mennirnir mjög misjafnir, mis-
munandi þyngdaflokkar og
stílar eða hvað?

„Já, sumir eru léttir og
snöggir en aðrir eru þyngri og
því eðlilega ekki eins snarpir.
Þannig má segja að keppni í
hnefaleikum nái yfir ansi vítt
svið.“

– Nú er nýbyrjað að keppa í
hnefaleikum og þetta virðist
ætla að verða ansi vinsæl
íþrótt, t.d. hefur verið sýnt frá
bardögum í sjónvarpi.

„Fólk sem fer á bardaga
skemmtir sér yfirleitt mjög vel
og vill fá að sjá meira. Þannig
er töluverður áhugi fyrir grein-
inni og fer vaxandi.

Nú er til umræðu að setja
upp hnefaleikadeild á Íslandi,
þannig að klúbbarnir eigist við

í stigakeppni. Þá yrðu e.t.v
haldin nokkur mót á ári þar
sem mættust lið frá hinum og
þessum klúbbum á landinu.
Síðan stendur til að setja upp
Íslandsmeistaramót svo það
má segja að greinin sé í heil-
mikilli þróun.“

– En þetta eru ekki mjög
langir bardagar?

„Það eru leiknar þrjár lotur,
hver um sig ein og hálf mínúta.
Líklega verða keppnirnar með
þessu sniði næsta árið eða svo
meðan menn eru að ná sér í
bardagareynslu en maður þarf
að hafa lokið tíu svokölluð
æfingabardögum til að mega
taka þátt í lengri viðureignum
sem verða þá fjórar lotur og
tvær mínútur hver.“

– Hvernig vinnurðu hnefa-
leikakeppni? Varla þarf and-
stæðingurinn að liggja í gólf-
inu?

„Keppendunum eru gefin
stig, höggin eru talin og það
eru veitt stig fyrir þau en það
er sami stigafjöldin fyrir höf-
uðhögg og skrokkhögg.“

– Hvenær er svo næsti bar-
dagi?

„Stefnan er sett á keppni í
Keflavík 20. mars.“

– Fer öflug sveit héðan?
„Líklega fer ég við annan

mann en það á eftir að skýrast
nánar. Síðan stefnum við á að
halda bardaga á Ísafirði sem

verður líklega í Skíðavikunni.“
– Hvernig eru menn að und-

irbúa sig fyrir svona bardaga?
„Menn reyna að gera það

eftir bestu getu en það er frekar
erfitt þegar er enginn þjálfari
þá verður maður bara að æfa
þau brögð sem maður kann.“

– Er stefnan sett á að fá
þjálfara á svæðið?

„Við höfum nú ekki hugsað
það mál til enda, hnefaleik-
arnir eru svo nýfarnir af stað
en menn sjá fyrir sér að sækja
þjálfaranámskeið og sækja
þekkinguna eftir þeim leiðum.
Þannig stefna menn á að
byggja upp kunnáttu á svæð-
inu með tímanum.“

– Hverjum mætið þið í
Keflavík?

„Það er nú ekki alveg frá-
gengið en líklega mæti ég
Tómasi Guðmundssyni sem
ég sigraði í síðustu viðureign.“

– Hvernig meturðu sigur-
líkurnar?

„Það er nú ekki gott að segja,
við sjáum bara til.“

– Í hvaða flokki keppir þú?
„Ég keppi þyngdarflokkn-

um frá 81 kílói og upp í 91
kílói sem kallast þungavigt.“

– Hvernig leggst keppnin í
þig?

„Nokkuð vel held ég bara,
það verður spennandi að sjá
hvort mótherjinn mætir tví-
efldur til leiks.“
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Fundarboð
Aðalfundur F. O.S.Vest verður haldinn laug-

ardaginn 27. mars nk. kl. 16:30 á Hótel Ísa-
firði.

Dagskrá:
1) Venjuleg aðalfundarstörf.
2) Tillaga að sameiningu við Félag opin-

berra starfsmanna í Húnavatnssýslu, Starfs-
mannafélag Akureyrarbæjar, Starfsmanna-
félag Borgarbyggðar, Starfsmannafélag
Dala- og Snæfellssýslu, Starfsmannafélag
Dalvíkurbyggðar, Starfsmannafélag Siglu-
fjarðarkaupstaðar og Starfsmannafélag
Skagafjarðar.

3) Önnur mál.
Kaffiveitingar.Vonast er til að sem flestir

sjái sér fært að mæta.
Stjórn F. O.S.Vest.

Rannsókn á efnainnihaldi vatns í nokkrum vatnsbólum á Vestfjörðum

Gott efnainnihald drykkjarvatns
Rannsókn á efnainnihaldi

vatns í nokkrum vatnsbólum á
Vestfjörðum leiðir í ljós að
styrkur efnanna sem voru
mæld eru langt innan viðmið-
unarmarka og njóta íbúar
þessara staða hins ágætasta
drykkjarvatns, að sögn skýr-
sluhöfunda. Rannsóknin var
framkvæmd í fyrra í vatns-
bólum hjá öllum stærri vatns-
veitum á Vestfjörðum og einn-
ig nokkrum þeim minni. Rann-
sóknin var liður í verkefninu
Vatnsauðlindir Íslands og var
undir stjórn Hrefnu Krist-
mannsdóttur hjá auðlindadeild
Háskólans á Akureyri. Verk-
efnið á Vestfjörðum var unnið
í samstarfi við Heilbrigðiseft-
irlit Vestfjarða og Umhverfis-
stofnun.

Efnagreind voru öll aðalefni
sem eru 15 talsins og einnig
rúmlega 30 snefilefni.
Skemmst er frá því að segja
að styrkur allra aðalefna í
vatnssýnunum var langt innan
marka fyrir neysluvatn.

Tekin voru sýni í Reykhóla-
hreppi, Patreksfirði, Tálkna-
firði, Drangsnesi, Bolungarvík
og úr Vestfjarðagöngum í
Tungudal. Í niðurstöðum rann-
sóknarinnar segir að efnainni-
hald sýnanna sé töluvert mis-
munandi eftir stöðum. Sem
dæmi má nefna að vatn á
Drangsnesi er mun efnaríkara
en vatn á öðrum stöðum. Þá er
sýrustig vatnssýnanna mis-
munandi eftir stöðum.

Í niðurstöðum skýrslunnar
segir m.a.: „Sé litið á vatn frá

þeim stöðum sem það er nýtt
sem drykkjarvatn fyrir þétt-
býlisstaði er áberandi að það
er nokkuð ólíkt og hefur sér-
kenni á hverjum stað. Þau ein-
kenni hafa áhrif á bragð vatns-
ins, en það er væntanlega háð
smekk fólks og vana hvaða
vatn það telur „best“. Vatnið
úr Ísafjarðargöngunum er það
vatn sem hefur dæmigerðustu
grunnvatnseinkennin og líkist
vatni sem algengast er á Norð-
ur- og Norðvesturlandi og
reyndar grunnvatni sums stað-
ar á Austurlandi. Megin niður-
staða athugunarinnar er sú að
hvað öll ólífræn uppleyst efni
varðar er vatnið í öllum þess-
um vatnsbólum vel neysluhæft
og reyndar hið ágætasta
drykkjarvatn.“      – hj@bb.is

Vatnið í fossinum í Buna á í Tungudal er ekki nýtt til neyslu en skammt frá í Vestfjarðagöngum
er vatnsuppspretta Ísfirðinga.

Skíðalandsmót Íslands í skíðagöngu á Ísafirði

Norski skíðagöngukapp-
inn Thomas Alsgaard mætir

Norski skíðagöngukappinn
Thomas Alsgaard hefur tekið
boði Skíðafélags Ísfirðinga um
að keppa sem gestur á Skíða-
móti Íslands sem verður á Ísa-
firði í lok mánaðarins. Hann
skaust upp á stjörnuhimininn
á Ólympíuleikunum árið 1994
þegar hann vann óvæntan sig-
ur í 30 km göngu, þá aðeins 22
ára gamall. Síðan vann hann
til gullverðlauna á átta stór-
mótum (heimsmeistaramótum
og ólympíuleikum) í röð og
endaði glæsilegan feril með
því að vinna tvenn gullverð-
laun á heimsmeistaramótinu í
Val di Fiemme síðastliðinn
vetur.

Alls vann Alsgaard sex gull
á heimsmeistaramótum og
fjögur á ólympíuleikum, auk
þess að vinna stigakeppni

heimsbikarsins árið 1998. Þótt
Thomas Alsgaard sé hættur
að keppa á meðal þeirra bestu
hefur hann sýnt það á mótum í
vetur að hann er enn gífurlega
sterkur göngumaður.

Heimir Hansson sem sæti á
í göngunefnd Skíðafélags Ís-
firðinga segir komu Alsgaard
til keppni á landsmóti mikinn
hvalreka. „Hann er ásamt þeim
félögum Vegard Ulvang og
Bjørn Dæhlie mesti afreks-
maður í skíðagöngu á seinni
árum og mesti afreksmaður
sem hingað hefur komið til
keppni á skíðum. Því verður
þetta mikið ævintýri fyrir okk-
ur að fá hann hér til keppni“,
sagði Heimir.

Skíðalandsmótið hefst með
sprettgöngu í miðbæ Ísafjarðar
þann 31.mars.       – hj@bb.is Thomas Alsgaard.

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu

fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar

eru veittar á skrifstofu

Ertu orðin(n) áskrifandi?

Atvinna
Starfskraftur óskast til starfa hjá Massa

þrif ehf.
Upplýsingar í símum 456 5198, 862 5669

og hjá Massa þrif ehf., mánudaga til fimmtu-
daga frá kl. 13-18.

Edinborgarhúsið á Ísafirði

Nýr áfangi endurbyggingar hafinn
Nýr áfangi í endurbyggingu

Edinborgarhússins á Ísafirði
hófst í síðustu viku þegar vinna
við þann hluta hússins sem
áður hýsti frystivélar hófst. Að

sögn Gísla Halldórs Halldórs-
sonar, stjórnarmanns í Edin-
borgarfélaginu, er nú verið að
rífa þá hluta vélasalsins sem
eru ónýtir þannig að hin eigin-

lega endurbygging geti hafist,
sem verði á næstunni. Þá segir
Gísli stefnt að því að rífa í vor
steinsteypta hluta hússins sem
hýsti Rækjustöðina á sínum
tíma.

Fjölbreytt starfsemi hefur
farið fram í Edinborgarhúsinu
í gegnum tíðina m.a. saltfisk-
verkun og rækjuvinnsla. Í rúm-
an áratug hafa ýmis félagasam-
tök unnið að uppbyggingu þess
sem menningarmiðstöðvar.
Edinborgarhúsið er eitt þriggja
menningarhúsa á Vestfjörðum
samkvæmt samningi mennta-

málaráðuneytisins og Ísafjarð-
arbæjar.

Bygginganefnd hefur verið
kosin við húsið en hana skipa
Sigurjón Sigurjónsson, Svein-
björn Björnsson og Jón Ólafur
Sigurðsson.           – hj@bb.is

Vélasalur Edinborgarhússins.
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Allur matur er góður,
bara misjafnlega góður
– segir Sigþór Sigurðsson matreiðslumaður frá Ísafirði

Einn af styrkleikum okkar ástkæra ylhýra tungumáls er hversu fljótt
það er að laga sig að breytingum í umhverfinu. Skyndilega eru ný orð á

hvers manns vörum. Orð sem allir þekkja og áður en við vitum er eins og
þau hafi alltaf verið í tungumálinu. Matarmenning er eitt þessara orða. Í
orðabók Menningarsjóðs sem gefin var út fyrir nokkrum árum var þetta

orð hvergi að finna. Ekki var heldur að finna orðið matargerðarlist. Bæði
þessi orð hafa á undanförnum árum öðlast sess í tungumálinu. Þau eru til

merkis um það að sú athöfn að breyta hráefni í glæsilegar krásir sem
gleðja bæði augað og bragðlaukana hefur öðlast meiri virðingu lands-

manna. Nú má enginn taka það svo að hér sé verið að gera lítið úr mat-
reiðslu fyrri tíma. Hún var löngum eingöngu bundin við það að metta.
Halda lífinu í fólki. Gera eins gott úr litlu og hægt var. Og í því vorum
við sérfræðingar. Með bættum efnahag almennings og auknum ferða-

lögum hafa rutt sér til rúms nýjungar í matargerð. Um leið hefur matar-
smekkur fólks breyst. Seint verður það sagt um þá kynslóð sem nú er

yfir fimmtugt að hún hafi lifað á fjölbreyttum mat eða fjölbreyttri matar-
gerð. Réð þar nokkru að við vorum sérfræðingar að skapa hér vöruskort

og fábreytni. Löngu eftir að efnahagur okkar lagaðist. Ísfirðingar hafa
ekki verið frægir fyrir matargerðarlist í gegnum tíðina. Það er auðvitað í

hrópandi mótsögn við þá staðreynd að sennilega eru ekki mörg samfélög
sem framleitt hafa meira af matvælum en við. En við bara framleiddum.

Létum útlendinga um að búa til kræsingarnar. Hér hefur ekki þróast í
aldanna rás nein sérstök matargerðarlist. Var þó lengi vel rekinn hér

myndarlegur húsmæðraskóli sem kenndi nú ýmislegt í þeim fræðum.
Veitingastaði höfum við átt nokkra í gegnum tíðina. Ekki hafa nöfn

þeirra lifað í minningu landsmanna fyrir matseðla sína. Sumir jú kannski
af endemum. Á seinni árum hefur þetta breyst hér sem annars staðar. Til

batnaðar sem betur fer. Nú geta bæjarbúar klætt sig upp með litlum
fyrirvara og látið dekra við sig í mat og drykk. Hér eru meistarar í faginu
til staðar. Og meisturum fylgja nemar. Einn þeirra er Sigþór Sigurðsson

sem ungur heillaðist af því að breyta hráefni í krásir. Á meðan jafnaldrar
hans reittu arfa í bæjarvinnunni velti hann fyrir sér öðrum gróðri. Krydd-

inu sem gefur góða bragðið. Hann gekk menntaveginn í matreiðslunni.
Nú er hann farinn að keppa við þá bestu í faginu. Kappsamur Vestfirð-

ingur sem ætlar að ná langt.

– Við báðum Sigþór að
segja okkur fyrst hví í ósköp-
um hann, sem er með sjávar-
seltuna í blóðinu, hefði valið
sér það hlutskipti að loka sig
inni í eldhúsi og elda mat.

„Það er nú þannig að ég hef
unnið við þetta að mestu frá
því að ég var þrettán ára gam-
all. Ég var að vinna í vinnu-
skóla bæjarins og þá var okkur
boðið að fara í nokkra daga í
starfskynningu í fyrirtæki í
bænum. Nú mér datt í hug að
fara á Hótel Ísafjörð í kynn-
ingu og síðan hef ég ekki verið
samur maður. Það að ég fór
þarna var algjör tilviljun. Á
þessum tíma var Guðrún Jan-
usdóttir hótelstjóri. Ólafur
Helgason og Þóra Davíðs-
dóttir voru í eldhúsinu og þau
kveiktu áhugann hjá mér. Þau
starfa bæði á Hótel Sögu í
dag. Eftir þetta sumar var ég
þarna öllum stundum bæði í
sumarvinnu og einnig var ég
þarna í frítímum. Ég varð al-

gjörlega heillaður.“

FlökunarkennslaFlökunarkennslaFlökunarkennslaFlökunarkennslaFlökunarkennsla
afa hjálpaðiafa hjálpaðiafa hjálpaðiafa hjálpaðiafa hjálpaði

– En ekki hefur þér verið
hleypt í pottana strax?

„Nei það fyrsta sem ég gerði
var að flaka rauðsprettu. Afi
hefur sennilega kennt mér það
og þeim fannst þetta merkilegt
í eldhúsinu að svona púki eins
og ég kynni það.“

– En af hverju fórstu ekki til
sjós eins og títt var hjá þínum
forfeðrum?

„Það bara heillaði mig ekki.
Ég gerði tilraun til þess síðar
að fara á sjóinn þegar ég tók
mér frí úr eldhúsinu en það
bara heillaði mig ekki. Flókn-
ara var það nú ekki.“

– Nú var Hótel Ísafjörður
þá eiginlega miðpunktur ferð-
amannaiðnaðarins hér. Þú
hefur því byrjað á stærsta stað-
num?

„Já það má segja það. Síðar
fór ég síðan að vinna á Pizza
67 hjá Dúa og Gróu. Var þar í
nokkur ár. Þar sá ég um dag-
legan rekstur á Pizza staðnum
ásamt Jóa Egils um tíma. Þau
Dúi og Gróa sýndu mér strax
mikið traust. Það hefðu ekki
margir gert það sem þau gerðu
þegar þau létu mig sjá um mína
fyrstu stóru veislu þegar ég
var sautján ára. Þau voru ekki
einu sinni í bænum. Ég lét
mig hafa það og það gekk mjög
vel. Síðan hef ég nú unnið á
öllum stöðum sem selt hafa
mat á Ísafirði. “

– En fleira prófaðirðu?
„Já þegar Sigrún systir fór í

lögregluna í Vestmannaeyjum
þá fór ég með henni og hélt í
höndina á henni eitt sumar.
Það var mjög skemmtilegur
tími. Þar var mikill straumur
ferðamanna. Fullt útúr dyrum
alla daga. Það var óvenjulegt
fyrir mig. Þeir voru nú svipaðir
og við í matreiðslunni en þó

var mikið um lunda á matseðl-
inum þar. Það var verið að
reyna að kynna hann fyrir út-
lendingunum og gekk bara vel.
Síðan fór ég aftur vestur til
Dúa á Pizza.“

Allir vilduAllir vilduAllir vilduAllir vilduAllir vildu
borða pizzuborða pizzuborða pizzuborða pizzuborða pizzu

– Nú varð mjög mikil spren-
ging þegar Pizza 67 opnaði
hér?

„Já það var ekkert venjulegt.
Þeim tókst ekki að klára fyrsta
daginn því að hráefnið klárað-
ist á miðjum degi og því varð
að loka. Um nóttina komu síð-
an bílar úr Reykjavík með hrá-
efni svo hægt væri að opna að
morgni.“

– Þú fórst samt frekar seint
í formlegt nám?

„Já, ég hugsaði málið þann-
ig að ef ég ætlaði hafa tækifæri
til þess að vinna við þetta starf
á öðrum stöðum en Ísafirði þá
yrði ég að afla mér menntunar.

Þegar ég síðan sá auglýsingu
frá SKG-veitingum á Hótel
Ísafirði þá sótti ég um að
komast að sem nemi og það
tókst. Þá hefst mitt formlega
nám sem nemi Karls Ásgeirs-
sonar.“

– Var ekki erfitt að byrja að
vinna með svona meisturum
eins og Karli, Snorra og
Diddu.?

„Nei það var mjög gott og
gaman. Þau eru mjög fær í
sínu fagi og hjá þeim lærði ég
feikilega mikið. Þetta er fjög-
urra ára nám og þar af eru
þrjár annir á skólabekk. Það
nám fer fram í Menntaskólan-
um í Kópavogi og því þurfti
ég að flytja suður og síðan hef
ég verið hér syðra meira og
minna. Ég fékk vinnu með
náminu á Hótel Loftleiðum og
hef verið þar síðan með nokkr-
um hléum því að ég fór auð-
vitað vestur til þess að klára
námið hjá Kalla. Sveinspróf-
inu lauk ég síðan í júní í fyrra.“

SveinsprófiðSveinsprófiðSveinsprófiðSveinsprófiðSveinsprófið
– Hvernig ganga sveinspróf

fyrir sig í þessu fagi?
„Þau eru þrískipt. Það er

skriflegt próf. Síðan er kalda
stykkið eins og við köllum. Þá
þarftu að klára fimm atriði sem
tekur um tólf klukkutíma að
klára. Að síðustu eru heiti mat-
urinn og það tekur átta tíma.
Þá eldarðu fyrir hóp manna
sem allir eru meistarar í faginu.
Neminn er einn við störf allan
þann tíma. Matseðillinn hjá
mér var kjúklingaseyði með
ravioli, bleikja að hætti nem-
ans, lambahryggur og cream
caramel.“

– Þegar þú tekur sveinspróf
ræður þú þá matseðlinum?

„Nei það matreiða allir
sömu réttina. Við fáum að vita
matseðilinn með tveggja mán-
aða fyrirvara. Og síðan taka
bara við stífar æfingar. Í mínu
tilfelli naut ég mikils velvilja
húsbænda minna á Hótel

12.PM5 12.4.2017, 09:548



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 24. MARS 2004 99999

Loftleiðum. Þar fékk ég að
æfa mig að vild. Annars eru
köldu réttirnir erfiðasta prófið.
Þar þurfti maður að elda villi-
bráðarpaté, lúðu og túnfisk-
mósaek, fyllta tómata, bleikju
og frjálsi rétturinn var saltfisk-
pylsa.“

– Saltfiskpylsa?
„Já í henni er nú samtíning-

ur. Í henni er kjúklingur, rjómi,
vertmút og saltfiskur auk
kryddjurta. Þetta kom mjög
vel út saman að mínu mati
þrátt fyrir að við fyrstu sýn
eigi saltfiskur og kjúklingur
ekki mikið sameiginlegt.
Sveinsprófið gekk mjög vel.
Ég var mjög ánægður með út-
komuna þar.“

– Þú hefur síðan verið á
Hótel Loftleiðum?

„Já það hefur nú æxlast
þannig. Ég er nú alltaf á leið-
inni heim aftur og verð þar í
sumar að vinna. En það er nú
ýmislegt sem maður er að velta
fyrir sér.“

– Nú berast sífellt fréttir frá
Reykjavík um að þar séu veit-
ingastaðir sífellt að skipta um
eigendur og kennitölur. Er
þetta ekki ótrygg atvinna?

„Það er mjög misjafnt. Það
eru margir staðir niður í bæ
þar sem ekki er víst að þú
haldir vinnunni lengi. Þar
koma staðir og fara. En hér á
Loftleiðum er festa og því
ákvað ég að taka vinnu þar
fram yfir annað og sé ekki
eftir því. Það kom því aldrei
til þess að ég færi að vinna á
einhverjum af þessum litlu
stöðum. “

Skírnarveislur,Skírnarveislur,Skírnarveislur,Skírnarveislur,Skírnarveislur,
erfidrykkjurerfidrykkjurerfidrykkjurerfidrykkjurerfidrykkjur

og jólahlaðborðog jólahlaðborðog jólahlaðborðog jólahlaðborðog jólahlaðborð

– En verður þú ekki einangr-
aður faglega að vinna á stórum
stað?

„Nei þetta hér er mjög fjöl-
breytt. Hér er allt milli himins
og jarðar ef þannig má segja.
Allt frá skírnarveislum til
erfidrykkja. Hér er Lónið sem
er alacarte staður og síðan er-
um við geysistórir í hlaðborð-
unum. Það standast okkur fáir
snúning í jólahlaðborðunum
svo ég nefni þau til dæmis að
ógleymdum villibráðarhlað-
borðunum. Þessi hlaðborð
gefa manni mjög góð tækifæri
til þess að prófa nýja rétti. Það
er mikill misskilningur að á
hlaðborðum sé alltaf sami mat-
urinn. Á þeim prófum við
marga nýja rétti.  Þegar við
erum að prófa þá fylgjumst
við grannt með hvernig fólki
líkar. Það er því ekki eingöngu
fyrir kurteisissakir sem kokk-
arnir eru að forvitnast um
hvernig fólki líki maturinn.“

– Segðu mér nú í trúnaði. Er
ekki brjálæði að vinna á svona
alacarté veitingastað? Vera
með nokkra tugi rétta á mat-
seðli og vera tilbúinn að mat-
reiða fyrir hvern gest fyrir sig.
Eru kannski einhver leyndar-
mál? Eruð þið með réttina til-
búna og hitið þá kannski bara
upp við pöntun?

„Ertu frá þér. Það er aldrei
gert. Hér er allt eldað jafnóðum
enda eru stundum læti skal ég
segja þér. Það er ekki fyrir

hvern sem er að standa í þessu.
Við reynum að skila aðalrétti
innan tuttugu mínútna frá því
að kúnninn pantar. Það þýðir
að maður er oft með marga
rétti í matreiðslu í einu. Við
erum með 100 sæti og það er
einn kokkur og einn nemi í
eldhúsinu. Ef staðurinn fyllist
þá getum við kallað í auka-
menn.“

Þegar 250 mannsÞegar 250 mannsÞegar 250 mannsÞegar 250 mannsÞegar 250 manns
mæta óvænt í matmæta óvænt í matmæta óvænt í matmæta óvænt í matmæta óvænt í mat
– Nú er Hótel Loftleiðir í

nánum tengslum við flugið
þannig að þið getið lent í því
að fá heilu flugvélafarmana af
fólki með stuttum fyrirvara.
Ekki gengur það átakalaust
fyrir sig þegar það nauðlendir
þota í Keflavík og öllum far-
þegunum er keyrt til ykkar?

„Þegar það gerist höfum við
yfirleitt tveggja tíma fyrirvara
og það dugar okkur. Hér verð-
um við aldrei uppiskroppa
með mat. Við gætum aldrei
látið það um okkur fréttast.
Við höfum afgreitt þriggja
rétta matseðil á tveimur tímum
fyrir 250 manna þotu sem
nauðlenti í vetur. Það hafðist.
Við erum líka á jólahlaðborða-
vertíðinni með hlaðborð í
gangi á þremur stöðum í hús-
inu þannig að samtals eru
kannski 600 manns að snæða í
einu. Þá gengur auðvitað mik-
ið á en alltaf hefst þetta. Hver
dagur í þessu er áskorun.“

– Eiga matreiðslumenn ekki
sér uppáhalds viðfangsefni?

„Ég veit ekki. Mér finnst
mjög gaman að fást við fiskinn
og lambakjötið. Það hefur orð-
ið mikil framþróun í matreið-
slu á fiski. Hann er ekki lengur
bara soðinn. Útlendingarnir
eru mjög sólgnir í fiskinn. Ég
gæti trúað að á milli 70-80%
af þeim útlendingum sem til
okkar koma velji sér fisk að
borða. Þeir taka hann framyfir
allt. Þar er laxinn fremstur.
Hann vekur mestan spenning
þrátt fyrir að við séum líka t.d.
að gera mjög góða hluti í salt-
fiskinum.“

– Íslendingarnir, eru þeir
ennþá að borða kjöt?

„Já það hefur mjög lítið
breyst. Eina breytingin þar er
að nautakjötið hefur heldur
verið á undanhaldi. Hér áður
fóru landar okkar ekki út að
borða án þess að panta sér
nautakjöt. Nú hafa annað kjöt
sótt í sig veðrið. Kjúklingakjöt
hefur til dæmis mjög sótt á
enda hefur verðið á því lækkað
mjög. “

– En hvað eldarðu fyrir sjálf-
an þig?

„Ég er þessa stundina mjög
hrifinn af pasta með kjúkling.
Ég elda það oft fyrir mig sem
stendur. Síðan þegar ég vil
gera mjög vel við mig þá steiki
ég nú bara ýsu í raspi. Það er
fátt sem slær þann rétt út. Það
verður að viðurkennast.“

Fræga fólkiðFræga fólkiðFræga fólkiðFræga fólkiðFræga fólkið
– Á Hótel Loftleiðum hafa

margir heimsfrægir gestir
notið veitinga? Þú hlýtur í þínu
starfi að hafa lent í mörgum
frægum persónum ?

„Það er nú ekki vani okkar
að segja mikið frá því. Að
vísu er frægðin ekki trygging
fyrir skemmtilegheitum og
miklum viðskiptum. Fólk er
einfaldlega mjög misjafnt að
upplagi og þar er frægðin ekki
allt. Það borgar sig ekki fyrir-
fram að setja sig í miklar stell-
ingar þegar frægt fólk kemur.
Besta sagan er auðvitað þegar
sá frægi leikari Danny DeVito
lenti á einkaþotu sinni og
renndi upp að hótelinu. Það
fóru allir í stellingar. Hann
kom síðan inn með kaffibrúsa.
Lét fylla á hann og fór svo í
loftið aftur. Það kenndi öllum
að frægð er ekki trygging fyrir
miklum viðskiptum.“

MatreiðslukeppninMatreiðslukeppninMatreiðslukeppninMatreiðslukeppninMatreiðslukeppnin

– En svo fórstu að keppa
um titilinn Matreiðslumaður
Íslands. Hvernig kom það til?

„Ég ákvað fljótlega eftir að
námi lauk að fara í keppnina.
Mér hefur alltaf þótt spennandi
að keppa. Síðan fór ég að efast
um að ég ætti erindi. Eftir
hvatningu góðra mann lét ég
slag standa og skráði mig.

– Þú ert greinilega keppnis-
maður. Hvert stefnir hugurinn
í framtíðinni. Vilja ekki allir
eiga sinn eigin rekstur. Sinn
eigin veitingastað?

„Nei ég er ekki hrifinn af
því. Þetta er mjög áhættusam-
ur rekstur og það er ekki fyrir
alla. Ég vil einbeita mér að
listinni. Að matreiða. Eiga síð-
an frí þegar ég á frí. Að standa
í svona rekstri tekur 24 tíma á
sólarhring 365 daga á ári. Það
er ekki fyrir mig. Ég vil læra
meira og kynnast fleiru. Hug-
urinn leitar á fjarlægari mið.
Öðlast víðari sjóndeildarhring.
Mig dreymir líka um að kom-
ast á sjóinn. Að þessu sinni á
skemmtiferðaskip. Prófa það.
Ég hef trú á því að það geti
verið gaman.“

– Það er eflaust þreytt spurn-
ing en finnst þér einhver matur
vondur?

„Nei það er enginn matur til
sem er vondur. Hinsvegar er
matur misgóður. Að komast í
góða andalifrarkæfu og humar.
Það getur vart verið betra.
Sumum finnst þessi matur
vondur. Kannski vegna með-
ferðarinnar á öndunum. Þann-
ig er þetta spurning um tilfinn-
ingu.“

– Hvað finnst þér um ís-
lenskt hráefni. Er það nógu
gott. Erum við t.d. með sam-

Þessar keppnir eru mjög erfið-
ar og krefjast mikils undir-
búnings. Matseðillinn er útgef-
inn með fyrirvara. Í ár var
ákveðið að þorskur yrði að
vera að lágmarki 40% og tóm-
atar að lágmarki 10% og síðan
ráðum við restinni. Síðan eru
fyrirfram ákveðin hlutföll í úr-
slitakeppninni. Ég var mjög
ánægðu með árangurinn í
þessari keppni. Við vorum ell-
efu sem kepptum og fimm
komust áfram. Ég komst ekki
áfram að þessu sinni enda er
það ekki algengt í fyrstu at-
rennu.

Þetta var hinsvegar mjög
gaman og ég er ákveðinn að
taka þátt á næsta ári. Keppni
sem þessari fylgja þrotlausar
æfingar. Menn eru að vakna
upp um miðjar nætur á frídög-
um og æfa langt fram á kvöld.
Sumir taka frí frá vinnu til
þess að æfa. Þetta er eins og í
íþróttum. Ég var mjög ánægð-
ur með mína fyrstu keppni.
Þarna keppti ég við þrjá lands-
liðsmenn og aðrir keppendur
voru margreyndir. Hinsvegar
er þessi keppni þannig að ár-
angurinn stendur ekki lengi
því að hann er étinn upp til
agna. Það eru hinsvegar teknar
myndir þannig að ég á sönnun-
argögn en ekki bragðgögn.“

Ekki í eigin reksturEkki í eigin reksturEkki í eigin reksturEkki í eigin reksturEkki í eigin rekstur

keppnishæft kjöt.?
„Já hiklaust. Við eru mjög

framarlega í öllum hlutum.
Mér finnst t.d. nautakjötið
okkar afbragðs gott. Þar hafa
orðið mikla framfarir á undan-
förnum árum. Íslendingar
þurfa hinsvegar að vera ennþá
opnari fyrir nýjungum en þeir
eru í dag. Hafa menn þó þrosk-
ast mjög á undanförnum árum.
En betur má ef duga skal. Við
verðum aldrei of víðsýn þegar
matur er annars vegar.“

Sigþór er gott dæmi um
hvað lífið getur verið marg-
breytilegt. Hann er sjómanns-
sonur sem vildi ekki reyta arfa
og fór í staðinn að elda mat.
Hann vill komast í hóp þeirra
bestu í sínu fagi. Hann er strák-
urinn sem reyndi að gerast sjó-
maður en fann að það átti ekki
við hann. En samt er einn hans
helsti draumur að sigla um
heimsins höf og matreiða um
leið dýrindis krásir.

Til þess að ná sem bestum
árangri notar hann næturnar
til æfinga. Er það ekki á næt-
urnar sem máninn hátt á himni
skín. Þá situr hann yfir kaffi-
bolla og spáir í matseðla.
Svona fer lífið í hringi. Strák-
urinn frá Ísafirði situr undir
mánaskini og drekkur kaffi.
Mánakaffi.

–Halldór Jónsson.

Sigþór 13 ára ásamt Ólafi Helgasyni þáverandi matreiðslumanni á Hótel Ísafirði.
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Aðalsteinn Ómar Ásgeirs-
son útgerðarmaður á Ísafirði
segist ekki vita fyrir hvern ver-
ið sé að friða rækjuna í Ísa-
fjarðardjúpi nema ef vera
skildi þorskinn. Aðalsteinn
segir að sú ákvörðun að banna
rækjuveiðar í Djúpinu séu
slæmar fréttir. Þetta kemur
fram í samtali við Aðalstein
Ómar í nýjasta tölublaði Fiski-
frétta.

„Þetta eru slæmar fréttir því
margir hafa haft atvinnu af
rækjuveiðum í Djúpinu. Það
munar miklu bæði fyrir sjó-
menn og fólk í landi þótt ekki
sé veitt meira en 1.500-2.000
tonn af rækju.“ Aðalsteinn
Ómar efast um að veiðibann
skili árangri.

„Rækjan í Jökulfjörðum
hefur verið friðuð fyrir veiðum
í sjö til átta ár og það hefur

ekki skilað neinu. Eina sem
gerist er að þorskurinn eykst
en rækjan stendur í stað. Ég
veit ekki fyrir hvern er verið
að friða nema ef til vill þorsk-
inn. Það er engin lausn að loka
ef ekkert annað er gert. Ég tel
því að það þurfi að leyfa þorsk-
veiðar í troll í ákveðinn tíma
til þess að þorskurinn fari úr
Djúpinu“, sagði Aðalsteinn
Ómar.                   – hj@bb.is

Vill leyfa þorskveið-
ar í troll í Djúpinu

Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson útgerðarmaður á Ísafirði

Bæjarráð Vesturbyggðar
hefur samþykkt að leita
samninga við Árna John-
sen fyrrverandi alþingis-
mann um að hann taki að
sér tímabundin verkefni í
atvinnu- og ferðamálum. Á
fundi bæjarráðs í síðustu
viku lagði Kolbrún Páls-
dóttir formaður bæjarráðs
Vesturbyggðar fram svo-
hljóðandi tillögu:
„Bæjarráð samþykkir að
fela bæjarstjóra að leita
samninga við Árna John-
sen um að hann taki að sér
tímabundið átaksverkefni
fyrir Vesturbyggð við hug-
myndasköpun og tillögu-
gerð við uppbyggingu
ferðaþjónustu og annarrar
atvinnustarfsemi í sveitar-
félaginu. Verkið skal m.a.
felast í skýrslugerð um
hvernig skuli hrundið í
framkvæmd hugmyndum
sem fram koma í nýrri
atvinnumálastefnu fyrir
Vestur-Barðastrandar-
sýslu. Er við það miðað að
bæjarstjóri leggi drög að
samningi fyrir næsta fund
bæjarráðs, svo verkið geti
hafist þá þegar og að verk-
inu ljúki með skýrsluskil-
um fyrir lok júnímánaðar
2004.“ Tillaga Kolbrúnar
var samþykkt með tveimur
atkvæðum gegn atkvæði
Sigurðar Viggóssonar full-
trúa Samstöðu sem er í
minnihluta bæjarstjórnar.

Árni John-
sen til starfa

Vesturbyggð
Árni Johnsen.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Hátíðarhöld vegna 30 ára kaupstaðarafmælis Bolungarvíkur

Vegleg dagskrá í Árbæ
Hafinn er undirbúningur að

hátíðahöldum í Bolungarvík í
tilefni þess að 30 ár eru liðin
frá því sveitarfélagið fékk
kaupstaðarréttindi, 10. apríl
1974. Menningarráð Bolung-
arvíkur hefur skipað Magnús
Ólafs Hansson verkefnisstjóra

vegna hátíðahaldanna. Magn-
ús segir ætlunina að bjóða upp
á veglega dagskrá 10. apríl
sem opni afmælisárið og verð-
ur boðið upp á margskonar
viðburði í sumar og fram á
haust. Hann segir vinnuhópa
komna í gang sem undirbúi

ýmsa þætti afmælisársins og
fjölmörg félagasamtök muni
leggja málinu lið.

Hátíðardagskrá verður í
íþróttamiðstöðinni Árbæ í
Bolungarvík 10. apríl og segir
Magnús að skemmtiatriði
verði í höndum bolvískra lista-

manna. Þá segir Magnús ætl-
unina að opna opinberar stofn-
anir í sveitarfélaginu fyrir gest-
um og halda uppákomur þar.
Þannig verði t.d. enginn að-
gangseyrir innheimtur að safn-
inu í Ósvör eða Náttúrugripa-
safninu í Bolungarvík.

„Við viljum opna upp á gátt
fyrir bæjarbúum og gestum til
að sýna hvað við höfum upp á
að bjóða. Afmælið fær mjög
jákvæðar undirtektir. Vonandi
geta sem flestir samfagnað
okkur“, sagði Magnús Ólafs
Hansson.      – kristinn@bb.is

Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði

Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, segir ásókn auglýs-
enda inn í grunnskólana hafa
aukist mjög á síðustu árum og
hann segir auglýsendur oft
vera hreinustu plágu. „Stund-
um fáum við alveg að vera í
friði en síðan koma álagstímar
þegar ýmsir aðilar eru að reyna

að auglýsa í skólanum með
beinum eða óbeinum hætti.
Oft er þetta gert í góðri trú en
það er spurning hvað skólinn
á að ganga langt í að dreifa
alls kyns pésum sem eru
merktir fyrirtækjum í bak og
fyrir, þó málefnin séu oft góð“,
segir Skarphéðinn.

Hann hefur ritað mennta-

málaráðuneytinu bréf vegna
málsins og í svari ráðuneytis-
ins kemur fram að ekki hafi
komið til tals að setja reglur
sem takmarka ásókn fyrirtækja
enda skorti heimild til þess.
Ráðuneytið telur til fyrir-
myndar að hver skóli eða sveit-
arfélag setji sér verklagsreglur
um þessi efni eins og gert var

hjá Ísafjarðarbæ fyrir ári síðan.
Skarphéðinn segir að skól-

arnir verði að taka afstöðu til
málsins enda megi segja að
þeir séu að axla nokkra ábyrgð
á því efni sem er dreift. Hann
segir jafnframt mjög erfitt að
draga línuna í þessu máli og
gráu svæðinu séu mjög stór.

Skarphéðinn nefnir sem
dæmi að komið hafi bæklingur
í skólann merktur Visa um
teiknimyndasamkeppni. Mál-
efnið sé gott en með því að
dreifa bæklingnum sé skólinn

að gangast undir auglýsinga-
mennskuna og ljóst mál að
skólinn taki við skömmunum
en ekki fyrirtækin.

„Það sem fer einna mest fyr-
ir brjóstið á okkur er að ásókn-
in er alltaf aukast og harkan í
sölumennskunni verður sífellt
meiri. Í gamla daga kom e.t.v.
ein tilkynning á ári um ritgerð-
arsamkeppni hjá Æskunni en
núna dynur á okkur auglýs-
ingaefni um allt á milli himins
og jarðar“, sagði Skarphéðinn.

– kristinn@bb.is

Hluti húsakynna Grunnskólans á Ísafirði.

Grunnskólarnir verjast
aukinni ásókn auglýsenda
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Vorboðarnir
komnir vestur
Fyrstu vorboðanna hefur
orðið vart í Dýrafirði.
Þingeyrarvefurinn greinir
frá því að tjaldurinn hafi
mætt fyrir rúmri viku og
svanir hafi sést við Þing-
eyrarflugvöll. Þá sé fugla-
söngur farinn að heyrast í
görðum á Þingeyri og er
þar á ferð hópur auðnu-
tittlinga. Einnig kemur
fram að í vetur hafi svart-
þröstur og gráþröstur
haldið til í görðum við
Aðalstræti.

Hnefaleikar í
íþróttahúsinu
Fyrsta hnefaleikamótið á
Ísafirði í marga áratugi
verður haldið í íþróttahús-
inu á Torfnesi þann 9. apr-
íl. Ekki er endanlega
ákveðið hversu margir
keppendur verða en von er
á aðkomnum keppendum
ásamt 5-7 heimamönnum
að sögn Lárusar Daníels-
sonar sem er einn þeirra
sem æfir hnefaleika á Ísa-
firði. Fyrir skömmu var
stofnað Hnefaleikafélag
Ísafjarðar og er fyrsti for-
maður þess Kolbrún Fjóla
Arnarsdóttir. Skipulagðar
æfingar félagsins fara fram
í Studio-Dan og æfa um 25
manns hnefaleika hjá fé-
laginu að staðaldri að sögn
Lárusar.

Sóknarbörn-
um fækkar
Sóknarbörnum í Ísafjarð-
arsókn hefur fækkað um
203 frá 1998 til 1.desember
árið 2003. Helmingur
fækkunarinnar eru börn á
aldrinum núll til sex ára.
Frá þessu segir á heima-
síðu Ísafjarðarkirkju. Árið
1998 voru börnin 347 en
fyrst desember í fyrra ein-
ungis 239. Börnum á leik-
skólaaldri hefur því fækk-
að um 108 síðustu fimm ár.
Segir á heimasíðu kirkj-
unnar að samkvæmt nýj-
ustu fréttum sé frjósemin
að aukast þar sem fæðing-
um hafi fjölgað á sjúkra-
húsinu á Ísafirði.

Guðni í Horn-
strandanefnd
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til að Guðni Geir
Jóhannsson, formaður
ráðsins, taki sæti í Horn-
strandanefnd í stað Krist-
ins Jóns Jónssonar sem lést
í fyrra. Hornstrandanefnd
er skipuð sex fulltrúum,
þar af tveimur frá Ísafjarð-
arbæ, þremur frá landeig-
endum og einum skipuðum
af Náttúruvernd ríkisins.
Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri, er annar fulltrúi
Ísafjarðarbæjar í nefnd-
inni.

Rúmum 26 milljónum króna hefur verið varið til átaks til atvinnusköpunar á Vestfjörðum

Beitu- og rakspírafram-
leiðsla meðal styrkþega

Á undanförnum árum hefur
verið veitt rúmum 26 milljón-
um til Vestfjarða vegna átaks
til atvinnusköpunar. Á vegum
verkefnisins hefur samtals ver-
ið veitt 427 milljónum króna á
sex árum. Stærstur hluti þess
fjár hefur runnið til höfuðborg-
arsvæðisins. Þessar upplýsing-
ar koma fram í svari Valgerðar
Sverrisdóttur iðnaðarráðherra
við spurningum Kristjáns L.
Möller alþingismanns (S) á
þingi.

Í svari ráðherra kemur fram
að átaki til atvinnusköpunar
var hleypt af stokkunum í jan-
úar 1996 sem samstarfsverk-
efni iðnaðar- og viðskiptaráðu-
neytis, Iðnlánasjóðs, Iðnþró-
unarsjóðs og Iðntæknistofn-
unar Íslands. „Með því sam-
einuðu þessir aðilar stuðnings-
aðgerðir sínar við atvinnulífið
og gerðu þær markvissari“,
segir í svari iðnaðarráðherra.

Eftir að Nýsköpunarsjóður
atvinnulífsins tók til starfa í
ársbyrjun 1998 hefur Átak til
atvinnusköpunar verið sam-
starfsverkefni iðnaðar- og við-
skiptaráðuneytis og Iðntækni-
stofnunar. Þá kemur fram í
svari ráðherra að átak til at-
vinnusköpunar lagði áherslu
á að styðja við frumkvöðla
sem ekki höfðu annað að leita
með hugmyndir um nýsköpun
í atvinnulífinu. Þessari stefnu
hefur verið fylgt síðan að sögn
ráðherra.

Í sundurliðun um styrkveit-
ingar verkefnisins kemur fram
að á árunum 1998-2003 voru
veittar samtals tæpar 427
milljónir króna í ýmis verkefni

þar af 26,4 milljónir króna til
Vestfjarða. Af þeirri upphæð
hefur Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða fengið 7,4 milljónir
króna til ýmissa verkefna. Af
öðrum aðilum sem hlotið hafa
styrki á Vestfjörðum á þessum
árum má nefna eftirfarandi:
Framfarafélag Bolungarvíkur
fékk styrk árið 1998 að upp-
hæð 500 þúsund krónur, Skel-
fiskur hf. á Flateyri fékk á
árinu 1998 styrk að upphæð
1,6 milljónir króna til þess að
þróa og markaðssetja kúfisk-
þykkni, Íslensk miðlun í Vest-
urbyggð hlaut á árinu 1999
400 þúsund króna styrk til upp-
byggingar upplýsinga- og fjar-
skiptatækni á Patreksfirði,
Gunnar Sigurðsson á Þingeyri
hlaut sama ár 400 þúsund
króna styrk til þess að styrkja
og tryggja atvinnurekstur á
Þingeyri. Það sama ár hlaut
Ragnar Guðmundsson á
Brjánslæk styrk að upphæð
250 þúsund krónur til þess að
undirbúa félag um úrvinnslu
fiskafurða, Oddi hf. á Patr-
eksfirði hlaut 400 þúsund
króna styrk til þess að kanna
hagkvæmni nýrrar aðferðar
við útvötnun á saltfiski og
Þórður Jónsson hlaut styrk að
upphæð 700 þúsund krónur til
þess að endurskipuleggja fjár-
hag Vagnsins á Flateyri.

Á árinu 2000 hlaut Bíldu-
dals-fjalli ehf. styrk að upphæð
750 þúsund krónur til þess að
þróa heilsudrykki úr íslensk-
um háfjallajurtum og það sama
ár hlaut Strandagaldur ses.
styrk að upphæð ein milljón
króna til þess að setja upp

galdrasýningu á Ströndum.
Af verkefnum sem hlutu

styrki á árinu 2001 má nefna
að Koss ehf. hlaut styrk að
upphæð ein milljón króna til
að framleiða og markaðssetja
rakspíra og herrailm, Agnes
Aspelund hlaut 400 þúsund
króna styrk til þess að fjölda-
framleiða heilsukodda úr ull
og bómullarefni ásamt því að
finna aðferðir til að framleiða
ullarfyllingu með vélbúnaði.
Það sama ár hlaut Dagný
Þrastardóttir 400 þúsund króna
styrk til þess að fjöldafram-
leiða og markaðssetja gler-
listavörur og Snerpa ehf. hlaut
eina milljón króna til þess að
bjóða fyrirtækjum og einstakl-
ingum fast samband og þjón-
ustu við netið á sama verði og
íbúum stærri sveitarfélaga.
Einnig fengu þau Jun Naka-
jima og Kayoko Asakawa 500

þúsund króna styrk til útgáfu
geisladisks sem yrði minja-
gripur og kynningarefni fyrir
ferðamenn á Vestfjörðum.

Af styrkveitingum ársins
2002 má nefna að Þörunga-
verksmiðjan á Reykhólum
hlaut styrk að upphæð ein
milljón króna til þess að þróa
nýja afurð úr þangi. Póls hf.
hlaut 750 þúsund króna styrk
til að þróa kranavog með
hreyfijöfnun og VoiceEra ehf.
hlaut eina milljón króna til
smíði á hugbúnaði um íslenska
raddþekkingu.

Á árinu 2003 voru meðal
annars veittir styrkir til 3X-
Stáls ehf. að upphæð 525 þús-
und króna til þess að þróa hrá-
pillun á rækju, Rennex ehf.
hlaut 750 þúsund króna styrk
til hönnunar, framleiðslu og
sölu á fluguveiðihjólum. Þá
hlaut Beituverksmiðjan ehf.

eina milljón króna til beitu-
framleiðslu, Póls hf. hlaut eina
milljón til framleiðslu á flokk-
ara fyrir lausfryst smáflök og
bita. Kjartan Ágústsson hlaut
500 þúsund króna styrk til
rabbarbaraframleiðslu og Vél-
smiðja Ísafjarðar hlaut 300
þúsund króna styrk til fram-
leiðslu á fólkslyftu fyrir fatl-
aða.

Á þessum sex árum sem
svar ráðherrans greinir frá voru
samtals veittir styrkir að upp-
hæða 427 milljónir króna í ým-
is verkefni víðs vegar um land-
ið. Af því runnu eins og áður
sagði 26,4 milljónir króna til
Vestfjarða. Af fjárveitingum
til annarra landshluta má nefna
að til höfuðborgarsvæðisins
voru veittar 203 milljónir
króna á sama tíma vegna átaks
til atvinnusköpunar.

– hj@bb.is

Þórður Jónsson fyrrum rekstraraðili Vagnsins á Flateyri hlaut styrk að upphæð 700 þúsund
krónur til þess að endurskipuleggja fjárhag Vagnsins.

Kaffihúsið Langi Mangi við Aðalstræti á Ísafirði eins árs

Veitingarýmið tvöfaldað fyrir páska
Kaffihúsið Langi Mangi á Ísafirði fagn-

ar eins árs afmæli um þessar mundir.
Eigendur Langa Manga, þau Elfar Logi
Hannesson og Marsibil G. Kristjánsdóttir,
hyggja á vöxt á öðru árinu og stefna á að
taka nýjan veitingasal í notkun fyrir páska.
Langi Mangi er í húsinu við Aðalstræti
22 og verður nýi salurinn í þeim hluta
hússins sem úra- og skartgripaverslun Ax-
els Eiríkssonar var í um árabil.

Elfar Logi segir að við breytinguna
tvöfaldist veitingarýmið að stærð en í
nýja salnum verða átta borð. Eftir stækk-
unina verði mun auðveldara að skipta
kaffihúsinu upp í reyk- og reyklaust svæði
sem eigi vafalítið eftir að mælast vel fyrir
hjá fjölmörgum reyklausum kaffiunnend-
um. Þá bjóði nýi salurinn upp á margvís-
lega möguleika t.d. í fundarhöldum og
einkasamkvæmum en honum verði hægt
að loka með rennihurð. – kristinn@bb.is

Kaffisvelgir samfögnuðu Langa Manga á afmælisdaginn m.a. Greipur Gíslason, Brynhildur Einarsdóttir, Örn
Elías Guðmundsson og Rúna Esradóttir.
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STAKKUR SKRIFAR

Skotvopn í vörslu almennings
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Smáauglýsingar

Til leigu er falleg og opin 3jaTil leigu er falleg og opin 3jaTil leigu er falleg og opin 3jaTil leigu er falleg og opin 3jaTil leigu er falleg og opin 3ja
herb. íbúð á 1. hæð að Stórholtiherb. íbúð á 1. hæð að Stórholtiherb. íbúð á 1. hæð að Stórholtiherb. íbúð á 1. hæð að Stórholtiherb. íbúð á 1. hæð að Stórholti
11 á Ísafirði. Íbúðin er parket-11 á Ísafirði. Íbúðin er parket-11 á Ísafirði. Íbúðin er parket-11 á Ísafirði. Íbúðin er parket-11 á Ísafirði. Íbúðin er parket-
lögð að mestu og tiltölulega ný-lögð að mestu og tiltölulega ný-lögð að mestu og tiltölulega ný-lögð að mestu og tiltölulega ný-lögð að mestu og tiltölulega ný-
máluð. Sér aðgangur að geymslu.máluð. Sér aðgangur að geymslu.máluð. Sér aðgangur að geymslu.máluð. Sér aðgangur að geymslu.máluð. Sér aðgangur að geymslu.
Verður laus um mánaðarmótin.Verður laus um mánaðarmótin.Verður laus um mánaðarmótin.Verður laus um mánaðarmótin.Verður laus um mánaðarmótin.
Upplýsingar í símum 456 4775Upplýsingar í símum 456 4775Upplýsingar í símum 456 4775Upplýsingar í símum 456 4775Upplýsingar í símum 456 4775
eða 849 0136.eða 849 0136.eða 849 0136.eða 849 0136.eða 849 0136.

Ég opnaði ásamt fríðu föruneytiÉg opnaði ásamt fríðu föruneytiÉg opnaði ásamt fríðu föruneytiÉg opnaði ásamt fríðu föruneytiÉg opnaði ásamt fríðu föruneyti
sýningu í Slunkaríki og í Edinborg-sýningu í Slunkaríki og í Edinborg-sýningu í Slunkaríki og í Edinborg-sýningu í Slunkaríki og í Edinborg-sýningu í Slunkaríki og í Edinborg-
arhúsinu um þarsíðustu helgi ogarhúsinu um þarsíðustu helgi ogarhúsinu um þarsíðustu helgi ogarhúsinu um þarsíðustu helgi ogarhúsinu um þarsíðustu helgi og
hef líklegast týnt svörtum rússkins-hef líklegast týnt svörtum rússkins-hef líklegast týnt svörtum rússkins-hef líklegast týnt svörtum rússkins-hef líklegast týnt svörtum rússkins-
hönskunum minum í einhverrihönskunum minum í einhverrihönskunum minum í einhverrihönskunum minum í einhverrihönskunum minum í einhverri
verslun þar í kring. Er þeir komaverslun þar í kring. Er þeir komaverslun þar í kring. Er þeir komaverslun þar í kring. Er þeir komaverslun þar í kring. Er þeir koma
í leitirnar, vinsamlegast hafið sam-í leitirnar, vinsamlegast hafið sam-í leitirnar, vinsamlegast hafið sam-í leitirnar, vinsamlegast hafið sam-í leitirnar, vinsamlegast hafið sam-
band í síma 694 3338 eða á net-band í síma 694 3338 eða á net-band í síma 694 3338 eða á net-band í síma 694 3338 eða á net-band í síma 694 3338 eða á net-
fangið efk@mi.is. Edda.fangið efk@mi.is. Edda.fangið efk@mi.is. Edda.fangið efk@mi.is. Edda.fangið efk@mi.is. Edda.

Til sölu er Chrokee Laredo árg.Til sölu er Chrokee Laredo árg.Til sölu er Chrokee Laredo árg.Til sölu er Chrokee Laredo árg.Til sölu er Chrokee Laredo árg.
1987. Bíll í toppstandi. Uppl.1987. Bíll í toppstandi. Uppl.1987. Bíll í toppstandi. Uppl.1987. Bíll í toppstandi. Uppl.1987. Bíll í toppstandi. Uppl.
gefur Fríða í síma 899 3178.gefur Fríða í síma 899 3178.gefur Fríða í síma 899 3178.gefur Fríða í síma 899 3178.gefur Fríða í síma 899 3178.

Til sölu er Graco ungbarnabílstóll.Til sölu er Graco ungbarnabílstóll.Til sölu er Graco ungbarnabílstóll.Til sölu er Graco ungbarnabílstóll.Til sölu er Graco ungbarnabílstóll.
Uppl. í símum 456 5789 eðaUppl. í símum 456 5789 eðaUppl. í símum 456 5789 eðaUppl. í símum 456 5789 eðaUppl. í símum 456 5789 eða
847 9989. Hægt er að skoða847 9989. Hægt er að skoða847 9989. Hægt er að skoða847 9989. Hægt er að skoða847 9989. Hægt er að skoða
myndir af stólnum á vefslóðinnimyndir af stólnum á vefslóðinnimyndir af stólnum á vefslóðinnimyndir af stólnum á vefslóðinnimyndir af stólnum á vefslóðinni
http://on.to.valtyrhttp://on.to.valtyrhttp://on.to.valtyrhttp://on.to.valtyrhttp://on.to.valtyr

Óska eftir NMT loftneti á segul-Óska eftir NMT loftneti á segul-Óska eftir NMT loftneti á segul-Óska eftir NMT loftneti á segul-Óska eftir NMT loftneti á segul-
fæti. Uppl. í síma 895 1594.fæti. Uppl. í síma 895 1594.fæti. Uppl. í síma 895 1594.fæti. Uppl. í síma 895 1594.fæti. Uppl. í síma 895 1594.

Til sölu er Brno riffill með TaskoTil sölu er Brno riffill með TaskoTil sölu er Brno riffill með TaskoTil sölu er Brno riffill með TaskoTil sölu er Brno riffill með Tasko
sjónauka. Lítið notaður. Einnigsjónauka. Lítið notaður. Einnigsjónauka. Lítið notaður. Einnigsjónauka. Lítið notaður. Einnigsjónauka. Lítið notaður. Einnig
til sölu Simon Blazer, 6,24x50til sölu Simon Blazer, 6,24x50til sölu Simon Blazer, 6,24x50til sölu Simon Blazer, 6,24x50til sölu Simon Blazer, 6,24x50
riffilsjónauki. Upplýsingar í símariffilsjónauki. Upplýsingar í símariffilsjónauki. Upplýsingar í símariffilsjónauki. Upplýsingar í símariffilsjónauki. Upplýsingar í síma
456 4324.456 4324.456 4324.456 4324.456 4324.

Óska eftir að kaupa saumavél.Óska eftir að kaupa saumavél.Óska eftir að kaupa saumavél.Óska eftir að kaupa saumavél.Óska eftir að kaupa saumavél.
Upplýsingar í síma 456 6112Upplýsingar í síma 456 6112Upplýsingar í síma 456 6112Upplýsingar í síma 456 6112Upplýsingar í síma 456 6112
eða 894 4512.eða 894 4512.eða 894 4512.eða 894 4512.eða 894 4512.

Fjórar innihurðir fást gefins. Uppl.Fjórar innihurðir fást gefins. Uppl.Fjórar innihurðir fást gefins. Uppl.Fjórar innihurðir fást gefins. Uppl.Fjórar innihurðir fást gefins. Uppl.
gefur Jósef í síma 456 3719gefur Jósef í síma 456 3719gefur Jósef í síma 456 3719gefur Jósef í síma 456 3719gefur Jósef í síma 456 3719
eftir kl. 19.eftir kl. 19.eftir kl. 19.eftir kl. 19.eftir kl. 19.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urð-
arvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símumarvegi 78. Upplýsingar í símum
456 3298 eða 456 4323.456 3298 eða 456 4323.456 3298 eða 456 4323.456 3298 eða 456 4323.456 3298 eða 456 4323.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-Til sölu er 2ja herb. íbúð að Hlíð-
arvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. íarvegi 16, neðri hæð. Uppl. í
síma 456 3928 eða 456 4323.síma 456 3928 eða 456 4323.síma 456 3928 eða 456 4323.síma 456 3928 eða 456 4323.síma 456 3928 eða 456 4323.

Til sölu er Toyota Corolla TerraTil sölu er Toyota Corolla TerraTil sölu er Toyota Corolla TerraTil sölu er Toyota Corolla TerraTil sölu er Toyota Corolla Terra
árg. 1998, skutbíll, ekinn 112árg. 1998, skutbíll, ekinn 112árg. 1998, skutbíll, ekinn 112árg. 1998, skutbíll, ekinn 112árg. 1998, skutbíll, ekinn 112
þús. km. Mjög gott eintak. Verðþús. km. Mjög gott eintak. Verðþús. km. Mjög gott eintak. Verðþús. km. Mjög gott eintak. Verðþús. km. Mjög gott eintak. Verð
kr. 650 þús. Ath! Skipti á ódýr-kr. 650 þús. Ath! Skipti á ódýr-kr. 650 þús. Ath! Skipti á ódýr-kr. 650 þús. Ath! Skipti á ódýr-kr. 650 þús. Ath! Skipti á ódýr-
ari bíl koma til greina. Upplýs-ari bíl koma til greina. Upplýs-ari bíl koma til greina. Upplýs-ari bíl koma til greina. Upplýs-ari bíl koma til greina. Upplýs-
ingar í síma 892 1688.ingar í síma 892 1688.ingar í síma 892 1688.ingar í síma 892 1688.ingar í síma 892 1688.

Mikil aukn-
ing í ýsuafla
Rúmum 1.060 tonnum af
ýsu var landað á Vestfjörð-
um í síðasta mánuði en á
sama tíma í fyrra var land-
að 681 tonni og hefur ýsu-
aflinn því aukist mikið á
milli ára. Á heildin litið er
lítilsháttar aukning á lönd-
uðum sjávarafla á Vest-
fjörðum. Í febrúar var
landað 4.576 tonnum en í
sama mánuði í fyrra var
landað 4.401 tonni og er
því aukning milli ára um
tæp 4%. Lætur nærri að
sami afli hafi komið á land
í febrúar ef tekið er mið af
dagafjölda í mánuðinum.
Af þorski var landað 2.410
tonnum en 2.539 tonnum á
sama tíma í fyrra. Stein-
bítsaflinn var 512 tonn en
439 tonn á sama tíma í
fyrra. Rækjuafli dregst
einnig saman á milli ára. Í
ár var landað 278 tonnum
en 555 tonnum á sama
tíma í fyrra.

Aðeins þrjátíu kettir hafa
verið skráðir hjá bæjar-
yfirvöldum í Ísafjarðarbæ.
Um síðustu áramót tók
gildi samþykkt um katta-
hald í Ísafjarðarbæ frá því
í haust. Þar segir að katta-
hald sé bannað í þéttbýli
og sumarbústaðahverfum í
Ísafjarðarbæ en þó ekki á
lögbýlum. Vilji menn hafa
ketti þarf því að sækja um
undanþágu til bæjarins og
greiða skráningargjald
sem er 1.500 krónur.

Þrjátíu kettir
komnir á skrá

Mánudaginn 15. mars síðastliðinn varð sá hörmulegi atburður á Selfossi að
ungur drengur á tólfta ári beið bana af slysaskoti. Almenningur er sleginn við
þessar fréttir. Skotvopn eiga að vera vel geymd og reyndar í læstum hirslum.
Engu að síður er stutt síðan voðaskot slasaði barn á Egilsstöðum, en þar fór bet-
ur en á horfðist. Hinn almenni borgari er að sjálfsögðu furðu lostinn yfir því að
þeim sem treyst er til þess að hafa skotvopn í fórum sínum, skuli ekki vera betur
treystandi. Vissulega er nokkuð til í því, en oft eru skýringar fleiri. Á sama tíma
og þessir voðaatburðir verða á Íslandi teljum við okkur geta sett út á aðra varð-
andi byssueign og meðferð skotvopna, en Bandaríkjamenn hafa orðið skotspónn
okkar Íslendinga og margra annarra þjóða í þeim efnum. En verðum við ekki að
taka til í okkar eigin ranni áður en við setjum út á aðra? Nú ætti að fara að for-
dæmi fyrrverandi sýslumanns á Ísafirði, sem situr í embætti sýslumanns á Sel-
fossi og skora á alla að skila inn óskráðum og ólöglegum vopnum.

Þegar Gunnar Tryggvason leigubifreiðastjóri í Reykjavík var drepinn 1968
var gripið til þess ráðs að gefa fólki færi á að skila vopnum án eftirmála og tals-
vert kom inn af þeim. Þetta er ráð sem hægt er að grípa til nú 36 árum seinna.
En þó svo verði gert verður þessi voðalegi atburður ekki tekinn aftur. Skotvopn
eru hættuleg í höndum þeirra sem ekki kunna með þau að fara og stundum einn-
ig í höndum þeirra sem ættu að kunna meðferðina. Það vonda er að við grípum
ekki til þess að fylgjast grannt með skotvopnum fyrr en eitthvað hræðilegt

hefur gerst og svo dofnar athyglin er frá líður. Öllum er illa brugðið þegar
menn deyja við vofveiflegar aðstæður. Enn meira bregður fólki þegar börn
eiga í hlut, sem ella hefðu átt framtíðina fyrir sér.

Minningu drengsins Ásgeirs Jónsteinssonar verður ekki sýnd fullkomin
virðing nema yfirvöld, lögregla og dómsmálaráðherra, grípi til viðbragða og
geri tvennt. Annars vegar er brýnt að kalla inn öll óskráð og ólögleg skotvopn.
Það þarf að gerast fljótt og vel. Það er óneitanlega undarlegt að heyra formann
Skotvís lýsa því yfir að mikill fjöldi slíkra vopna sé til út í þjóðfélaginu, en
Sigmar B. Hauksson hlýtur að vita hvað hann er að segja. Hitt brýna verkefnið
er að herða eftirlit með sölu og verslun með skotvopn og gera byssumönnum
að skila á ákveðnum fresti skýrslum um meðferð og geymslu skotvopna sinna.
Þetta dugar þó ekki gegn þeim sem smyglað hafa vopnum til landsins. Ef til
vill er lausnin að setja skilagjald á skotvopn og greiða fólki fyrir að skila þeim.
Peningar virðast oft hafa örvandi áhrif til athafna fólks.

Byssum verður ekki útrýmt með öllu í þjóðfélaginu og því er nauðsynlegt að
efla fræðslu samhliða eftirliti og auka ábyrgð byssusalanna. Sinna verður
þessu máli hið allra fyrsta hvort sem til þess verður skipuð nefnd eða ekki.

Foreldrum og aðstandendum þeirra sem eiga um sárt að binda er vottuð
samúð. Stærsti grunnskóli landsins er einnig í sorg. Gætni í meðferð skotvopna
verður aldrei nægileg, því miður.

Hreppsnefnd Reykhóla-
hrepps telur eina raunæfa sam-
einingarkostinn fyrir sveitar-
félagið vera suður á bóginn
miðað við núverandi sam-
göngur og landfræðilega legu.

Hreppsnefnefndin tekur fram
að íbúar hreppsins hafi hafnað
sameiningu til suðurs í al-
mennum kosningum árið
2002. Á síðasta fundi hrepps-
nefndar var tekið fyrir erindi

Fjórðungssambands Vestfirð-
inga um sameiningarmögu-
leika sveitarfélaga á Vestfjörð-
um.

Hreppsnefnd hefur ekkert á
móti því að Fjórðungssam-

bandið vinni tillögu um sam-
einingarkosti en telur ástæðu-
laust að veita Fjórðungssam-
bandinu umboð til þeirra hluta,
eins og segir í fundarsam-
þykkt.          – kristinn@bb.is

Eini raunhæfi sameiningar-
möguleikinn suður á bóginn

Reykhólahreppur

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar er
ánægður með fund sem hann
átti með forsvarsmönnum
Marels hf. og Póls hf. á dög-
unum og finnst saga þeirra fyr-
irtækja sem Marel hf. hefur
keypt traustvekjandi. Á dög-
unum hitti Halldór, Hörð Arn-
arson forstjóra Marels hf., og
Hörð Ingólfsson, stjórnarfor-

mann Póls hf. Fundur þeirra
var haldinn í kjölfar kaupa
Marels hf. á meirihluta hluta-
fjár í Póls hf. á Ísafirði.

Halldór segir að fréttir af
sölu Póls hefðu vakið með sér
blendnar tilfinningar sem
hefðu tekið mark af þeirri
döpru reynslu sem Vestfirð-
ingar hafi af eignarhaldi fyrir-
tækja annars staðar af landinu

í atvinnustarfsemi á Vestfjörð-
um.

„Forsvarsmenn Marel fóru
yfir sögu þeirra fyrirtækja sem
þeir hafa keypt í gegnum tíðina
og sú saga er traustvekjandi.
Þeir líta á Póls hf. sem eitt af
fyrirtækjunum í Marel sam-
stæðunni og miðað við þá
stefnu hlýtur Póls hf. að eiga
góða framtíð hér. Sem eining

innan þessarar samstæðu fær
Póls hf. aðgang að mun sterk-
ara sölu- og markaðskerfi sem
hlýtur að vera styrkur. Ég veit
að starfsfólk fyrirtækisins hef-
ur alla burði, hér eftir sem
hingað til, til þess að reka þetta
fyrirtæki af myndarskap og því
er engin ástæða til annars en
að óska þeim velfarnaðar við
eigendaskiptin“, sagði Halldór.

Saga fyrirtækja í Marelssam-
steypunni traustvekjandi

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Höfuðstöðvar Póls hf. á Ísafirði.

bb.is
– vefurinn

sem þúsundir
einstaklinga
sækja heim á
hverjum degi!
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> RÚV: 27. mars          kl. 22:35

Svefnleysi er spennumynd
um hremmingar tveggja
rannsóknarlögreglumanna
sem sendir eru frá Los Ange-
les til smábæjar í Alaska að
rannsaka morð á unglings-
stúlku. Annar þeirra verður
fyrir því óláni að skjóta hinn þegar hann reynir að hand-
taka mann. Í stað þess að að viðurkennta sekt sína fær
löggan upp í hendurnar óvænta fjarvistarsönnun.

Svefnleysi

> Stöð 2: 27. mars           kl. 21:35

Stríð við herinn segir frá Claire
Kubik sem er mikilsvirt í lögfræði-
stéttinni en segja má að allt líf hennar
hafi gengið upp. Skellurinn er því
rosalegur þegar á daginn kemur að
eiginmaður hennar er ekki sá sem
hann segist vera. Hann er fyrrverandi
sjóliði og bíður dóms fyrir aftöku sak-
lausra borgara. Aðalhlutverk leika
Ashley Judd og Morgan Freeman.

Stríð við herinn

> Sýn: 28. mars         kl. 14:50

Þá er komið að einum stærsta leik
ársins í Englandi. Arsenal mætir
Manchester United á Highbury en
liðin, ásamt Chelsea, eru í algjörum
sérflokki í úrvalsdeildinni. Skytturn-
ar ætla sér að endurheimta titilinn en
Rauðu djöflarnir hafa ekki sagt sitt
síðasta. Seint verður sagt að miklir
kærleikar sé með leikmönnum liðanna
og því líklegt að spjöld fari á loft.

Arsenal tekur á móti Man. Utd.

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Suðvestan 10-15 m/s og

rigning með köflum, en
úrkomulítið austanlands.

Hiti 5-10 stig að deginum,
en kólnar síðan ört.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestan 15-20 m/s og

víða éljagangur, en úr-
komulítið austanlands.

Yfirleitt vægt frost.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðvestan 15-20 m/s og
víða éljagangur, en úr-
komulítið austanlands.

Yfirleitt vægt frost.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðvestanátt og víða

vætusamt, en þurrt norð-
austan til. Hlýnandi veður.

Horfur á mánudag:
Suðvestanátt

og víða vætusamt.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Ætlar þú að sækja
viðburði á Skíðavik-

unni á Ísafirði 2004?
Alls svöruðu 528.

Já sögðu 241 eða 46%
Nei sögðu 216 eða 41%

Óvíst sögðu 71 eða 13%

Kirkjustarf

Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:Ísafjarðarkirkja:
Messa og altarisganga
sunnudaginn 28. mars

kl. 11:00. Kór Ísafjarðar-
kirkju syngur.

Hnífsdalskapella:
Sunnudagskóli, 28. mars

kl. 13:00.

Rokkhátíð þar sem alþýðan er í for-
grunni og poppararnir í aukahlutverki

BMXBMXBMXBMXBMX
Dr. GunniDr. GunniDr. GunniDr. GunniDr. Gunni

og hljómsveitog hljómsveitog hljómsveitog hljómsveitog hljómsveit
FuneralsFuneralsFuneralsFuneralsFunerals

GjörningaklúbburinnGjörningaklúbburinnGjörningaklúbburinnGjörningaklúbburinnGjörningaklúbburinn
Gus Gus DJsGus Gus DJsGus Gus DJsGus Gus DJsGus Gus DJs
Haddi BæjóHaddi BæjóHaddi BæjóHaddi BæjóHaddi Bæjó

Haudson WayneHaudson WayneHaudson WayneHaudson WayneHaudson Wayne
Jóhann JóhannssonJóhann JóhannssonJóhann JóhannssonJóhann JóhannssonJóhann Jóhannsson

Jói 701Jói 701Jói 701Jói 701Jói 701
Kippi KanínusKippi KanínusKippi KanínusKippi KanínusKippi Kanínus

MuggiMuggiMuggiMuggiMuggi
MugisonMugisonMugisonMugisonMugison

Siggi Björns BigBandSiggi Björns BigBandSiggi Björns BigBandSiggi Björns BigBandSiggi Björns BigBand
Singapore SlingSingapore SlingSingapore SlingSingapore SlingSingapore Sling

Skúli ÞórðarSkúli ÞórðarSkúli ÞórðarSkúli ÞórðarSkúli Þórðar
Steindór AnderssenSteindór AnderssenSteindór AnderssenSteindór AnderssenSteindór Anderssen

The 9/11sThe 9/11sThe 9/11sThe 9/11sThe 9/11s
The Lone-The Lone-The Lone-The Lone-The Lone-

some Travellersome Travellersome Travellersome Travellersome Traveller
TrabantTrabantTrabantTrabantTrabant
TristianTristianTristianTristianTristian

Listamennirnir
sem fram koma:

Mikill fjöldi listamanna
bæði aðkominna og heima-
manna munu koma fram á
rokkhátíðinni Aldrei fór ég
suður sem haldin verður á
Ísafirði laugardaginn fyrir
páskadag. Í þeim hópi eru
margir af framsæknustu
tónlistarmönnum landsins
og leggja þeir fram vinnu
sína án annars endurgjalds
en páskadvalar á Ísafirði.
Dagskrá hátíðarinnar var
kynnt fyrir blaðamönnum í
beitningarskúrunum í
Sundatanga á Ísafirði í síð-

ustu viku.
Tilurð hátíðarinnar má

rekja til hugmyndar sem
spratt upp hjá feðgunum
Mugison og Papamug, þ.e.
Arnar Elíasar Guðmunds-
sonar tónlistarmanns og
Guðmundar M. Kristjáns-
sonar, hafnarstjóra Ísafjarð-
arbæjar, um að setja á stofn
tónlistarhátíð á Ísafirði þar
sem alþýða manna yrði í
hlutverki stjarnanna.

„Við feðgar vorum að
drekka bjór í útlöndum síð-
astliðið sumar og fórum þá

að ímynda okkur stórhátíð
á Ísafirði þar sem venjulegt
fólk væri stjörnurnar og
poppstjörnurnar yrðu í al-
geru aukasæti. Okkur
fannst svo frábært að sjá
fyrir okkur plaggat þar sem
stærstu stafirnir væru „Dóri
Hermanns [Halldór Her-
mannsson, fyrrum hafnar-
vörður á Ísafirði] syngur
Swinging the blues away“
og svo væru helstu meik-
stjörnur landsins í pínkulitlu
letri. Við sátum þarna í
nokkra klukkutíma og vitir

menn við vorum búnir að
hanna stærsta og flottasta
festival í heimi“, segir Mugi-
son.

Feðgarnir héldu áfram að
ræða hugmyndina og und-
anfarið hafa ýmsir áhuga-
menn unnið að framgangi
hennar m.a. í samvinnu við
Skíðavikuna. „Okkur lang-
aði að bjóða nokkrum vin-
um úr bransanum vestur
og jafnframt langaði okkur
að sýna þeim af hverju við
feðgar búum á mörkum
hins byggilega heims,

ástæðan er náttúrlega aug-
ljós, fólkið hérna fyrir vest-
an. Án þess að detta í ein-
hvern nasisma þá finnst
okkur fólkið hérna með ein-
dæmum skemmtilegt og
opið, hér eru allir sérvitr-
ingar, allir hafa skoðanir á
öllu og okkur fannst hrein-
lega kominn tími til að
minna fólkið sjálft á þessa
staðreynd um leið og við
sýnum vinum og kunningj-
um hversu skemmtilegt það
getur verið hérna fyrir vest-
an“, segir Mugison.

Nöfn tónlistarmannanna
sem fram koma á hátíðinni
eru birt hér að neðan.

– kristinn@bb.is

Mugison svarar spurningum Stöðvar 2 í hráu verksmiðjuhúsinu við Sundahöfn.

Misjafnt veður mælist vel fyrir björgu
Leitarhundar og hunda-

eigendur í Björgunar-
hundasveit Íslands voru
með námskeið á Breiða-
dalseiði á laugardag. Auður
Yngvadóttir á Ísafirði er
með björgunarhund sinn
á námskeiðinu sem hún
segir hafa tekist vel. Fyrstu
tvo dagana var vonskuveð-
ur með tólf stiga frosti og
éljagangi uppi á heiði en
nú leikur veðrið við hund-
ana og eigendur þeirra
með sólskini og stillu. Auður
segir hafa reynt duglega á
hundana og þjálfara þeirraHundarnir og þjálfarar þeirra við æfingar á Breiðadalsheiði.
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> SkjárEinn: 27. mars     kl. 22:00

Hannibal Lecter
þekkja allir og í kvöld
sýnir SkjárEinn stór-
myndina Lömbin
þagna þar sem Jodie
Foster fer með hlut-
verk sálfræðingsins Clarice, sem leitar raðmorðingja. Hún
kemur sér í kynni við Lecter, sem situr inni fyrir fjölda-
morð, og freistar þess að fá hann til að hjálpa sér við leit-
ina. Hannibal Lecter er leikinn af Anthony Hopkins.

Lömbin þagna

Sælkeri vikunnar
er Hjördís Guðjónsdóttir á Flateyri

Kjúklinga-
réttur með
grænmeti

og sojasósu

Sportið í beinni

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Miðvikudagur 24. mars:
Kl. 19:30 – Meistaradeildin:
Chelsea - Arsenal.
Kl. 21:40 – Meistaradeildin:
Real Madrid – Mónakó.

Fimmtudagur 25. mars:
Kl. 19:50 – UEFA Cup:
Marseille – Liverpool.

Laugardagur 27. mars:
Kl. 12:15 – Enski boltinn:
Birmingham – Leeds.
Kl. 20:20 – Spænski bolt-
inn: Espanyol – A. Bilbao.

Sunnudagur 28. mars:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Bolton – Newcastle.
Kl. 14:50– Enski boltinn:
Arsenal – Man. United.

Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:Stöð 2:
Laugardagur 27. mars:
Kl. 14:50 – Enski boltinn:
Chelsea - Wolves

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 27. mars:
Kl. 12:30 – Enski boltinn:
Birmingham – Leeds
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Wolves

Sunnudagur 28. mars:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Bolton – Newcastle
Kl. 16:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Man. United.

Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:Canal+ Zap:
Laugardagur 27. mars:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Man. City – Fulham.

TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:TV Danmark 1:
Fimmtudagur 25. mars:
Kl. 20:00 – Meistaradeildin:
Barcelona – Celtic.

Laugardagur 27. mars:
Kl. 14:30 – Þýski boltinn:
Bochum – Schalke 04
Kl. 18:30 – Spænski boltinn:
Real Sociedad - Deportivo

Sunnudagur 28. mars:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Real Betis – Barcelona.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Sevilla.

TV4 Sweden:
Laugardagur 27. mars:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
WBA – Crystal Palace
Sunnudagur 28. mars:
Kl. 12:30 – Skoski boltinn:
Rangers – Celtic

Canal+ Sweden:
Sunnudagur 28. mars:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Chievo.

skrifa.com
Upplýsingavefur

gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og

allt annað til að
fullnýta búnaðinn.

Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka

daga frá kl. 13-23

Fermingar
Ísafjarðarkirkja, 28. mars kl. 11:00
Alberta Gullveig Guðbjartsdóttir, Urðarvegi 33.
Fanney Rósa Jónsdóttir, Mjallargötu 1.

Ísafjarðarkirkja, 8. apríl kl. 14:00
Anna Marzellíusardóttir, Tangagötu 17.
Arna Sigríður Albertsdóttir, Skipagötu 15.
Ásgeir Guðmundur Gíslason, Brunngötu 14.
Bára Jónsdóttir, Eyrargötu 6.
Egill Már Kolbeinsson, Hafraholti 22.
Helga Björk Stígsdóttir, Hrannargötu 9.
Ingibjörg Elín Magnúsdóttir, Stakkanesi 16.
Marta Kristín Magnúsdóttir, Eyrargötu 6.
Ólafur Davíð Bergsveinsson, Norðurvegi 2.

Hnífsdalskapella, 8. apríl kl. 11:00
Hlöðver Pálsson, Hlégerði 3.
Matthildur María Guðmundsdóttir, Heiðarbraut 12.

Hólskirkja í Bolungarvík, 8. apríl kl. 11:00
Dagný Ýr Kristjánsdóttir, Hafnargötu 123.
Elísabet Traustadóttir, Aðalstræti 18.
Kristján Jónsson, Holtabrún 2.
Ragnheiður Sjöfn Reynisdóttir, Traðarlandi 17.

Hólskirkja í Bolungarvík, 30. maí kl. 11:00
Andri Rúnar Bjarnason, Miðstræti 16.
Anna Ingrún Ingimarsdóttir, Hafnargötu 49.
Lilja Björk Friðbergsdóttir, Holtabrún 19.
Paul Lukas Smelt, Þjóðólfsvegi 9.
Silja Runólfsdóttir, Ljósalandi 9.
Snædís Björgvinsdóttir, Hjallastræti 14.
Benedikt Fannar Gylfason, Völusteinsstræti 17.
Bragi Helgason, Miðstræti 18.
Daníel Örn Antonsson, Holtabrún 1.
Guðbjörn Hólm Veigarsson, Bakkastíg 12b.
Hafsteinn Þór Jóhannsson, Heiðarbrún 1.
Lára Júlía Harðardóttir, Vitastíg 11.

Duglegur starfsmaður óskast
Óskum að ráða duglegan starfsmann til starfa við

slægingu o.fl. Þarf m.a. að geta annast skráningu,
verkstjórn og störf á lyftara. Vinnutími breytilegur.

Upplýsingar í síma 896 8913.

Matti Villa í landsliðið
Lúkas Kostic, þjálfari U17

landsliðs karla, hefur valið
18 leikmenn til að leika fyrir
hönd Íslands í milliriðli EM
sem fer fram í nágrenni
Sheffield á Englandi 24.-
28. mars. Þrír af þeim sem
nú voru valdir í landsliðið
tengjast Ísafirði.

Matthías Vilhjálmsson
sem nú keppir með FH ólst
hér upp og lék þar til á
síðasta ári með BÍ. Félagi
hans úr FH Haukur Ólafs-
son sem ættaður er frá Bol-
ungarvík og Ísafirði var
einnig valinn svo og Arn-

aldur Smári Stefánsson
úr ÍR sem ættir á að rekja
til Ísafjarðar og er auk
þess frændi Matthíasar.

Fjórði Ísfirðingurinn
Birkir Halldór Sverrisson
sem keppir með FH var
í æfingahópi liðsins en
hlaut ekki náð fyrir aug-
um þjálfarans að þessu
sinni. Íslendingar leika í
riðli með Norðmönn-
um, Englendingum og
Armenum. Efsta lið rið-
ilsins vinnur þátttöku-
rétt í lokakeppni EM sem
fram fer síðar á árinu.

Matthías Vilhjálmsson, fyrr-
um leikmaður BÍ, hefur verið
valinn í U17 landsliðið.

Frá Hjördísi Guðjónsdótt-
ur á Flateyri kemur uppskrift
af ljúffengum og hollum
kjúklingarétti þar sem allt
hráefnið er eldað á einni
pönnu. Tilvalið er að bera
hrísgrjón með. Á eftir er
boðið upp á sannkallaða
freistingu marengstertu með
rjóma og súkkulaðirúsínum
á milli og karamellukremi
ofan á. Hjördís segir einnig
gott að setja á milli gul epli í
bitum blandað saman við
rjóma og sýrðan rjóma.

300 g kjúklingabringa
2 msk matarolía til steik
ingar
2 msk sojasósa
25 g smjör til steikingar
1 meðalstór gulrót
125 g spergilkál
125 g agúrka
2-3 stilkar sellerí
½ dl sojasósa
1-2 tsk hunang eða púður
sykur
sítrónusafi

 
Skerið kjötið í strimla og

steikið í olíu á stórri pönnu.
Snúið kjötinu oft meðan á
steikingu stendur og dreypið
á það sojasósu. Takið kjötið af
pönnunni, skerið grænmetið í
jafnstóra strimla og steikið í
smjörinu. Byrjið á gulrótun-
um, þá sellerí, spergilkáli og
síðast agúrku.

Bætið steiktum kjúklinga-
bitum saman við grænmetið á
pönnunni og hitið vel. Bragð-
bætið með sojasósu og hun-
angi eða púðursykri. Kreistið
að lokum sítrónusafa yfir rétt-
inn
 

 Marengsterta
4 eggjahvítur
200 g sykur
2 bollar rice krispies

Búið til tvo marengsbotna

og bakið við 150-170°C í
50 mínútur. Setjið þeyttan
rjóma og súkkulaðirúsínur
á milli.

Karamellukrem
2 dl rjómi
120 g sykur
2 msk sýróp
30 g smjör
1 tsk vanilludropar

Hitið rjóma, sykur og
sýróp í potti. Blandið sam-
an við smjöri og vanillu-
dropum og látið kólna.
Hellið karamellukreminu
yfir kökuna.
 Ég skora á Gunnhildi
Brynjólfsdóttur á Brim-
nesveginum á Flateyri að
koma með næstu uppskrift-
ir.

Fjórðungssamband Vestfirðinga

Fjórðungssamband Vest-
firðinga hefur ritað sveitar-
félögum í fjórðungnum bréf
þar sem óskað er eftir afstöðu
sveitarstjórnanna til þess að
sambandið taki að sér vinnslu
tillagna um sameiningu sveit-
arfélaga á Vestfjörðum.

Nefnd um sameiningu sveit-
arfélaga, sem skipuð er af fé-
lagsmálaráðuneytinu, óskaði
eftir samstarfi við landshluta-
samtök um mótun sameining-
artillagna. Stjórn Fjórðungs-
sambandsins bendir á að fleiri
kostir séu í stöðunni en sam-

eining sveitarfélaga t.d.
aukið samstarf.

Í bréfinu kemur fram að
ef undirtektir sveitarfélag-
anna verði jákvæðar sé ætl-
unin að ljúka vinnunni fyrir
lok maí.

– kristinn@bb.is

Leiti sameiningar-
kosta á Vestfjörðum

örgunarhunda
sveitarinnar að ræða þar
sem hundarnir fái víðtæka
þjálfun en í lok námskeiðs-
ins gangist þeir undir próf.

Tveir hundaþjálfarar frá
Ísafirði taka þátt í námskeið-
inu en auk Auðar er Hörður
Sævar Harðarson með sinn
hund á námskeiðinu.Auður
segir námskeiðið hafa verið
flutt til Ísafjarðar með stutt-
um fyrirvara og vildi koma
á framfæri þökkum til þeirra
fjölmörgu sem hefðu verið
boðnir og búnir að liðsinna
sveitinni við að gera nám-
skeiðshaldið kleift.

í veðurhamnum sem sé
mjög gott því þegar á reyni
þurfi sveitin að fara út í
hvers kyns veður og oftar
en ekki af verra taginu.

Sextán hundar og þjálf-
arar þeirra, alls staðar af
landinu, taka þátt á nám-
skeiðinu. Til stóð að halda
það við Hrauneyjafossvirkj-
un en vegna snjóleysis var
því beint til Ísafjarðar þar
sem nægan snjó er að finna
á Breiðadalsheiði þó lítill
snjór sé í byggð. Auður seg-
ir um árlegt úttektarnám-
skeið Björgunarhunda-
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Fimmtán tilboð bárust í smíði á hafnsögubáti fyrir Ísafjarðarbæ

Lægsta tilboðið frá Kína
Fimmtán tilboð bárust í

smíði á hafnsögubáti fyrir
Hafnir Ísafjarðarbæjar en til-
boð í verkið voru opnuð hjá
Ríkiskaupum í síðustu viku.
Lægsta tilboð kom frá China
Shipbuilding Trading í Kína
að upphæð 44,4 milljónir
króna. Það er nýsmíði sem
boðin er tilbúin í Kína 8 mán-

uðum eftir undirskrift. Inni-
falið í tilboðinu er flutningur
til Íslands. Næst lægsta tilboð
barst frá Tórshavnar Skipa-
smiðju í Færeyjum að upphæð
46,5 milljónir króna og er það
nýsmíði sem afhent verður 150
dögum frá undirskrift samn-
ings.

Eitt tilboð barst frá skipa-

smíðastöð á Íslandi og var það
frá Ósey hf. í Hafnarfirði. Upp-
hæð þess er 48,9 milljónir
króna og er afhending áætluð
10 mánuðum frá undirskrift
samnings. Hæsta tilboðið barst
frá skipasmíðastöð í Víetnam
að upphæð 84 milljónir króna.
Skemmsti afhendingartíminn
var hjá skipasmíðastöð á Spáni

sem er tilbúin að afhenda hafn-
sögubát eftir einn mánuð. Það
tilboð er 82,6 milljónir króna.

Í útboðslýsingu kemur fram
að bolur bátsins skuli vera úr
stáli og hann mætti vera 15
metrar að lengd og 5 metrar
að breidd. Þá er þess getið að
báturinn skyldi ná að lágmarki
9 sjómílna hraða.   – hj@bb.is Lóðsbáturinn Þytur fær viðhald á Pollinum á Ísafirði.

Snjóflóðarannsóknarstöð

Tekur til starfa
á Ísafirði í haust

Þær sparnaðaraðgerðir
sem nú eru í gangi á Veður-
stofu Íslands hafa ekki áhrif
á fyrirætlanir um að setja á
fót miðstöð snjóflóðarann-
sókna á Ísafirði að sögn
Magnúsar Jónssonar veður-
stofustjóra.

„Þessi starfsemi er með
sérstaka fjárveitingu á fjár-
lögum og því verður engin

breyting þar á. Við stefnum
að því að starfsemi stöðvar-
innar hefjist síðla sumars“,
sagði Magnús. Starfsmaður-
inn sem mun verða á stöðinni
á Ísafirði er við nám og líkur
því í vor. Stofnun miðstöðv-
arinnar hefur lengi verið bar-
áttumál bæjaryfirvalda í Ísa-
fjarðarbæ.

– hj@bb.is

Nýstofnað heilsubæjarverk-
efni í Ísafjarðarbæ og rann-
sóknar- og þróunarsvið Lýð-
heilsustöðvar hyggjast taka
höndum saman um að vinna

að langtíma rannsókn á heilsu-
fari íbúa sveitarfélagsins.
Hermann Níelsson, formaður
framkvæmdanefndar verkefn-
isins, segir afar gagnlegt að

meta stöðu andlegra og líkam-
legra heilsufarsþátta hjá íbúum
svæðisins með það fyrir aug-
um að hægt verði að meta ár-
angur þess með endurtekinni
rannsókn síðar.

Að heilsubæjarverkefninu
standa grasrótarsamtök sem
byggja á fyrirmynd frá Heilsu-
bænum Bolungarvík og voru
stofnuð á ráðstefnu sem nem-
endur í MÍ héldu fyrir tæpum
hálfum mánuði. Þá var kosin
níu manna framkvæmdanefnd
fyrir verkefni og er Hermann

Níelsson formaður hennar.
Aðrir nefndarmenn eru Jóna
Benediktsdóttir, ritari, Sig-
ríður Jóhannsdóttir, gjaldkeri,
Steingrímur Þorgeirsson, Stef-
án Dan Óskarsson, Arndís
Björnsdóttir, Ellert Örn Erl-
ingsson, Högni M. Þórðarson,
Steinunn Guðný Einarsdóttir.

Framkvæmdanefndin hefur
ákveðið að meðal fyrstu verk-
efna hennar verði að kynna
heilsueflingu og almennings-
íþróttir sem fyrir eru í bæjar-
félaginu.       – kristinn@bb.is

Stefnt að langtímarann-
sókn á heilsufari íbúa

Nýstofnað heilsubæjarverkefni í Ísafjarðarbæjar

Segja má að árstíðirnar hafi tekist á að undanförnu á Vestfjörðum. Vetur ríkti um tíma með frosti og snjókomu en lét
undan fyrir hlákutíð. Til skamms tíma leit út fyrir að vorið væri komið, götur orðnar þurrar, fjöllin nær snjólaus og gróð-
urinn kominn á skrið. Tæpast er hægt að segja að það sé vetrarlegt á Ísafirði eins og dagatalið mælir fyrir um og e.t.v.
væri nær að segja að það væri haustlegt um að litast nú þegar hefur snjóað í fjöll og eylítið í byggð. Víða voru garð-
eigendur farnir að njóta blómstrandi krókusa og vetrargosa sem nú eru þaktir snjó. Á Austurvelli á Ísafirði voru laukar
farnir að gægjast upp úr moldinni og runnar farnir að bruma eins og sjá má á meðfylgjandi mynd.   – kristinn@bb.is

Flugvöllurinn á Þingeyri

Fyrirhugað er að bjóða út
lengingu á Þingeyrarflugvelli
í haust. Flugvalla- og leiðsögu-
svið Flugmálastjórnar hefur í
samstarfi við Flugfélag Íslands
gert athuganir á lengingu flug-
brautar á Þingeyrarflugvelli
þannig að Fokker 50 geti notað
brautina án þungatakmarkana.
Frá þessu er greint á Þingeyr-
arvefnum. Þar segir einnig að
ráðgjafafyrirtækið Hönnun hf.
hafi verið fengið til aðstoðvar
við athugun á valkostum um
lengingu á flugbrautinni.

Um er að ræða 260 metra
lengingu út í sjó, frágang á
öryggissvæðum og lagningu
slitlags á flugbrautina. Einnig
þurfi að færa þjóðveginn sem
liggur ofan við flugbrautina

að sunnanverðu.
Áætlaður kostnaður við

framkvæmdina er 168 millj-
ónir króna. Í núgildandi sam-
gönguáætlun er gert ráð fyrir
fjárveitingum vegna lenging-
arinnar árin 2004, 2005 og
2006 en 5 milljónum var varið
til undirbúnings á árinu 2003.
Reiknað er með framkvæmdir
hefjist árið 2005 og ljúki á
árinu 2006.

Fram hefur komið í máli
Sturla Böðvarssonar, sam-
gönguráðherra, að hugmyndin
sé að efla Þingeyrarflugvöll
sem varaflugvöll fyrir flug til
Ísafjarðar. Flugvellirnir tveir
nýtist svæðinu best ef þeir eru
reknir saman sem tvær flug-
brautir.         – kristinn@bb.is

Lenging brautar
boðin út í haust
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