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Nemendum í háskólanámi
með lögheimili á Vestfjörðum
fjölgaði úr 127 árið 1997 í
294 árið 2004, eða um 131%.
Mesta fjölgunin á sér stað frá
1999, þegar nemendur voru
137 til 2002 þegar þeir voru
orðnir 275, en fyrsta árið fjölg-
ar nemendum um 41, það
næsta um 50 og það þriðja um
35 manns. Fjölgunin virðist
vera í samræmi við þróun sem
er að eiga sér stað á landsvísu,
þó reyndar sé fjölgun nem-

enda nokkuð meiri á Vest-
fjörðum en á landsvísu, eða í
Reykjavík. Nemendum í há-
skólanámi á landinu öllu fjölg-
aði úr 10.142 í 18.243 á tíma-
bilinu, eða um tæp 80%. Nem-
endum í háskólanámi í Reyk-
javík fjölgar á sama tíma úr
5.337 í 8.436, eða um 58%,
og er hlutfallsleg aukning
hvergi minni á landinu.

Fjölgun nemenda er ekki
síst að eiga sér stað á meðal
nemenda í fjarnámi, en þeir

voru 29 á Vestfjörðum árið
1997 en voru orðnir 134 árið
2004, og er það fjölgun um
362%. Á landsvísu hefur fjar-
nemum fjölgað um 734%, eða
úr 329 árið 1997 í 2.754 árið
2004. Árið 1997 var hlutfall
fjarnema á Vestfjörðum tæp
23%, en árið 2004 var hlut-
fallið komið upp í 54%. Á
landsvísu voru fjarnemar 3%
allra háskólanema árið 1997,
en voru orðnir 15% árið 2004,
og fer sífjölgandi á tímabilinu.

Um þessar mundir er liðið
um ár frá því Háskólasetur
Vestfjarða var stofnað, en að
því standa yfir þrjátíu aðilar,
þar á meðal allir háskólar
landsins. Gera má ráð fyrir að
háskólanemendum hafi fjölg-
að nokkuð sökum þess, og
séu nú fleiri en þeir voru árið
2004, áður en háskólasetrið
kom til, en Hagstofa Íslands
hefur ekki birt tölur yfir þá
síðan 2004. Nýuppgert og
glæsilegt húsnæði Háskóla-

setursins var formlega opnað
í febrúar, en það er í Vestra-
húsinu á Ísafirði. Samkvæmt
áætlun um vöxt og viðgang
Háskólasetursins er gert ráð
fyrir að eftir fimm ár verði
nemendafjöldinn kominn vel
á fimmta hundraðið. Háskóla-
setrið hefur þegar komið sér
fyrir á kennsluskrá Háskóla
Íslands fyrir næsta vetur með
samtals 12,5 einingar á tveim-
ur námsbrautum.

– eirikur@bb.is

Mikil fjölgun háskólanema á Vestfjörðum

Fjölga á
rað- og par-
húsalóðum

Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt til-
lögu umhverfisnefndar um
að deiliskipulagi lóða í
Lundahverfi í Skutulsfirði
verði breytt. Nánar tiltekið
er lagt til að deiliskipulag-
inu verði breytt við Birki-
lund 1 til 5 og Furulund 1
til 7. Markmið breytingar-
innar er að lóðum við þess-
ar götur verði fjölgað og
húsgerð breytt.

Í Lundahverfi á Tungu-
skeiði var áður gert ráð
fyrir lóðum undir 54 íbúð-
ir. Þar af var gert ráð fyrir
24 íbúðum í fjórum fjöl-
býlishúsum, en að sögn
Stefáns Brynjólfssonar,
byggingarfulltrúa bæjar-
ins, virðist ekki vera þörf
fyrir slíkt húsnæði. Meiri
eftirspurn ku eftir raðhús-
um og parhúsum, og verð-
ur tekið tillit til þess við
vinnslu nýs skipulags fyrir
svæðið. Hugmyndir eru
uppi um að minnka lóðirn-
ar, og jafnvel bæta við
einni götu, en málið er eins
og áður segir í vinnslu.

– eirikur@bb.is

Lundahverfi

Fulltrúar Ísafjarðarbæjar
sem fóru fyrir hönd bæjarins
á sýninguna Verk og vit sem
haldin var um helgina eru
mjög ánægðir með hvernig til
tókst. „Þetta gekk mjög vel.
Við renndum dálítið blint í
sjóinn en básinn okkar vakti
mikla athygli. Það var risastór
loftmynd af Ísafirði á gólfinu

sem fólk kom mikið til að
skoða. Það var mikið spurt
um uppbygginguna hér fyrir
vestan sem hefur verið í frétt-
um að undanförnu og líka um
lóðaverð. Svo voru margir að
segja manni að þeir ættu góðar
minningar héðan að vestan.
Það var mikið af fólki og meira
rennerí en maður bjóst við.

Við buðum uppá sérbakaðar
kringlur og kókoslengjur og
sérlagaðan mysudrykk sem
rann ljúflega niður. Og auðvit-
að harðfisk, það er klassískt“,
segir Rúnar Óli Karlsson
ferðamálafulltrúi bæjarins.

Ísafjarðarbær var eina sveit-
arfélagið utan af landi sem
tók þátt í sýningunni en auk

þess voru Reykjavík og Hafn-
arfjörður með kynningar.
Verk og vit er fagsýning í
skipulags- og byggingageir-
anum og er framhald af Bygg-
ingadögum Samtaka iðnaðar-
ins (SI) og sýningunni Con-
struct North, sem haldin var í
Laugardalshöll í ársbyrjun
2002.           – gudrun@bb.is

Sýningarbás Ísafjarðarbæjar vakti
mikla athygli á sýningunni Verk og vit

Bás Ísafjarðarbæjar á sýningunni Verk og vit. Ljósm: Þórður Magnússon.
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FORSTÖÐUMAÐUR UPPLÝSINGAMIÐ-
STÖÐVA FERÐAMÁLA FYRIR VESTFIRÐI

Ísafjarðarbær auglýsir stöðu forstöðu-
manns Upplýsingamiðstöðvar Vest-
fjarða með aðsetur á Ísafirði.
Forstöðumaður upplýsingamiðstöðv-
arinnar sér um daglegan rekstur á
upplýsingamiðstöð ferðamála fyrir
Vestfirði sem felst m.a. í eftirfarandi:
· Skipulagi og stjórnun upplýsinga-
öflunar og upplýsingamiðlunar um
ferðaþjónustu á Vestfjörðum.
· Þátttöku í markaðssetningu ferða-
þjónustu á Vestfjörðum.
· Hefur umsjón með styrkumsóknum
fyrir Ísafjarðarbæ í hina ýmsu sjóði
ef óskað er eftir.
· Þátttaka í skipulagningu helstu við-
burða í Ísafjarðarbæ í samvinnu við
hagsmunaaðila.
Hæfniskröfur:
Háskólamenntun æskileg.
Reynsla af sambærilegum störfum er
kostur.
Þekking á ferðaþjónustu á Vestfjörðum.
Leiðtoga- og skipulagshæfileikar.
Ákveðni og færni í mannlegum sam-
skiptum.
Góð tölvufærni er nauðsynleg.
Góð íslensku- og enskukunnátta og
helst Norðurlandamáli eða þýsku.
Gert er ráð fyrir að viðkomandi geti
hafið störf 1. maí nk.
Umsóknir skulu sendar á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði. Nánari upplýsingar eru veitt-
ar í síma 450 8000, í netfangi
thorleifur@isafjordur.is eða á
www.isafjordur.is. Umsóknarfrestur
rennur út 5. apríl 2006.

Umsýsla skipaskrár á for-
ræði sýslumannsins á Ísafirði

Til stendur að umsýsla
skipaskrár verði á forræði
sýslumannsins á Ísafirði, Sig-
ríðar Bjarkar Guðjónsdóttur,
að því er fram kemur á vef
dómsmálaráðuneytisins.
Ráðuneytið hefur áður lýst
yfir vilja sínum til að flytja
ýmis verkefni til sýslumanns-
embætta utan höfuðborgar-
svæðisins, ekki síst í kjölfar
þeirra breytinga sem eru yfir-
vofandi í lögreglumálum á
landinu en til stendur að lagt
verði fram frumvarp fyrir vor-
þing um að lögregluumdæm-
um á Íslandi verði fækkað í
15 og að þau fjögur lögreglu-
embætti sem nú eru á Vest-
fjörðum verði sameinuð í eitt
lykilembætti sem verður

stjórnað frá Ísafirði.
Í tilkynningu dómsmála-

ráðuneytisins segir meðal
annars um breytingarnar:
„Embætti á landsbyggðinni
geta nú sérhæft sig í ákveðn-
um málaflokkum og borið á
þeim ábyrgð, þar sem aðgang-
ur allra notenda er orðinn jafn
greiður. Þannig mun umsýsla
skipaskrár t.d. verða á forræði
sýslumannsins á Ísafirði, þar
sem aukin þekking verður til
staðar í málaflokknum.“

Dóms- og kirkjumálaráðu-
neytið hefur þegar lagt drög
að því að meðal annarra verði
eftirfarandi verkefni flutt til
minni sýslumannsembætta:
Miðstöð ættleiðinga, sjóðir-
og skipulagsskrár, miðstöð

fasteignasölueftirlits, útgáfa
Lögbirtingablaðsins, málefni
bótanefndar, málefni skjala-
þýðenda, miðstöð eftirlits með
útfararþjónustu, miðstöð
happdrættiseftirlits, innheim-
tumiðstöð sekta og sakar-
kostnaðar. Telur ráðuneytið
að heildarkostnaður við fjölg-
un starfa og flutning ofan-
nefndra verkefna, að undan-
skildum flutningi á innheimtu-
miðstöð sekta og sakarkostn-
aðar nemi um 50 milljónum
króna á ársgrundvelli.

Tekið skal fram að þó lög-
regluumdæmum fækki, skv.

frumvarpi dómsmálaráðherra,
þá stendur ekki til að fækka
lögreglustöðvum og hvað við-
kemur Vestfjörðum verður
sérstaklega kveðið á um að
utan aðalstöðvar lögreglu á
Ísafirði, skuli vera lögreglu-
stöð á Patreksfirði, á Hólma-
vík og í Bolungarvík, og verða
sams konar ákvæði um fleiri
embætti á landinu. Þá verður
skipulagi ákæruvalds breytt
þannig að lögreglustjórar
verði aðeins með ákæruvald í
venjulegum lögreglumálum,
á milli lögreglustjóra og rík-
issaksóknara starfi saksókn-

arar, sem beri ábyrgð á með-
ferð ákæruvalds með vísan til
ákveðinna embætta, lands-
hluta eða málaflokka og lúti
eftirliti ríkissaksóknara en fái
lögreglumenn til samstarfs við
rannsókn mála, svo sem efna-
hagsbrota.

Frumvarp til breytinga á
lögreglulögum verður lagt
fram á vorþingi auk frumvarps
til laga um ákæruvaldið sam-
hliða því sem unnið er að loka-
gerð nýs frumvarps til laga
um meðferð opinberra mála.

– eirikur@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Matthías Vilhjálmsson.

Matti Villa
orðaður við

Everton
Ísfirski fótboltakappinn

Matthías Vilhjálmsson,
hefur verið valinn í lands-
lið leikmanna yngri en 21
árs en hann er einnig byrj-
unarmaður í meistara-
flokki FH, aðeins 19 ára
að aldri. Matthías ólst upp
á Ísafirði og lék með BÍ
þar til 2003. Hann þykir
bráðefnilegur knatt-
spyrnumaður og hefur
m.a. gert góða hluti með
U-17 landsliðinu á Evr-
ópumeistaramótinu 2004.

Matthías var nýlega
orðaður við enska úrvals-
deildarliðið Everton á
enskum netsíðum en hann
var til reynslu hjá liðinu
og æfði með þeim í vetur.
Að því er fram kemur á
fotbolti.net ætla Everton-
menn að fylgjast vel með
Matthíasi í sumar.

– thelma@bb.is

Ásdís Svava
Hallgrímsdóttir.

Tekur þátt
í Ungfrú

Reykjavík
Ísfirðingurinn Ásdís

Svava Hallgrímsdóttir
tekur þátt í keppninni um
titilinn Ungfrú Reykjavík
sem haldin verður á fimm-
tudagskvöld. Ásdís Svava
er 19 ára gömul og á þriðja
ári í Verzlunarskóla Ís-
lands. Foreldrar hennar
eru Hallgrímur Magnús
Sigurjónsson og Jóhanna
Einarsdóttir á Ísafirði en
sjálf er hún búsett í Kópa-
vogi.

Þess má geta að Ungfrú
Reykjavík verður sjón-
varpað í beinni útsendingu
á Skjá einum á fimmtu-
dagskvöld.

– thelma@bb.is

Síðasti hlutinn í nýbygg-
ingunni við Hafnarstræti 19 á
Ísafirði er seldur að sögn
Björgmundar Guðmundsson-
ar, forstjóra byggingafyrir-
tækisins Ágústs og Flosa ehf.

„Það eru ánægjuleg tíðindi
að vera að byggja í miðbænum
og að allt sé selt. Þetta klárast
í síðasta lagi í ágúst en eitthvað
verður afhent fyrr. Þetta hefur
gengið það vel. Neðri hæðin
verður afhent í maí-júní þrátt

fyrir að ég hafi frest fram í
ágúst. Í húsinu verða fjórar
íbúðir og auk þess verslunar-
húsnæði á neðri hæð-
inni“,segir Björgmundur.

Að sögn Björgmundar
keypti Sundatangi, félag í eigu
Ágústs Gíslasonar og Flosa
Kristjánssonar, neðstu hæðina
og leigja stærstan hluta hennar
til Sparisjóðs Vestfirðinga,
sem flytur í húsnæðið í haust.
Þrenn hjón stóðu í upphafi að

byggingu hússins, en bygg-
ingafyrirtækið tók síðar alfar-
ið við verkinu. Fyrrnefnd hjón
keyptu þrjár af fjórum íbúðum
hússins af Ágústi og Flosa og
síðustu íbúðina keyptu Krist-
ján Jóhannsson og Inga Ólafs-
dóttir. Fyrsta skóflustungan að
húsinu var tekin snemma í
nóvember og hönnuðir húss-
ins eru arkitektarnir Hugrún
Þorsteinsdóttir og Jón Grétar
Magnússon. – gudrun@bb.is

Síðasti hluti nýbyggingarinn-
ar við Hafnarstræti seldur

Frá steypuframkvæmdum við hið nýja hús sem rís við Hafnarstræti.

12.PM5 5.4.2017, 10:192



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 22. MARS 2006 33333

Héraðsdómur

Dómar
á netið
Dómstólaráð Íslands

hefur opnað vefinn dom-
stolar.is, en þar má meðal
annars finna flesta dóma
allra héraðsdómstóla á Ís-
landi, en þeirra á meðal er
auðvitað Héraðsdómur
Vestfjarða. Þetta er í fyrsta
sinn sem dómar allra hér-
aðsdómstóla birtast skipu-
lega á netinu, en Hæsti-
réttur Íslands hefur birt
sína dóma á netinu árum
saman auk þess sem Hér-
aðsdómur Norðurlands
hefur haft þennan vana á
um nokkurt skeið.

Á domstolar.is er einnig
að finna leitarvél sem hægt
er að nota til að leita uppi
einstaka dóma. Auk þess
sem flestir dómar birtast á
vefnum er hægt að nálgast
dagskrár allra héraðsdóm-
stólanna og flesta dóms-
úrskurði, auk ýmissa ann-
arra upplýsinga um hér-
aðsdómstólanna.

– eirikur@bb.is

Gengið til
samninga

Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt að
ganga til samninga við Ís-
blikk ehf. á Ísafirði um
endurnýjun á þaki leik-
skólans Eyrarskjóls.

Ísblikk átti lægsta tilboð
í verkið og hljóðaði það
upp á 3.418.695 krónur,
en kostnaðaráætlun verks-
ins var nokkuð hærri, eða
4.289.102 krónur. Fimm
tilboð bárust í verkið.
Ágúst og Flosi ehf. buðu
6.855.343 krónur. S.Z.Ól.
trésmiðja ehf. í Bolungar-
vík bauð 3.859.333 krón-
ur, Spýtan á Ísafirði bauð
3.927.485 krónur og Vest-
firskir Verktakar ehf. buðu
4.160.165 krónur.

Ásthildur Cesil Þórðar-
dóttir, garðyrkjufræðingur
á Ísafirði, hefur tekið við
stöðu ábyrgðarmanns á
málefnin.com.

Ásthildur tekur við vef-
num af Stefáni Helga
Kristinssyni, en nokkur
styr stóð um vefinn á síð-
ustu starfsdögum hans, og
hafði Stefán lokað vefnum
tímabundið þegar Ásthild-
ur ákvað að taka við af
honum, og sagði Stefán
við Morgunblaðið að lok-
unin tengdist því að not-
andi vefsins hafi sett tengil
á síðuna sem vísaði á aðra
síðu þar sem var að finna
tölvupóstsskeyti Jónínu
Benediktsdóttur.

Ásthildur
tekur við

Sýningin 3L expo verður
kynnt fyrir vestfirskum fyrir-
tækjum í Stjórnsýsluhúsinu á
Ísafirði á föstudag kl. 18. 3L
expo er vörusýning í heilsu-
og íþróttageiranum sem hald-
in verður í Egilshöll í haust.
Kynningarfundurinn er hugs-
aður fyrir fyrirtæki sem gætu
hugsað sér að taka þátt í sýn-

ingunni í haust. Á heimasíðu
sýningarinnar, 3lexpo.is, segir
meðal annars:

„Sýningin 3L expo er hugs-
uð fyrir alla þá sem að á ein-
hvern hátt koma að heilsu,
sporti eða vellíðan. Sýningin
tekur á öllum þáttum lífs, líðan
og líkama. Heildsalar að leita
eftir smásölum eða smásalar

sem vilja sýna almenningi
hvað þeir hafa fram að færa.
Allir sem tengjast líkamanum
beint, hvort sem það eru nudd-
arar, smáskammtalæknar,
hnykkjarar, þeir sem eru með
göngugreiningar, aðrar lík-
amsmælingar, fótaaðgerða-
fræðingar og margir fleiri.

Allir sem eru að flytja inn

og/eða selja fæðubótarefni
verða saman á einu svæði, en
þar er mikil gróska um þesssar
mundir og margar nýjungar
geta litið dagsins ljós. Mat-
vælaframleiðendur og inn-
flutningsaðilar á heilsusam-
legum matvælum eru ómiss-
andi á 3L EXPO. Bílaumboð
að kynna bíla, með búnaði

sem eykur vellíðan og öryggi
í akstri á heima á 3L EXPO.
Húsgögn og rúm sem auka
vellíðan og lífsgæði verða ör-
ugglega fyrirferðamikil á sýn-
ingunni. Á skautasvellinu
verður búin til skemmtileg úti-
vistarstemmning. m.a. verður
búið til snjófjall fyrir þá sem
tengjast útivist.“ – eirikur@bb.is

3l expo sýningin kynnt á Ísafirði

Húsnæðismál Grunnskólans á Ísafirði

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
telur að ekki sé rétt að flytja
tvo árganga til bráðabirgða í
húsnæði gamla Íshúsfélags-
ins, eins og hefur verið til um-
ræðu upp á síðkastið, og hefur
falið byggingarnefnd um
framtíðarhúsnæði Grunnskól-
ans á Ísafirði að gera tillögu
um aðra lausn. Fulltrúar bygg-
ingarnefndarinnar komu á
fund bæjarráðs á mánudag til
að ræða um málið, og var þetta
niðurstaða bæjarráðs. Flutn-
ingur tveggja árganga í umrætt
húsnæði hafði verið sam-
þykktur af bæjarstjórn þegar
upp kom ágreiningur á milli
bæjaryfirvalda og skólayfir-
valda um hvaða aldurshópa
ætti að flytja í húsnæðið.

Það þykir nokkrum vand-
kvæðum bundið að vera með
yngri bekki í Íshúsfélaginu þar
sem vart er hægt að tala um að
skólalóð sé til staðar, auk þess
sem ein helsta umferðaræð
bæjarins liggur þar framhjá.
Þá þykir einnig erfitt að færa
eldri bekki í húsið þar sem

Tillagan um þessa lausn
kom upphaflega frá skóla-
stjóra og aðstoðarskólastjóra
GÍ, en áður hafði verið rætt
um að breyta húsnæði á ann-
arri hæð sundhallarhússins á
Ísafirði, svo nota mætti það til
skólahalds auk þess sem
kaupa átti færanlegar skóla-
stofur. Ljóst er að sá kostur er
mun kostnaðarsamari en að
að breyta Íshúsfélagshúsnæð-
inu, en kostnaður við breyt-
ingar á sundhallarhúsnæðinu
einn og sér var áætlaður um
19,2 milljónir á meðan gert
var ráð fyrir að breytingar á
Íshúsfélagshúsnæðinu myndu
kosta um 7,5 milljónir. Verið
er að leita tímabundinnar
lausnar á húsnæðisleysi á
meðan framkvæmdir standa
yfir við nýtt sérgreinahús
grunnskólans. Húsnæði gam-
la Íshúsfélagsins er sama hús-
næði og Fræðslumiðstöð
Vestfjarða nýtti þar til hún
fluttist niður í Vestrahús fyrir
skemmstu.

– eirikur@bb.is

mikil kennaraskipti eru hjá
þeim, en nokkur gangur er frá
grunnskólasvæðinu og upp að
Íshúsfélagi. Þá má geta þess

að hluti hússins er atvinnu-
húsnæði þar sem meðal annars
er unnið loðdýrafóður, og er
ammoníak meðal þeirra efna

sem eru notuð þar, sem þýðir
meðal annars að heilbrigðis-
yfirvöld þurfa að samþykkja
alla skólastarfsemi í húsinu.

Húsnæði gamla Íshúsfélagsins.

Fara fram á að nýrra lausna verði leitað
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Fermingarsýning verslunar- og þjónustu-
fyrirtækja á Ísafirði sem haldin var um
helgina tókst mjög vel að sögn Sigríðar

Jónu Sigurjónsdóttur hjá versluninni Jóni
og Gunnu. „Þetta var mjög skemmtilegt og

gekk vel. Það var mjög góð mæting og
krakkarnir stóðu sig frábærlega og var
almenn ánægja með sýninguna. Það er

gaman þegar fólk tekur sig saman og gerir
eitthvað“, segir Sigríður. Sýningin var nú

haldin í fjórða sinn en markmið hennar er
að gefa fermingarbörnum og aðstand-

endum þeirra hugmyndir að gjöfum,
hárgreiðslum, fötum og fleiru sem við-

kemur fermingardeginum. Níu fermingar-
börn tóku þátt í að sýna hvað fyrirtækin

sem stóðu að sýningunni hafa upp á að
bjóða en fyrirtækin voru Hárkompaníið, SKG veitingar, Silfurtorg, Jón og

Gunna, Skóverslun Leós, Hafnarbúðin, Gullauga, Bókhlaðan, Netheimar
og Þristur. – gudrun@bb.is

Velheppnuð fermingarsýning
Fermingarbörn sýndu fermingarföt. Ljósmyndir: Hrafn Snorrason.

Svarthöfði þótti flott-
astur á grímuballi KFÍ

Grímuball Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar og stuðn-
ingsmanna þess, Ísfólksins, var haldið í áttunda sinn í
Krúsinni á Ísafirði á laugardagskvöld. Húsfyllir var í
Krúsinni og þótti skemmtunin afar vel heppnuð. Grímu-
dansleiknum vex ásmegin með hverju árinu og er greini-
legt að sífellt meira er lagt undir til að gera sem besta
búninga en kosning fer fram á dansleiknum um það
hver er í flottasta búningnum.

Í þetta sinn var það Jakob Einar Úlfarsson sem klæddur
var sem Svarthöfði sem fór með sigur af hólmi. Í öðru
sæti var Snorri Hinriksson sem var í gervi prumpupoka
en þess má geta að Snorri hefur verið í efstu sætum und-
anfarin ár og sigraði í fyrra.

Í þriðja sæti var Baldur Páll Hólmgeirsson en hann
var Beetlejuice. Í fjórða sæti var Eygló Jónsdóttir og hét
búningurinn hennar Overdós. Í boði voru vegleg verð-
laun frá Flugfélagi Íslands, SKG veitingum, Stúdíó
Dan, Hárkompaní, versluninni Silfurtorgi, Hamraborg,
Blómaturninum, BT og KFÍ.                – thelma@bb.is
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Rúmar 65 milljónir króna úr
Húsafriðunarsjóði til Vestfjarða

Húsafriðunarnefnd hefur
úthlutað styrkjum fyrir árið
2006 og fara rúmar 65 millj-
ónir króna til Vestfjarða. Tíu
kirkjur á Vestfjörðum fá styrk
og af þeim fær Þingeyrarkirkja
við Dýrafjörð hæstan styrk,
eða 4 milljónir króna. Kaldr-
ananeskirkja á Ströndum fær
3 milljónir, Bíldudalskirkja 1
milljón, Patreksfjarðarkirkja
750 þúsund, bænahúsið í
Furufirði, Gufudalskirkja í
Reykhólasveit og Staðarkirkja
í Aðalvík fá hver um sig 200
þúsund, Kirkjubólskirkja í
Valþjófsdal og Sæbólskirkja

á Ingjaldssandi fá 150 þúsund
hvor og Brjánslækjarkirkja
fær 100 þúsund krónur.

Gamla Faktorshúsið á Ísa-
firði fær 4 milljónir króna und-
ir liðnum hús á safnasvæði og
sem friðuð hús fá Gamla salt-
húsið á Þingeyri 4 milljónir
og Klausturhólar í Flatey á
Breiðafirði 300 þúsund. Þá
fær bæja- og húsakönnun í
Flatey á Breiðafirði 750 þús-
und.

Önnur verkefni á Vestfjörð-
um sem fá styrk eru 21 talsins
og hæstan styrk fær Vélsmiðja
Guðmundar J. Sigurðssonar á

Þingeyri eða 5 milljónir króna
og Vatneyrarbúð á Patreks-
firði fær 4 milljónir. Skjald-
borgarbíó á Patreksfirði, Eyr-
ardalsbærinn í Súðavíkur-
hreppi, gamla prestsseturhús-
ið á Brjánslæk á Barðaströnd
og gamli barnaskólinn á Ísa-
firði fá hver um sig 3 milljónir
króna. Einarshús/Péturshús í
Bolungarvík, Verslunin
Bræðurnir Eyjólfsson á Flat-
eyri, Miðstræti 3 í Bolungar-
vík, Smiðjan á Bíldudal og
Staður í Reykhólasveit fá 2
milljónir hver.

Eina milljón fá hákarlahjall-

ar og skemma á Reyðarhlein
á Dröngum, hákarlahjallur í
landi Asparvíkur á Bölum og
verksmiðjubyggingar síldar-
verksmiðjunnar á Djúpavík á
Ströndum. Mjallargata 5 á
Ísafirði fær 350 þúsund, gamli
bærinn á Sveinseyri í Tálkna-
firði fær 300 þúsund, Galtar-
viti í Keflavík, íbúðarhúsið
Botni Geirþjófsfirði í Arnar-
firði og Herkastalinn á Ísafirði
fá 150 þúsund hver og Haf-
steinsstaðir í Bolungarvík og
Bakki í Bjarnarfirði fá 100
þúsund hvor.

– gudrun@bb.isVélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar á Þingeyri.

Íþróttamiðstöðinni á Flat-
eyri var afhent hjartastuð-
tæki að gjöf frá Rauða krossi
Íslands á aðalfundi Önund-
arfjarðardeildar samtakanna
í síðustu viku. Þá var einnig
sýnikennsla í notkun tækis-
ins. Hjartastuðtækið er mjög
einfalt í notkun og þarf enga
sérfræðikunnáttu til að nota
það, en bylting hefur orðið í
gerð hjartastuðtækja síðustu
ár og eru þau nú bæði ódýrari
og einfaldari í notkun en áð-
ur var. Mikið öryggi þykir

fylgja eign tækisins og sér-
staklega á þéttbýlisstöðum
eins og Flateyri þar sem
næsta sjúkrahús og sjúkra-
bifreið eru í um 15 mínútna
fjarlægð.

Lára Thorarensen og Jón
Björnsson veittu tækinu við-
töku fyrir hönd íþróttahúss-
ins en þess má geta að Fisk-
vinnslan Kambur á Flateyri
hefur fest kaup á samskonar
hjartastuðtæki sem verður
til staðar í fyrirtækinu.

– gudrun@bb.is

Fær hjartastuðtæki
Íþróttamiðstöð Flateyrar

Sigríður Magnúsdóttir formaður Önundarfjarðardeildar RKÍ
afhendir Láru Thorarensen og Jóni Björnssyni hjartastuðtækið.

Mikil fækk-
un smábáta á
Vestfjörðum
Mikil fækkun smábáta

hefur orðið í þorpum og
bæjum á Vestfjörðum síð-
an krókaaflamarkið var af-
numið og allt sett í kvóta
fyrir tveimur árum. Í Bol-
ungarvík voru iðulega um
50-70 smábátar á sumrin
en búist er við að þar verði
5 bátar í sumar.

Starfsmaður Bolungar-
víkurhafnar segir marga
smábátasjómenn hafa selt
kvótann og hætt, hann
segir þó nokkra fastheldna
menn ætla að róa frá Bol-
ungarvík áfram. Guðný
Margrét Kristjánsdóttir
hafnarvörður á Flateyrar-
höfn segir að ekki hafi
verið margir bátar þar í
fyrra og hún telur þá verða
fáa í sumar. Þegar mest
var voru um 30 smábátar á
Flateyri á sumrin.

– gudrun@bb.is

Íbúðir í Norðurtangahúsinu við Sundstræti 36

Íbúðir sem verið er að
standsetja í eystra Norður-
tangahúsinu við Sundstræti 36
á Ísafirði henta vel fyrir aldr-
aða að sögn Guðna Geirs Jó-
hannessonar eins eigenda
hússins. Guðni vill koma
þessu á framfæri því hann seg-
ist hafa orðið var við umræðu
um skort á hentugu húsnæði
fyrir aldraða á Ísafirði.

„Ég hef verið að stíla inn á
þennan hóp, 50 ára og eldri
og þá sem vilja minnka við
sig“, segir Guðni. Fyrstu 12
íbúðirnar í húsinu verða til-
búnar í október en þær eru
annars vegar um 98 fm og
hins vegar um 119 fm. Lyfta
er í húsinu og bílastæði á jarð-
hæð fylgir hverri íbúð.

Að sögn Guðna er mein-
ingin að hafa opið hús á næst-
unni svo að áhugasamir geti
skoðað íbúðirnar. Í húsinu
verða í heildina 27 íbúðir og

eins og áður segir verða fyrstu
íbúðirnar tilbúnar til afhend-
ingar 15. október, næstu íbúðir
verða til 15. nóvember og þær

síðustu 15. desember. Áhuga-
sömum er bent á að hafa
samband við Fasteignasölu
Vestfjarða.    – gudrun@bb.is

Tölvuteikning af fjölbýlishúsinu við Sundstræti 36.

Henta vel fyrir aldraða

Umræðan um Vatnalögin á Alþingi verður minnisstæðust fyrir þær sakir að þar var tekist
á um hvort ,,skerping eignaraðildar“ á vatnsréttindum hefði ákveðið gildi eða væri einungis
,,formsatriði“, sem breyttu í engu rétti almennings til að fá notið helstu frumþarfar mannsins:
vatnsins; væri þegar betur væri að gáð bara tiltekt í viðkomandi ráðuneyti, hvar mátti draga
ályktun um að á þeim bæ hefðu menn fátt þarfara fyrir stafni. ,,Sáttin“ sem loks náðist í mál-
inu eftir maraþonræður og bókakynningar hafði þann eina tilgang að deiluaðilar héldu and-
litinu þegar tjaldið féll. Stjórnarmeirihlutinn samþykkti lögin og stjórnarandstaðan lifir í
voninni um aukin ítök eftir næstu alþingiskosningar.

Er að undra þótt virðingarvísitala almennings fyrir Alþingi nái ekki himinhæðum vísitalna
Kauphallarinnar?

Þar kom að því! Í meira en hálfa öld hefur herstöðin á Miðnesheiði haldið lífinu í tveimur
stríðandi fylkingum hérlendis: Herstöðvarandstæðingum og Varðbergi, félagi um vestræna
samvinnu, sem hætta er á að verði að munaðarleysingjum við brottför hersins; sem alla tíð
hefur verið vitað að færi, þegar ekki teldist lengur þörf fyrir veru hans hér vegna hagsmunda
Bandaríkjanna. Bæði þessi samtöki hafa nærst í gegnum árin á veru hersins þótt með ólíkum
hætti sé.

Viðbrögðin við brottför hersins staðfesta það sem ávallt hefur verið feimnismál: Gildi
hersetunnar fyrir íslenskt efnahagslíf og þá ekki síst atvinnulíf á Suðurnesjum. Af við-
brögðum stjórnvalda og ráðamanna í Reykjanesbæ mætti ætla að nú væri allt í hers hönd-
um og þá í annarri merkingu en þeim hefur verið töm til þessa. Tillögur um stórfelldan
flutning stofnana frá höfuðborginni til Keflavíkurflugvallar bera þess merki. (Enn munu
þó ekki uppi raddir um að höfuðborgin verði að lokum lögð í eyði!)

Eflaust gleðjast margir Vestfirðingar yfir brottför hersins líkt og fólk um allt land mun
gera. Hitt skal fullyrt að hvað sem líður afstöðunni til hersetunnar þá hafa Vestfirðingar
fullan skilning á vanda fólks, sem allt í einu stendur frammi fyrir því að vera svipt lifi-
brauði, sem það hefur getað gengið að sem vísu áratugum saman; að ekki sé talað um kyn-
slóð eftir kynslóð, svo sem margt landsbyggðafólk hefur mátt þola og það án þess að rokið
væri upp til handa og fóta.

Fullur hugur fylgir því þegar sagt er að vonandi verða hin skjótu viðbrögð landsfeðranna
við hugsanlegum vanda Suðurnesjamanna eitthvað annað og meira en ,,samsafn af orð-
um“ eins og haft hefur verið á orði um byggðastefnu stjórnvalda hvað aðra varðar.

s.h.
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Lagfæringar vegna vegarslóða til
Leirufjarðar á kostnað landeiganda

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur
falið tæknideild bæjarins að semja verklýs-
ingu vegna lagfæringa og uppgræðslu við
vegarslóða þann sem lagður var til Leiru-
fjarðar síðasta sumar. Nefndin lét bóka að
hún teldi að lagfæringum ætti að vera
lokið eigi síðar en 1. ágúst nk., og að
kostnaður við þær greiðist alfarið af land-
eiganda, Sólberg Jónssyni í Bolungarvík.

Þá féllst nefndin á að fram að þeim tíma
hafi landeigandi heimild til að fara með
jarðvinnutæki eftir slóðanum til lagfær-
inga við varnargarðana við jökulána í
Leirufirði, svo fremi að eftir 1. ágúst verði
slóðinn ekki ökufær. Þá ítrekar umhverfis-
nefnd að framkvæmdin hafi ekki verið í
samræmi við samþykkt umhverfisnefndar
frá því síðastliðið vor, né hafi frágangur
vegna þess jarðrasks sem varð vegna fram-
kvæmdanna verið í samræmi við sam-
þykkt nefndarinnar.

Í úrskurði Sýslumannsins á Ísafirði
vegna slóðans kom fram að hann myndi
ekkert aðhafast frekar í málinu, en benti
bæjaryfirvöldum þess í stað á ýmis önnur
úrræði, eins og að stöðva framkvæmdir,
afturkalla leyfi, knýja fram lagfæringar
eða láta lagfæringar fara fram og krefja
leyfishafa um greiðslu bóta.

Eins og kunnugt er fór landeigandi fram
á að slóðinn fengi að standa með þeim
lagfæringum og frágangi sem samkomu-
lag yrði um þar til hægt væri að klára
varnir gegn landrofi í firðinum.

– eirikur@bb.is Umræddur slóði til Leirufjarðar.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Helga Ásgeirsdóttir á Ísafirði

Íslenskar fiskibollur og Mexíkósúpa
Sælkeri vikunnar býður

upp á framandi súpu að hætti
Mexíkana og fiskibollur að
hætti mömmu. Súpan er
bragðmikil og hressandi.
Helga bendir á að því meira
krydd sem notað er þeim
mun sterkari verður súpan. Í
fiskibollurnar eru vanalega
notuð ýsa en hægt er að nota
þorsk líka. Helga segist
handviss um að krakkar sem
eru léleg að borða fisk vilja
borða þetta. Bollurnar er
mjög einfalt að gera og yfir-
leitt voru notaðir afgangar
frá deginum áður.

Mexíkósúpa
3-5 laukar
2-3 hvítlauksgeirar
½ rauður chillipipar
1 ferna granini tómatsafi
5 dl. kjúklingasoð
5 dl kjötsoð
½-1 tsk kóriander
2 dósir niðursoðnir tóm-
atar
2 tsk worchestersósa
½ -1 tsk chillikrydd
½- 1 tsk chayennpipar
(gott að setja rauðlauk)
4-6 Kjúklingabringur

Meðlæti

Sýrður rjómi
Rifinn ostur
Doritos snakk
Guagamoli dip (frá Casa
Fiesta, grænt mauk)

Mýkjið lauk og hvítlauk á
pönnu. Setjið allt í pott nema
kjúklingabringurnar.

Sjóðið við vægan hita í 20
mín. Skerið bringurnar í bita
og steikið á pönÞegar súpunni
hefur verið skenkt á disk
myljið þá Doritos snakk yfir
og bætið við sýrðum rjóma
Guagamoli mauki og setjið

að lokum er rifinn ost yfir allt
saman.

Sumir hafa brauð með þess-
ari súpu en hún er það saðsöm
að það er alveg óhætt að sleppa
því.

Fiskibollurnar
hennar mömmu

Soðinn fiskur
Soðnar kartöflur
1 egg
Pipar og salt
Hveiti
Mjólk

Hrærið allt saman í hrærivél

og notið mjólkina til að bleyta
í deiginu. Passið að þetta sé
ekki of þurrt eða of blautt.
Steikið bollurnar á pönnu í
smá stund, það þarf ekki lang-
an tíma aðeins þar til þær eru
stökkar að utan. Athugið að
það þarf ekki að velta þeim

upp úr hveiti eða öðru fyrir
steikingu. Berið fram með
soðnum kartöflum og fullt
af grænmeti..

Ég skora á Þórlaugu Ás-
geirsdóttur á Ísafirði að
vera næsti sælkeri vikunnar.

Vestfirðingum fækk-
aði um tæp 2% í fyrra

Vestfirðingar voru alls
7.551 um síðustu áramót, og
hafði fækkað um rúm 1,9%
á milli ára, úr 7.700. Alls
hefur Vestfirðingum því
fækkað um tæplega 13% á
átta árum, eða úr 8.656 ára-
mótin 1997-8.

Mesta fækkunin á þessum
árum var árið 1999, þegar íbú-
um fækkaði úr 8.600 í 8.310,
eða um ein 3,4%, en minnst
var fækkunin árið þar á undan,
úr 8.656 í 8.600, eða um
0,64%. Fækkunin í ár er sú
næstmesta á tímabilinu, en þó

aðeins örlítið meiri en árið
2000, þegar hún var 1,90%
á móti 1,93% í fyrra. Fólki
fjölgaði í öllum landshlutum
nema á Vestfjörðum og á
Norðurlandi vestra, þar sem
fólki fækkaði um 1,3%.

– eirikur@bb.is

Óska eftir milljón króna styrk frá
Ísafjarðarbæ til markaðssetningar

3X-Stál ehf., á Ísafirði hefur
óskað eftir styrk frá Ísafjarð-
arbæ til markaðssetningar fyr-
irtækisins í Evrópu. Óskað er
eftir styrk upp á eina milljón
króna að lágmarki til þátttöku
í fyrstu vörusýningu fyrirtæk-
isins innan kjötiðnaðargeirans
í Evrópu. Sýningin markar
ákveðin tímamót hjá fyrirtæk-
inu og er markmiðið að
breikka markaðinn fyrir tæk-
nilausnir þess. „Á þessu ári er
fyrirhugað að taka þátt í fjór-
um sýningum og hleypur
kostnaður við markaðsstarf er-
lendis á tugum milljóna.

Kostnaður við þessa sýningu
nemur nokkrum milljónum
króna“, segir í bréfi 3X-Stál
til bæjaryfirvalda.

Þar segir einnig: „Má benda
á mörg fordæmi fyrir því að
fyrirtæki séu styrkt af Ísafjarð-
arbæ og nægir þar að nefna
m.a. sjávarútvegsfyrirtækin
með byggðakvótann og ferða-
þjónustuna sem nýtur að-
hlynningar svo nemur tugum
milljóna á ári hverju.“ Beiðnin
var tekin fyrir af bæjarráði
Ísafjarðarbæjar í síðustu viku
og var óskað eftir fundi með
forsvarsmönnum 3X-Stál.

3X Stál sem er framleiðslu-
fyrirtæki á Ísafirði sem hannar
og smíðar hátækni framleið-
slulausnir fyrir sjávarútvegs-
fyrirtæki um allan heim mun
taka þátt í sýningunni Food-
exMeatex sem haldin er í
Birmingham á Englandi 19.
- 22. mars. Sýningin er frá-
brugðin öðrum sýningum sem
fyrirtækið hefur tekið þátt í til
þessa þar sem ekki er um sjáv-
arútvegssýningu að ræða
heldur sýningu á ýmsum tækj-
um og búnaði til matvæla-
framleiðslu almennt.

– thelma@bb.is Höfuðstöðvar 3X-Stál.

Alls var 3.002 tonnum af
þorski landað á Vestfjörðum í
febrúar sem er það 12,6%
meira magn en á sama tíma í
fyrra, en þá var 2.667 tonnum
landað. Þá var 1.131 tonni af
ýsu landað í febrúar í ár, en
1.056 tonnum í fyrra, sem er
7,1% aukning. Af steinbít var
491 tonni landað í febrúar í
ár, en 479 tonnum í fyrra. Það
er aukning upp á 2,5%.

Tveimur tonnum af rækju
var landað nú í febrúar, en

tonnin voru 60 á sama tíma í
fyrra. Eins og þekkt er orðið
hafa rækjuveiðar brugðist á
Vestfjörðum, auk þess sem
verðið hefur lækkað mikið og
hátt gengi krónunnar gerir
rækjuútgerð erfiða.

Ef litið er til þess afla sem
landað hefur verið það sem af
er ári þá eru það 5.675 tonn af
þorski, á miðað við 5.466 tonn
á sama tíma í fyrra, en það er
aukning upp á 3,8%. Af ýsu
hefur verið landað 2.217 tonn-

um, á miðað við 2.021 tonn á
sama tíma í fyrra, og er það
aukning upp á 9,7%. Af stein-
bíti hefur 712 tonnum verið
landað í ár, á miðað við 751
tonn í fyrra, og er það sam-
dráttur á milli ára um 5,2%.
Af rækju hefur einungis áður-
nefndum tveimur tonnum ver-
ið landað í ár, báðum í febrúar,
en 96 tonnum var landað af
rækju fyrstu tvo mánuði ársins
2005.

– eirikur@bb.is

Mikil aukning í löndun
þorsks á Vestfjörðum

Framleiðsla hafin
í Aðlöðun í Súðavík

Beituverksmiðjan Aðlöðun
er komin í gang á nýjum stað
í Súðavík og er að framleiða
50 – 70 þúsund beitur á dag.
„Þá voru smá byrjendaörðug-
leikar en nú erum við komnir
í gang. Markmiðið er að fram-
leiða 70 þúsund beitur á vakt
og teljum okkur hafa nægilega
mikla sölu til að fara af stað
með tvær vaktir eins fljótt og
hægt er“, segir Shiran Þóris-
son framkvæmdastjóri Aðlöð-
unar.

Verksmiðjan hefur á und-
anförnum árum þróað nýja að-
ferð við framleiðslu á beitu,
með það að markmiði að beit-
an yrði úr sem allra ódýrustu
hráefni sem kæmi í stað beitu
úr fiski sem hæfur er til mann-
eldis. Rekstur beituverksmiðj-
unnar hefur þó átt á brattann
að sækja í gegnum tíðina.
Endurfjármögnun fór fram hjá
Aðlöðunar í vor en hún var
einungis kláruð að hluta. Þá
fjárfesti Súðavíkurhreppur 20

milljónir í fyrirtækinu í byrjun
árs í kjölfar flutnings þess í
sveitarfélagið. „Það er verið
að ganga frá endurskoðun á
fjármálum fyrirtækisins og
það hefur sett okkur aðeins á
eftir áætlun“, segir Shiran.

Framleiðslan hófst í síðustu
viku og er hún flutt til Dan-
mörku. „Kaupandi okkar í
Danmörku vill það mikið
magn að við verðum að bæta
við vöktum og erum að leita í
mannskap til þess. Við erum

enn sem komið er ekkert farnir
að spá í innanlandsmarkað-

inn“, segir Shiran. Er talið að
verksmiðjan gæti við full af-

köst veitt allt að níu mönnum
atvinnu auk stjórnenda.

Frá Súðavík.

12.PM5 5.4.2017, 10:198



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 22. MARS 2006 99999

Húsið sem splundraðist í ofsaveðrinu á Flateyri 10. febrúar sl.

„Mannleg mistök en hvar
þau liggja er erfitt að segja“

Jón Gunnarsson, fram-
kvæmdastjóri Landsbjargar
segir ekkert hafa komið út úr
skoðun á því hvers vegna
hjálparbeiðni björgunarsveit-
arinnar á Flateyri komst ekki
til skila til björgunarsveitar-
innar á Ísafirði í ofsaveðrinu
sem skall á 10. febrúar sl. á
Flateyri. „Þetta virðast vera
mannleg mistök en hvar þau
liggja er erfitt að segja, hvort
sem það er hjá einum eða fleiri
aðilum“, segir Jón. „Boðandi

vildi að sveitin yrði boðuð út
en einhver misskilningur varð
svo að boðin bárust bara til
svæðisstjórnarmanna. Ekki er
ljóst hvort mistökin liggi hjá
neyðarverði eða hjá svæðis-
stjórnarmönnum“, bætir hann
við.

Aðspurður hvort að það sé
ekki alvarlegt mál að hjálpar-
boð misfarist svarar Jón því
að í sjálfu sér eigi að duga að
láta svæðisstjórnarmenn vita
því þá eigi að fara af stað

athugun á alvarleika beiðn-
innar.

Í ofsaveðrinu á Flateyri 10.
febrúar sl. fauk m.a. hús og
olli miklum skemmdum á öðr-
um húsum og bílum. Það var
gamalt verkstæðishús sem
splundraðist í vindhviðu sem
mældist 43,9 m/s og fauk brak
úr því yfir stórt svæði. Þá varð
tjón á raforkukerfi þorpsins,
rafmagnsstaur brotnaði og
tengikassar eyðilögðust og
einnig urðu skemmdir vegna

fjúkandi fiskikara og trjáa sem
brotnuðu. Mikil mildi þykir
að ekki urðu slys á fólki. For-
maður Sæbjargar, björgunar-
sveitarinnar á Flateyri, hringdi
í Neyðarlínuna og óskaði eftir
aðstoð frá Ísafirði og Suður-
eyri en einungis björgunar-
sveitin frá Suðureyri kom til
hjálpar. Í samtali blaðsins við
Jón í febrúar kom fram að
björgunarsveitin á Ísafirði
fékk ekki boð frá Neyðarlín-
unni um hjálparbeiðni.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir að
nýir pokar í pokasíuvirki sorp-
eyðingarstöðvarinnar Funa
séu væntanlegir og þeir verði
settir upp um leið og þeir ber-
ast. Pokasían saman stendur
af sextíu pokum inn í stórum
stálhólki og síar búnaðurinn
ryk úr útblæstrinum en að auki
er stöðin búin vothreinsibún-

aði. Síur hefur vantað síðan
síðsumars í fyrra en þá voru
komin göt á poka sem höfðu
verið uppi í ár. Búist var við
því að aðeins tæki nokkrar
vikur að panta og setja upp
nýja poka en það hefur nú
dregist um fleiri mánuði og
ku ástæðan vera sú að ekki
var vitað hvað olli skemmd-
unum á pokunum sem komu

göt á. Nú hefur komið í ljós
að tæknilegar breytingar þurfti
að gera hjá stöðinni til að sag-
an endurtæki sig ekki.

Útblástursreykur frá Funa
hefur verið óeðlilega áberandi
upp á síðkastið og fer sú sjón-
mengun sem því fylgir veru-
lega fyrir brjóstið á mörgum
íbúum Ísafjarðar.

Samkvæmt mengunarmæl-

ingum í útblæstri, frárennsli
og ösku frá Funa sem gerðar
voru í október sl. er innihald
þungmálma í öskuleif frá
brennsluofni og leir of hátt. Á
meðan á mælingum stóð var
að mestu verið að brenna
hefðbundnu sorpi, þ.e. blöndu
af kvörnuðu timbri, pappa,
plasti og heimilissorpi.

– gudrun@bb.is

Nýir pokar í pokasíu-
virki Funa væntanlegir

Mikill og áberandi reykur hefur verið úr Funa upp á síðkastið.

Stígur á meðal
bestu í glímunni

Fimm félagsmenn íþrótta-
félagsins Harðar á Ísafirði
eru á nýútkomnum styrk-
leikalista Glímusambands
Íslands í karlaflokki. Alls
eru 54 glímumenn á listan-
um en efstur Harðarmanna
er Stígur Berg Sophusson í
22. sæti með 100 stig.

Magni Þór Annýjarson er
í 25. sæti með 72 stig, Bryn-
jólfur Örn Rúnarsson er í
30.-31. sæti með 60 stig,
Daníel Þór Þorsteinsson er í

32. sæti með 52 stig og
Steinar Bjarki Marínósson
er í 50.-51. sæti með 12
stig. Þetta verður að teljast
prýðisgóður árangur hjá
Harðarmönnum því þeir eru
einungis á 17. ári og hafa
ekki æft glímu nema í rúmt
ár. Þeir eru því oft að keppa
við sér eldri og reyndari
menn í íþróttinni. Piltarnir
fimm eru einnig allir í úr-
valshópi Glímusambands
Íslands.     – gudrun@bb.is

Raggagarður í Súðavík

Vantar fjármagn
fyrir fleiri leiktæki

Óvíst er hvort uppsetn-
ingu leiktækja verði fram-
haldið í sumar í Raggagarði,
fjölskyldugarði Vestfjarða í
Súðavík. „Þetta stendur allt
og fellur með fjárveitingum.
Garðurinn fékk ekki styrk
frá Ferðamálaráði að þessu
sinni. Ég er að vonast eftir
því að fá styrk einhvers stað-
ar svo hægt sé að klára svæði
1 í garðinum en þar vantar
enn nokkur tæki“, segir Vil-
borg Arnarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri og frumkvöð-
ull að byggingu garðsins.

Fyrsti áfangi garðsins var
opnaður á hátíðinni Lista-
sumar í fyrra. Garðurinn

hefur fengið ýmsar gjafir í
tilefni opnunarinnar. Má þar
nefna gestabók frá Súða-
víkurhreppi, hringborð frá
Sumarbúum, tunnur undir
gosflöskur frá Gámaþjón-
ustu Vestfjarða, 50.000 kr.
frá Sparisjóði Vestfirðinga,
þjálfunar- og leiktæki frá
Orkunni og salerni frá Vest-
firskum verktökum sem
komið verður í gagnið í
sumar. „Garðurinn hefur
fengið góðar viðtökur og
margt fólk sem komið hefur
að skoða hann“, segir Vil-
borg. Garðurinn opnar 1.
júní og er opinn til 1. októ-
ber.            – thelma@bb.is

Lionsmenn eru nú í start-
holunum með að fara pakka
og selja harðfisk eins og þeir
gera árlega. Að sögn Kára
Þórs Jóhannssonar Lions-
manns gengur harðfiskverk-
unin alveg glimrandi vel.

„Fiskurinn verður tekinn
niður um mánaðarmótin og
þetta er þessi úrvalsfiskur
sem Lions býður alltaf uppá
á vorin. Við hengdum upp
um 3 tonn upp úr sjó og ef
menn hafa áhuga þá bjóðum
við líka upp á steinbítskinnar
sem eru herramannsmatur.

Harðfiskurinn er alltaf á
boðstólum við sveitar-
stjórnarkosningar, þegar
menn hafa kosið rétt þá geta
þeir fengið sér bita“, segir
Kári kíminn.

„Og ef einhverjir eru enn
svangir í skötu þá eigum
við nokkur börð eftir“, bætir
hann við en Lionsmenn
verka skötu fyrir Þorláks-
messu ár hvert. Áhugasamir
kaupendur harðfisks og
skötu geta haft samband við
Kára í síma 897-4019.

– gudrun@bb.is

Harðfiskur Lions-
manna senn í sölu

Lionsmenn að störfum við hjallinn á Arnarnesi.
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Sveitastrákurinn og fyrirtækin sjö
Björgmundur Örn Guðmundsson er þekktastur á Ísafirði fyrir að vera

eigandi byggingarfyrirtækisins Ágústs og Flosa á Ísafirði. Fyrirtækið
hefur undir stjórn hans tekið að sér ýmis verkefni sem hafa vakið mikla
athygli bæjarbúa í Ísafjarðarbæ og má þar nefna íþróttahúsið á Suður-

eyri, fjölbýlishúsið á Wardstúni á Ísafirði og nú síðast nýtt verslunarhús á
Ísafirði. Björgmundur hefur þó fest kaup í ýmsum öðrum fyrirtækjum og

stofnað önnur. Í janúar eignaðist hann tvö fyrirtæki á Austfjörðum sem
hann hyggst reka frá Ísafirði. Bæjarins besta ræddi við Björgmund um

hvernig það kom til að ungur sveitardrengur sem ætlaði sér að verða
bóndi eignaðist sjö fyrirtæki einungis þrítugur að aldri.

„Ég er fæddur og uppalinn
á Kirkjubóli í Valþjófsdal í
Önundarfirði. Ég á þrjá yngri
bræður og gekk í skóla í Holti
sem er sveitarskóli. Hann var
heimavistarskóli þar til að ég
byrjaði, fyrsta árið sem því
var hætt. Þegar ég átti tvo
bekki eftir í grunnskóla fór ég
í skóla í Bolungavík. Það voru
ansi mikil viðbrigði því ég fór
úr því að vera einn í mínum
árgangi í 29 manna bekk. Síð-
asta árið sem ég var í Holts-
skóla vorum við alls sjö í skól-
anum en um tvö hundruð
gengu í Grunnskólann í Bol-
ungarvík. Að loknu grunn-
skólanámi fór ég í mennta-
skólann á Ísafirði sem þá hét
Framhaldsskóli Vestfjarða á
Ísafirði. Ég hafði hugsað mér
að fara í húsasmíði en þá var
hún ekki kennd. Ég fluttist
því suður til Reykjavíkur eftir
áramót og skráði mig í Iðn-
skólann í Reykjavík. Ég lauk
svo verklega náminu á Ísafirði
hjá Ágústi og Flosa. Þegar ég
hafði klárað samninginn fór
ég suður í Fjölbraut í Breið-

holti þar sem ég varð tækni-
stúdent. Þaðan lá leiðin í
Tækniskóla Íslands sem nú
heitir Háskólinn í Reykjavík.
Á sumrin vann ég sem smiður
á Ísafirði nema síðustu tvö
sumrin þegar ég vann við ál-
verið á Grundartanga og
stækkun á járnblendiverk-
smiðjunni. Þar öðlaðist ég
reynslu við stórar uppsteypur.
Svo var ég eitt sumar að vinna
hjá Almennu verkfræðistof-
unni í eftirliti og fékk þá nasa-
sjón af því að vinna eftirlits-
störf.

Þegar ég var búinn með
skólann var mér boðin vinna
hjá Ágústi og Flosa um vorið.
Við konan fluttum þá vestur.“

– Hefðuð þið annars verið
áfram í Reykjavík?

„Nei, það var aldrei ætlunin
að setjast þar að. Við ætluðum
okkar alltaf að búa einhvers
staðar úti á landsbyggðinni.
Konan mín er frá Eskifirði og
því vildum við bæði búa úti á
landi. Við vorum að velta fyrir
okkur möguleikunum þegar
Gústi hringdi í mig og bauð

mér vinnu. Það kom til greina
að flytja til Akureyrar, Ísa-
fjarðar jafnvel til Egilsstaða.
Við höfðum í sigtinu nokkra
meðalstóra staði því við vild-
um ekki búa í borginni. En
svo fór að við fluttumst vestur
og ég fór að starfa hjá Ágústi
og Flosa og konan á Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða.

Svo leið tíminn og mér var
sagt upp hjá Ágústi og Flosa í
kjölfar fækkunar hjá fyrirtæk-
inu. Það kom tímabil árið
2003 þar sem mjög lítið var
að gera og ekki hægt að hafa
fólk í vinnu þegar ekkert var
við að hafa. Þá fór ég að vinna
sjálfstætt sem smiður.

Svo var ég á leið til Parísar
um sumarið með konunni
minni þegar Gústi kemur til
mín og býður mér fyrirtækið,
Ágúst og Flosa, til kaups. Þar
með eyðilagði hann Parísar-
ferðina fyrir mér“, segir
Björgmundur kíminn.

„Það var úr að ég keypti
fyrirtækið 13. september 2003
ásamt Torfa Jóhannssyni. Við
rekum það áfram þar til síðasta

vor þegar leiðir okkar Torfa
skilja. Þá keypti ég hann úr
Ágústi og Flosa og hann á
móti keypti mig út úr fyrirtæki
sem við áttum saman og heitir
Flott hús og stofnað var í
kringum byggingar sem við
stóðum fyrir í Reykjavík.“

Fyrirtæki fyrirFyrirtæki fyrirFyrirtæki fyrirFyrirtæki fyrirFyrirtæki fyrir
austan og vestanaustan og vestanaustan og vestanaustan og vestanaustan og vestan

„Í millitíðinni hafði ég nú
reyndar stofnað nokkur félög.
Þá stofnaði ég Hrafnaskálanúp
ásamt bróður mínum. Við
vorum með dagróðrarbát sem
við gerðum út í eitt sumar. Sú
vertíð endaði á því að settur
var kvóti á dagróðrarbáta.
Hann var það lítill að ekki var
þess virði að halda áfram að
gera út bátinn en nægur þó til
þess að ævintýrið borgaði sig.
Ég keypti svo bróðir minn út
og notaði fyrirtækið til að
kaupa fasteignir sem ég er ný-
búinn að selja sem sumarhús
og sumarhúsalóðir. Einnig
stofnaði ég fyrirtæki 2004
með föður mínum og bróður
sem felst í því að kaupa og
selja fasteignir í Reykjavík. Í
haust komst ég í samband við
mann fyrir austan þegar ég er
að vinna þar. Ég frétti í gegn-
um Landsbankann að þennan
mann vantaði mannskap og
bauð honum menn í vinnu
tímabundið. Þau kynni urðu
til þess að ég spurði manninn
hvort hann vildi selja fyrir-
tækið sitt. Ég vissi nú ekki

alveg hvað ég var að fara út í
því í ljós kom að miklu meira
fólst í því en ég hélt. Við geng-
um frá þeim kaupum í janúar
og þá eignaðist ég fyrirtæki
sem heitir Dúkás og hef sjö
manns í vinnu fyrir austan.
Með því fylgdi fyrirtækið
Tærgesen sem er 40 rúma
gistiheimili á Reyðarfirði. Það
er eitt af fáum gistiheimilum
á landinu sem verður með 100
% nýtingu í átta mánuði þessa
árs. Það tengist reyndar álvers-
framkvæmdunum.

Auk þess á ég mjög mikið
af fasteignum fyrir austan, á
Seyðisfirði, Neskaupsstað,
Reyðarfirði og á Egilsstöðum.

Ég á sjö fyrirtæki í dag sem
eru í misjöfnum rekstrarform-
um. Eiginlega hefur bara eitt
leitt að öðru frá því að ég
eignaðist fyrsta fyrirtækið árið
2000. Það er nú eins og gengur
og gerist. Manni dettur eitt-
hvað í hug og reynir að fram-
kvæma það. Ég held að það sé
bæði kostur og galli en mér
hefur dottið allur andskotinn í
hug og reynt að framkvæma
sem mest af því. Það er nú svo
sem jákvætt því þá reynir
maður að koma einhverju í
verk. En maður verður líka að
hafa tíma til þess að sinna
því.“

Ætlaði aðÆtlaði aðÆtlaði aðÆtlaði aðÆtlaði að
verða bóndiverða bóndiverða bóndiverða bóndiverða bóndi

– Er ekki krefjandi að eiga

svona mörg fyrirtæki?
„Jú, ég held að í heildina sé

ég með um 50 manns í vinnu
í þremur af þessum fyrirtækj-
um, bæði fyrir austan og vest-
an. Það er töluverð ábyrgð
sem fylgir því. Þess vegna hef-
ur maður verið að velta því
fyrir sér að sameina á einhvern
hátt þessi fyrirtæki sem maður
á og nýta það starfsfólk sem
maður hefur. En í þessu felast
líka ýmis tækifæri og maður
verður að vinna sem skynsam-
legast og best í því. Ekki bara
fyrir mig heldur líka þá sem
vinna hjá mér.“

– Hefur þig aldrei langað til
þess að gefa þetta allt upp á
bátinn og hætta bara?

„Jú, jú það hefur oft komið
fyrir en eftir því sem maður
þroskast tekur maður betur á
því og heldur bara áfram. Ég
hef alltaf haft draumsýn til að
stefna á og svo lengi sem mað-
ur gleymir ekki markmiðun-
um getur maður haldið áfram.
Svo þegar hlutirnir ganga vel
fyllist maður eldmóði. Maður
þrjóskast við og vill klára þau
verkefni sem maður tekur að
sér, en ekki gefast upp og
hætta. Maður er náttúrulega
Vestfirðingur og þeir eru
þrjóskari en andskotinn.

Það er mikið ábyrgðarhlut-
verk að hafa 50 manns í vinnu
og fyrirtæki taka mið af þeim
sem stjórna þeim. Þess vegna
hef ég reynt eins og ég get að
vinna í sjálfum mér ekki síður
en fyrirtækjunum. Það skiptir
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Það heldur manni við efnið
og verður til þess að maður
hefur gaman af þessu. Það
skiptir líka höfuðmáli því ef
manni finnst ekki gaman að
mæta í vinnuna á morgnana
þá er þetta til lítils. Suma dag-
ana lítur maður svo á að ég sé
ekki að fara í vinnuna heldur
bara að fara leika mér allan
daginn því það er svo gaman.
Þannig á vinna að vera.“

– Er vinnudagurinn hjá þér
langur?

„Ég er náttúrulega alltaf í
vinnunni en reyni yfirleitt að
vera kominn heim á milli kl.
17-18 á daginn. Bara svo ég
geti verið með börnunum mín-
um á meðan þau eru vakandi.
Frekar sest ég niður við vinn-
una þegar þau eru sofnuð á
kvöldin. Því þau og konan eru
það sem skipta máli. Fyrirtæk-
in geta horfið einn daginn en
ef guð lofar hverfa börnin
manns ekkert fyrr en maður
sjálfur fer. Kvöldin reynum
við líka að nýta sem best í að
þroska okkur, lesa mikið af
bókum, horfa og hlusta á upp-
byggandi efni þannig að
stundum kemur það fyrir að
ekki er kveikt á sjónvarpinu
svo vikum skipti.“

– Hvernig hefur fjölskyldan
tekið þessu ævintýri þínu,
styður hún við bakið á þér eða
finnst henni þú færast of mikið
í fang?

„Sjálfsagt finnst einhverj-
um ég færast of mikið í fang,
en mín nánasta fjölskylda
hefur stutt ótrautt við bakið á
mér. Sem er alveg ómetanlegt.
Kannski trúir konan bara á
mig blindni, ég veit það ekki“,
segir Björgmundur og hlær.

„Nei, nei hún treystir mér
alveg til að standa í þessu og
fylgist að sjálfsögðu vel með.
Það er líka mjög gott að hafa
stuðning frá sínum foreldrum
og bræðrum. Það getur vel
verið að þau hafi stundum
áhyggjur þó þau segi mér það
ekki. Þau halda því þá út af
fyrir sig. En það er ekki þar
með sagt að fólkið sem stend-
ur mér nærri sé ekki að hjálpa
mér. Þau leiðbeina manni og
benda manni á það sem miður
fer. Maður verður að hafa
þroska til að geta tekið við
gagnrýni, hvort sem hún er
jákvæð eða neikvæð, og taka
hana sem leið til að beina hlut-
um í rétta átt. Þannig er það
með allt sem kemur upp.

Síðan er ómetanlegt að hafa
sveitina svona stutt frá því
við konan erum oft á ferðalög-
um út af hennar vinnu og
minni og þá er ofsalega gott
að geta komið börnunum fyrir
hjá afa og ömmu í sveitinni
enda eru þau alltaf boðin og
búin til að létta undir með
okkur. Held reyndar að þeim
þyki það ekki leiðinlegt heldur
að fá litlu krílin til sín.“

– Nú hefur samfélagið
fylgst grannt með ýmsum
verkefnum Ágústs og Flosa,
hefur það ekki verið tauga-
strekkjandi að fara út í svona
rekstur undir smásjá annarra?

„Ég er alinn upp í enn minna
samfélagi og spái því ekki
mikið í það. Sem betur fer
hafa þeir sem eru næst manni
og maður umgengst mest stutt

gríðarlega miklu máli því ef
maður vinnur ekki í sjálfum
sér getur maður ekki ætlast til
þess að starfsmennirnir og fyr-
irtækin geri það og standi und-
ir sínu. Það er eins og einn
góður fyrirlesari Bandaríkja-
maður að nafni Jim Roon
sagði: If you want things to
change you have to change
yourself. Ef þú vilt að hlutirnir
breytist verður þú að breyta
sjálfum þér. Ég fór af stað
ungur og óþroskaður og hef
reynt að þroska sjálfan mig á
þessari leið. Það er ekki nóg
að verkamennirnir sem vinna
hjá manni læri að vera smiðir
heldur þarf maður sjálfur að
læra að geta stjórnað. Eftir að
konan hætti á sjúkrahúsinu og
stofnaði sitt eigið fyrirtæki
höfum við markvisst reynt að
vinna í okkur sjálfum bæði til
að ná betri árangri í vinnu
okkar beggja og við að tvinna
saman vinnu og heimili. Mað-
ur verður að reyna sitt besta.
Auðvitað verður aldrei neinn
fullkominn en það má alltaf
reyna að bæta sig.“

Heppinn meðHeppinn meðHeppinn meðHeppinn meðHeppinn með
starfsfólkstarfsfólkstarfsfólkstarfsfólkstarfsfólk

– Var það markmið hjá þér
að eignast mörg fyrirtæki
þegar þú varst yngri?

„Nei, þegar ég var púki ætl-
aði ég að verða bóndi þar sem
ég ólst upp í sveit. Upphaflega
þegar ég fór að læra smíðar
var það til þess að hafa ein-
hverja menntun í bakhöndinni
með sveitarstörfunum. Nokk-
rir frændur mínir sem eru
tæknimenntaðir hvöttu mig til
að halda áfram námi eftir að
ég hafði lokið smíðanáminu
þar sem mér hafði alltaf
gengið vel í skóla. Þeir voru
góðar fyrirmyndir og ég fór
þar af leiðandi í tækninámið.
Þá var markmiðið bara að geta
fengið góða vinnu.

Konan mín segist alltaf hafa
vitað það að ég ætlaði mér að
vera minn eigin herra en ég
hugsaði ekkert út í það á þess-
um tíma. Þegar ég lít til baka
átta ég mig á því að ómeðvitað
var ég alltaf að stefna að þessu.
Ég vissi það innst inni. Eins
og að ætla að verða bóndi er
það í raun að ætla að vera
sjálfstæður atvinnurekandi.“

– Nú er þetta aðdáunarverð-
ur árangur að hafa náð svona
ungur að árum en þú ert aðeins
þrítugur, finnst þér það ekki?

„Jú, ætli það ekki. Maður
hefur náð að þetta byggja þetta
upp en eins og Jón Ásgeir
Jóhannesson í Baugi sagði eitt
sinn: Það er ekkert mál að
kaupa en það er annað mál að
reka. Það er náttúrulega sitt
hvor hluturinn og það á eftir
að koma í ljós á næstu árum
hvernig það mun ganga að
reka þessi fyrirtæki. Sem betur
fer hef ég verið það heppinn
að hafa frábært starfsfólk.
Sama hvað gengið hefur á hafa
starfsmennirnir alltaf staðið
við bakið á mér og hvatt mann
áfram. Það er ómetanlegt því
það er ekki sjálfsagt að svona
stór hópur treysti manni til að
stýra svona batteríi. Traust
þeirra bendir til að kannski er
maður að gera eitthvað rétt.

vel við bakið á manni. Svo
lengi sem maður er að vinna
heiðarlega og umgengst alla
sem eru í kringum mann af
heiðarleika þá á maður að vita
í hjarta sínu að maður er að
gera rétta hluti. Það er ekki
þar með sagt að maður sé að
gera allt rétt en svo lengi sem
ásetningurinn er góður á mað-
ur ekki þurfa hafa neinar
áhyggjur. Menn geta haft mis-
jafnar skoðanir á manni, þann-
ig er það alltaf hvort sem mað-
ur er í litlu samfélagi eða stóru,
en í litlu samfélagi sér fólk í

gegn um það sem aðrir eru að
setja út á ef maður kemur heið-
arlega fram. Það angrar mig
ekkert að fólk sé að tala um
mig því það skiptir engu máli
ef maður veit sjálfur hvar
maður stendur. Hvernig mér
líður sjálfum og hvernig fjöl-
skyldan mín hefur það er það
mikilvægasta, ekki hvað öðr-
um finnst.“

– Hvernig er að reka fyrir-
tæki á Austfjörðum frá Ísa-
firði?

„Í sjálfu sér er ekki komin
nein reynsla á það ennþá. En

allan síðasta vetur og sumar
var ég með mannskap fyrir
austan svo ég þekki það alveg.
Að mörgu leiti á þetta ekkert
að vera neitt mál. Við erum
búin að byggja upp innri
strúktúr sem við munum yfir-
færa á hin fyrirtækin og þá
eiga fjarðlægðirnar ekki að
skipta neinu máli. Þetta snýst
um það að treysta fólkinu sem
vinnur hjá manni og fá það til
þess að vinna með manni og
þá eru allar leiðir færar. Það
er ekkert öðruvísi að reka
byggingarfyrirtæki á mörgum

stöðum en að reka t.d. Sam-
skip sem er á nánast öllum
stöðum á landinu. Þetta snýst
allt um að hafa gott fólk í
vinnu og geta treyst því til að
gera það sem þarf að gera. En
maður þarf að vera til staðar
þegar fólkið þarf á manni að
halda. Ég reyni líka að fara oft
á milli staða. Það er alltaf gott
að koma til tengdamömmu og
því hef ég tvær ástæður til að
fara austur,“ segir jarðbundni
athafnamaðurinn Björgmund-
ur Örn Guðmundsson.

– thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Samningar um varnir
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Til sölu er ný 12v, 400w (30A)
vindrafstöð. Innbyggð hleðslu-
stýring. Verð kr. 80 þús. Uppl. í
síma 894 0899 (Skúli).

Til sölu er Suzuki Sidekick árg.
1996, ekinn 91 þús. km., sjálf-
skiptur, 4x4, bensínbíll. Sumar-
dekk á álfelgum, rafdrifnar rúð-
ur, samlæsingar, vökvastýri og
þjófavörn. Ásett verð kr. 620
þús. Uppl. í síma 866 4864.
Til sölu eru kojur, efri kojan er
120 cm á breidd og neðri kojan
er 90 cm. Uppl. í síma 456 5789.

Óskum eftir 4-5 herb. húsi/íbúð
til leigu frá og með júní. Uppl.
gefa Skarphéðinn eða Guðríð-
ur í síma 456 3170.

Óskum eftir 2-3ja herb. íbúð til
leigu á Ísafirði frá 15. maí. Uppl.
í síma 864 6564.
Óska eftir notuðum ísskáp, gef-
ins eða fyrir lítinn pening. Uppl.
gefur Guðný í síma 898 4439.

Slysavarnadeildin heldur aðal-
fund sinn í Félagsheimilinu í
Hnífsdal, miðvikudaginn 29.
mars kl. 20. Venjuleg aðalfund-
arstörf. Stjórnin.

Til sölu er Four Runner árg. 91,
ekinn 208 þús. km. Verð kr. 430
þús. Einnig er til sölu MMC
Lancer árg. 97. Upplýsingar í
síma 861 4681.

Fjölskylda óskar eftir að taka á
leigu íbúð eða hús frá 15. maí.
Uppl. í síma 695 4295 og 456
4295.

Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Túngötu 18, jarðhæð. Uppl. í
síma 863 3801 og 456 3160.

Til sölu er Toyota RAV 4 árg.
96, sjálfsk., ekinn 111 þús. km.
Ný yfirfarinn og skoðaður.
Uppl. í síma 456 3380.

Til sölu er KIA Carnival, árg. 99,
7 manna, kom á götuna 2000,
ekinn 92 þús. km. Upplýsingar
í síma 861 8228.
Til sölu er sófaborð og sex stól-
ar. Uppl. í síma 456 4847 eða
869 8015.

Eitt barn verður fermt í
Ísafjarðarkirkju nk.
sunnudag kl. 11:00.

Fermdur verður Jóhann
Gunnar Guðbjartsson,

Urðarvegi 33, Ísafirði.
Foreldrar hans eru Ragn-

heiður Hákonardóttir og
Guðbjartur Ásgeirsson.

Skeytasalan í Skáta-
heimilinu opin frá klukkan

12:00 - 14:00. Einnig er
hægt að hringja inn

pantanir í síma 456 3282.

FermingFermingFermingFermingFerming

Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!Til sölu!
Til sölu er MMC

Pajero GLS, dísel,
árg. 2000, ekinn 100
þús. km. Einn með

öllu. Uppl. gefur Páll
í síma 897 6795

Til stendur að halda vina-
bæjarráðstefnu á Ísafirði dag-
ana 8.-11. júní nk. Bæirnir
sem heimsækja munu Ísafjörð
eru Roskilde í Danmörku,
Joensuu í Finnlandi, Linköp-
ing í Svíþjóð og Tönsberg í

Noregi. Að sögn Lárusar Valdi-
marssonar sem er í skipulags-
nefnd ráðstefnunnar er dag-
skrá hennar ekki endanlega
ákveðin en reiknað er með að
hún verði það fyrir lok mán-
aðarins.

„Útlínur dagskráarinnar eru
komnar. Fólkið kemur seinni-
part fimmtudags og verður
fram á sunnudag“, segir Lárus.
Hann segir dagskrána fara eftir
veðri en til standi að fara með
fólkið í siglingu ef viðrar vel.

Þá segir hann vera hugmyndir
um að bjóða fólkinu öðruvísi
leið til baka. „Þegar fólk er
komið svona langt að þá lang-
ar það oft að kynnast landinu
betur“, bætir Lárus við.

– gudrun@bb.is

Vinabæjarráðstefna á Ísafirði í sumar

Rúmlega 400 tonnum
af eldisþorski hefur verið
slátrað hjá Hraðfrysti-
húsinu Gunnvöru hf., frá
áramótum eða um 30-40
tonnum á viku, að sögn
Þórarins Ólafssonar, sjáv-
arútvegsfræðings og verk-
efnisstjóra þorskeldis hjá
HG. Þórarinn segir þetta
vera svipað og fyrir ári og
verðið vera ásættanlega,
þó það mætti vera hærra.

„Hátt gengi krónunnar
eyðileggur þetta fyrir okk-
ur, gengið mætti vera hag-
stæðara“, segir Þórarinn.
Allt hráefni úr þorskeldinu
er nú selt inn í frystihúsið
og unnið þar, og flutt út
að mestu til Bretlands eða
meginlands Evrópu. Ekk-
ert hefur verið hausað eða
slægt í gáma til útflutnings
síðan í fyrra.

– eirikur@bb.is

Um 400
tonnum

slátrað frá
áramótum

Skora á samgönguráðherra og
Vegagerðina að kæra úrskurðinn

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur skorað á Sturlu Böðv-
arsson, samgönguráðherra og
Vegagerðina að kæra úrskurð
Skipulagsstofnunar um mat á
umhverfisáhrifum vegna
Vestfjarðavegar nr. 60 til
umhverfisráðherra. Í bókun
bæjarstjórnar segir meðal
annars:

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar lýsir yfir vonbrigðum með

úrskurð Skipulagsstofnunar
þar sem lagst er gegn leið B,
en sú leið styttir vegalengd,
ferðatíma og bætir umferðar-
öryggi. Skorað er á ráðherra
samgöngumála og Vegagerð-
ina að kæra úrskurð Skipu-
lagsstofnunar til umhverfis-
ráðherra.“ Áður hafði bæjar-
stjórn Vesturbyggðar lagt
fram svipaða bókun, og er
málið í skoðun hjá umhverfis-

og náttúruverndarnefndar
Reykhólahrepps, en úrskurð
Skipulagsstofnunar má kæra
til umhverfisráðherra og er
kærufrestur til 30. mars.

Lagningu Vestfjarðarvegar
nr. 60 er ætlað að bæta sam-
göngur annars vegar innar
Reykhólahrepps og hins vegar
frá Hringvegi til og frá V-
Barðastrandasýslu og norðan-
verða Vestfirði. Í matsskýrslu

kemur fram að leið B er rúmir
15 km á lengd og liggur frá
Þórisstöðum í Þorskafirði, út
Þorskafjörð vestanverðan, um
Hallsteinsnes, þvert yfir utan-
verðan Djúpafjörð vestur á
Grónes (Gróunes) og þaðan
þvert yfir utanverðan Gufu-
fjörð. Vestan Gufufjarðar
liggur vegurinn frá Melanesi
og vestur fyrir Kraká. Leið B
er valkostur Vegagerðarinnar.

Fimm verk eru á fram-
kvæmdalista Vegagerðarinn-
ar á Vestfjörðum á árinu 2006.
Djúpvegur um Reykjanes
(þverun Mjóafjarðar) verður
boðin út snemma sumars að
sögn Gísla Eiríkssonar, um-
dæmisstjóra hjá Vegagerðinni
á Ísafirði. „Það verður byrjað

á þessu ári en aðalframkvæm-
dirnar verða 2007 og 2008 í
mismunandi köflum vegarins.
Það hefur verið unnið við
Svansvík í vetur og á að leggja
um 3 km af slitlagi í sumar“,
segir Gísli. Tröllatunguvegur
(vegur um Arnkötludal og
Gautsdal) verður boðinn út í

haust og á framkvæmdum við
hann að ljúka 2008.

Framkvæmdir við Vest-
fjarðaveg í Svínadal eru í full-
um gangi og hafa verið það í
allan vetur. Stefnt er að því að
setja slitlag þar í haust ef allt
gengur vel. Strandavegur frá
Illaholti að Blæju var boðinn

út í fyrra að sögn Gísla og
framkvæmdir við hann hefjast
jafnvel fljótlega og á að ljúka
í haust. Framkvæmdir standa
nú yfir við Djúpveg á milli
Kjörseyrar og Prestbakka í
Hrútafirði en þar er verið að
breikka malbik og mun því
ljúka um mitt sumar.

Fimm verk á framkvæmdalista
Vegagerðarinnar á Vestfjörðum

Það er afar eðlilegt að Íslendingar séu ósáttir við framkomu Bandaríkja-
stjórnar í garð Íslands og Íslendinga um þessar mundir. Bandaríkin hafa
verið bandamenn Íslands lengi og margir Íslendingar hafa stutt það samstarf
dyggilega, einkum á árum hins kalda stríðs. Við fall Sovétríkjanna skipuðust
valdahlutföll í heiminum með þeim hætti að eftir varð aðeins eitt stórveldi
ef svo má að orði komast, Bandaríki Norður Ameríku. Þar með skapaðist sú
staða að ekki var til að dreifa aðhaldi að þeim lengur og þau hafa ráðið að
miklu för í heimsmálum. Bandamenn þeirra hafa tekið þátt í stríði í Austur-
löndum nær, en ekki ráðið för, þótt Bretar vilji nú kalla hermenn heim.

Þegar svo er komið málum að stóru ríkin sem lengi hafa staðið þétt við
Bandaríkin eins og Bretland og Þýskaland eru farin að draga í land er kann-
ski eitthvað að breytast, en kannski er orsökin fyrir því hve mörg ríki í Atl-
antshafsbandalaginu hafa fylgt stórveldinu dyggilega sú að þeir hafa talið
sig geta sparað útgjöld til hermála. Sú umræða er að vakna í Bretlandi að
Bretar geti ekki eingöngu verið upp á Bandaríkin komin varðandi hertæki
og aðstoð. Það er dýrt að smíða herskip, einkum kafbáta, en Bretar eru að
reyna að koma fram áætlun um að þeir geti sjálfir smíðað sín skip og kaf-
báta.

Íslendingar hafa lengi litið á veru varnarliðsins sem eins konar efnahags-
stuðning. Því eru viðbrögð Suðurnesjamanna skiljanleg þegar ljóst er að

stórveldið telur sig ekki bera skyldur gagnvart viðsemjenda sínum um
varnir Íslands sem Bandaríkjamenn lögðu mikið upp úr meðan sú skoðun
ríkti vestra að nauðsynlegt væri að halda hér uppi eftirliti með hernaðarbrölti
Sovétríkjanna og ferðum þeirra. Hagsmunir Bandaríkjanna eru nú aðrir.
Því fylgir að skyldur við íslensk stjórnvöld víkja fyrir öðrum hagsmunum.
Davíð Oddsson fyrrum forsætisráðherra hafði rétt fyrir sér. Vilji stórveldið
ekki kannast við að bera skyldur samkvæmt tvíhliða varnarsamningi er
best að þeir fari og Íslendingar leysi sínar varnir með öðrum hætti, eftir
atvikum með samstarfi við þjóðir sem standa okkur nær og við þekkjum af
trausti í viðræðum.

Norðurlöndin og Bretland koma þar til greina. Bretland virti samninga
við Ísland um lok þorskastríðanna og hefur þar með sýnt að það ágæta
vinaríki er trausts vert. Sama er uppi á teningnum varðandi Noreg, þrátt
fyrir deilu um síldveiðikvóta. Við vitum hvar við höfum þessi ríki og við
vitum líka hvar við höfum Bandaríki Norður Ameríku nú. Allt er þó í
heiminum hverfult og það þarf að hafa í huga þegar kemur að því að
bregðast við núverandi ástandi.

Kannski er rétt að muna að láta ekki söguna endurtaka sig frá því er
radarstöðin á Straumnesfjalli var yfirgefin og tryggja að leigjandinn taki
sitt rusl við brottför.
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Lagning vegarslóða í Leirufjörð í Jökulfjörðum

Ríkissaksóknari hefur stað-
fest úrskurð Sýslumannsins
og lögreglustjórans á Ísafirði
varðandi lagningu vegar í
Leirufirði á Jökulfjörðum.
Eins og greint var frá í BB í
síðustu viku lögðu Náttúru-
verndarsamtök Íslands fram
kæru vegna meints brots gegn
náttúrvernd en sýslumaður
komst að þeirri niðurstöðu að
hætta ætti rannsókn málsins.

„Ríkissaksóknari tekur
undir með því sem segir í úr-
skurðinum að yfirvöldum í
Ísafjarðarbæ séu tiltæk ýmis
úrræði og því er ljóst að bæj-
aryfirvöld hafa ekki staðið sig
sem skyldi í þessu máli. Bæj-

aryfirvöldum tekst að ganga
svo frá að ekki er hægt að
gera landeiganda eða aðra
ábyrga fyrir þessari háttsemi.
Það er afar slæmt að landeig-
andi sem brýtur náttúruvernd-
arlög um utanakstur komist
upp með það vegna leyfis frá
bæjaryfirvöldum. Eitthvað
verður að gera svo að slíkt
gerist ekki aftur“, segir Árni
Finnsson stjórnarformaður
Náttúruverndarsamtakanna.

„Ég vona að við fáum það
út úr þessu máli að það verði
víti til varnaðar. Því Horn-
strandir og Jökulfirðirnir eru
auðlind Vestfirðinga og fólk
kemur ekki þangað til þess að

aka um heldur til þess að njóta
náttúrunnar og ef einhver
landeigandi skilur það ekki er
það hans mál, en þetta er og á
að vera bannað.“

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

greiðslu bóta.
Í bréfi frá ríkissaksóknara

segir: „Kæra í máli þessu
stafar einungis frá Náttúru-
verndarsamtökum Íslands en
Ísafjarðarbær sem kærði mál-
ið til lögreglustjórans hefur
ekki kært ákvörðun hans. At-
vikum máls er nægjanlega lýst
í hinni kærðu ákvörðun. Af
hálfu ríkissaksóknara er fallist
á rökstuðning og niðurstöðu
lögreglustjórans um að hætta
rannsókn málsins.

Í niðurstöðum lögreglu-
stjórans kemur m.a. fram að
yfirvöldum séu tiltæk mörg
úrræði ef þau telja skilyrði
leyfis, sem þau hafi veitt á

umræddu sviði um að hætta
rannsókn málsins.“ Eins og
kunnugt er fór landeigandi
fram á að slóðinn fengi að
standa með þeim lagfæringum

og frágangi sem samkomulag
yrði um þar til hægt væri að
klára varnir gegn landrofi í
firðinum.

– thelma@bb.is

Vegarslóðinn í Leirufirði.

Ríkissaksóknari staðfest-
ir úrskurð sýslumanns

Íbúum á Ísafirði fækkar um sex á milli ára
Íbúum á Ísafirði fækkaði

um sex frá áramótum 2004-5
til síðustu áramóta, úr 2.785
íbúum í 2.779, eða um 0,2%.
Í Hnífsdal fækkaði íbúum úr
257 í 243, eða um 5,5%. Á
Patreksfirði hefur íbúum
fækkað úr 663 í 618, eða um
6,5%. Á Tálknafirði hefur íbú-
um fækkað úr 306 árið 2004 í
282 um síðustu áramót, eða
um rúm 7,8%. Á Bíldudal
fækkaði íbúum á milli ára úr
226 í 218, eða um 3,5%. Íbú-
um í Krossholti fjölgaði úr 11
í 17 á milli ára. Á Þingeyri
fækkaði íbúum úr 335 í 320,
eða um 4,5%. Á Flateyri fjölg-
aði íbúum úr 284 í 308, eða

um 8,5%. Íbúum á Suðureyri
fækkaði um 10 manns, úr 317
í 307, eða um 3,2%.

Íbúum í Bolungarvík fækk-
aði einnig um 10 á milli ára,
úr 930 í 920, eða um 1,1%.  Í
Súðavík hefur íbúum fjölgað
um 14, úr 193 í 207, eða um
7,3%. Á Hólmavík fækkaði
íbúum um 9 á milli ára, úr 388
í 379, eða um 3,3%. Íbúum á
Drangsnesi fækkaði úr 83 í
76, og íbúum á Borðeyri fjölg-
aði úr 28 í 32. Íbúum á Reyk-
hólum hefur fjölgað úr 114
áramótin 2004-5 í 117 nú um
síðustu áramót, eða um 2,6%.
Þá fækkaði íbúum í strjálbýli
á Vestfjörðum úr 780 í 728,

eða um 6,7%.
Ef fjórðungnum er skipt upp

í hluta þá eru íbúar á norður-
svæðinu, sveitarfélögum Ísa-
fjarðarbæjar, Súðavík og Bol-
ungarvík, 5.084 nú um áramót
á miðað við 5.101 árið á und-
an. Það gerir fækkun upp á
0,3%. Á Suðurfjörðunum, þ.e.
Vesturbyggð og Bíldudal, eru
íbúar 1.135 nú um áramót, en
voru 1.206 árið á undan. Það
gerir fækkun upp á 5,9%. Á
Ströndum, þ.e. í Hólmavíkur-
hreppi, Bæjarhreppi og Kaldr-
ananeshreppi, eru íbúar 487
miðað við 499 árið á undan.
Það gerir fækkun upp á 2,4%.

– eirikur@bb.is Íbúum á Ísafirði fækkaði um sex á síðasta ári.

Endurnýjun á þaki leikskólans Eyrarskjóls

Lagt til að tilboði
Ísblikks verði tekið

Fimm tilboð bárust í end-
urnýjun á þaki leikskólans
Eyrarskjóls á Ísafirði sem
boðið var út nýlega. Lægst
var tilboð Ísblikks ehf. á Ísa-
firði sem hljóðaði upp á
3.418.695 krónur en hæsta
tilboðið áttu Ágúst og Flosi
ehf., sem hljóðaði upp á
6.855.343 krónur. Kostnað-
aráætlun verksins var
4.289.102 krónur.

Einnig bárust tilboð upp á
3.859.333 krónur frá S.Z.Ól.
trésmiðju ehf. í Bolungar-
vík, 3.927.485 krónur frá
Spýtunni á Ísafirði og
4.160.165 krónur frá Vest-
firskum Verktökum ehf.
Jóhann B. Gunnarsson,
verkefnisstjóri tæknideildar
Ísafjarðarbæjar kynnti til-
boðin á bæjarráðsfundi ný-

verið og lagði til að gengið
verði til samninga við lægst-
bjóðanda í verkið. Bæjarráð

leggur til við bæjarstjórn að
tillaga verkefnisstjóra verði
samþykkt.  – gudrun@bb.is

Fimm tilboð bárust í endurnýjun
á þaki leikskólans Eyrarskjóls.

Bensínstöð Orkunnar á
Skeiði í Skutulsfirði hefur
fengið góðar viðtökur hjá Ís-
firðingum síðan hún opnaði í
desember. „Ísfirðingar hafa
tekið okkur vel eins og þeirra
er von og vísa og salan hefur
alveg verið eftir væntingum.
Ég held að Ísfirðingar hljóti
að vera ánægðir með okkur
þar sem koma bensínstöðvar-
innar hefur lækkað bensín-
verðið á svæðinu, og ekki ein-
ungis hjá okkur heldur líka
hjá samkeppnisaðilunum“,
segir Gunnar Skaptason,
framkvæmdastjóri Orkunnar.

Þá hefur Orkan verið í sam-
starfi við Skíðafélag Ísafjarðar
sem felst í að félagið fengi
þúsund krónur í hvert sinn
sem Ísfirðingar og nærsveita-
menn skráðu fyrir svokölluðu
bensínfrelsiskorti. „Við von-
um að við getum haldið áfram
þessu skemmtilega samstarfi

við Skíðafélagið og fundið
upp á einhverju nýju og snið-
ugu til þess að gera“, segir
Gunnar. Stöðin er eins og
kunnugt er sjálfsafgreiðslu-
stöð.

Sem kunnugt er óskaði Ork-
an eftir leyfi til uppsetningar
stöðvarinnar á lóð Ljónsins í
kjölfar þess að Atlantsolíu og
Olís var veitt vilyrði fyrir þeim
tveimur lóðum sem bæjarfé-
lagið taldi henta undir rekstur

bensínstöðva. Til þess að
koma stöð Orkunnar fyrir á
þessum stað þurfti að breyta
deiliskipulagi og bar félagið
kostnaðinn af þeim breyting-
um. Nokkuð hefur dregist hjá
Atlantsolíu að hefja fram-
kvæmdir, en meira en ár er
síðan fyrirtækið fékk úthlutað
lóð sinni. Samkvæmt síðustu
fréttum stendur nú til að Atl-
antsolía hefji framkvæmdir
við sína bensínstöð í vor.

Bensínstöð Orkunnar á Skeiði á Ísafirði.

Sala Orkunnar sam-
kvæmt væntingum
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Vestfirðir hjarta Íslands í ævin-
týra- og náttúruferðamennsku
Á þriðja tug manna sátu

námskeið í vöruþróun og
markaðssetningu ferða-
þjónustu á Vestfjörðum
sem haldið var í Þróun-
arsetrinu á Ísafirði fyrir

stuttu. Kennari á nám-
skeiðinu er James Mc

Letchie, en hann er fyrrum
fiskimaður á Suðureyjum

Skotlands sem þurfti að
finna sér annan starfsvett-

vang þegar hann missti
vinnuna vegna minnkandi
kvóta. Hann er menntaður
í ferðaþjónustufræðum og

starfar nú sem kennari hjá
ferðamálaráði Skotlands,

auk þess sem hann er
náttúru- og dýralífsleið-

sögumaður í Bretlandi.
James segir Vestfirðinga

vera mjög áhugamikla og
sér mörg tækifæri hvernig

hægt væri að efla ferða-
þjónustu í fjórðungnum.

„Ég hef trú á því að
Vestfirðir gætu orðið

hjarta Íslands í ævintýra-
og náttúruferðamennsku“,

segir James. Hann hefur
kennt víða um heim og

starfaði nýverið náið með
hagsmunaaðilum á Falk-
landseyjum við þróunar

fuglaskoðunar, ævintýra-
ferðamennsku og við að
hanna aðgerðaráætlun

fyrir ferðaþjónustu
eyjanna. – thelma@bb.is

James McLetchie hélt fyrirlestur um markaðs-
setningu og tækifæri í ferðaþjónustu um helgina.

Fjölmenni við opnun sögusýn-
ingar Sparisjóðs Vestfirðinga

Fólk var mjög ánægt með sýninguna.

Hátt í 70 manns voru á
formlegri opnun sögusýning-
ar Sparisjóðs Vestfirðinga í
Safnahúsinu á Ísafirði í síð-
ustu viku. „Þetta var algjör
dásemd og við fengum mikið
af gestum“, segir Eiríkur Finn-

ur Greipsson aðstoðarspari-
sjóðsstjóri.

„Það var mikil ánægja með
sýninguna sem Guðfinna
Hreiðarsdóttir hefur sett upp
og við fengum margar kveðjur
og góðar óskir. Á opnunina

buðum við starfsfólki spari-
sjóðsins, sveitarstjórnar-
mönnum, forsvarsmönnum
lánastofnana hér á svæðinu
og meðlimum fyrrverandi
sparisjóðsstjórna. Það getur
nú verið erfitt að komast hing-

að af suðursvæðinu á þessum
árstíma og því voru ekki marg-
ir þaðan en sýningin verður
sett upp þar seinna. Við finn-
um mikinn samhug í samfé-
laginu með okkur og Ísfirð-
ingar eru farnir að leita til

okkar í meiri mæli. Við erum
í skýjunum og ákaflega þakk-
lát fyrir góðar kveðjur“, segir
Eiríkur Finnur.

Sögusýningin var sett upp í
Safnahúsinu á Ísafirði í tilefni
110 ára afmælis Sparisjóðs
Vestfirðinga nú í mars. Hún
verður opin næstu tvær vikur
á opnunartíma Safnahússins,
13-19 á virkum dögum og 13-
16 á laugardögum.

Sparisjóður Vestfirðinga
hét í upphafi Sparisjóður
Vestur-Ísafjarðarsýslu og var
stofnaður 14. mars 1896. Árið
1940 var nafni sjóðsins breytt
í Sparisjóð Þingeyrarhrepps

og þann 28. apríl 2001 varð
svo Sparisjóður Vestfirðinga
til við sameiningu fjögurra
sparisjóða, þ.e. Sparisjóðs
Súðvíkinga, Sparisjóðs Ön-
undarfjarðar, Sparisjóðs Þing-
eyrarhrepps og Eyraspari-
sjóðs.            – gudrun@bb.is

Eiríkur Finnur að-
stoðarsparisjóðsstjóri

skálar í tilefni opnunar
sögusýningar SPVF.

Guðmundur Björgmundsson og Guðfinna Hreiðars-
dóttir sagnfræðingur sem setti upp sögusýninguna.

Fjölmenni var við opnun sýningarinnar.
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Kvensjúkdómalæknir
Jón Ívar Einarsson, kvensjúkdómalæknir

verður með móttöku á Ísafirði dagana 29.
til 21. mars 2006.

Tímapantanir eru í síma 450 4500 á milli
kl. 08-16 alla virka daga.

Hópur Súðvíkinga sæk-
ir nú þýskunámskeið á
vegum Fræðslumiðstöðv-
ar Vestfjarða til að undir-
búa sig fyrir komu ferða-
manna í tengslum við sjó-
stangaveiðifyrirtækið
Fjord Fishing í sumar.

„Þetta gengur mjög vel
og hópurinn tekur þetta
með trukki. Þetta er mjög
áhugavert verkefni þar
sem samfélagið stendur
fyrir viðbúnaði vegna
breytinga sem koma sjó-
stangaveiðimannanna
mun hafa í för með sér.
Sumir þátttakendurnir
tengjast Fjord Fishing
beint en aðrir eru íbúar
sem vilja bara geta bjargað
sér á málinu við Þjóðverj-
ana þegar þeir koma“,
segir Smári Haraldsson
forstöðumaður FRMST.

Tíu manns taka þátt í
námskeiðinu. Von er á
rúmlega 900 sjóstanga-
veiðimönnum til Súða-
víkur og Tálknafjarðar á
vegum Fjord Fishing í
sumar.     – thelma@bb.is

Súðvíkingar
læra þýsku

ingur við stofnunina. Var
Marteini sagt upp í byrjun árs
þar til samningurinn var end-
urnýjaður á dögunum. Það
fyrirkomulag að Marteinn
komi tvisvar í mánuði á
heilsugæslustöðina á Ísafirði
helst óbreytt.

Marteinn Steinar lauk mast-
ersnámi í fyrirtækja- og vinnu-
sálarfræði við University of

Surrey 2001-2002. Á undan-
förnum árum hefur hann mest
sinnt rekstri eigin sálfræði-
stofu í Reykjavík auk verkefna
á sviði fyrirtækja- og vinnu-
sálarfræði. Tímapantanir og
nánari upplýsingar fást í
afgreiðslu Fjórðungssjúkra-
hússins á Ísafirði í síma 450-
4500 á milli kl. 8 og 16 virka
daga.              – thelma@bb.is

Heilbrigðisstofnun Ísa-
fjarðarbæjar hefur endurnýjað
verktakasamning um sál-
fræðiþjónustu við Martein
Steinar Jónsson, sérfræðing í
klínískri sálfræði. „Reynslan
hefur leitt í ljós að þörf er á
þessari þjónustu og að Vest-
firðingar kunna vel að meta
hagkvæmni þess að geta sótt
sálfræðiþjónustu á heimaslóð-
um“, segir í tilkynningu frá

Heilbrigðisstofnunni.
Samið var við fyrst Martein

til reynslu seinni hluta ársins
2003 um að hann myndi veita
sálfræðiaðstoð tvisvar í mán-
uði. Ári seinna var gengið frá
samningi við hann um áfram-
haldandi þjónustu. Þá voru
nokkur ár síðan boðið hafði
verið upp á viðtöl við sálfræð-
ing á heilsugæslustöðinni en
áður var fastráðinn sálfræð-Marteinn Jónsson.

Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ

Samningur um sálfræði-
þjónustu endurnýjaður

Árleg konukvöld á Ísafirði
Árlegt konukvöld var

haldið í Edinborgarhúsinu á
Ísafirði á laugardag. „Við

konurnar hittumst á hverju
ári, spjöllum og höfum gam-
an í betri klæðnaði. Þátttak-

an í ár var í minna lagi en
við vorum tæplega 30 tals-

ins en höfum mest verið 70.
Ég held að flensan hafi sett

strik í reikninginn og eins
var mikið að gerast þessa

helgi“, segir Kristjana Jón-
asdóttir sem var í skipulagn-
ingarnefnd í ár. Þá var boðið
upp á skemmtiatriði og léttar

veitingar. Frumkvæðið að
þessu kvöldi átti Sigrún
Kristjánsdóttir á Ísafirði

fyrir nokkrum árum og hefur
það verið haldið árlegt

síðan. Glatt var á hjalla þeg-
ar ljósmyndara bb.is bar að

garði eins og sjá má á
meðfylgjandi myndum.

– thelma@bb.is
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Börnin taka meiri þátt í sýningunni
Sigurþór Albert Heimisson leikstýrir einleiknum Dimmalimm sem

Kómedíuleikhúsið á Ísafirði sýnir um þessar mundir. Sigurþór hefur
mikla reynslu úr leiklistarheiminum og hefur meðal annars starfað hjá
Leikfélagi Akureyrar, Íslenska leikhúsinu, Loftkastalanum, Kaffileik-

húsinu, Hafnarfjarðarleikhúsinu, Stopp leikhópnum og Redmoon leik-
húsinu í Chicago. Hann hefur sést á sviði í sýningum eins og Djöfla-

eyjunni, Músum og mönnum, Sniglaveislunni, Hrafnkelssögu Freysgoða,
Svikamillu, Birtingi, og Mávinum. Fyrir þá sem fylgjast með Jóladagatali

Sjónvarpsins má einnig geta þess að hann lék eitt sinn stjörnustrákinn
Bláma. Hann hefur sett upp leiksýningar með áhugaleikfélögum og kennt
framsögn og Commedia dell´Arte (spunaleiklist) sem hann lærði á Ítalíu.

BB spjallaði við Sigurþór um Dimmalimm og hvað hann hefur verið að
fást við annað.

– Hver er reynsla þín af
leiklist og því sem fylgir
henni?

„Ég útskrifaðist úr Leiklist-
arskóla Íslands 1989. Var í
nokkur ár fastráðinn hjá Leik-
félagi Akureyrar og svo er ég
búinn að vera að leika í Hafn-
arfjarðarleikhúsinu, í Loft-
kastalanum og hjá Leikfélagi
Íslands og núna síðast með
Stopp leikhópnum. Það er far-
andleikhópur sem fer í skóla
og við erum að sýna Íslend-
ingasögu, Hrafnkelssögu
Freysgoða, sem er búið að
sýna 85 sinnum á þessu eina
ári sem við erum búin að vera
að sýna.“

– Ertu að leika eða leikstýra
þar?

„Ég er að leika í því. Svo er
ég að æfa með Stopp leik-
hópnum enn aðra sýningu sem
verður frumsýnd núna um
mánaðarmótin febrúar – mars.
Það er sýning sem heitir
Emma og Ófeigur, eða það er
allavega vinnuheiti á meðan á
æfingum stendur, og hún er
byggð á Hamlet eftir Shake-
speare. Þetta er ekki Hamlet
en verkið er byggt á því, fyrsti
hvatinn að þessari sýningu var
Hamlet.“

– Er söguþráðurinn þá svip-
aður og í Hamlet?

„Já og nei. Sagan byrjar
svolítið líkt en fer svo í allt
aðra átt. Þar erum við þrjú að
leika, þau Eggert Kaaber og
Katrín Þorkelsdóttir sem eru
svona aðalleikararnir í Stopp
leikhópnum og ég er komin
inn í þetta núna, í þessar tvær
sýningar. Við komum til með
að frumsýna um mánaðarmót-
in og förum svo á flakk með
sýninguna. Þetta er sýning
hugsuð fyrir 8.-10. bekk,
svona cirka menntaskólaald-
ur.

Upphaf samstarfsinsUpphaf samstarfsinsUpphaf samstarfsinsUpphaf samstarfsinsUpphaf samstarfsins
– Hvernig kom til að þú

varst fenginn til að leikstýra
Dimmalimm?

„Ég veit ekki hvaðan Elfar
Logi fékk þá hugmynd að tala
við mig. Við höfðum hist og
vissum hvor af öðrum og ég
held að það hafi komið til
vegna þess að hann langaði
að vinna með grímur og brúð-
ur. Ég hef aðeins verið að fást
við það. Ég lærði Commedia
dell´Arte úti á Ítalíu og hef
aðeins verið að kenna það.
Kenndi það í Bandalagi ís-
lenskra leikfélaga í Svarfaðar-

dal fyrir nokkrum árum og
hef haldið námskeið í Leik-
listarskóla Íslands. Elfar Logi
hringdi í mig og spurði hvort
ég væri til í þetta og ég sló til,
mér fannst þetta spennandi
verkefni.“

– Er þetta búinn að vera
langur undirbúningur?

„Við byrjuðum æfingaferl-
ið í nóvember, þá var Logi að
sýna Gísla Súrsson í Reykja-
vík og við byrjuðum að kasta
á milli okkar hugmyndum um
ævintýrið, um útfærsluna á því
og svona eitt og annað. Ævin-
týrið sjálft er ákaflega stutt og
lítið og við komumst fljótt að
því að það þyrfti eitthvað að
spinna við það, og við gerðum
það. Síðan höfum við verið í
Reykjavík í nóvember og svo
aftur í desember, svo hér í
janúar og hann kom aftur til
Reykjavíkur í lok janúar og
við æfðum þar. Svo kom ég
núna hingað fyrir lokatörn-
ina.“

– Hefurðu leikstýrt einleik
áður?

„Nei það hef ég ekki gert.“
– Hvernig finnst þér það?
„Það er öðruvísi, maður þarf

að finna út úr því að þegar það
eru senuskiptingar, t.d. þegar
leikarinn hleypur úr einu hlut-
verki í annað, að það gerist
þannig að áhorfendur upplifi
það eins og það séu fleiri en
einn á sviðinu. Galdurinn við
góða einleiki er sá að maður
gleymi því að það sé bara einn
leikari á sviðinu. En Dimma-
limm og prinsinn eru náttúru-
lega brúður í þessari sýningu
en við drögum inn í atburða-
rásina norn sem er bara sagt
frá í framhjáhlaupi í sögunni.
Nornin sem breytir prinsinum
í svan. Í okkar tilfelli þá gáfum
við okkur það að þessi norn
hefði ætlað að breyta honum í
frosk, eins og nornir gera iðu-
lega. Í ljós kom svo að Muggur
hugsaði upphaflega um
Dimmalimm og frosk. Þessi
norn ætlar sér að breyta hon-
um í frosk en það mistekst
eitthvað aðeins hjá henni svo
að úr verður svanur. Eftir það
er hún í rauninni komin inn í
ævintýrið, þannig að við ger-
um svolítið mikið úr þætti
hennar.“

– Og hún er semsagt frekar
misheppnuð?

„Ja hún er ennþá að læra
skulum við segja.“

SýninginSýninginSýninginSýninginSýningin
DimmalimmDimmalimmDimmalimmDimmalimmDimmalimm

– Hvernig gengu frumsýn-
ingarnar, bæði í leikskólanum
og í Hömrum?

„Það gekk mjög vel. Það er
skemmtilega ólíkt að sýna fyr-
ir krakkana og svo fyrir eldri
áhorfendahóp. Börnin taka
miklu meiri þátt í sýningunni
og þau voru t.d. ekki alveg
tilbúin til að kaupa það að
nornin ætlaði að breyta honum
í frosk, þau vissu það alveg að
prinsinn ætti að verða að
svani. En sem betur fer fór
nornin ekkert að rífast við
börnin um það að hún ætlaði
að breyta honum í svan, hún
hélt bara sínu striki og reyndi
sitt besta til að breyta honum
í frosk. Viðbrögðin eru því
öðruvísi en sýningin verður
meira lifandi þegar er meira
af ungum áhorfendum í saln-
um. En við reyndum, og ég
held að okkur hafi alveg tekist
það, að höfða líka til eldri
áhorfenda. Það eru nokkrir
brandarar í sýningunni sem
fullorðnir kveikja á, en hún er
meira fyrir börn.“

– Þetta er ferðasýning, er
eitthvað komið á dagskrá?

„Já, ég held það séu komnar
15 sýningar sem búið er að
panta hér á norðanverðum
Vestfjörðum. Hann er að sýna
í leikskólum og í Hömrum og
ég held að það séu 15 sýningar
núna á bara hálfum mánuði.“

– Elfar Logi ætlar svo með
sýninguna út um allt land er
það ekki?

„Jú, það er þægilegt að vera
með einleikhús að því leyti að
það er auðveldara að ferðast
með það. Leikmyndin og öll
umgjörð þessarar sýningar er
hönnuð með það í huga að
það sé auðvelt að ferðast með
hana. Nú Gísli Súrsson er það
líka, þannig að Elfar hefur
þarna tvo einleiki til að bjóða
á mismunandi skólastigum.
Þetta eru báðar mjög skemmti-
legar sýningar, og þó ég segi
sjálfur frá þá er seinni sýningin
ákaflega skemmtileg og ég á
alveg örugglega eftir að sjá
hana nokkrum sinnum í við-
bót.“

– Hvað var erfiðast við að
setja upp Dimmalimm?

„Logi er ekki vanur að vinna
með brúður, þannig að það
fór svolítið mikill tími í að
vinna með brúðurnar, til þess
að gera þær lifandi. Maður
tekur ekki bara einhverja
brúðu og byrjar að leika með
hana. Maður getur leikið sér
með brúður en það er allt

annað heldur en að fá brúðuna
til að lifna á sviðinu. Mér
fannst mesta vinnan fara í það
og mér finnst það hafa tekist
alveg prýðisvel hjá okkur.
Brúðurnar eru mjög flottar.“

– Eru þetta strengjabrúður
eða fingrabrúður eða hvað?

„Nei, það er haldið í hanka
aftan á hnakkanum á þeim og
höfðinu stjórnað þannig, og
svo er tekið í hendurnar á þeim
og labbað með þær.

FramkvæmdirFramkvæmdirFramkvæmdirFramkvæmdirFramkvæmdir
og hugmyndavinnaog hugmyndavinnaog hugmyndavinnaog hugmyndavinnaog hugmyndavinna

við sýningunavið sýningunavið sýningunavið sýningunavið sýninguna

„Logi býr svo vel að hafa
hæfileikaríkt listafólk í kring-
um sig, tengdaforeldra sína
og konuna sína. Kristján
Gunnarsson tengdapabbi hans
smíðaði alla leikmyndina og
bjó til allskonar svona „fiff“,
sem gefur meira líf í sýning-
una. Það er t.d. tónlist í sýn-

ingunni sem er í tölvu og Logi
stjórnar henni með fjarstýr-
ingu. Svo birtist Pétur prins,
brúðan, inn á svið á meðan að
Logi er ennþá eiginlega inni á
sviðinu. Það er svona lítill fjar-
stýrður armur sem hjálpar
Pétri inn á svið. Þetta útbjó
Kristján af mikilli hugvits-
semi. Þessi hugmynd kom
einhvern tímann upp þegar við
Logi vorum að æfa, að láta
Pétur birtast og við fórum að
velta fyrir okkur hvort það
væri einhver möguleiki að
gera þetta. Eftir að ég talaði
við Kristján þá komst ég að
því að það var.

Nornin Bauja sem er þarna
í töluvert stóru hlutverki og
segir söguna svolítið, hún er
með grímu, og það er svona
óvænt ánægja í lokin með
þessa grímu. Ég vil eiginlega
ekki segja of mikið, en það er
svolítið annað sem gerist með
þessa grímu sem kemur fólki
svolítið á óvart.

Ég bjó úti í Chicago í tvö ár
og var þar að vinna hjá leik-
húsi sem heitir Redmoon sem
er einmitt frægt fyrir brúðu-
leikhús og óvæntar uppákom-
ur. Fyrir hluti sem geta verið
fleira heldur en eitt og alls-
konar mechanisma sem þau
spinna inn í sýningarnar sínar.
Það er talsvert stærra en þetta
hjá okkur, þau eru með allt
upp í 200 manna sýningar sem
þau setja upp, stórar götuleik-
sýningar og líka innisýningar.
Stór hluti í sýningum þeirra
er svona, hvað á maður að
segja, svona þegar áhorfend-
urnir segja „oooohhh“ [undr-
unar- eða aðdáunarhljóð]. Við
vorum að reyna að fá þann
þátt inn í þessa sýningu, fyrir
utan það að hafa hana mjög
skemmtilega bæði fyrir okkur
og þá áhorfendur í leiðinni.
Þetta er búið að vera mjög
skemmtilegt“, segir Sigurþór
leikstjóri Dimmalimm.

– gudrun@bb.is
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Grunnmynd 118,9m² íbúðar.

Grunnmynd 97,7m² íbúðar.

Nýjar íbúðir til sölu
Til sölu eru tólf nýjar og
glæsilegar íbúðir í fjöl-
býlishúsi að Sundstræti
36 á Ísafirði (neðra
Norðurtangahúsið).

Um er að ræða rúmgóðar
3ja herbergja íbúðir
ásamt bílastæði í stórri
og rúmgóðri bíla-
geymslu á jarðhæð.

Íbúðirnar eru í tveimur
stærðum. Minni íbúðirnar eru 97,7m² auk sameignar og bílastæðis og stærri
íbúðirnar eru 118,9m² auk sameignar og bílastæðis. Minni íbúðirnar kosta
kr. 16,2 milljónir og þær stærri 19,2 milljónir.

Afhending verður á tímabilinu frá 15. október 2006 til 15. desember 2006.
Athugið að þeir sem fyrstir kaupa, geta valið sér óskaíbúðina.

Nánari upplýsingar eru veittar á Fasteignasölu Vestfjarða, Hafnarstræti 1,
Ísafirði, sími 456 3244, fax: 456 4547, póstfang eignir@fsv.is. Einnig eru
upplýsingar og myndir á fasteignavefnum www.fsv.is

Upplýsingar og myndir á
fasteignavefnum www.fsv.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
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Í dag er miðvikudagurinn
22. mars,  82. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1867 var Borgarnes við Brákarpoll
löggiltur verslunarstaður. Borgarnes hlaut kaupstað-

arréttindi 24. október 1987.

Þennan dag árið 1924 tók ríkisstjórn Jóns Magnús-
sonar, hin þriðja undir forsæti hans, við völdum og sat

þar til í júli 1926.

Þennan dag árið 1972 kom í ljós að Geirfugladrangur
vestur af Eldey, hafði hrunið eða sokkið í sæ. Drang-

urinn, sem er grunnlínupunktur landhelginnar, var áður
tíu metra hát en kemur nú aðeins upp úr sjó á fjöru.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Reynir Traustason, ritstjóri Mannlífs

Á þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árumÁ þessum degi fyrir 18 árum

Á ferð um landið...
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Austan strekkingur, slydda eða snjókoma og frost-

laust um landið sunnanvert, en úrkomulítið og vægt
frost norðanlands.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Áframhaldandi austlægar áttir og ofankoma í flestum

landshlutum. Hiti í kringum frostmark.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Áframhaldandi austlægar áttir og ofankoma í flestum
landshlutum. Hiti í kringum frostmark.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Útlit fyrir austlæga átt með úrkomu. Fer hlýnandi.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ætlar þú að taka þátt í
Skíðavikunni á Ísafirði um páskana?

Alls svöruðu 646. – Já sögðu 289 eða 45% – Nei
sögðu 282 eða 44% – Óvíst sögðu 75 eða 11%

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

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

Gerir tískuþátt á Grænlandi
„Ég er að stíga þau skref í fyrsta sinn í sögu íslenska lýðveldisins að gera tískuþátt á

Grænlandi. Það fer sex manna sendinefnd frá Mannlífi, ljósmyndari, stílisti, tvær fyrirsætur,
förðunarmeistari og ég. Ég hef nú engan tilgang nema að halda utan um hópinn. Einnig
getur verið að Lýður Árnason læknir og leikstjóri myndarinnar sem er í vinnslu um Ísmann-
inn verði sjöundi maður í ferðinni. Við verðum við frumstæðar aðstæður á Grænlandi þar
sem Ísmaðurinn ógurlegi Sigurður Pétursson frá Bolungarvík ræður ríkjum. Hann sækir
okkur til Kulusuk og siglir með okkur í gegnum ís og hættu til Kummiut þar sem myndatak-
an fer fram. Hann hefur einnig verið að leita að grænlenskum módelum fyrir okkur og hefur
verið að mæla fólk og senda okkur hin ýmsu mál í tölvupósti. Ef Lýður kemur með í ferðina
þá gæti myndun tískuþáttarins orðið innlegg í myndina um Ísmanninn en hún verður sýnd
í sjónvarpinu í haust. Tískuþátturinn mun svo birtast í apríl hefti Mannlífs.“

Hrólfur Vagnsson harmoníkuleikari heldur, ásamt Elsbeth
Moser harmoníkuleikara og Christa Eschmann þverflautu-
leikara, nokkra tónleika víðs vegar um landið næstu daga.
Fyrstu tónleikarnir verða í kvöld í Fríkirkjunni í Reykjavík
og hefjast klukkan 20.30. Á fimmtudagskvöldið verða tón-
leikar í Tónlistarskólanum á Akureyri, á sunnudaginn í Bol-
ungarvík, heimabæ Hrólfs og á miðvikudag eftir viku verða
síðustu tónleikarnir haldnir á Ísafirði. […] Hrólfur og Elsbeth
leika bæði á hnappharmoníku, hljóðfæri sem Hrólfur segir
að síauknum vinsældum fagna og gefi meiri möguleika,
tæknilega, en „venjulegar“ harmoníkur. Hrólfur Vagnsson
er fæddur í Bolungarvík og lærði þar á hljóðfæri sitt um
skeið áður en hann hélt til Reykjavíkur þar sem hann nam
hjá Emil Adolphssyni. Frá 19881 hefur hann verið við nám
í Hannover.

Erling Blöndal Bengtsson og Merete eiginkona hans.

Hér eigum við kæra vini
Sellóleikarinn Erling Blöndal Bengtsson hélt ný-

verið tónleika á Ísafirði í tilefni þess að 60 ár eru
síðan hann hélt tónleika í fyrsta sinn á Íslandi, þá
einnig á Ísafirði. Erling er fæddur 8. mars 1932 í
Kaupmannahöfn en er af íslenskum ættum því
móðir hans var fædd og uppalinn á Ísafirði. Erling
var undrabarn í tónlist og hóf tónleikahald ungur
að árum og var farinn að kenna við tónlistarhá-
skóla fyrir tvítugt. Hann á því langan og farsælan
feril að baki og hefur spilað á yfir 50 plötum.
Hann hefur komið fram með frægustu sinfóníu-
hljómsveitum heims hefur hlotið fjölda viðurkenn-
inga fyrir snilli sína í sellóleik. BB átti stutt spjall
við sellósnillinginn og konu hans Merete.

sem tók aðeins sex farþega.“
– Var þetta í fyrsta skipti

sem þú komst til Íslands?
„Já, þetta var 1946. Við vor-

um því miður einangruð í
Danmörku í seinni heimsstyrj-
öldinni, frá 1939-1945, gátum
ekkert farið. Ísland var fyrsti
staðurinn sem við fórum til
eftir stríð.“

– Voru margir á tónleikun-
um þá?

„Já mjög margir. Það voru
náttúrulega margir sem þekk-
tu móður mína.“

– Móðir þín var fædd hér á
Ísafirði.

„Já og bjó hér til u.þ.b. 16
ára aldurs, þá flutti hún til
Reykjavíkur.“

– Þú hefur komið nokkrum
sinnum til Ísafjarðar.

„Já, ég hef verið mjög trúr
Ísafirði. Mér og konunni
minni líkar mjög vel hér og
við höfum komið á öllum tím-
um ársins. Ég hélt selló-mast-
erclass hér fyrir nokkrum ár-
um að sumarlagi, á vegum
tónlistarskólans. Já við höfum
verið hér á mismunandi tíma
árs og það er alltaf jafn fallegt
hér. Einu sinni var svo mikið
rok þegar við vorum hér að
við gátum ekki flogið til
Reykjavíkur og urðum að taka
leigubíl. Ég varð að komast
til Reykjavíkur því ég var með
tónleika þar. Við biðum í einn
dag en ekki var hægt að fljúga.
Þetta var áður en Hvalfjarðar-
göngin voru gerð þannig að
þetta var löng ferð en yndis-
leg.“

Gamla settiðGamla settiðGamla settiðGamla settiðGamla settið
fór að heimanfór að heimanfór að heimanfór að heimanfór að heiman

– Hvenær hófst ferill þinn?
„Ég spilaði á mínum fyrstu

tónleikum þegar ég var 4 ára

gamall, árið 1936. Ég byrjaði
snemma, í ár eru 70 ár síðan,
ég trúi því varla.“

– Þú ert prófessor í tónlist.
„Já ég hef verið prófessor

við Konunglega danska tón-
listarskólann í mörg ár og hef
einnig kennt í Stokkhólmi og
Cologne. Við höfum búið í
Bandaríkjunum síðustu 16 ár
og þann tíma hef ég kennt við
háskólann í Michigan. Reynd-
ar er ég að hætta þar um þessar
mundir því ég vil eyða meiri
tíma í tónleikahald og master-
class-námskeið. Ég hef verið
að kenna í næstum 60 ár og
finnst það mjög gaman, en
maður lifir bara einu sinni og
nú vil ég eyða tíma mínum í
tónleikahald. Þannig að það
verður meira um tónleika hjá
mér á næstunni.“

– Hvernig líkar ykkur að
búa í Bandaríkjunum?

„Bandaríkin eru heill heim-
ur, það er mikill munur á aust-
ur- og vesturhlutanum og eins
norður- og suðurhlutanum.
Það er ekki hægt að bera það
saman við nokkuð annað. En
okkur líður mjög vel í Michi-
gan og ætlum að vera þar
áfram. Michigan er á ýmsan

Leigubíll tilLeigubíll tilLeigubíll tilLeigubíll tilLeigubíll til
ReykjavíkurReykjavíkurReykjavíkurReykjavíkurReykjavíkur

– Manstu vel eftir því þegar
þú spilaðir hér fyrir 60 árum?

„Ójá, ég man þetta allt mjög
greinilega, ég var 14 ára og þá
man maður allt. Ég kom með
föður mínum og móður og
tónleikarnir voru í gamla
bíóinu eins og allir tónleikar
þá. Móðir mín var Ísfirðingur
og hafði ekki komið hingað í
mörg ár þannig að þetta var
ævintýri fyrir hana. Við kom-
um fljúgandi í lítilli sjóflugvél
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Arna Lára Jónsdóttir, verkefnisstjóri AtVest á Ísafirði Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.hugsjonir.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Gott að versla í Kaupmannahöfn Óperuhúsið hans Gunnars
„Ég hef nú aldrei velt því fyrir mér hver uppá-

haldsborgin mín er en ég held ég segi Kaup-
mannahöfn. Af því mér finnst svo gott að versla
þar og hún er svo heimilisleg. Líka af því að ég
bjó þar í þrjú ár á meðan ég var í námi. Ég á
góðar minningar frá þeim tíma. Ég flutti heim
fyrir tæpum tveimur árum og fór síðast þangað
í fyrra þannig að ekki er beint komin reynsla á
hversu oft ég heimsæki borgina en ég held ör-
ugglega áfram að fara þangað því ég á þar
marga góða vini.“

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Jóhann Vignir Vilbergsson, söngvari og gítarleikari NilFisk

Gítarpartar sem minna á jólin og afmæli
1. Making Plans
for Nigel - XTC

Nýbylgjurokk af bestu
gerð, live útgáfan reyndar
sú sem ég féll fyrir. XTC er
ein af bestu hljómsveitum
mannkynssögunnar en það
hefur farið mjög lítið fyrir
þeim, því miður. Á þeim
tveim árum sem ég hef reynt
að nálgast plötur með þeim
hef ég aðeins hitt tvær
manneskjur eða svo sem vita
hvað þetta er.

2. Falling of the Face of
the Earth – Neil Young
Frábært lag af nýju plöt-

unni hans. Fær mann til að
hugsa.

3. I Wanna Make It Wit Chu
– Queens of the Stone Age
Flott, melló lag frá QOT-

SA. Ég meig í buxurnar fyrst
þegar ég heyrði það.

4. Mote – Sonic Youth
Missti af tónleikunum en

sat þess í stað heima og hlust-
aði á Goo plötuna og grét. Ef
mér byðist að vera einhver
önnur manneskja en ég sjálf-
ur í einn dag yrði það annað
hvort Thurston Moore eða
Kim Gordon (Auðvitað á ég
við á tónleikum).

5. Wha-Wha
– George Harrison

George er idolið mitt. Hefði
ekki byrjað í músík án hans.
Wha-Wha er vafalaust eitt af
uppáhaldslögunum mínum.
Fjallar um bitur samskipti hans
við hina Bítlana.

6. Wolf at the Door
– Radiohead

Síðasta lagið á Hail to the
Thief er bara einfaldlega uppá-
haldslagið mitt með þeim.

7. Savoy Truffle
– The Beatles

Ég á það til að fíla frekar lög
sem minna fer fyrir í stað út-
varpsslagaranna. Annað Harri-
son lag, með gítarpörtum sem
minna á jólin eða afmælisdaga.

8. Television Time
– The Mopeds

Dönsk hljómsveit sem ég
er nýbúinn að kynnast. Ný-
bylgja sem fær mig til að horfa
ákaflega mikið til vinstri.

9. Dear God – XTC
Annað geðveikt lag með

XTC sem kemst á topp listann.
Stundum er það textinn sem
skiptir máli. Í stuttu máli fjall-
ar það um efasemdir um tilvist
Guðs en textinn er samt ótrú-
lega fyndinn.

10. Flashlight
– Milla Jovovich

Já, Milla Jovovich er ekki bara

leikkona, hún er líka mús-
íkkant. Og bara mjög góður
sem slíkur. Þetta lag er
reyndar óútgefið en ég rakst
á það á netinu (löglega) og
varð já, glaður.

Jóhann Vilberg
Vilbergsson.

hátt ansi skandinavískt. Tón-
list er líka alþjóðleg og við
háskólann minn eru kennarar
og nemendur allstaðar að úr
heiminum. Tónlistarmenn eru
mjög líkir, hvort sem þeir
koma frá Íslandi, Suður-Afr-
íku eða Danmörku, þeir eiga
sömu hugðarefni.“

– Hvað er næst á dagskrá
hjá þér?

„Nú förum við aftur til
Bandaríkjanna og ég fer að
sinna nemendum mínum sem
útskrifast eftir tvo mánuði.
Svo eigum við ennþá hús í
Danmörku þar sem við dvelj-
um yfirleitt á sumrin og ég
mun spila í Tívolíinu í Kaup-
mannahöfn í sumar“, segir
Erling. „Við eigum tvo syni
sem báðir búa í Danmörku,

það vorum við gamla settið
sem fórum að heiman, yfirleitt
er það nú öfugt“, skýtur Mer-
ete inn í og brosir.

Halda áfram aðHalda áfram aðHalda áfram aðHalda áfram aðHalda áfram að
koma til Ísafjarðarkoma til Ísafjarðarkoma til Ísafjarðarkoma til Ísafjarðarkoma til Ísafjarðar

„Okkur finnst mjög gaman
að koma til Íslands og sérstak-
lega til Ísafjarðar. Af augljós-

um ástæðum líður mér eins
og ég sé heima þegar ég er hér
og konan mín finnur líka þá
tilfinningu. Hér eigum við
kæra vini og hér eru dásam-
legir áhorfendur og stórkost-
leg náttúra og okkur finnst
bara allt frábært hér. Og ég
segi þetta ekki bara til að vera
kurteis! Við hlökkum alltaf
mikið til að koma hingað.“

– Og þið ætlið að halda
áfram að koma?

„Já, næst tökum við Ninu
Kavtaradze tengdadóttur
okkar með, hún er rússneski
píanóleikarann sem ég spilaði
með síðast þegar ég kom
hingað. Hún kemur líklega
með næst“, segir sellósnill-
ingurinn Erling.

– gudrun@bb.is

Öruggur sig-
ur hjá KFÍ
Meistaraflokkur Körfu-
knattleiksfélags Ísafjarðar
tryggði sér veru sína í 1.
deild með því að sigra lið
varalið Tindastóls 118-90
á laugardag. Staðan eftir
fyrsta leikhluta var 30 - 18
fyrir KFÍ, í hálfleik 56 - 35,
við upphaf fjórða leikhluta
var staðan 87 - 59 og
lokatölur eins og áður
sagði 118 - 90. Stigahæst-
ur KFÍ manna var Banda-
ríkjamaðurinn Antaeus
Hayes með 39 stig.KFÍ
lauk deildinni í 7. sæti með
12 stig.

Bolvískur jað-
rakan í Afríku
Jaðrakanungi sem var
merktur í Bolungarvík í
sumar sást í Marokkó fyrir
stuttu og er það í annað
sinn sem íslenskur
jaðrakan sést í Afríku. Sá
fyrri var reyndar merktur á
vetrarstöðvum í Englandi.
Nú hafa tveir ungar af
fjórum sem voru merktir í
Bolungarvík í ár sést
erlendis og því er fram
kemur á vef Náttúrustofu
Vestfjarða eru það mjög
góðar endurheimtur að.

Marsibil
í borginni
Listakonan Marsibil G.
Kristjánsdóttir frá Þingeyri
opnaði sýningu á verkum
sínum á kaffihúsinu Café
Mílanó í Reykjavík sl.,
sunnudag. „Þetta er mjög
gaman því þetta er fyrsta
sýningin mín í borginni.
Sýningin hefur ekkert nafn
en á henni eru til sýnis
bæði ný og eldri verk“,
segir Marsibil sem hefur
sýnt verk sín á Ísafirði,
Bíldudal, Þingeyri og í
Kaupmannahöfn. Sýningin
mun standa til 12. apríl.

Vestfirðingar eru duglegir
að ferðast að sögn Kristínar
Karlsdóttur hjá ISO-ferðum
í Ísafirði og eru ekkert að
stressa sig á fuglaflensunni
sem fundist hefur í Evrópu.

„Það er mikið pantað og
mest á sólarstrendur“, segir

Kristín. „Fuerteventura sem
er ein af Kanaríeyjunum er
að koma sterk inn og einnig
er alltaf vinsælt að fara til
Mallorca, Costa Del Sol og
Benidorm. Svo er líka vinsælt
að fara til Búlgaríu, fólk fer
þangað í sólar- og spaferðir

og lætur dekra við sig. Í síðustu
viku kom út bæklingur um
borgarferðir í haust og það hafa
strax verið mikil viðbrögð við
honum. Í vetur hefur fólk verið
að fara svolítið á skíði og Kana-
ríeyjar eru líka alltaf vinsælar.
Einnig hefur verið töluvert

mikið bókað til Kúbu, þangað
bjóðum við uppá tveggja
vikna ferð þar sem fólk er
eina viku í Havana og eina
viku í Varadero þar sem allt
er innifalið“, segir Kristín
Karlsdóttir.

Greinilegt er að nóg er í

boði og víst að allir sem
hyggja á útlandaferðir geta
fundið eitthvað við sitt hæfi
í sumarfríinu, hvort sem
óskirnar fela í sér sól,
menningu eða framandi
slóðir.

– gudrun@bb.is

Vestfirðingar heitir fyrir Kanarí og Búlgaríu
Marga dreymir um að flatmaga í sólinni í sumarfríinu.

Hugmyndir Gunnars I. Birgissonar um óperuhúsið í Kópavogi fela
í sér enn frekari afskipti yfirvalda af menningu landsins og notkun
skattpeninga til slíkra málefna. Húsið á að vera um 2500 m2 að flatar-
máli og mun það líklegast kosta 1,5 til 2 milljarða samkvæmt mati
sérfræðinga. Árið 1997 var talið að tónlistarhúsið sem á að rísa við
höfnina í Reykjavík ætti að kosta um 2 milljarða í framkvæmd en í dag
hefur sú upphæð sexfaldast. Þess vegna má taka því með fyrirvara
að óperuhúsið í Kópavogi muni „aðeins“ kosta 2 milljarða. Samkvæmt
Gunnari sjálfum vill hann að Kópavogur útvegi lóðina undir óperuhúsið
og 400 milljónir. Til að fjármagna afganginn vill hann að ríki greiði 800
milljónir og svo borgi einkaaðilar einnig 800 milljónir. Þarna vill
Gunnar I. Birgisson að notaðir verði 1,2 milljarðar af skattfé Íslendinga
til byggingar óperuhúsnæðisins sem aðeins brot af íslensku þjóðinni
á eftir að nota.
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Tæmdu úr
slökkvitæki
í göngunum

Æðarkóngur (Somateria
spectabilis) spókaði sig í
höfninni í Bolungarvík á
sunnudag. Líklega er um
blending æðarkóngs og æð-
arfugls að ræða en fuglinn
var nærri brjótnum og sást
því vel. Að því er kemur
fram á vef Náttúrustofu
Vestfjarða hafa æðarkóngar
aldrei verpt hér fyrir vestan

en þeir sjást þó hér árlega.
Nokkrir fugla dvelja á Vest-
fjörðum allt árið og er þá helst
að finna í stóru æðarvörpun-
um í fjórðungnum. Æðar-
kóngur sást einnig á Suðureyri
fyrir um tveimur vikum.

Þá segir á vef Náttúrustofu
að farfuglarnir séu farnir að
tínast til landsins. Tjaldurinn
hefur haft vetursetu á Ísafirði

og víðar á Vestfjörðum en upp
úr 11. mars fór að bera á fjölg-
un á honum og eru það far-
fuglar sem komnir eru til
landsins. Tveir hettumávar
sáust í höfninni í Bolungarvík
sl. laugardag og voru þeir
greinilega komnir að utan en
hluti af stofninum hefur vetur-
setu hérlendis.

– gudrun@bb.is

Æðarkóngur í Bolungarvík

Tveir gistu
í steininum

Einn maður gisti fanga-
klefa lögreglunnar á Ísa-
firði aðfaranótt laugardags
eftir að hafa verið hand-
tekinn fyrir að hafa ruðst
óboðinn inn á heimili, ölv-
aður og með fyrirgang og
læti. Hann var látinn sofa
úr sér áfengisvímuna.

Ein kæra vegna líkams-
árásar var lögð fram hjá
lögreglunni á laugardag.
Ungur maður sagðist hafa
orðið fyrir árás manns í
miðbæ Ísafjarðar nóttina á
undan. Málið er til rann-
sóknar.  Áverkar kæranda
virðast hafa verið minni-
háttar, glóðarauga og skrám-
ur.

Þá gisti annar maður
fangaklefa lögreglunnar
aðfaranótt sunnudags.
Hann var handtekinn ölóð-
ur í miðbæ Ísafjarðar.
Maðurinn var látinn sofa
úr sér vímuna áður en hon-
um var sleppt lausum.

Árla morguns á sunnu-
dag fékk lögreglan á Ísa-
firði tilkynningu um að
sprautað hefði verið úr einu
slökkvitækjanna í Vest-
fjarðagöngunum. Svo virð-
ist sem einhver vegfarandi
hafi séð ástæðu til að tæma
úr tækinu án sýnilegrar
ástæðu. Málið er litið mjög
alvarlegum augum af hálfu
lögreglu, Vegagerðar og
fleiri aðila.

Verknaðurinn er til rann-
sóknar og óskar lögreglan
eftir upplýsingum um ger-
anda, búi einhver yfir
þeim. Óþarft er að útskýra
þá hættu sem skapast gæti
ef eldur yrði laus í bifreið í
göngunum og grípa þyrfti
til slökkvitækis sem þarna
eru í öryggisskyni.

– thelma@bb.is

Æðarkóngur í höfninni í Bolungarvík. Mynd: nave.is/B.Þ.

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur lagt til við bæjar-
stjórn að Mýrarboltafélag Ís-
lands fái svæði í Tungudal í
Skutulsfirði, innan við tjald-
svæði sem þar er, undir sex
velli þar sem spila má mýrar-
bolta. Svæðið er alls 6.000
fermetrar að stærð. Tillaga
umhverfisnefndar er að félag-
ið fái svæðið til afnota í til-
raunaskyni til tveggja ára og
að þeim tíma verði leyfið end-
urskoðað í ljósi fenginnar
reynslu. Bæjarstjórn tók málið
fyrir á fundi í gær, en bókaði
einungis að málið væri til
meðferðar hjá bæjarráði og
kæmi því ekki til atkvæða-
greiðslu hjá bæjarstjórn að svo
stöddu. Mýrarboltafélagið fór
fyrir skemmstu fram á að fá
svæðinu í Tungudal úthlutað
til lengri tíma. Að mati tals-

manna félagsins, þeirra Rún-
ars Óla Karlssonar, Jóhanns
Bærings Gunnarssonar og
Jóns Páls Hreinssonar er sú
aðstaða heppilegasti kosturinn
fyrir félagið.

Fyrsta mýrarboltamótið var
haldið á Ísafirði haustið 2004

en Ísfirðingar kynntust íþrótt-
inni í gegnum viðburðaskipta-
verkefnið Usevenue sem Ísa-
fjarðarbær er þátttakandi í.
Upphaf þessarar óvenjulegu
íþróttar má rekja til skóglendis
Norður-Finnlands þar sem er
að finna talsverð mýrlendi

sem myndast á auðum blettum
í skóginum eftir að tré hafa
verið höggvin. Á einu slíku
svæði var byrjað að spila
knattspyrnu á litlum velli. Í
byrjun var þetta eingöngu til
skemmtunar en þróaðist fljót-
lega yfir í keppni þar sem lítil

mót voru haldin á svæðinu.
Fyrir fjórum árum var byrj-

að að skipuleggja stærra mót í
kringum þessa sérstæðu
íþróttagrein sem í dag er orðið
stór viðburður í N-Finnlandi
og víðar.

– eirikur@bb.is

Lagt til að Mýrarboltafélagið fái sex
þúsund fermetra svæði í Tungudal

Morgunroði í Skutulsfirði
Ljósm: Kári Jóhannsson
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