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Samkvæmt uppgjöri yfir
framlög Jöfnunarsjóðs til
sveitarfélaga á Vestfjörðum
numu heildarframlög sjóðsins
til Vestfjarða í fyrra tæplega
910 milljónum króna, og sam-
kvæmt áætlun fyrir úthlutanir
fyrir árið í ár verða heildar-
framlög til Vestfjarða tæplega
844 milljónir. Það er samdrátt-
ur um alls 7,2% á milli ára,
standist áætlun Jöfnunarsjóðs.

Samkvæmt sömu tölum hlaut
Ísafjarðarbær ríflega 359 millj-
ónir úr sjóðnum á síðasta ári
og samkvæmt áætlun um út-
hlutanir fyrir árið í ár er gert
ráð fyrir að bærinn fái litlu
minna, eða tæplega 352 millj-
ónir. Vesturbyggð fékk tæpar
164 milljónir á síðasta ári og
gert er ráð fyrir að hún fái
tæpar 148 milljónir fyrir árið
í ár. Bolungarvíkurkaupstaður

fékk tæplega 76 milljónir í
fyrra, en gert er ráð fyrir að
hann fái tæpar 88 milljónir.

Hólmavíkurhreppur fékk
tæpar 77 milljónir í fyrra og
gert er ráð fyrir að hann fái
ríflega 66 milljónir í ár. Reyk-
hólahreppur hlaut ríflega 63
milljóna króna framlag í fyrra
og gert er ráð fyrir að það
verði tæplega 48 milljónir fyr-
ir árið í ár. Súðavíkurhreppur

fékk tæplega 45 milljónir fyrir
árið í fyrra, en fær ríflega 44
milljónir í ár.

Tálknafjarðarhreppur fékk
tæplega 59 milljónir í fyrra
og er búist við því að hann fái
tæplega 37 milljónir fyrir árið
í ár, samkvæmt mati Jöfnunar-
sjóðs. Bæjarhreppur hlaut ríf-
lega 26 milljónir í fyrra og
gert er ráð fyrir að hann fái
tæplega 23 milljónir í ár.

Kaldrananeshreppur hlaut ríf-
lega 37 milljónir í fyrra, og
gert er ráð fyrir að hann fái
ríflega 17 milljónir í ár. Árnes-
hreppur hlaut tæplega 6 millj-
ónir í fyrra og gert er ráð fyrir
að hann fái ríflega 7 milljónir
í ár. Broddaneshreppur hlaut
ríflega 5 milljónir í fyrra, og
fær ríflega 6 milljónir í ár,
standist áætlanir Jöfnunar-
sjóðs.            – eirikur@bb.is

Heildarframlög Jöfnunarsjóðs til Vest-
fjarða tæpar 910 milljónir á síðasta ári

Rennex ehf., á Ísafirði hefur
fest kaup á nýrri framleiðslu-
vél sem fyrirtækið fékk af-
henta á föstudag. „Undanfarin
ár hafa verkefni hjá Rennex
aukist töluvert og er svo kom-
ið að ekki hefur hafst undan
að anna eftirspurn með núver-

andi tækjabúnaði. Við höfum
ekki haft bolmagn til að sinna
framleiðslu á okkar eigin vör-
um nægjanlega vel, það eru
fluguveiðihjólið WISH og
lofttjökkum sem er stöðluð
iðnaðarvara. Í ljósi þess tóku
eigendur fyrirtækisins ákvör-

ðun um að auka við tækja-
búnað og þar var skrefið stigið
til fulls ef svo má segja. Fram-
leiðsluvél af fullkomnustu
gerð frá sama framleiðanda
var keypt og er nú í uppsetn-
ingu“, segir Steingrímur Ein-
arsson hjá Rennex og bætir

við að vélin sé ein sú full-
komnasta sem völ er á og er
með þeim fyrstu sem afhentar
eru í Skandinavíu.

„Með auknum og fullkomn-
ari tækjabúnaði er okkur kleift
setja á fullt framleiðslu á eigin
vörum ásamt því að við tvö-

földum afköst í framleiðslu
íhluta fyrir 3X-Stál og aðra
vélbúnaðar framleiðendur.
Það er því geysilega spenn-
andi tímar framundan hjá
Rennex“ segir Steingrímur
Einarsson.

– thelma@bb.is

Rennex kaupir framleiðslu-
vél af fullkomnustu gerð
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REFA- OG MINKAEYÐING
Ísafjarðarbær auglýsir hér með eftir
refaskyttum og minkabönum til eyð-
ingar refa og minka í lögsögu Ísafjarð-
arbæjar árið 2006. Tilhögun veiðanna
verða með sama hætti og á síðasta ári
og stuðst við tillögur um „Veiðar á
mink í Ísafjarðarbæ“ frá 2. apríl 2004.
Nánari upplýsingar gefur starfsmað-
ur landbúnaðarnefndar, Þórir Örn, í
síma 450 8000.
Umsóknir berist til skrifstofu Ísafjarð-
arbæjar, Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
fyrir kl. 12:00 á hádegi 26. apríl 2006.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Atvinna
Starfsmann vantar við sorphreinsun hjá

Gámaþjónustu Vestfjarða. Góður vinnu-
tími fyrir duglegan mann.

Upplýsingar gefur Ragnar í símum 456
3710 eða 892 0660.

Snjóflóð
féll á bíla

Snjóflóð féll við Arnar-
neshamar á Súðavíkurhlíð
á fimmtudag og lenti bif-
reið sem þar átti leið um í
flóðinu. Björgunarsveitar-
menn frá Ísafirði fóru til
aðstoðar um kl. 15:00 en
þá höfðu bílar lokast á milli
snjóflóða.

Þegar verið var að bjarga
fólki úr einum bílnum féll
annað snjóflóð og kastaði
öðrum bílnum á björgunar-
sveitarmann sem klemmd-
ist á milli bílanna. Hann
mun hafa slasast nokkuð
og er m.a. fótbrotinn. Fleiri
björgunarsveitarmenn og
sjúkrabíll voru send frá Ísa-
firði. Hinn slasaði var flutt-
ur með sjúkrabíl til Ísafjarð-
ar í fylgd björgunarsveitar-
manna og tækja.

Rússafiskur
til Þingeyrar

Flutningaskipið Ice Star
kom til Þingeyrar á sunnu-
dag með rússafisk til Vísis
ehf., að því er fram kemur
á thingeyri.is. Þykir koma
skipsins nokkur nýbreytni
en sjaldgæft hefur verið síð-
astliðin ár að flutningaskip
komi til Þingeyrar. Skipið
er skráð í Georgetown.

„Ekki höfum við getað
grafið upp hvort sú borg er
í Ástralíu, Suður-Afríku
eða jafnvel bara á Írlandi.
Þetta er svona í athugun.
En skipið virðist glænýtt
að sjá“, segir á thingeyri.is.
Þá kemur fram að ekki veiti
af að eiga hráefni fyrir
frystihúsið enda hafi heyrst
að 10 Portúgalir séu vænt-
anlegir til vinnu hjá Vísi.

Baldur Smári Einarsson
var kjörinn nýr formaður
Golfklúbbs Bolungarvíkur
á aðalfundi klúbbsins á
dögunum. Hann tekur við
formennskunni af Kristjáni
Helgasyni.

Auk þess sem kjörin var
ný stjórn kjörin á fundinum
voru veittar viðurkenningar
fyrir góðan árangur á liðnu
ári. Á fundinum var Chat-
chai Phothya útnendur
golfari ársins, Gunnar Már
Elíasson varð annar í röð-
inni og Jón Ingi Grímsson
þriðji.

Nýja stjórn GB skipa
Baldur Smári Einarsson
formaður, Rögnvaldur
Magnússon, varaformaður,
Unnsteinn Sigurjónsson
gjaldkeri, Guðrún Dagbjört
Guðmundsdóttir ritari,
Bjarni Pétursson, með-
stjórnandi, Jón Steinar
Guðmundsson meðstjórn-
andi, Páll Guðmundsson
meðstjórnandi, Jón Þorgeir
Einarsson varamaður og
Guðbjartur Flosason.

Baldur Smári
tekur við

Gistinóttum í heimagist-
ingu á Vestfjörðum fækkaði
nokkuð á árabilinu 1998-2004
að því er fram kemur í nýjustu
tölum Hagstofu Íslands. Árið
1998 voru alls 7.970 gistinæt-
ur í heimagistingu á Vestfjörð-
um en árið 2004 hafði þeim
fækkað niður í 5.461 eða um
31,5%.

Ef árinu er skipt í þrjá hluta
kemur í ljós að nær öll heima-
gisting er seld frá maí og fram
í ágúst, eða 93,5% árið 1998
og 86% árið 2004, og er sam-
drátturinn þar af leiðandi
mestur þar. Á tímabilinu frá
september fram í desember
fjölgar gistinóttum reyndar
mikið en þær voru 139 árið

1998 og eru 436 árið 2004, og
þrefaldast því fjöldinn og ríf-
lega það.

Gistnóttum frá janúar fram
í apríl fækkar lítillega en árið
1998 voru þær 374 en árið
2004 voru þær 328 og fækkaði
þeim því um ríflega 12%. Töl-
urnar eru fengnar frá Hagstofu
Íslands.         – eirikur@bb.is

Gistinóttum í heimagistingu fækkar

Undirskriftasöfnun til stuðnings
séra Sigfúsi fremur en séra Skúla

Undirskriftasöfnun hófst í
síðustu viku fyrir því að séra
Sigfús B. Ingvason fengi
stöðu prests í Keflavíkursókn,
í stað séra Skúla S. Ólafssonar
sem meirihluti valnefndar
mælti með. Séra Skúli gegnir
eins og kunnugt er stöðu sókn-
arprests á Ísafirði í fjarveru
séra Magnúsar Erlingssonar.
Alls hafa um fjögur þúsund
manns skrifað nafn sitt á
stuðningslista með séra Sig-

fúsi og hafa stuðningsmenn
hans í embættið skrifað bæði
Birni Bjarnasyni, dóms- og
kirkjumálaráðherra, og bisk-
upi Íslands, herra Karli Sigur-
björnssyni, bréf þar sem ósk
þeirra um að sér Sigfús fái
embættið er áréttuð.

Þeir sem rita nafn sitt á téðan
undirskriftalista skora á sókn-
arnefnd að endurskoða ákvör-
ðun valnefndar þar sem hún
endurspegli ekki vilja íbúa

Reykjanesbæjar. Séra Sigfús
hafi starfað í bænum í 13 ár
og á þeim hafi hann áunnið
sér traust og virðingu, náð til
fjöldans og reynst sóknar-
börnum sínum vel þegar á hafi
reynt.

Séra Skúli var meðal níu
umsækjenda og mælti meiri-
hluti valnefndar með honum,
eins og áður segir. Ekki náðist
þó samstaða um tillöguna og
mælti minnihlutinn með séra

Sigfúsi, en þar sem ekki náðist
samstaða í nefndinni var mál-
inu vísað til biskups Íslands
sem mun leggja til við ráð-
herra að séra Skúli verði skip-
aður sóknarprestur í Keflavík.
Dóms- og kirkjumálaráðherra
skipar í embættið til fimm ára.
Þess má geta að embættið veit-
ist frá 1. maí 2006 en Skúli
Sigurður Ólafsson er ráðinn á
Ísafirði til 1. júlí nk.

– eirikur@bb.isSéra Skúli Ólafsson.

Framkvæmdir við Þingeyrarflugvöll
hefjast um leið og frost fer úr jörðu
Framkvæmdir við Þingeyr-

arflugvöll verða hafnar á ný
um leið og veður leyfir. „Við
bíðum bara núna eftir því að
veturinn fari og þar með frost-
ið úr jörðu. Um leið og að-
stæður leyfa förum við aftur
af stað“, segir Sævar Óli
Hjörvarsson hjá KNH verk-
tökum sem hafa verkið með
höndum. Framkvæmdunum
átti að ljúka þann 1. nóvember
en ekki var unnt að leggja
slitlag á völlinn þar sem slíka

vinnu er ekki hægt að vinna
nema við 5 gráðu hita eða
meiri.

„Veturinn kom óvenju
snemma í ár og því gátum við
ekki klárað en framkvæmd-
unum verður lokið þegar
sumarið kemur“, segir Sævar.
Að loknum endurbótum á
flugbrautinni á Þingeyri verð-
ur hún 1.084 metrar að lengd
og 30 metrar að breidd, en
hún var áður 950 metra löng.
Hliðaröryggissvæði ná 40

metra út frá miðju flugbrautar
til hvorrar hliðar. Flugbrautin
og endaöryggissvæðin verða
með bundnu slitlagi. Þá verður
þjóðvegurinn við flugvöllinn
færður suður fyrir brautina.

Ljósbúnaður verður á flug-
brautinni; brautarljós, ak-
brautarljós, aðflugshallaljós
og þröskuldsauðkennaljós,
sem eru sterk blikkljós við
lendingarþröskuld. Veðurat-

hugunarkerfi verður í tveim
möstrum við hvorn brautar-
enda auk veðurathugunar-
stöðvar uppi á Sandfelli. Að
auki verða brautarhitamælar
sem mæla hita í yfirborði flug-
brautarinnar.

KNH verktakar ehf. áttu
lægsta tilboðið í verkið. Heild-
arkostnaður við framkvæmd-
ina er 182 milljónir króna en
Vegagerðin greiðir 12 millj-

óna króna kostnað við flutning
þjóðvegarins, þannig að
kostnaður Flugmálastjórnar er
áætlaður 170 milljónir króna.
Þar af fara 105 milljónir króna
til verktakans, en annar kostn-
aður eins og ljósa- og veður-
athugunarbúnaður er áætlaður
35 milljónir króna. Hönnun,
eftirlit og námur munu kosta
42 milljónir króna.

– thelma@bb.is

Sólóplata og útgáfu-
tónleikar hjá Þresti
Tónlistarmaðurinn Þröstur

Jóhannesson er nú að gefa út
sína fyrstu sólóplötu sem ber
nafnið Aðrir sálmar. Í tilefni
af útgáfunni blæs Þröstur til
tónleika í Hömrum á Ísafirði í
kvöld kl. 20:30. Að sögn
Þrastar hefur platan verið lengi
í vinnslu. „Ég hef verið að
vinna í þessu alveg síðan síð-
asta sumar og nú er þetta að
smella“, segir Þröstur. Form-
legur útgáfudagur plötunnar
er einnig í dag. Aðspurður um
hvers lags tónlist sé á plöt-
unni segir Þröstur ekki auðvelt
að lýsa því.

„Þetta er kassagítarsplata.
Ég leik mér svolítið með form-
ið, en svo er það ekki alveg
satt heldur því það eru líka
útsetningar fyrir hljómsveit á
plötunni.“ Á tónleikunum
koma fram valinkunnir lista-
menn Þresti til halds og

trausts. Þar má nefna leikarann
fræga Baldur Trausta Hreins-
son sem syngur ásamt Gabrí-
elu Aðalbjörnsdóttur og Ing-
var Alfreðsson þenur nikkuna.
Þá má búast við því að hljóm-
sveitin Unaðsdalur mæti á
svæðið og sýni á sér nýja hlið.

Þröstur hefur leikið músík
um árafjöld, enda fæddur í
rokkbænum Keflavík og hefur

verið búsettur í rokkbænum
Ísafirði í um sjö ár. Hann hefur
áður leikið með hljómsveitum
á borð við Unaðsdal, Texas
Jesús. Hinum guðdómlegu ne-
anderdalsmönnum, Ofrisi og
kántríhljómsveitinni Von-
lausa tríóið.

Tónleikarnir hefjast klukk-
an 20.30 og miðaverð er litlar
500 krónur.   – eirikur@bb.is

Þröstur Jóhannesson.
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Leggja til að Sundhallarhúsnæðið
verði innréttað sem skólahúsnæði

Byggingarnefnd framtíðar-
húsnæðis Grunnskólans á Ísa-
firði hefur lagt til að efri hæð
Sundhallarinnar á Ísafirði
verði innréttuð sem skólahús-
næði og annað nærliggjandi
húsnæði nýtt eftir þörfum fyrir
þá nemendur sem nú eru í

gamla barnaskólanum. Þá seg-
ir í tillögu nefndarinnar að
byggja eigi stigahúsnæði á
bakhlið sundhallarhússins.
„Með skipulagsbreytingum
innanhúss í Grunnskólanum
á Ísafirði telur nefndin að um
viðunandi lausn sé að ræða.

Samhliða þessu er nauðsyn-
legt að bæta aðstöðu á skóla-
lóð.“

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fól nefndinni fyrir skemmstu
að finna nýja lausn á bráða-
birgðahúsnæði fyrir nemend-
ur, eftir að ákveðið var að

ekki væri rétt að flytja tvo
árganga í húsnæði gamla Ís-
húsfélagsins, eins og var í um-
ræðunni. Flutningurinn hafði
verið samþykktur þegar upp
kom ágreiningur á milli bæjar-
yfirvalda og skólayfirvalda
um hvaða aldurshópa ætti að

flytja í húsnæðið, en það þótti
nokkrum vandkvæðum bund-
ið að flytja yngri bekkina þar
sem nær engin skólalóð er við
húsið auk þess sem ein helsta
umferðaræð bæjarins liggur
þar framhjá. Þá þótti einnig
erfitt að flytja eldri bekkina í

húsið þar sem mikil kennara-
skipti eru hjá þeim og nokkur
gangur er frá grunnskóla-
svæðinu að Íshúsfélaginu.

Sá kostur að nýta Sundhall-
arhúsnæðið er því kominn aft-
ur í umræðuna.

– eirikur@bb.is

Snjóflóðasetur Veðurstofu
Íslands og Snjóflóðavaktin
mældu hraða snjóflóðs sem
féll sl., miðvikudag úr Skolla-
hvilft á Flateyri. Flóðið féll
klukkan 19.45 og rann með
innri varnargarðinum í um 30
metra fjarlægð frá honum og
stöðvaðist í um 30 metra hæð
yfir sjó. Tunga flóðsins var
um 80 metra breið og 50 senti-
metra þykk. Mælitæki, sem
sett voru upp á varnargarðin-
um haustið 2004, mældu
hraða flóðsins niður hlíðina.
Um er að ræða radar sem mæl-

ir hraða snjóflóða úr Skolla-
hvilft með svipaðri tækni og
lögreglan notar við hraðamæl-
ingar á bílum. Hraði flóðsins
þegar það kom út úr gilkjaft-
inum í um 200 m. hæð mæld-
ist á bilinu 30-40 m/s, sem
jafngildir 110-145 km/klst.

Radarinn á Flateyri var sett-
ur upp í tengslum við evrópska
rannsóknarverkefnið Satsie
sem fjármagnað var af evróp-
ska Vísindasjóðnum, auk þess
sem Ofanflóðasjóður tekur
þátt í verkefninu hér á landi. Í
tilkynningu frá Snjóflóðavakt

og Snjóflóðasetri segir meðal
annars: „Á Flateyri eru ein-
stæðar aðstæður til þess að
rannsaka flæði snjóflóða sem
falla á leiðigarða og þar hafa
þegar fengist merkilegar mæl-
ingar á slíkum flóðum 1999
og 2000. Radarinn greinir
sjálfvirkt þegar snjóflóð fellur
úr Skollahvilft. Hann er óháð-
ur veðri og vinnur jafnt í myrk-
ri sem dagsbirtu. Svipaðir rad-
arar eru víða notaðir í Ölpun-
um til þess að vara við snjó-
flóðum sem falla á vegi og
járnbrautarteina.“

Snjóflóð sem féll í Skollahvilft í síðustu viku

Mældist á 110-145
kílómetra hraða

Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar var kölluð út kl. 16:30 á sunnudag vegna slasaðs
manns um borð í togaranum Júlíusi Geirmundssyni ÍS 270 sem staddur var 90 sjó-
mílur vestur af Látrabjargi. Þyrlan hélt af stað kl.17:19 og var stefnan sett á Rif þar
sem taka þurfti eldsneyti áður en haldið var út á haf. Lent var á Rifi og haldið þaðan
til móts við Júlíus kl. 18:50. Sigmaður seig með börur niður í skipið til að búa um
sjúklinginn en hann var slasaður á baki.  Sjúklingurinn var kominn um borð í þyrl-
una kl. 19:05 og var lent við Landspítala Háskólasjúkrahús í Fossvogi kl. 20:24.

Þyrlan yfir togaranum Júlíusi Geirmundssyni. Ljósm: Landhelgisgæslan.
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Ömmu- og afadagur var haldinn í fyrsta sinn á leikskól-
anum Sólborg á Ísafirði sl. föstudag. Barnabörnin buðu
öfum sínum og ömmum í heimsókn til að sýna þeim hvað
þau hafa fyrir stafni dag hvern. Af því tilefni var slegið upp
smá sýningu þar sem börnin sungu fyrir gestina og svo var
boðið upp á léttar veitingar. Bæði börn og fullorðnir voru
að vonum mjög ánægð með heimsóknina. – thelma@bb.is

Ömmur og afar á leikskóla
Ömmur, afar og barnabörn skemmtu sér saman á Sólborg.

Umsóknarfrestur er til
og með 7.  maí 2006.

Land og þjóð til sýn-
is á Langa Manga

Myndlistarkonurnar Sig-
urlín M. Grétarsdóttir og
Sveinbjörg Ásgeirsdóttir
opnuðu sýningu á kaffihús-
inu Langa Manga á Ísafirði
á laugardag. Sýningin sten-
dur út apríl mánuð og ber
yfirskriftina Land og Þjóð.

Listakonurnar eru báðar
nemar í Myndlistarskólan-

um á Akureyri en þess má til
gamans geta að Sigurlín, sem
betur er þekkt sem Lína, á
rætur að rekja til Súganda-
fjarðar. Til sýnis eru akrílmál-
verk, olíumálverk og grafík-
myndir. Listakonurnar komu
til Ísafjarðar yfir helgina til að
vera viðstaddar sýninguna.

– thelma@bb.is
Sigurlín M. Grétarsdóttir og Sveinbjörg Ásgeirs-
dóttir opnuðu sýningu á Langa Manga á Ísafirði.

Sprautuverkstæðið Minney
ehf. hefur formlega hafið
starfsemi í Súðavík. Jónas
Skúlason einn eigenda fyrir-
tækisins er kampakátur með
opnunina og bjartsýnn á fram-
haldið. „Þetta er tóm gleði og
hamingja. Ég er kominn form-
lega í gang og málaði fyrsta
bílinn fyrir helgi. Ég er kom-
inn með fleiri verkefni en er

enn að leita að réttingamanni
til starfa“, segir Jónas.

Verkstæðið hefur upp á að
bjóða sprautuklefa í stærra
lagi en inn í hann kemst bíll af
gerðinni Benz Sprinter, sem
mun vera stór sendibíll fyrir
þá sem ekki þekkja vel til bíla-
tegunda. Verkstæðið er til
húsa í hinum nýju iðngörðum
á Langeyri.  – gudrun@bb.is

Sprautuverkstæði
opnar í Súðavík

Hér sést sprautuklefi verkstæðisins.

Þau sem hlutu silfurmerki HSV ásamt formanni sambandsins. Kristján Jóakimsson, Hermann Níelsson,
Þorsteinn Þráinsson, Gunnar Þórðarson, Harpa Björnsdóttir, Sigrún Sigvaldadóttir og Ingi Þór Ágústsson

formaður. Á myndina vantar Kristján Pálsson en hann var ekki viðstaddur þingið.

Þing Héraðssambands
Vestfirðinga var haldið sl.
laugardag og fóru þar fram
hefðbundin aðalfundarstörf
að sögn Inga Þórs Ágústs-
sonar formanni HSV. „Þetta
var mjög gott þing og tiltölu-
lega fjölmennt. Auk hefð-
bundinna aðalfundarstarfa
voru veitt silfurmerki HSV
og þeir sem hlutu þau voru
Kristján Pálsson, Þorsteinn
Þráinsson, Kristján Jóakims-
son og kona hans Sigrún Sig-
valdadóttir, Harpa Björnsdótt-
ir , Hermann Níelsson og
Gunnar Þórðarson.

Gunnar Þórðarson lætur af
störfum sem framkvæmda-
stjóri HSV 1. maí nk. og voru
honum einnig þökkuð vel
unnin störf“, segir Ingi Þór.
Silfurmerki HSV eru veitt
þeim sem unnið hafa vel og
ötullega að íþróttamálum. Þá
var fyrirhuguð sameining
fjögurra íþróttafélaga á Ísa-
firði kynnt á þinginu en Ingi
Þór segir hana alfarið vera í
höndum félaganna sjálfra að
því undanskildu að þau hafa
afnot af starfsmönnum HSV
ef þau óska þess.

– gudrun@bb.is

Sjö einstaklingar
fengu silfurmerki

Héraðssambandsins
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Hrólfur Vagnsson, tónlistarmaður frá Bolungarvík

Stýrir upptökum fyrir Sin-
fóníuhljómsveit Thailands

Hrólfur Vagnsson frá
Bolungarvík er staddur
þessa dagana í Bangkok í
Thailandi þar sem hann
stýrir upptökum fyrir Sin-
fóníuhljómsveit Thailands.
Stjórnandi hljómsveitarinn-
ar er Guðni Emilsson, sem
hefur getið sér gott orð sem
hljómsveitarstjóri víða í
Evrópu og er nú aðalstjórn-

andi thailensku sinfóníu-
hljómsveitarinnar. Hrólfur
hefur verið búsettur í Þýska-
landi í tæpa tvo áratugi þar
sem hann hefur starfað sem
upptökustjóri og tónlistar-
maður.

„Þeir félagar hafa dvalið í
Bangkok síðustu tvær vikurn-
ar við upptökur og segir Hrólf-
ur dvölina vera afar ánægju-

lega. Thailendingar séu ein-
staklega vinalegt og elskulegt
fólk sem vilji allt fyrir þá gera.
Hitinn sé hins vegar mikill og
stundum erfitt að þurfa að
vinna innandyra langan vinnu-
dag. Þess má geta að Hrólfur
var staddur á heimaslóðum
nýlega þar sem hann gekk upp
að altarinu í Súðavíkurkirkju,
- kirkju forfeðra sinna, og

gekk að eiga konu sína Írisi
Kramer sálfræðing og tón-
listarkennara. Þau hjónin
hafa ákveðið að flytjast bú-
ferlum til Íslands í haust og
stefnan er að sjálfsögðu sett
á heimabæinn Bolungarvík.
Áætluð dvöl er eitt ár, en
hver veit... “, segir á bolung-
arvik.is.

– eirikur@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til að gengið verði
til samninga við Intrum á Ís-
landi ehf., um innheimtu van-
skilakrafna. Gert er ráð fyrir

að fruminnheimta verði áfram
hjá Ísafjarðarbæ og Lands-
banka, eins og verið hefur, en
milliinnheimta flytjist til Intr-
um.

Samkvæmt minnisblaði
Þóris Sveinssonar fjármála-
stjóra Ísafjarðarbæjar má
vænta að með þessu fyrir-
komulagi verði innheimta

sveitarfélagsins á vanskila-
kröfum markvissari og árang-
ursríkari án þess að kostnaður
aukist fyrir bæjarsjóð. Auk
þess er gert ráð fyrir að núver-

andi kostnaður fruminnheim-
tu muni lækka þar sem ein-
ungis verði sent út eitt ítrekun-
arbréf við þá innheimtu í stað
tveggja. Þá er lögð áhersla á
rafrænan flutning gagna á
milli aðila.

Eins og greint hefur verið
frá stendur til að innheimtu-
þjónustan Intrum, Lögheimt-
an og Pacta málflutningur og
ráðgjöf muni innan skamms
opna útibú með formlegum
hætti við Hafnarstræti 1 á Ísa-
firði. Óskuðu fyrirtækin eftir

því við Ísafjarðarbæ að tekið
verði upp samstarf við bæinn,
svo sem á sviði innheimtu
vanskilakrafna og almennrar
lögfræðiráðgjafar.

Intrum Justitia er alþjóðleg
innheimtuþjónusta sem rekur
fimm útibú á Íslandi, í Reykja-
vík, á Akureyri, Egilstöðum,
Suðurlandi og Suðurnesjum.
Aðaleigendur Intrum á Íslandi
eru KB-banki, Landsbanki
Íslands, Sparisjóðirnir og Intr-
um Justitia.

– thelma@bb.is

Lagt er til að gengið verði til samninga
við Intrum um innheimtu Ísafjarðarbæjar.

Lagt til að samið verði við Intrum

Heimildarmynd um líf og störf
Erlings Blöndal Bengtssonar
Ríkisstjórn Íslands ætlar

að styrkja danskt kvikmyn-
dafyrirtæki um tvær millj-
ónir króna til gerðar heim-
ildarmyndar um sellósnill-
inginn Erling Blöndal Ben-
gtsson. Erling hélt tónleika
á Ísafirði fyrir skömmu og
einnig í Reykjavík og voru
tónleikarnir til að minnast
þess að 60 ár eru liðin frá
því að hann hélt fyrst tón-
leika á Íslandi, þá líka á Ísa-
firði, en tónlistarferill hans
spannar 70 ár. Erling er hálf-
íslenskur og var móðir hans
fædd og uppalin á Ísafirði.
Hann hefur komið nokkrum
sinnum til Ísafjarðar og hald-
ið tónleika og masterclass.

Þorgerður Katrín Gunn-

eftir því að við hjálpuðum
þeim við framleiðslu á heim-
ildarmynd um líf og störf
Erlings og það var ákveðið
að gera það. Þar sem um
danska framleiðslu er að
ræða var ekki möguleiki á
að fara í gegnum Kvik-
myndamiðstöðina vegna
þeirra reglna sem þar gilda.
Áætlað er að myndin kosti
10-12 milljónir í heildina og
verður hluti af henni tekinn
upp hér á landi.“

Hún segir ríkisstjórnina
vilja taka þátt í því að minn-
ast þessa merka afmælis og
um leið leggja áherslu á
mikilvægi Erlings Blöndal í
íslensku menningarlífi.

– gudrun@bb.is

arsdóttir menntamálaráðherra
segir Erling Blöndal vera stór-
brotinn listamann og það hafi
verið mikil samastaða innan
ríkisstjórnarinnar um að styr-
kja kvikmyndagerðina. Þar
segir hún: „Danirnir sóttust

Erling Blöndal ásamt
eiginkonu sinni.

Húsnæðismál Grunnskóla Ísafjarðar

Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur Ísafjarð-
arbæjar og Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri, hafa gert út-
tekt á því hvort hagstæðara sé
fyrir sveitarfélagið að byggja
sjálft nýtt skólahúsnæði eða
semja um leigu við einkaaðila
sem byggir húsið. Leggja þeir
til að Eignasjóður Ísafjarðar-
bæjar bjóði út og fjármagni
framkvæmdina. Í úttektinni
segir meðal annars:

„Það er mat undirritaðra að
Eignasjóður geti vaxið og
dafnað á næstu árum. Við höf-
um leitað í smiðju annarra
sveitarfélaga og leitað ráðgjaf-
ar hjá KPMG sem gerði úttekt
á sínum tíma fyrir Garðabæ.
Eignasjóður getur orðið B-
hluta stofnun eða hlutafélag á

kvæmd til tekna er að stofn-
og vaxtakostnaður dreifast á
leigutímann. Gallarnir eru þá
taldir vera þeir að skuldbind-
ing við einkaaðila sé til langs
tíma, að Eignasjóðurinn veik-
ist, að þekking og fjármagn
fari hugsanlega úr sveitarfé-
laginu, og fleira. Kostir þess
að bærinn sjái um fram-
kvæmdina í gegnum Eigna-
sjóð eru meðal annars að það
sé Eignasjóðnum til styrkingar
og það haldi þekkingu innan
sveitarfélagsins. Þá er tiltekið
að Ísafjarðarbær hafi aðgang
að hagstæðu lánsfé. Gallar
þess að Eignasjóður sjái um
framkvæmdina eru taldir þeir
að stofnkostnaður sé mikill
og vaxtakostnaður Eignasjóðs
aukist.           – eirikur@bb.is

komandi árum og hugsanlega
tekið að sér verkefni fyrir ná-
grannasveitarfélögin sé vilji
til þess. Slíkar breytingar
koma til með að efla sjóðinn.“

Þá eru tilteknir gallar og
kostir valkostanna tveggja.
Það sem talið er einkafram-

 Grunnskólinn á Ísafirði.

Lagt til að bærinn byggi sjálfur

,,Langt er til tunglsins Eða er þessu kannski
og langt til stjarna á okkar tímum
sem leiftra á himinbrautum. öfugt farið,
En stutt er til barna með válegum hætti
blakkra og hvítra, í veröld allsnægta -
sem bíða líknar í þrautum.

Veizt þú svarið’“

Þegar Ólafur Jóhann Sigurðsson orti kvæði sitt, Ár barnsins: 1979, tuttugu og
tveimur árum eftir að rússneski Spútnikinn komst fyrstur gervitungla á loft; átján árum eftir
að fyrsta mannaða gervitunglið fór einn hring umhverfis jörðina og tíu árum eftir að maður
sté fyrst fæti á tunglið, fannst honum þrátt fyrir allt langt til tunglsins.

Og enn er langt til tunglsins; já miklu og mörgum sinnum lengra en til  barnanna sem skáld-
ið talaði um að biðu og bíða enn án þess að maðurinn, sem að lokum komst til ,,karlsins í
tunglinu“ og varði til þess himinháum fjármunum, hafi fundið leið til þessara minnstu með-
bræðra sinna.

Er ekki eitthvað bogið við það að á sama tíma og farið er að plana skreppitúra út í
stjörnuhvolfið fólki til gamans, skuli svo til allt sitja við hið sama hvað börnunum viðvík-
ur?

Hafi spurning skáldsins til samtímamanna sinna um hvort þessu væri kannski öfugt
farið, lengra væri til barnanna en til tunglsins, verið tímabær, þá hlýtur hún að vera orðin
áleitin nær þrjátíu árum síðar í veröld meiri allsnægta en nokkru sinni fyrr; að loknum
óteljandi vísindasigrum mannsandans og á tímum slíkra framfara þegar tækniundur
líðandi stundar kunna að vera orðin úrelt að morgni nýs dags.

Fram undan er hátíðin þar sem kristnir menn minnast dauða og upprisu þess er sagði:
Leyfið börnunum að koma til mín.

Veist þú svarið? spurði skáldið. Er ekki tími til kominn að við svörum því játandi að það
sé lengra til tunglsins en barnanna, blakkra og hvítra, sem bíða líknar í þrautum og við
breytum samkvæmt því.

Bæjarins besta óskar lesendum sínum nær og fjær og landsmönnum öllum  gleðilegrar
páskahátíðar.

s.h.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Guðrún Anna Finnbogadóttir

Kínverskur pottréttur og tvær eplakökur
Sælkeri vikunnar segir að

það sé alltaf gaman að elda
góðan mat en það er best ef
eldamennskan er bæði ein-
föld og þægileg. Aðalrétt-
urinn er kínverskur pottrétt-
ur sem er mjög einfaldur og
hægt að útbúa hann bæði
með svínakjöti eða lamba-
kjöti. Í eftirrétt er mjög gott
að hafa þessa ljúffengu epla-
köku sem bæði er hægt að
hafa með sykri eða sykur-
lausa eftir því sem vilji er til
og bera hana fram með
þeyttum rjóma. Guðrún
Anna sá uppskriftina í Gest-
gjafanum 1997 og sleppti
sykrinum og síðan hefur hún
ósjaldan verið með kaffinu
hjá fjölskyldunni hennar.
Hún segir að báðar séu mjög

góðar en samviskan er betri
hjá öllum eftir ósykruðu kök-
una.

Kínverskur pottréttur
400 g svína- eða lambakjöt
(bógur)
1 msk hveiti
3 dl vatn
1 tsk kjötkraftur
8 kartöflur
1 dl möndlur
2 stilkar sellerí
1 stk blaðlaukur
½ tsk salt
¼ tsk svartur pipar
½ tsk engifer
1 msk soja (Kikkoman)
2 dl rjómaskyr

Skerið kjötið í strimla (fitu-
laust), brúnið kjötið á dálitlu

smjöri á pönnu, setjið í pott
og stráið hveitinu yfir. Hrærið
vel saman. Hellið vatni og
krafti yfir, bætið kartöflum
flysjuðum og skornum í grófa
bita útí og látið sjóða í u.þ.b.
15 mín. Ef notað er lambakjöt
er látið sjóða í 30. mín. Saxið
möndlurnar og brúnið á pönnu
í dálitlu smjöri, bætið þeim út
í pottinn. Skerið niður sellerí
og blaðlauk í bita og sneiðar
og látið í ásamt salti, pipar,
engifer, soju og rjómaskyri.
Látið malla í 5-10 mín. Berið
fram með hrísgjónum og
fersku salati.

Eplakaka
80 g hveiti
35 g kartöflumjöl
100 g marsipan

100 g smjör
4-5 epli
1 msk sykur
3 msk saxaðar möndlur eða
hnetur
Kanill

Blandið hveiti, kartöflu-
mjöli, marsipani og smjöri
saman. Hnoðið og setjið til
hliðar. Skerið eplin smátt og
setjið í form með möndlunum,
kanil og sykri. Myljið degið
yfir eplin. Það má líta svolítið
út eins og klassískt íslenskt
hraun.

Bakið við 175°C þar til
kakan er gullinbrún.

Eplakaka sykurlaus
140 g hveiti
55 g kartöflumjöl

35 g haframjöl
200 g smjör
4-5 epli
2-3 bananar
kanill

Bananarnir eru stappaðir
niður og settir með eplunum
og kanil í mótið síðan er deigið
mulið yfir, það er líka gott að
mylja þunnu lagi af degi yfir
botninn á mótinu og restin

yfir. Þessa köku er gott að
bera fram með þeyttum
rjóma. Eplakakan er alveg
frábær þegar bregðast þarf
fljótt við gestakomu og ilm-
urinn í húsinu kemur öllum
í rétta skapið.

Ég skora á Örnu Láru
Jónsdóttur samstarfskonu
mína í Þróunarsetri Vest-
fjarða til að verða næsti sæl-
keri.

Niðurstöður VST um framtíðar-
staðsetningu olíubirgðastöðvar
Líkt og greint er frá hér í

opnunni var VST (Verkfræði-
stofa Sigurðar Thoroddsen)
fengin til að vinna skýrslu um
mögulega framtíðarstaðsetn-
ingu olíubirgðastöðvar á Ísa-
firði, en hún er nú staðsett við
Suðurgötu. Í úttekt VST var
farið yfir alla hugsanlega þætti
málsins, kosti og galla þeirra
þriggja staða sem komu til
greina, en það var auk núver-
andi staðsetningar flutningur
á Mávagarð eða á Sundahöfn.
Gerðar voru kostnaðaráætlan-
ir um hina ýmsu valkosti við
flutninginn, og er tekið fram í
skýrslu VST að áætlanir hafi
verið gerðar án þess að nokkur
frumhönnun hafi farið fram
og séu þær því nokkurri óvissu
háðar. „Til þess að koma til
móts við þessa óvissu hefur
verið sett álag á kostnaðartölur
sem nemur 25% fyrir ófyrir-
séðum þáttum og auk þess er
gert ráð fyrir um 12% fyrir
undirbúningskostnaði og eft-
irliti.“

Fram kemur í skýrslunni að
heildarstærð lóðarinnar við
Suðurgötu sé 2.865 fermetrar,
en eins og kunnugt er má rekja
upphaf þessarar úttektar til
þess að olíufélögin sóttu eftir
stækkun um 1.130 fermetra.
Þegar núverandi staðsetning
er mæld út eru kostir taldir
vera þeir að hún sé nærri hafn-
arbakka og löndunarlagnir séu
fyrir hendi, sem þarfnist
reyndar nokkurs viðhalds og
endurnýjunar enda sé lengri
lögnin að Ásgeirsbakka ónýt.
Þá er talið til að olíufélögin
hafi lýst því yfir að lóðarsamn-
ingurinn komi til endurskoð-
unar verði stækkun leyfð á
þessum stað og m.a. falli út
það ákvæði sem kveður á um
að bæjarsjóður verði að greiða
sannvirði mannvirkja á lóð-

inni ef til uppsagnar kemur
áður en hann rennur út.

Ókostir semÓkostir semÓkostir semÓkostir semÓkostir sem
taldir eru tiltaldir eru tiltaldir eru tiltaldir eru tiltaldir eru til

1) Nálægð við byggð, stórar
byggingar eru nærri stöðinni.

2) Sjónræn áhrif stöðvar-
innar; lóðin mun ekki nýtast
undir svipaða starfsemi og er
umhverfis.

3) Áhætta af að fara með
stór skip inn á Pollinn eins og
aðstæður eru núna.

4) Hætta á olíumengun í
Pollinum verði slys við ferm-
ingu eða affermingu

5) Ekki er útbúnaður til að
afgreiða svartolíu frá þessari
stöð, en það skerðir sam-
keppnishæfni Ísafjarðarhafn-
ar.

6) Við Ásgeirsbakka fer nú
fram löndun úr stærri fiski-
skipum, vegna nálægðar við
frystigeymslur, og getur það
valdið vandræðum að vera
með löndun olíuvara á sama
tíma. Löndun úr stærri fiski-
skipum og flutningaskipum
fer einnig fram við Sunda-
bakka. Löndun úr minni fiski-
skipum fer fram í bátahöfninni
í Sundahöfn.

7) Stækkunarmöguleikar
lóðarinnar eru takmarkaðir þó
þeir séu líklega fyrir hendi
fyrir þá stækkun sem Olíu-
dreifing fyrirhugar. Það getur
valdið erfiðleikum ef annað
olíudreifingarfyrirtæki vildi
setja upp birgðastöð hér.

Þá kemur fram að talið sé
að ef stöðin verði á núverandi
stað þurfi að dýpka og breikka
Sundin og dýpka við Ásgeirs-
bakka svo djúpristari skip geti
athafnað sig með öryggi þar
um. Ef hún er hins vegar flutt
þá þarf að greiða matsverð

dómkvaddra manna fyrir stöð-
ina eins og hún er nú, auk
þess sem gera þarf ráð fyrir
kostnaði við lóðargerð á öðr-
um stöðum. Á móti kostnaði
koma svo tekjur af byggingar-
gjöldum af byggingum á lóð-
inni við Suðurgötu og nýrri
lóð og af fasteignagjöldum ár-
lega eftir að mannvirki hafa
risið á báðum lóðum. Þá segir
að ef áðurnefndar dýpkunar-
framkvæmdir teljast styrk-
hæfar komi það til lækkunar
kostnaðar sveitarfélagsins og
líklega myndi ríkið greiða
75% kostnaðarins.

Kostir við MávagarðKostir við MávagarðKostir við MávagarðKostir við MávagarðKostir við Mávagarð
1) Lóðin við Suðurgötu

losnar og hægt verður að nýta
hana undir aðra starfsemi, t.d.
svipaða og er umhverfis eða
íbúðabyggð. Þá kemur fram
að orkustöð Orkubús Vest-
fjarða, sem er hinum megin
við götuna frá núverandi stað-
setningu, takmarki nýtingu
lóðarinnar vegna hávaða-
mengunar.

2) Ekki þykir líklegt að
byggð muni þrengja að birg-
ðastöðinni við Mávagarð í n-
áinni framtíð.

3) Mögulegt verði að skilja
að löndun fisks og löndun og
afgreiðslu á olíu.

4) Í nýrri stöð skapist mögu-
leiki til að afgreiða olíu beint
úr birgðageymum stöðvarinn-
ar og þá mögulega á lægra
verði og fljótar en með núver-
andi fyrirkomulagi, sem er af-
greiðsla úr bílum.

5) Birgðastöð á þessum sé í
nægilegri fjarlægð frá stórum
byggingum og ekki líklegt að
byggð muni nálgast hana í
náinni framtíð.

Ókostir við MávagarðÓkostir við MávagarðÓkostir við MávagarðÓkostir við MávagarðÓkostir við Mávagarð

1) Kaupa þarf upp birgða-
stöð við Suðurgötu.

2) Stofnkostnaður við land-
fyllingu og hafnargerð sé mik-
ill.

3) Sjónræn áhrif stöðvar-
innar.

4) Aka þarf með olíu um
viðkvæmt svæði þar sem nú
er matvælaframleiðsla og
íbúðabyggð þegar olíu er
dreift á bensínstöðvar.

5) Hætta er á olíumengun í
bátahöfn og Sundum verði
slys við fermingu eða afferm-
ingu.

Kostir viðKostir viðKostir viðKostir viðKostir við
SundabakkaSundabakkaSundabakkaSundabakkaSundabakka

1) Lóðin við Suðurgötu
losnar með áðurnefndum
fylgikostum.

2) Mögulegt að skilja að
löndun fisks og afgreiðslu og
löndun olíu.

3) Mögulegt verður að af-
greiða beint úr birgðageymum
stöðvarinnar.

Ókostir viðÓkostir viðÓkostir viðÓkostir viðÓkostir við
SundabakkaSundabakkaSundabakkaSundabakkaSundabakka

1) Kaupa þarf upp birgða-
stöð við Suðurgötu.

2) Stofnkostnaður við land-
fyllingu og hafnargerð er mik-
ill.

3) Sjónræn áhrif stöðvar-
innar.

4) Staðsetning þykir slæm
með tilliti til fyrirliggjandi
hugmynda um deiliskipulag
á svæðinu, en þar á að vera
íbúða- og skólasvæði, og nær
lóðin inn á það skipulag.

5) Aka þarf með olíu um
íbúða- og skólasvæði þegar
dreift er á bensínstöðvar.

6) Hætta á olíumengun í
Sundum verði slys við ferm-
ingu eða affermingu.

7) Staðsetning þykir ekki
góð með tilliti til þess að fjöldi
skemmtiferðaskipa kemur ár-
lega til Ísafjarðar og ekki lítur
vel út ef skipin leggjast nánast
upp að birgðastöðinni.

Gefnir eru fimm valkostir í
skýrslunni og reiknaður út
kostnaður við þá. Í fyrsta val-
kosti er boðið upp á að birgða-
stöðin verði áfram við Suður-
götu en biktankur verði fluttur.
Nettókostnaður við það er
talin vera tæplega 152 milljón-
ir. Valkostur tvö er að birgða-

stöðin verði áfram við Suður-
götu og biktankur ekki fluttur,
en þá þarf samt að dýpka
Sundin og við Ásgeirsbakka,
auk þess sem byggja þarf þá
bryggju við Mávagarð. Nettó-
kostnaður við það er talin vera
tæplega 160 milljónir. Val-
kostur þrjú er að flytja birgða-
stöðina að Sundabakka og er
nettókostnaður við það talin
vera tæplega 170 milljónir.
Valkostur fjögur er að flytja
birgðastöðina að Sundabakka
án þess að ráðast í hafnargerð
og er nettókostnaður við það
talin vera ríflega 57 milljónir.
Loks má nefna þann kost að
flytja birgðastöðina á Máva-
garð en talið er að nettókostn-
aður við það nemi 140,5 millj-
ónum króna.

Eins og kunnugt er hafa
bæjarstjóri, Halldór Halldórs-
son, og formaður bæjarráðs,
Guðni G. Jóhannesson, lagt
til að birgðastöðin verði flutt
á Mávagarð. Nokkur styr hef-
ur staðið um málið síðustu
vikur og vildi bæjarstjóri upp-
haflega hafa stöðina á núver-
andi stað, en því mótmæltu
fulltrúar úr minnihluta bæjar-
stjórnar harðlega.

Núverandi staðsetning olíubirgðastöðvar.
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BREYTING Á DEILISKIPULAGI
FYRIR TUNGUSKEIÐ Á ÍSAFIRÐI

Með vísan til 1. mgr. 26. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 er hér
með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að breytingu á deiliskipulagi
á Tunguskeiði á Ísafirði.
Deiliskipulagsbreytingin tekur til suð-
vestur hluta gildandi skipulags fyrir
Tunguskeið þ.e. gatnanna Birkilund-
ar og Furulundar. Svæðið afmarkast
af Tungubraut í norðri og austri, bæj-
arhúsum í Efri Tungu og áningarstað-
ar í suðri og útivistarsvæði í vestri.
Breytingin gerir ráð fyrir lágreistri
byggð, rað- og parhúsum en ekki fjöl-
býlishúsum. Gert er ráð fyrir minni
lóðum og þeim fjölgað, en fjöldi íbúða
verður óbreyttur. Birkilundur færist
austar svo og Furulundur sem breytir
einnig um lögun. Nýr botnlangi bæt-
ist við vestan við Furulund. Gert er
ráð fyrir 1-2 hæða raðhúsum á öllum
lóðum við Birkilund og lóðum nr.
1,3,5,7 og 9 við Furulund. Á lóðum
nr. 2 og 4 við Furulund og öllum lóð-
um við nýjan botnlanga er gert ráð
fyrir 1-2 hæða parhúsum. Þá er gert
ráð fyrir 1-3 hæða parhúsum á lóðun-
um nr. 11,13,15,17,19 og 21 við Furu-
lund.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is
frá og með fimmtudeginum 13. apríl
2006 til og með föstudeginum 12. maí
2006. Þeim sem telja sig eiga hags-
muna að gæta er hér með gefinn kost-
ur á að gera athugasemdir við breyt-
ingartillöguna. Frestur til að skila inn
athugasemdum rennur út föstudaginn
26. maí 2006. Skila skal inn athuga-
semdum á bæjarskrifstofur Ísafjarðar-
bæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti
1, Ísafirði. Þeir sem ekki ger athuga-
semdir við breytingartillöguna fyrir
tilskilinn frest teljast samþykkir henni.

Ísafirði 7. apríl 2006,
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri umhverfissviðs.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og Guð-
ni G. Jóhannesson, formaður
bæjarráðs, hafa lagt til við
bæjarstjórn að hún samþykki
að framtíðarstaðsetning olíu-
birgðastöðvar á Íslandi verði
við Mávagarð. Vinnuhópur
um framtíðarstaðsetningu
olíubirgðastöðvar á Ísafirði
hefur lokið starfi sínu og var
bréf bæjarstjóra og formanns
bæjarráðs lagt fyrir bæjarráð
auk skýrslu sem unnin var fyr-
ir vinnuhópinn af VST (Verk-
fræðistofa Sigurðar Thorodd-
sen).

Forsaga málsins er sú að
bæjarráð lagði til fyrir nokkru
að beiðni Olíudreifingar ehf.
og Skeljungs hf. um stækkun

lóðar olíubirgðastöðvar við
Suðurgötu um 1.130 m² yrði
samþykkt og að heimild yrði
veitt til uppbyggingar á lóð-
inni, en eftir umræður í bæjar-
stjórn var málinu vísað til um-
sagnar hjá hafnarstjórn og um-
hverfisnefnd, sem lögðu til að
stofnaður yrði vinnuhópur til
að fjalla sérstaklega um málið.

Í bréfi bæjarstjóra og for-
manns bæjarráðs segir: „Það
er álit undirritaðra að starfs-
hópurinn færi góð rök fyrir
því að framtíðarstaðsetning
olíubirgðastöðvar sé á Máva-
garði enda sér þar biktankur
Vegagerðarinnar fyrir, ekki sé
líklegt að byggð þrengi að
stöðinni í náinni framtíð og
góður möguleiki sé á afgreið-

slu beint í skip. Undirritaðir
telja að bæjarstjórn eigi að
samþykkja að framtíðarstað-
setning verði á Mávagarði og
að undirbúning af hálfu bæjar-
ins eigi að hefja nú þegar
þannig að olíufélögin geti haf-
ist handa við uppbyggingu
nýrrar olíubirgðastöðvar í
samræmi við ítrustu kröfur
sem allra fyrst. Mikilvægt er
að gera ríkar kröfur um útlit
og umfang stöðvarinnar af
hálfu Ísafjarðarbæjar. Stað-
setning á Mávagarði mun
einnig gera að verkum að fleiri
olíufélög en nú eru með af-
greiðslu á Ísafirði og olíu
birgðastöð geta verið staðsett
á Mávagarði.“

Nokkur styr hefur staðið um

þetta mál á síðustu vikum.
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri, mælti upphaflega með
því að olíubirgðastöðin yrði
áfram á Suðurgötu, en sagði
þá einnig að í raun væru allir
staðir slæmir fyrir starfsemi
af þessu tagi. Þá sagði Halldór
afar slæmt að bærinn myndi
neyðast til að kaupa upp þau
mannvirki sem nú eru við Suð-
urgötu yrði starfsemin flutt,
en samningar væru um það
við olíufélögin. Bryndís Frið-
geirsdóttir, bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar sagði þá að
núverandi staðsetning væri sú
allra versta mögulega og að
olíubirgðastöðin sliti í sundur
bænum þar sem hún er nú.

– eirikur@bb.is

Leggja til að olíubirgðastöð-
in verði flutt út á Mávagarð

Rekstrarkostnaður grunnskólanna í
Ísafjarðarbæ 346 milljónir árið 2004
Skarphéðinn Jónsson,

skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, hefur birt skýrslu á
vef skólans um rekstur grunn-
skólans á árinu 2004, þar sem
reksturinn er m.a. borinn sam-
an við aðra skóla sem taldir
eru sambærilegir, en það eru
skólar með nemendafjölda á
bilinu frá 500 til 600. Þar kem-
ur fram að rekstrarkostnaður
við grunnskólana í Ísafjarðar-

bæ var ríflega 346 milljónir á
árinu 2004, eða ríflega 498
þúsund krónur á hvern hinna
695 nemenda.

Rekstrarkostnaður við
Grunnskólann á Ísafirði var
tæplega 245 milljónir, eða rétt
um 450 þúsund krónur á hvern
hinna 544 nemenda. Grunn-
skóli Ísafjarðar er ódýrastur
af þeim skólum sem hann er
borinn saman við í skýrslunni,

ef miðað er við rekstrarkostn-
að á hvern nemanda, en það
eru Víðistaðaskóli, Lágafells-
skóli, Lundarskóli, Hagaskóli,
Foldaskóli, Hólabrekkuskóli,
Smáraskóli, Breiðholtsskóli,
Langholtsskóli, Melaskóli,
Austurbæjarskóli, Kársnes-
skóli, Lindaskóli, Öldusels-
skóli og Hvaleyrarskóli.

Dýrasti skólinn sem talað
er um í skýrslunni var Breið-

holtsskóli, en heildarrekstrar-
kostnaður við hann árið 2004
var tæplega 381 milljón fyrir
hina 567 nemendur, eða um
672 þúsund krónur á hvern
nemanda. Þá má einnig benda
á að rekstrarkostnaður allra
skóla Ísafjarðarbæjar saman-
lagt er undir meðaltali um-
ræddra 17 skóla.

Upplýsingarnar hér að ofan
eru eins og þær koma fram í

árbók sveitarfélaganna, en
einnig hefur verið gerð úttekt
með viðbótarupplýsingum
um kostnað við skólaakstur,
og vegna hækkaðrar innri
húsaleigu, og hækkar þá
rekstrarkostnaður GÍ um 21,8
milljónir, og fer kostnaður á

nemanda upp í 490 þúsund
krónur, og er Grunnskólinn á
Ísafirði því í fjórtánda sæti af
sautján, sé reiknað á þennan
hátt, og Brekkuskóli ódýrastur
með um 465 þúsund krónur á
nemanda.

– eirikur@bb.is

Ísafjarðarbær sótti fyrir
stuttu um styrk til uppbygg-
ingar tveggja valla til spark-
vallaátaks Knattspyrnusam-
bands Íslands fyrir árið 2007,
og fékkst jákvætt svar frá KSÍ

á dögunum. Íþrótta- og tóm-
stundanefnd hefur lagt til að
vellirnir verði settir upp á
næsta ári og gert ráð fyrir því
að við fjárhagsáætlunargerð.

Íþrótta- og tómstundafull-

trúa var falið að ræða við KSÍ
og kanna fjármögnunarleiðir.
Upphaf sparkvallaátaks KSÍ
má rekja til þess að Knatt-
spyrnusamband Evrópu ákvað
að veita aðildarsamböndum

sínum styrk að upphæð 1
milljón svissneskra franka til
byggingar sparkvalla. Í fram-
haldinu sótti KSÍ um styrki til
fjárlaganefndar Alþingis og til
fyrirtækja.     – eirikur@bb.is

Tveir sparkvellir gerðir á næsta ári
Grunnskólinn á Ísafirði.

15.PM5 5.4.2017, 10:229



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 12. APRÍL 20061010101010

Við erum aðeins
gestir á jörðinni

Kjuregej Alexandra Argunova heitir mikil listakona
sem býr um þessar mundir í Bolungarvík. Hún er
fædd 12. desember 1938 og kemur frá Síberíu en
varð ástfangin af Íslendingi og kom með honum til
Íslands og hefur búið hér á landi í 40 ár. Hún hefur
haldið yfir 20 sýningar á verkum sínum á Íslandi og
einnig tekið þátt í fjölda leiksýninga hér á landi og
erlendis. Listaverk hennar má sjá víða en hún hefur
fengist mest við svokallað „application“ og mósaík.
Kjuregej hefur reynt margt í gegnum tíðina og hefur
glímt við veikindi síðustu 11 ár en hefur náð sér að
mestu leyti í dag. Vestfjörðum kynntist hún fyrst
þegar hún hélt vikulangt mósaíknámskeið í Súðavík
2001. Hún kolféll fyrir landslaginu og er nú komin
aftur til Vestfjarða og stoppar lengur í þetta sinn. BB
rabbaði við Kjuregej um heimaslóðir hennar og Ís-
land.

unni býr önnur þjóð sem rækt-
ar meira af hreindýrum. Við
Jakútar erum í landbúnaði en
vorum í gamla daga meira
veiðimannaþjóðfélag. En ekki
lengur því við erum því miður
búin að drepa ansi mikið af
dýrum, villikanínurnar eru
horfnar úr skóginum. Kuldinn
getur verið hættulegur en þið
haldið að hestar séu voða við-
kvæmir, það eru þeir ekki.
Hestar geta þolað mikinn
kulda, villihestar hafa öldum
saman verið úti í náttúrunni.
En það er búið að veiða mikið
af þeim, fanga þá og gera að
húsdýrum.

Á Sovéttímanum var landið
mikið eyðilagt, þar voru gerð-
ar margar vísindalegar tilraun-
ir. Rússar spurðu Jakúta ekki
að einu né neinu, þeir óðu
bara um allt landið og gerðu
alls konar neðanjarðar vís-
indatilraunir. Síðar kom eitrið
uppá yfirborðið og eyðilagði
gróður og drap dýr. Sumstaðar
er ekki hægt að búa lengur
eftir það, þetta er hryllilegt.

Í Jakútíu eru margar auð-
lindir, demantar, gull, silfur,
olía, salt, kol o.fl. Auðlind-

– Hvaðan ertu?
„Ég er frá Jakútíu í norð-

austur Síberíu. Í vetur var þar
mest 67° frost, þetta er kald-
asta svæði sem manneskjur
búa á. Snjórinn er í yfir átta
mánuði en þegar vorið kemur
í lok maí fer að hitna ofboðs-
lega og fer yfir 40° hita. Þá
leitar maður að skugga.

Jakútía er 30 sinnum stærri
en Ísland og þar eru um 17
héruð. Eitt hérað er kannski
eins og allt Ísland eða jafnvel
stærra. Þar er ofboðslega mik-
ið dreifbýli. Þar búa um 1200
þúsund manns og af þeim eru
350 þúsund Jakútar. Jakútar
komu til Síberíu fyrir um 3000
árum en eru ættaðir frá Mong-
ólíu og Burjat-Mongólíu.
Þaðan erfðum við hestamenn-
inguna en jakútskir hestar eru
mjög líkir íslenskum hestum.
Við drekkum líka kaplamjólk
og búum til sérstakan drykk
úr henni sem heitir kúmis.

Jakútía er mikið gróður-
land, barrskógur þekur um
75% landsins og hin 25% eru
túndra. [Túndra eða freðmýri
er skilgreind þar sem er sífreri
við -1 C. Innsk. BB] Á túndr-

irnar voru mjög dýrmætar fyrir
Rússana og þess vegna lágu
þeir yfir Jakútíu og varðveittu
hana. Fram til 1992 var Jakútía
lokað svæði, jafnvel til 1995.
Fyrir um tíu árum fór þetta
aðeins að opnast og nú geta
túristar farið þangað. En svona
er þetta oft, því verr og miður,
fámennar þjóðir eru oft undir-
gefnar öðrum. Jakútar eru í
rauninni mjög hógvært fólk
og jánka alltaf, þeir eru ekki
að mótmæla eða gera eitthvað.
Þannig voru allar auðlindirnar
teknar bakdyramegin til
Kremlar af ríkisstjórninni.

Alþingismenn þar eru oft á
tíðum ekki nógu sterkir, þeir
eru hræddir við KGB leyni-
þjónustuna. Þeim er oft mútað
af ríkisstjórninni til að þegja
yfir atburðum. Sagt er að nú í
seinni tíð sé rússneska mafían
komin þangað en ég hef ekki
orðið vör við það þegar ég hef
verið þar“, segir Kjuregej.

Ástfangin til ÍslandsÁstfangin til ÍslandsÁstfangin til ÍslandsÁstfangin til ÍslandsÁstfangin til Íslands

– Hvenær komstu til Ís-
lands?

„Nú í sumar eru 40 ár síðan

ég kom til Íslands. Ég kom
1966 eftir að ég var búin með
skólann. Þá áttum við Magnús
eina dóttur og þrír drengir
fæddust svo hér. Börnin okkar
eru líka listræn, þrjú elstu
lærðu í listaháskólum í París
og yngsti sonur minn er að
reyna að læra í iðnskólanum,
hann vildi vera bara verka-
maður en er nú að reyna að
læra í iðnskólanum. Einn sona
minna, Ari Alexander Ergis,
fetaði í fótspor föður síns og
er kvikmyndagerðarmaður,
þó hann sé lærður listmálari.
Ein mynda hans, Gargandi
snilld, verður einmitt sýnd í
sjónvarpinu um páskana“,
segir Kjuregej og heyra má að
hún er mjög stolt af börnum
sínum.

– Hvernig kynntist þú Mag-
núsi Jónssyni manninum þín-
um?

„Við hittumst í Moskvu
1962. Ég fór til Moskvu 1961
í leiklistarháskóla, þá var hann
búinn að vera þar í tvö ár og
talaði rússnesku. Á þessum
tíma var mikill fjöldi Íslend-
inga að læra í Moskvu og við
bjuggum á sama stúdenta-

garði. Hann var fimm hæða
og á hverri hæð voru hundrað
herbergi. Á efstu hæðinni bjó
Magnús með vinum sínum,
það var hópur sem var að læra
kvikmyndagerð. Og ég bjó á
sömu hæð, ég veit ekki hvort
það var tilviljun eða örlögin.
Svo kynntumst við hægt og
rólega næstu fjögur ár.

Á þeim tíma las ég a.m.k.
þrjár bækur eftir Halldór Lax-
ness, Atómstöðina, Sjálfstætt
fólk og Íslandsklukkuna. Svo
þegar ég kom hingað 1966 þá
fannst mér ég kannast við
voða mikið, í gegnum bæk-
urnar. Svo þetta var þannig,
við vorum ástfangin og ég
kom hingað.

Þeir tímar voru mjög erfiðir
tímar á Íslandi, þá voru engir
peningar, engir styrkir eða
neitt til að vinna sem kvik-
myndagerðarmaður. Ekki eins
og núna. Þá vann Magnús sem
blaðamaður. Fyrstu þrjú árin
var ég að eignast börn og eign-

ast börn. Þá eignaðist ég þrjá
stráka. Ég kom ólétt af öðru
barninu mínu hingað 1966 og
1970 fæddist síðasta barnið
mitt.

Seinna var Magnús mjög
óánægður með að geta ekki
lagt stund á það sem hann var
búinn að læra. Ég gat heldur
ekki verið í leikhúsinu, allt í
einu fattaði ég að ég liti öðru-
vísi út og gat ekki talað tungu-
málið almennilega. Þetta var
allt mjög niðurdrepandi og
maður fékk engan utanað-
komandi stuðning eða hjálp
eins og nú er. Núna er lífið
miklu betra, fyrir mæður og
fyrir útlendinga, ég held það.
Konur sem eru að koma núna
fá mikinn stuðning, en þannig
var það ekki. Ég var heppin
að eiga góða tengdaforeldra
og vini, sem enn eru vinir mín-
ir en tengdaforeldrar mínir eru
löngu dánir.

Magnús var einn af stofn-
endum Atvinnuleikhúss Ak-
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ureyrar svo að við bjuggum
þar í tvö ár á meðan hann var
leikhússtjóri. Akureyri finnst
mér svolítið sérstakur bær og
skemmtilegur.

Svo lést Magnús 1979 úti í
Bandaríkjunum þar sem hann
var í námi í sálfræði.“

– Þú ert sem sagt menntuð
leikkona og eitthvað meira er
það ekki?

„Ég byrjaði á application
þegar ég var í Danmörku
1980. Ég bjó þar í þrjú ár og
lærði ýmislegt af Dananum,
og hef þróað það áfram síðan.
Einnig bjó ég í Barcelona í
níu mánuði og lærði mynd-
listartækni. Ef ég hefði betri
heilsu þá myndi ég læra enn
meira.“

– En þú hefur mest fengist
við application og mósaík?

„Já, og blandaða tækni. Eftir
löng veikindi fór ég loks að
kenna listmósaík. Ég veiktist
alvarlega, fékk krabbamein,
fyrir ellefu árum. En ég er
ábyggilega ódauðleg, búin að
reyna að deyja þrisvar“, segir
Kjuregej og hlær.

ÍslendingarÍslendingarÍslendingarÍslendingarÍslendingar
og Jakútar líkirog Jakútar líkirog Jakútar líkirog Jakútar líkirog Jakútar líkir

– Finnst þér eitthvað líkt
eða mjög ólíkt með Íslandi og
Jakútíu?

„Mér finnst Íslendingar og
Jakútar vera líkir. Þetta er
mjög traust fólk. Jakútar eru
mjög traustir, því veturinn er
svo harður og sumrin svo heit.
Hjá ykkur er sjórinn svo harð-
ur við ykkur, þið farið og veið-
ið fiskinn og kemur fyrir að
fólk drukknar og kemur ekki
aftur. Í Jakútíu eru veiðimenn-
irnir okkar úti í skógi og oft er
mjög kalt. Þeir fara marga
kílómetra í burtu og villast
stundum og lenda í rándýrum
eða frjósa í hel og koma þá
ekki aftur heim. Þetta finnst
mér vera líkt, þessi örlög. Þið
eruð voða trygg landinu ykkar
og Jakútar eru mjög tryggir
sínu landi. Íslendingar og Jak-
útar elska landið sitt jafnmik-
ið. Hver einasta manneskja er
mjög dýrmæt fyrir landið
bæði í Jakútíu og á Íslandi.

Ég er búin að vera hér í 40
ár en ekki einn einasti Jakúti
vill flytja hingað. Ekki systir
mín og bróðir minn harðneitar
að koma og heimsækja mig.
Ég er búin að bjóða honum í
20-30 ár en hann kemur ekki.
Systir mín kom til að kveðja
mig þegar ég var að deyja úr
krabbameini en síðan hefur
hún ekki komið. En ég hef
boðið nokkrum listamönnum
sem héldu sýningar í Reykja-
vík og ráðherrum hingað á
minn kostnað með hjálp frá
Ísland-Jakútíufélaginu í Reyk-
javík“, segir Kjuregej.

Menningarsum-Menningarsum-Menningarsum-Menningarsum-Menningarsum-
arhús í bygginguarhús í bygginguarhús í bygginguarhús í bygginguarhús í byggingu

„Ég er mikil athafnamann-
eskja í fari mínu. Ég stofnaði
Ísland-Jakútíufélaginu í Reyk-
javík 1986 en hef ekki sinnt
því nógu mikið eftir veikindi
mín, nú í 10-11 ár. Nú ætla ég
að fara rækta það meira.

Ég er að byggja hús í Hval-
firði sem ég kalla menning-

arsumarhús. Það er í stíl jakút-
ískra húsa og fyrirmynd þess
er 1000 ára gömul jakútísk
bygging. Helmingurinn af
timbrinu, 10 tonn, kom 1999
frá ríkisstjórninni í Jakútíu
með því skilyrði að ég myndi
byggja menningarhús. Þá var
ég fárveik og gekk fram og
aftur og grét og hló og vissi
ekki hvað ég átti að gera við
þetta timbur. Ég var líka í pen-
ingaklípu því til að leysa út
timbrið þurfti ég að borga yfir
600 þúsund í skatt, hafnar-
skatt, geymslugjald og allt
mögulegt. En vinir mínir
hjálpuðu mér að leysa timbrið
út.

Svo var timbrið búið að
liggja í þrjú ár þegar ég keypti
land, hálfan hektara af mjög
góðu fólki, fyrir tvö listaverk.
Síðan er ég búin að vera að
koma húsinu upp í þrjú ár,
núna í ár er fjórða sumarið.
Ég reyndi að fá styrk frá
menntamálaráðuneytinu fyrir
nokkrum árum en fékk neitun
og hef ekki sótt um fleiri
styrki. Þessi tíu tonn af timbri
sem Jakútía sendi dugar bara
fyrir 30 fm en húsið er 66 fm,
þannig að ég þarf að kaupa
meira efni og því fylgir meiri
kostnaður. Ég er búin að reyna
að finna lausn með því að
selja verk og skipta á viðskipt-
um við fólk sem fær myndir í
staðinn og svoleiðis, en ég er
ekki búin að klára. Þegar húsið
verður tilbúið þá ætla ég að
fara aftur af stað með félagið.
Ég er stórhuga kona þannig
séð.“

– Það búa þá ekki margir
frá Jakútíu á Íslandi?

„Ég er ein, alein. Aftur á
móti hafa komið stúdentar frá
háskólanum í Jakútskborg síð-
ustu þrjú ár til Háskólans á
Akureyri, þar hafa verið 7
nemendur. Núna eru þrír nem-
endur þar sem fara aftur heim
í lok maí. Kannski koma fleiri
næsta vetur og læra. Jakútska
stjórnin var mjög dugleg hér
áður fyrr en núna er Rússi
orðinn forseti og þess vegna
er það farið að breytast. Þegar
forsetinn var Jakúti, örugglega
1988 eða ´89 þá sendi hann á
kostnað ríkisins 35-40 nem-
endur til Englands til að læra
ensku.

Svo hefur fólk frá Jakútíu
líka verið hér á landi í tengsl-
um við Stofnun Vilhjálms
Stefánssonar á Akureyri, þar
hafa verið ráðstefnur og fleira
sem tengist samtökum þjóða
sem búa við Íshafið.

Núna eru þessir þrír Jakútar
á Akureyri og ég hér. Og nátt-
úrulega mín fjögur börn og
barnabörnin mín, þrjú yndis-
leg barnabörn“, segir Kjure-
gej.

KrummaskuðiðKrummaskuðiðKrummaskuðiðKrummaskuðiðKrummaskuðið
BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík

– Af hverju komstu til Bol-
ungarvíkur?

„Af hverju ertu að fara í
þetta krummaskuð? spurðu
allir vinir mínir“, segir Kjure-
gej og hlær. „Þegar ég hélt
námskeið í Súðavík 2001 var
ég svo hrifin af því hvað var
fallegt allt hér í kring. Þá sagði
ég að mig langaði einhvern

tímann að vera hér að vetrar-
lagi.

Í rauninni valdi ég, það var
annaðhvort austurland eða að
koma hingað. Svo hringdi ég
í vinkonur mínar Vagnsdætur
og ræddi við þær um draum
minn að koma vestur. Þær
buðu mér hús til að vera í svo
ég gæti einbeitt mér að vinn-
unni í myndlistinni. Soffía
sagði við mig: Þú kemur hing-
að, hérna færðu heilt hús!
Þetta sem ég hef sagt um Súða-
vík, býr ennþá í hjarta mínu
og þess vegna kom ég hingað.

Ég vil prófa að vera hér
einn vetur og svo fer ég aftur
eftir nokkra mánuði. Ég er að
undirbúa sýningu núna sem
ég mun halda á Ísafirði eða í
Bolungarvík og svo stefni ég
á útlönd og því verð ég að
einbeita mér að vinnunni. Ég
er að spá í að fara til útlanda
með sýningar og flytja með
hugsunina um frið.“

– Hvað ertu búin að vera
lengi hér?

„Ég er búin að vera í sjö
mánuði. Mér finnst mjög gott
að vera hér og rólegt, og feg-
urðin er ólýsanleg. Ég elska
fjöllin en ég skil ekki af hverju.
Sjálf er ég fædd þar sem allt
er slétt, bara skógur og smá
brekkur sem við köllum fjöll
þar.“

– Þú hefur verið með nám-

skeið í Edinborg á Ísafirði.
„Já ég hef verið að kenna

mósaík. Kenna konunum og
sýna þeim hvað þær geta mik-
ið. Maður verður að prófa sig
áfram. Þjóðin er mjög listræn
og hér býr mikið í fólkinu,
það þarf að opna það og sýna
þeim. Fólk hefur ýmsa mögu-
leika til þess að afla sér þekk-
ingar og kunnáttu ef það vill í
stað þess að hanga bara ein-
hver staðar inni við eldhús-
borð. Við erum fædd til að
njóta kunnáttu okkar og til
þess verðum við að opna sjálf
okkur. Við eigum að rækta
sjálf okkur, vökva okkur með
þekkingu“, segir Kjuregej.

Við viljum friðVið viljum friðVið viljum friðVið viljum friðVið viljum frið
– Er eitthvað sem þú vilt

segja að lokum?
„Ég hef mikið spekúlerað

síðustu ár hvernig fólk á að
vinna að því að fá frið. Þemað
í verkum mínum snýst oft um
það, við viljum frið. Fólk
verður að gera sér grein fyrir
því til hvers við erum fúnker-
andi hérna á jörðinni, ekki til
þess að ræna og drepa aðra.
Ég missti föður minn þriggja
ára gömul í seinni heimsstyrj-
öldinni þannig að ég þekki
hörmungar stríðs af eigin raun,
ég hef upplifað hungur og
vesöld.

Skáldið ykkar Tómas Guð-
mundsson skildi eftir gott
nesti fyrir fólk að hugleiða,
hlutverk sitt á jörðinni, þegar
hann orti: „Við erum gestir
og hótel okkar er jörðin“. Já,
við erum aðeins gestir hérna,
fáum kannski 50-80 ár að
meðaltali til að búa hér. Fólk
verður að spekúlera í því að
við erum aðeins gestir á jörð-
inni.

Ég er fædd í Jakútíu og ólst
þar upp og menntaði mig. Svo
varð ég ástfangin og kom
hingað. Ég var ekki að leita
að betra lífi, ég var ástfangin.
Við Magnús hittumst þegar
við vorum 22 ára svo kom ég
hingað 26 ára, eftir skólann.
Þá var ég búin að eignast barn.
Þegar ég kom hingað frá
heimalandi mínu þá sagði ég
við sjálfa mig: Þú ert gestur
hérna á Íslandi, þú ert Jakúti,
ekki Íslendingur. Þú ert gestur
og hagar þér eftir því. Maður
verður að haga sér eftir því,
taka tillit til annarra og læra
tungumálið, með því sýnirðu
þjóðinni sem þú býrð hjá virð-
ingu. Eins verða Íslendingar
að haga sér þegar þeir fara til
annarra manna landa. Útlend-
ingar hér verða að hjálpa til
við að varðveita tungumálið
því þetta er fámenn þjóð. Mál-
ið má ekki deyja út, ef maður
gerir það að skyldu sinni að

læra tungumálið þá er það
mikill plús.

Ég er andlit Jakútanna hér,
ef ég haga mér illa þá er ég að
vinna þjóð minni illt. Þetta er
það sem allir útlendingar sem
flytja hingað verða að hafa í
huga. Þeir verða fyrst og
fremst að læra tungumálið til
að geta aðlagast þjóðfélaginu
betur, og hjálpa við að byggja
upp heiðarlegt og gott þjóðfé-
lag. Þetta hef ég alltaf sagt þar
sem ég hef komið fram, ég
hef meira spekúlerað í þessu á
seinni árum. Einhver staðar
verður maður að byrja að
hugsa um hlutverk sitt á jörð-
inni. Það má ekki gerast of
seint. Þegar maður flytur til
annars lands verður maður að
gera það frá upphafi.

En þetta eru skilaboð mín
til útlendinga sem flytja hing-
að, skylda að læra tungumálið.
Íslenska er ekki auðvelt mál
og ég var mjög lengi að læra
hana. Ég fór ekki að læra ís-
lensku fyrr en ég hafði búið
hér í átta ár, þá var ég búin að
tala vitlaust lengi og eftir á er
erfitt að leiðrétta það. Þess
vegna verður fólk að læra ís-
lensku sem fyrst“, segir lista-
konan Kjuregej Alexandra
Argunova að lokum.

– gudrun@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Skíðavika og páskar
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 Opel Astra 1400cc,
árg. 1996, ekinn 155 þús. km.
Ný tímareim. Uppl. í síma 456
5210 og 661 5042 (Kiddi).

Óska eftir að kaupa skíði og
klossa fyrir 9 ára (skóstærð 36)
og 6 ára (skóstærð 33). Uppl. í
síma 695 4314 og 456 3314.

Til sölu er fjórðungshlutur í segl-
skútunni Skuld. Verð kr. 750
þús. Uppl. í síma 899 3817.

Til sölu er Subaru Legacy 1800
station, árg. 1994, ek. 141 þús.
km. Vetrar- og sumardekk á
felgum fylgja. Mjög góður bíll.
Tilboð óskast. Uppl. í símum
456 3388 eða 869 1981.

Til sölu er 3ja herb. íbúð á 2.
hæð að Austurvegi 12. Tilboð
óskast. Uppl. í símum 456 1284
og 663 7382.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að Stór-
holti 13. Laus strax. Uppl. gefur
Unnar í síma 849 4597.
Til sölu er Toyota Landcruiser
árg. 99. 2000 útlit. Upplýsingar
í síma 861 2265.

Reglusöm, reyklaus og barnlaus
hjón á fertugsaldri óska eftir 3-
4 herb. íbúð til leigu á eyrinni á
Ísafirði. Uppl. í síma 456 3307.

Til sölu eru ný sumardekk und-
an Toyota Hiace. Stærð: 195/
70 R15. Uppl. í síma 893 9362.
Vegna flutnings er ýmislegt til
sölu s.s. rúm, svefnsófi, skápar
og fleira á sanngjörnu verði.
Uppl. í síma 869 0969.

Garðklippur gleymdust fyrir
neðan garðvegginn að Hlíðar-
vegi 5 og voru teknar. Klippurn-
ar voru fengar að láni og eru
sárt saknað. Finnandi er vin-
samlegast beðinn að hafa sam-
band í síma 866 7435 (Karen).

Kvenfélagið Brynja verður með
bingó í félagsheimilinu á Flat-
eyri laugardaginn 15. apríl kl.
14:00. Góðir vinningar!

Fjórtán börn
fermd á Skírdag

Fjórtán börn verða fermd í Ísafjarðarkirkju á morg-
un, skírdag kl. 14:00. Hér að neðan er listi yfir allar
fermingarnar auk nafna fermingarbarnanna og for-
eldra þeirra.

Hákon Elí Ólafsson,  Urðarvegi 80, 400 Ísafirði
Foreldrar: Hafdís Jónsdóttir, Ólafur Kristjánsson

Andri Pétur Þrastarson,  Hlíðarvegi 36, 400 Ísafirði
Foreldrar: Halla Magnadóttir, Þröstur Jóhannesson

Eva Alfreðsdóttir,  Seljalandsvegi 10, 400 Ísafirði
Foreldrar: Birna Bragadóttir, Alfreð Erlingsson

Gísli Kristinn Sveinsson,  Hafraholti 42, 400 Ísafirði
Foreldrar: Guðbjörg Jónsdóttir, Sveinn H. Sörenssen

Elín Jónsdóttir,  Eyrargötu 8, 400 Ísafirði
Foreldrar: Margrét Halldórsdóttir, Jón Arnar Hinriksson

Jón Kristinn Sævarsson,  Skipagötu 4, 400 Ísafirði
Foreldrar: Margrét Ósk Jónsdóttir, Sævar Óskarsson

Kristný Pétursdóttir,  Brautarholti 8, 400 Ísafirði
Foreldrar: Sigurlín Pétursdóttir, Pétur Oddsson

Kristín Þorsteinsdóttir,  Engjavegi 30, 400 Ísafirði
Foreldrar: Sigríður Hreinsdóttir, Þorsteinn Bragason

Ólöf Erna Guðbjarnadóttir,  Aðalstræti 26a, 400 Ísafirði
Foreldrar: Íris Jónsdóttir, Guðbjörn Karlsson

Fanney Jónsdóttir,  Fjarðarstræti 47, 400 Ísafirði
Foreldrar: Erla B. Kristjánsdóttir, Jón F. Gíslason

Leó Sigurðsson,  Miðtúni 47, 400 Ísafirði
Foreldrar: Sophaphorn S. Arnórsson, Sigurður G. Arnórsson

Hermann Karl Björnsson,  Tangagötu 20, 400 Ísafirði
Foreldrar: Auður Jóhannsdóttir, Björn Bjarnason

Halldór Símon Þórólfsson,  Seljalandsvegi 67, 400 Ísafirði
Foreldrar: Elfa Smáradóttir, Þórólfur Halldórsson

Hermann Óskar Hermannsson,  Sundstræti 26, 400 Ísafirði
Foreldrar: Helena Smáradóttir, Hermann Óskarsson

Skeytasalan í skátaheimilinu opin frá klukkan 12:00
til 17:00. Einnig er hægt að hringja inn skeytapantanir
í síma 456 3282

Skíðavikan er raunveruleg hefð á Ísafirði og afar góð. Hún er velkomin
tilbreyting frá hversdagslegu amstri. Gestir koma og er fagnað. Við er
heima sitjum njótum þess sem er í boði með þeim. Ísfirðingar eru þekktir af
því að taka vel á móti gestum og jafnframt af sterku og góðu menningarlífi.
Páskar og skíðavika eru kærkomið tækfæri til þess að njóta hins besta er
boðið verður. Páskar eru mesta trúarhátíð kristinna manna. Minnst er pínu
og upprisu Krists. Hvergi nær trú hærra en í voninni um að rísa upp að nýju.

Þótt maðurinn lifi ekki af brauði einu saman er ljóst að meira kemur til um
páska en trúin ein. Trú, eins og orðið sjálft gefur til kynna, byggir á eftir-
væntingu og von, því að eitthvað gott bíði okkar. Það er ef til vill kjarni lút-
erskrar trúar að saman fari daglegt amstur, gleði og trú á guð, hið góða í
manninum. Ef við þekktum ekki hið góða kynnum við ekki að varast hið
vonda og auðvitað er það gagnkvæmt. Án veraldlegs amsturs væri andlega
hlið tilverunnar ekki söm. Stundum eru mörkin óljós, en við greinum þau af
náttúrulegu innsæi okkar, sumir kalla það guðlegt. Til þess að njóta hins
andlega verðum við að þekkja hið veraldlega. Mannlegt eðli byggir á sál og
líkama og samleik þessara þátta sem við erum alla ævi að reyna að læra og
ná tökum á.

Því er vel til fundið að sameina um páska andlega og veraldlega hlið
mannlífs og efna enn á ný til Skíðaviku. Að sjálfsögðu er margt breytt frá

þeim tíma að fólk kom með skipum vestur og bjó um borð til þess að geta
notið þess að iðka skíðaíþróttina. Nú koma flestir akandi og finna sér gist-
ingu hjá vinum og vandamönnum. Vonandi eru þó gistihús full og blómleg
tíð fyrir þá sem annast gistirekstur og veitingasölu. Mjög er lagt upp úr
skemmtun svo eftir er tekið. Það er vel.

Skíðavikan er menningarhátíð sem vekur eftirtekt um allt land, reyndar
út í heim. Rokkhátíð alþýðunnar, Aldrei fór ég suður, er einkar vel heppn-
uð hugmynd og er ekki að efa að hún tekst vel sem fyrr. Aðstandendur
hennar sýna metnað eins og aðrir sem koma að Skíðaviku. Útvist og hreyf-
ing skipa stóran sess. Andlegu hliðinni er vel sinnt með messuhaldi og enn
frekari menningarviðburðum en hér hafa verið nefndir. Dansleikir draga
að sér eina vinsælustu hljómsveit landsins. Siggi Björns verður einn flytj-
enda á rokkhátíðinni og Jet Black Joe munu fyrirgefa Ísfirðingum slagsmálin
fyrir 13 árum og væntanlega verður sú fyrirgefning gagnkvæm.

Það er einkar athyglisvert hve mikill þáttur menningar í afþreyingu á
Skíðaviku og virðast aðrir taka upp eftir Ísfirðingum. Nægir að nefna
Skagfirðinga sem renna í sama farið. En hitt má ekki gleymast, að huga að
sínum innra manni. Frásögnin um atburði á páskum fyrir nærri 2000 árum
er öllum holl upprifjun í hörðum nútímaheimi.

Gleðilega páska!

Atvinnuleysistrygginga-
sjóður hefur samþykkt verk-
efni á vegum Bolungarvíkur-
kaupstaðar. Um er að ræða
sex störf alls. Fyrst ber að
nefna eitt starf sem nær yfir
sex mánuði og snýst um
áframhaldandi uppbyggingu
í listasmiðjunni. Þá er um að
ræða fimm störf sem ná yfir
fjóra mánuði og snúast annars
vegar um að skrásetja muni í
Ósvör og hinsvegar upplýs-
ingagjöf í ferðamálum.

Atvinnuleysistrygginga-
sjóði er heimilt að veita sveit-
arfélögum, fyrirtækjum,
stofnunum eða félagasamtök-
um styrki til að ráða fólk af
atvinnuleysisskrá til sérstakra
verkefna samkvæmt ákveðn-
um reglum. Styrkhæf verkefni
eru verkefni sem eru unnin
innan umdæmis Svæðis-
vinnumiðlunar, vinnuafl skal
ráðið af atvinnuleysisskrá í
umdæminu í samvinnu við
Svæðisvinnumiðlun, tíma-

bundin verkefni ganga fyrir
venjulegum umsvifum auk
verkefna sem ella væru ekki
framkvæmd í launaðri vinnu.

Verkefnið má ekki vera í
samkeppni við aðila í hlið-
stæðum atvinnurekstri á lands-
vísu. Atvinnulausir einstakl-
ingar geta sótt um styrk til
eigin reksturs. Verkefni við
atvinnusköpun fyrir fólk, sem
ekki á bótarétt úr Atvinnu-
leysistryggingasjóði, eru ekki
styrkhæf.       – eirikur@bb.is

Samþykkir verkefni á vegum
Bolungarvíkurkaupstaðar

Atvinnuleysistryggingasjóður

Dagur umhverfisins, 25.
apríl, verður í ár tileinkaður
endurnýtingu. Umhverfis-
ráðuneytið hvetur sveitarfélög
til þess að minnast dagsins
t.d. með því að fræða íbúa um
möguleika til endurvinnslu og
framtíðarsýn í úrgangsmálum
eða að halda upp á daginn
með uppákomum sem hvetja
til þess að íbúar hugi að um-
hverfi sínu almennt. Að sögn
Halldórs Halldórssonar bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar er ný-

búið að taka erindið fyrir í
bæjarráði og var því vísað til
umhverfisnefndar og staðar-
dagskrárnefndar til frekari
umfjöllunar. Því hefur ákvör-
ðun um hvort að Ísafjarðarbær
taki þátt í deginum með ein-
hverjum hætti ekki enn verið
tekin.

Á degi umhverfisins mun
umhverfisráðherra að venju
veita Kuðunginn, viðurkenn-
ingu ráðuneytisins, til fyrir-
tækis sem skarað hefur fram

úr á sviði umhverfismála á sl.
ári. Þá hefur Umhverfisfræð-
sluráð boðið aðilum sem
vinna að umhverfisfræðslu að
vera með kynningar á sýning-
unni Sumar 2006 sem verðu
haldin 21.-23. apríl nk. í Laug-
ardalshöll. Dagur umhverfis-
ins er fæðingardagur Sveins
Pálssonar fyrsta íslenska nátt-
úrufræðingsins og þess manns
sem einna fyrstur hvatti til að-
gerða gegn skógareyðingu á
Íslandi.         – gudrun@bb.is

Umhverfisráðuneytið hvetur
til fræðslu um endurnýtingu

Ísafjörður.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Kirkjustarf í Önundar-
firði yfir bænadagana:

Skírdagur: Kvöldmessa í
Flateyrarkirkju kl. 20:00.

Föstudagurinn langi:
Helgistund í Kirkjubóls-

kirkju kl. 10:00. Síðan
verður gengið í Holt.

Helgistund í Holtskirkju kl.
12:00. Súpa og brauð

gegn vægu gjaldi í Holti
Friðarsetri kl. 12:30.
Fræðslustund í Holti

Friðarsetri kl. 14:00. Dr.
Margrét Eggertsdóttir

flytur erindi. Páskadagur:
Hátíðarguðsþjónusta í

Holtskirkju kl. 14:00.
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ÚTBOÐ Á VIÐBYGGINGU VIÐ
GRUNNSKÓLANN Á ÍSAFIRÐI

Eignasjóður Ísafjarðarbæjar óskar
eftir tilboðum í verkið „Grunnskólinn
á Ísafirði – 2. áfangi“.
Um er að ræða staðsteypta viðbygg-
ingu á tveimur hæðum. Bygginguna
skal fullgera með innréttingum og
föstum búnaði, en án frágangs lóðar.
Helstu magntölur:
Flatarmál bygginar 2.300m²
Steypa    855m³
Mót 5.000m²
Járn         77.000 kg
Stálvirki         35.500 kg
Verkinu skal að fullu lokið 1. júlí
2008.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, frá
og með þriðjudeginum 11. apríl
gegn 5.000.- króna greiðslu.
Tilboð verða opnuð á tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, þriðju-
daginn 25. apríl nk. kl. 11:00.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Rýmkuð lög um erlent verkafólk
hefur mikil áhrif á Vestfjörðum

Frumvarp félagsmálaráð-
herra varðandi aðgengi ríkis-
borgara átta nýrra aðildarríkja
ESB að íslenskum vinnu-
markaði hefur verið samþykkt
í ríkisstjórn. Frumvarpið
kveður á um að ríkisborgurum
Eistlands, Lettlands, Litháen,
Póllands, Slóvakíu, Slóveníu,
Tékklands og Ungverjalands
verði heimilt að koma hingað
til lands í atvinnuleit og ráða
sig til starfa hér á landi án
sérstakra atvinnuleyfa. Elsa
Arnarsdóttir hjá Fjölmenning-
arsetrinu segir þetta breyta
heilmiklu. „Þetta minnkar
pappírsvinnu fyrir þá sem
koma og líka fyrir atvinnu-

rekendur. Ég efast um að út-
lendingum fjölgi þó mikið því
það er dýrt að koma til Íslands
og flestir reyna að ganga að
vinnu vísri“, segir Elsa.

Hún segir þetta geta haft
mikil áhrif á Vestfjörðum því
atvinnuleyfi hafi hingað til
verið tímabundin og því hafi
verið erfitt fyrir erlent verka-
fólk að skipta um vinnu, sam-
þykki vinnuveitanda hafi þurft
o.þ.h. En nú er slíkt tímabund-
ið atvinnuleyfi ekki lengur
nauðsynlegt og erlendu verka-
fólki því frjálst að skipta um
vinnu að vild.

Pétur Sigurðsson formaður
Verk-Vest segir eðlilegt að

þessi lög séu rýmkuð og að
þau verði nú svipuð og í ná-
grannalöndum okkar. „Stjórn
Alþýðusambands Íslands ósk-
aði eftir hálfs árs frestun á
samþykkt frumvarpsins svo
hægt væri að átta sig á hvað
þetta þýddi fyrir íslenskan
vinnumarkað sem er mjög
viðkvæmur. Og hvað þetta
þýði fyrir þrælahöfðingja sem
reka vinnuleigur og flytja inn
fólk og láta það vinna undir
löglegum taxta. En ég held
það sé ekkert að óttast, við
hefðum aldrei komist hjá því
að staðfesta þetta. Fólk verður
ekki bundið eins og það er í
dag þannig að þetta er fram-

för“, segir Pétur.
Eftirlit verður þó áfram haft

með kjörum erlends verka-
fólks eins og kemur fram í
fréttatilkynningu frá félags-
málaráðuneytinu um málið,
þar segir:

„Svo virðist sem að nokkur
hreyfanleiki sé meðal ríkis-
borgara þessara ríkja enda at-
vinnuleysi þar nokkuð. Þykir
því ástæða vera til að atvinnu-
rekendur tilkynni til Vinnu-
málastofnunar um ráðningu
ríkisborgara frá þessum ríkj-
um þar sem fram koma nafn
atvinnurekanda, kennitala og
heimilisfang ásamt nafni út-
lendingsins, kennitölu og að- setri hans hér á landi. Gert er

ráð fyrir að ráðningasamning-
ur fylgi tilkynningunni þar
sem útlendingnum eru tryggð
laun og önnur starfskjör sam-
kvæmt íslenskum lögum og
kjarasamningum. Miðað er
við að tilkynningin berist
stofnuninni innan tíu virkra
daga frá ráðningu. Skal
Vinnumálastofnun halda skrá
yfir þá útlendinga sem koma
frá framangreindum ríkjum til
að starfa hér á landi. Þessi
skráning kemur ekki í veg
fyrir að umræddir ríkisborg-
arar þurfa að sækja um EES
dvalarleyfi samkvæmt lögum
um útlendinga.

Tilgangur þessarar tilkynn-
ingarskyldu atvinnurekanda

er að fylgjast með framvindu
mála svo unnt sé að hafa yfir-
sýn yfir þá er koma hingað til
landsins meðal annars til að
gæta þess að þeir njóti þeirra
réttinda er gilda á innlendum
vinnumarkaði. Jafnframt er
mikilvægt að meta áhrif stæk-
kunar evrópska efnahags-
svæðisins sem og að tryggja
að unnt sé að bregðast í tíma
við aðstæðum sem kunna að
leiða til alvarlegrar röskunar
á innlendum vinnumarkaði.
Þá er litið til þess að slík skrán-
ing geri stjórnvöldum kleift
að veita þessum útlendingum
nauðsynlegar upplýsingar um
lög og reglur er gilda um störf
á innlendum vinnumarkaði.“

– gudrun@bb.is

Hvergi á landinu eru færri
karlmenn skráðir atvinnu-
lausir en á Vestfjörðum þar
sem einungis níu karlmenn
eru á skrá. Karlmönnum
hefur fækkað um 8 frá því í
byrjun mars en í byrjun árs
voru 20 menn skráðir at-
vinnulausir. Alls eru 68 ein-
staklingar á skrá yfir at-
vinnulausa á Vestfjörðum í
byrjun apríl mánaðar sam-
kvæmt tölu Vinnumála-
stofnunar og hefur konum
fækkað um 3 á milli mán-

aða.
Atvinnuleysistölur hafa

sveiflast til og frá því fyrir
áramót en um miðjan febr-
úar voru 73 á skrá. Var það
töluverð fækkun frá því í
byrjun árs þegar 99 manns
voru skráðir atvinnulausir.
Þá voru 102 á skrá yfir at-
vinnulausa á Vestfjörðum
fyrir áramót. Á vef Svæðis-
vinnumiðlunar Vestfjarða
eru auglýst 39 störf í boði
sem mestmegnis eru við
fiskvinnslu.– thelma@bb.is

Hvergi eins fáir at-
vinnulausir karlmenn

Sveit Björns Friðriksson-
ar frá Ísafirði er á leið á
Íslandsmót í sveitakeppni í
bridge. Sveitina skipa þeir
Kristinn Kristjánsson, Jó-
hann Ævarsson og Sverrir
Þórisson, Birkir Jón Jónsson
og Ari Már Arason. Aðeins
tólf sveitir spila í úrslitunum
af þeim 40 sem kepptu í
upphafi.

„Þetta er í fyrsta sinn síð-

an ég byrjaði að spila bridge
að við komust áfram í á Ís-
landsmót í sveitakeppni sem
er rosalega gaman. Þarna eru
allir helstu bridgespilarar
landsins“, segir Kristinn
Kristjánsson. Mótið verður
haldið í Reykjavík og hefst
í dag, miðvikudag, og stend-
ur fram á laugardag þegar
fjórar efstu sveitirnar spila
um efstu þrjú sætin.

Ísfirsk bridgesveit
á leið á Íslandsmót

Alls fæddust 92 börn á Vest-
fjörðum á síðasta ári sam-
kvæmt tölum Hagstofunnar,
á miðað við 108 árið þar á
undan, og er það fækkun um
tæp 15%. Í Ísafjarðarbæ fædd-
ust alls 47 börn og er það
nokkuð mikil fækkun frá árinu
áður þegar 60 börn komu í
heiminn. Í Vesturbyggð
fæddust 14 börn, sem er jafn

mikið og árið á undan, og í
Bolungarvík fæddust 13 börn,
sem er sömuleiðis jafn mikið
og árið á undan. Þrjú börn
komu í heiminn í Reykhóla-
hreppi árið 2005 og er það
einu barni færra en árið á und-
an. Sömuleiðis fæddist einu
barni minna árið 2005 en 2004
í Tálknafirði, en fjögur börn
komu í heiminn þar í fyrra og

fimm árið 2004.
Í Súðavíkurhreppi fæddust

einungis tvö börn árið 2004,
en fimm fæddust svo í fyrra. Í
Árneshreppi fæddist ekkert
barn á síðasta ári, en eitt árið
þar á undan, og sama var uppi
á teningnum í Broddanes-
hreppi. Í Kaldrananeshreppi

fæddust þrjú börn í fyrra, en
tvö árið á undan. Í Bæjar-
hreppi fæddist einungis eitt
barn í fyrra á miðað við fjögur
árið á undan. Í Hólmavíkur-
hreppi fæddust tvö börn í
fyrra, sem er jafn mikið og
árið á undan.

– eirikur@bb.is

Níutíu og tvö börn fæddust
á Vestfjörðum á síðasta ári

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. 47 börn fæddust á Ísafirði árið 2005.

Frá Rótahátíðinni sem haldin var fyrir stuttu.
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Nýjar íbúðir til sölu
Til sölu eru 11 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

Grunnmynd 118,9m² íbúðar.

Grunnmynd 97,7m² íbúðar.

SeldSeld

15.PM5 5.4.2017, 10:2214



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 12. APRÍL 2006 1515151515

Enn er beðið úrskurðar um-
hverfisráðuneytis um mat á
umhverfisáhrifum Arnkötlu-
dalsvegar, en kæra frá Vega-
gerðinni barst ráðuneytinu í
október síðastliðnum og hafði
ráðuneytið löglegan frest til
að afgreiða kæruna til 9. des-
ember. Haft var eftir starfs-
mönnum ráðuneytisins í des-
ember að afgreiðsla kærunnar
hefði dregist vegna mikilla

anna hjá ráðuneytinu en að
úrskurðar mætti vænta í lok
janúar. Nú er eins og kunnugt
er langt liðið á aprílmánuð og
ekkert bólar á úrskurðinum.
Forsaga málsins er sú að
Vegagerðin kærði úrskurð
Skipulagsstofnunar um um-
hverfismat Arnkötludalsvegar
og fór fram á að ákveðnum
framkvæmdaskilyrðum yrði
aflétt og er úrskurðar á grund-

velli þeirrar kæru beðið.
Meðal þeirra skilyrða sem

voru kærð var að framkvæm-
daaðili þurfi að tryggja að á
varptíma, það er frá maílokum
og fram undir ágústlok, standi
ekki yfir framkvæmdir á
svæðinu á Hrófá í Vonarholti
í Arnkötludal og við Foss í
Gautsdal. Einnig var sett skil-
yrði um að ekki megi berast
grugg í fiskgenga læki og ár á

tímabilinu 15. júní til 30. sept-
ember. Úrskurðinn mátti kæra
til umhverfisráðherra til 14.
október, en ekki bárust kærur
frá fleirum en Vegagerðinni,
sem bendir á í kæru sinni að
skilyrði sem þessi séu mjög
íþyngjandi fyrir framkvæm-
daaðila, ekki síst í ljósi þess
að aðalframkvæmdatíminn er
á sumrin.

– eirikur@bb.is

Enn beðið úrskurðar vegna
mats á umhverfisáhrifum

Afgreiddum málum lögreglustjóra
á Vestfjörðum fjölgaði frá 1994-2004

Samkvæmt upplýsingum
frá Hagstofu Íslands fjölgaði
afgreiddum málum frá lög-
reglustjórum á Vestfjörðum
mjög á árabilinu 1994-2004.
Árið 1994 eru dómar 11 tals-

ins, en 2004 eru þeir 59. Sekt-
argerðir dómara eru fjórar árið
1994, en fjórum sinnum fleiri,
eða 16 árið 2004. Ein kæra
var felld niður á Vestfjörðum
árið 2004, en engin var felld

niður árið 1994. Ef skoðað er
hvert ár fyrir sig kemur í ljós
að dómum fjölgar hægt og
bítandi á tímabilinu.

Árið 1995 voru þeir 14 tals-
ins, árið 1996 voru þeir 16,

árið 1997 voru þeir svo orðnir
23. Þá meira en tvöfaldast þeir
á milli ára til ársins 1998 þegar
þeir voru 50. Aftur fækkar
þeim árið 1999 og fara aftur
niður í 23. Árið 2000 eru þeir

þá 33 talsins, 43 árið 2001 og
63 árið 2002. Flestir eru þeir á
tímabilinu árið 2003 þegar
þeir eru 63 talsins. Eins áður
segir voru þeir svo 59 árið
2004, og hafði því fækkað um
fjóra frá árinu á undan.

Þá má geta þess að fyrir
skemmstu opnaði Dómstóla-
ráð Íslands vefinn domstol-
ar.is, en þar má meðal annars
finna flesta dóma allra héraðs-
dómstóla á Íslandi, en þeirra á
meðal er auðvitað Héraðs-
dómur Vestfjarða. Þetta er í
fyrsta sinn sem dómar allra

héraðsdómstóla birtast skipu-
lega á netinu, en Hæstiréttur
Íslands hefur birt sína dóma á
netinu árum saman auk þess
sem Héraðsdómur Norður-
lands hefur haft þennan vana
á um nokkurt skeið. Á dom-
stolar.is er einnig að finna leit-
arvél 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 héraðs-
dómstóla og flesta dómsúr-
skurði, auk ýmissa annarra
upplýsing.     – eirikur@bb.is

Lögreglan á Ísafirði hefur
tekið saman yfirlit yfir starf-
semi sína fyrstu þrjá mánuði
ársins 2006. Þar kemur meðal
annars fram að í alls 8 tilfellum
hefur lögreglan haft afskipti
af aðilum grunuðum um fíkni-
efnamisferli og hefur fíkni-
efnamálum fjölgað á milli ára,
ef miðað er við fyrstu þrjá
mánuði undanfarinna ára. Auk
þessarar fjölgunar hefur lög-
reglunni tekist að leggja hald
á mun meira magn fíkniefna
fyrstu þrjá mánuði ársins, í
samanburði við sama tímabil
undanfarinna ára, eða rúm 265
grömm af hassi og tæp 30

grömm af amfetamíni.  Rétt
er að geta þess að lögreglan á
Ísafirði hefur haldlagt árlega
um 140 grömm af ólöglegum
vímuefnum, að meðaltali und-
anfarin 7 ár.

Í yfirliti lögreglu segir m.a.
um fíkniefnamálin: „Þennan
árangur má þakka auknu eftir-
liti lögreglunnar á Ísafirði með
aðilum sem grunaðir eru um
neyslu og dreifingu fíkniefna
í umdæminu og mun hún ekk-
ert gefa eftir í þeirri vinnu. 
Lögreglan vill nota tækifærið
til að þakka öllum þeim aðil-
um sem hafa veitt henni stuðn-
ing með einum eða öðrum

hætti við þessa vinnu.  Í sum-
um tilvikum er um að ræða
ábendingar og er nafnleyndar
að sjálfsögðu gætt þegar slíkar
upplýsingar berast lögreglu-
mönnum.“

Þá kemur fram að frá árinu
1999 hafa aldrei verið jafn
fáir ökumenn kærðir fyrir of
hraðan akstur í umdæmi lög-
reglunnar á Ísafirði. Þannig
voru 29 ökumenn kærðir
fyrstu þrjá mánuði þessa árs,
en að meðaltali hafa þessar
kærur verið 42 á þessu sama
tímabili, undanfarin 7 ár. 
Eftirlit með hraðakstri hefur
aukist og má fullyrða að hér

er ekki um að ræða minna
eftirlit lögreglu.

Innbrot hafa verið 1 til 5
fyrstu þrjá mánuði ársins á
undanförnum árum, en ekkert
innbrot hefur verið tilkynnt
til lögreglu það sem af er ári.
Þá hefur lögregla ekki haft
afskipti af ökumönnum vegna
öryggisbeltanotkunar fyrstu
þrjá mánuði ársins 2006, en
fyrir liggurað lögreglan muni
auka eftirlit með því næstu
vikur að ökumenn og farþegar
noti öryggisbelti. Sömuleiðis
verður fylgst með því að öku-
menn noti handfrjálsan búnað,
tali þeir í farsíma á ferð.

Fíkniefnamálum fjölg-
ar á milli ára á Ísafirði

 Lögreglustöðin á Ísafirði.
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Rokkhátíð alþýðunnar
Í síðustu viku var fjallað um hluta þeirra hljóm-
sveita sem koma munu fram á þeirri stórbrotnu

rokkhátíð sem nú stendur fyrir dyrum, og haldin
er í þriðja sinn. Að venju kennir margra og

óvenjulegra grasa í bótanískri flóru þess rokks
sem fær að „fara aldrei suður“. Í ár verða teknó-

tröll, svitarokkarar, glaumpopparar, harmonikku-
snillingar og drengjakór á dagskrá, að ógleymd-

um gömlum kempum úr rokkstríðinu. Hér að neð-
an er stutt umfjöllun um þær hljómsveitir sem
staðfestar hafa verið og eftir átti að fjalla um.

Líkt og alla jafna er listanum ekki lokað fyrr en á
síðustu stundu og hefur blaðamaður það fyrir satt

að allt geti breyst í þessum efnum, svo enn má vera
að einhver bætist við eða annar heltist úr lestinni.

Mr. SillaMr. SillaMr. SillaMr. SillaMr. Silla
Mr. Silla heitir réttu nafni

Sigurlaug Gísladóttir og er
hún ríflega tvítug söng- og
tónlistarkona sem býr til
tónlist undir þessu lista-
mannsnafni. Mr. Silla hefur
vakið athygli fyrir spila-
mennsku sína í Reykjavík,
auk þess sem hún hefur
komið fram víða erlendis
og náði langt í söngkeppni
framhaldsskólanna  2004.
Á heimasíðu Smekkleysu-
útgáfunnar segir meðal ann-
ars að hún hafi, á jómfrúar-
tónleikum sínum sumarið
2004, „heillað alla uppúr
skónum með sinni seiðandi
röddu og naumhyggjulegri
nálgun á tónlist sína og lög
tónlistarmanna á borð við
Prince, CocoRosie, Dest-
iny’s Child o.fl.. Tökulögin
fá annan skilning í meðferð
hennar og útkoman á köfl-
um stórskemmtileg.“

Benni Hemm HemmBenni Hemm HemmBenni Hemm HemmBenni Hemm HemmBenni Hemm Hemm

Benni Hemm Hemm er
stórsveit leidd af öðlingnum
Benedikt Hermanni Her-
mannssyni. Hljómsveitin
var kosin bjartasta vonin á
Íslensku tónlistarverðlaun-
unum í fyrra og fékk að auki
verðlaun fyrir hljómplötu
ársins í flokknum „Ýmis
tónlist“. Í plötudómi sem
sú plata fékk á Rás 2 var
meðal annars sagt: „ Mjög
svo spennandi frumraun.
Benni Hemm Hemm er
strákur með gítar og stóra
lúðrasveit með sér. Óvenju-
leg en mjög skemmtileg
plata. Plata sem á eftir að
lifa góðu lífi í mörg ár.
Benni Hemm Hemm stimp-
lar sig inn í íslenskt tónlist-
arlíf með frábærum hætti!“

Hljómsveit Hafdís-Hljómsveit Hafdís-Hljómsveit Hafdís-Hljómsveit Hafdís-Hljómsveit Hafdís-
ar Bjarnadótturar Bjarnadótturar Bjarnadótturar Bjarnadótturar Bjarnadóttur

Hljómsveit Hafdísar Bj-
arnadóttur spilar illskil-
greinanlega músík en á
heimasíðu sveitarinnar segir
að henni megi lýsa sem
blöndu úr djassi, rokki,
klassík, þjóðlögum og ef til
vill fleiru. Hafdís Bjarna-
dóttir fer fyrir sveit sinni,
en hún er útskrifuð í djass-

gítarleik frá Tónlistarskóla
FíH. Árið 2002 gaf Smekk-
leysa út disk hennar Nú.
Hljómsveitin er skipuð þeim
Steinunni Gyðu- og Guð-
jónsdóttur, sem leikur á blokk-
flautur, Eiríki Orra Ólafssyni
á trompet, Grími Helgasyni á
klarinett og bassaklarinett,
Kristínu Þóru Haraldsdóttur á
fiðlu, Hafdísi sjálfri á gítar,
Ragnari Emilssyni á bassa og
Scott Lemore á trommur.

I’m being goodI’m being goodI’m being goodI’m being goodI’m being good

Hljómsveitin I’m being
good er frá Bretlandseyjum,
eða nánar tiltekið frá Brighton.
Sveitin hefur starfað í ein ell-
efu ár og gefið út þrjár breið-
skífur á þeim tíma. Hljóm-
sveitina skipa Andrew Clare,
Tom Barnes, Dave Evan
Campell og Stuart O’Hare. Á
vefnum rokk.is segir meðal
annars um sveitina: „I’m
Being Good geta stoltir skipað
sér í hóp með framsæknari
jaðarböndum Breta og meðal
aðdáenda sveitarinnar var
útvarpsmaðurinn John heitinn
Peel sem nokkrum sinnum
hefur boðið þeim í hinar ann-
áluðu Peel Sessions. I’m
Being Good hafa túrað með
og deilt sviði með virtum
nöfnum úr jaðargeiranum og
má m.a. nefna Trumans Wat-
er, Mogwai, Melt Banana,
North of America, Dianogah,
Deerhoof, Oxes, Young Peo-
ple, Storm and Stress o.fl..
Meðlimir I’m Being Good
hafa í hjáverkum unnið með
tónlistarmönnum á borð við
Thurston Moore (Sonic You-
th), Derek Bailey (lærifaðir
Jim O’ Rourke (Sonic Youth,
Wilco)), Jad Fair (Half Japan-
ese o.fl.) og Jer Reid (Daw-
son). Í I’m Being Good hafa
m.a. spilað meðlimir sveita á
borð við The Go! Team, 100
Pets og Cat on Form.

Þröstur JóhannessonÞröstur JóhannessonÞröstur JóhannessonÞröstur JóhannessonÞröstur Jóhannesson
Þröstur Jóhannesson er

Keflvíkingur sem búsettur
hefur verið hér vestra síðast-
liðin sjö ár. Hann er þessa
dagana að gefa út sína fyrstu
sólóplötu sem inniheldur
meðal annars kassagítarslög,
og heldur einmitt útgáfutón-
leika vegna hennar í kvöld.
Þröstur hefur lagt stund á tón-

list í fjölda ára og hefur áður
leikið með hljómsveitum á
borð við Unaðsdal, Texas Jes-
ús, Hinum guðdómlegu nea-
nderdalsmönnum, Ofrisi og
kántríhljómsveitinni Von-
lausa tríóið.

KANKANKANKANKAN
Hljómsveitin KAN gerði

garðinn frægan með Herbert
Guðmundsson í fararbroddi
fyrir rúmum tveimur áratug-
um síðan. Hljómplata sveitar-
innar Í ræktinni náði miklum
vinsældum á sínum tíma og
segir í plötudómi Kristjáns
Jónssonar frá Bolungarvík að
platan hafi valdið vatnaskilum
í bolvískri poppsögu. Hljóm-
sveitin var eingöngu skipuð
mönnum úr víkinni og voru
meðlimir, auk Herberts, þeir
Magnús Hávarðarson á gítar,
Finnbogi Kristinsson á bassa,
Alfreð Erlingsson á hljóm-
borð og Hilmar Valgarðsson
á trommur.

Drengjakór MÍDrengjakór MÍDrengjakór MÍDrengjakór MÍDrengjakór MÍ
Drengjakór Menntaskólans

á Ísafirði var stofnaður til að
taka þátt í söngkeppni Menn-
taskólans á Ísafirði sem haldin
var í byrjun marsmánaðar, og
hlaut kórinn einmitt verðlaun
þar sem besta atriðið, fyrir
flutning sinn á ljóði Eggerts
Ólafssonar, Ísland ögrum
skorið, við lag Sigvalda Kal-
dalóns. Kórinn skipa fjórtán
sprækir drengir úr Mennta-
skólanum undir stjórn Helgu
Margrétar Marzellíusardóttur.
Um undirleik sér hljómsveit
skipuð þeim Halldóri Smára-
syni, Valdimari Olgeirssyni,
Kristni Gauta Einarssyni og
Kristjáni Einarssyni. Drengja-
kórinn syngur lög af öllu
mögulegu tagi, en þó má heita
óhætt að fullyrða að gömul

og gegn fósturjarðarlög í ný-
stárlegum búningi séu efst á
dagskránni. Þess má svo geta
einnig að Ívar Pétursson, nem-
andi við Menntaskólann á
Ísafirði, gegnir því dularfulla
hlutverki í kórnum að vera
„hjálparhella“, en samkvæmt
áreiðanlegum upplýsingum
blaðsins mun hans þáttur í
atriði kórsins á Aldrei fór ég
suður vera sérlega veigamik-
ill.

Kristinn NíelssonKristinn NíelssonKristinn NíelssonKristinn NíelssonKristinn Níelsson

Kristinn Níelsson er, auk
þess að vera tónlistarmaður
sjálfur, tónlistaskólastjóri í
Bolungarvík. Von er á plötu
frá Kristni fyrir vorið. Nokkur
leynd hvílir yfir músík Krist-
ins sem stendur en vitað er að
hún er frumsamin og að meðal
samspilara hans á Aldrei fór
ég suður verða Valdimar Ol-
geirsson á bassa, Önundur
Pálsson á trommur, Jón Elías-
son á gítar og Hermann Ási
Falsson spilar á píanó. Mikil
leynd hvílir yfir þeim söngv-
urum sem koma munu fram
með Kristni, og lætur hann
sig ekki þó ýtnustu blaðamenn
Bæjarins besta leggist á hann
af öllu afli.

BorkoBorkoBorkoBorkoBorko
Tónlistarmaðurinn Borko

heitir réttu nafni Björn Krist-
jánsson og spilar nútímalega
elektrómúsík af melódískara
taginu. Borko er Vestfirðing-
um að góðu kunnu enda Ísa-
fjarðarvinur hinn mesti, og
spilaði á Aldrei fór ég suður í
fyrra og átti að spila sömu-
leiðis í hittifyrra en forfallaðist
á síðustu stundu. Þeir sem sáu
aukagigg Borkos í Tjöruhús-
inu í fyrra munu seint gleyma
þeim stórkostlegu tilbrigðum

sem hann beitti á lag Mugi-
sons „Poke a pal“ sem nefndist
reyndar „Póker pal“ í flutningi
Borkos.

HairdoctorHairdoctorHairdoctorHairdoctorHairdoctor
Hairdoctor er tveggja

manna alteregó þeirra Jóns
Atla Helgasonar og Árna Rún-
ars Hlöðverssonar. Jón Atli
hefur áður spilað með fjölda
íslenskra listamanna en lengst
af var hann meðlimur rokk-
sveitarinnar Fídel, og fékk
hann „tæknitröllið“ Árna til
liðs við sig til að hjálpa við
lagasmíðarnar og hafa þeir
saman gert Hairdoctor að því
sem han er í dag – „svölum
gaur  sem veit hvað hann vill
og gerir þar að auki fína tónlist
sem helst væri hægt að lýsa
sem lo-fi poppi með taktföst-
um tölvutónum“, líkt og segir
á heimasíðu Smekkleysu-út-
gáfunnar. Hairdoctor gaf út
plötuna Shampoo á síðasta ári.

GhostigitalGhostigitalGhostigitalGhostigitalGhostigital
Sagt hefur verið um hljóm-

sveitina Ghostigital að hún
spili ekki heimstónlist heldur
annars heimstónlist. Tónlistin
er stafrænn bræðingur af elek-
trónískum töktum og sérstæð-
um ljóðasöng Einars Arnar
Benediktssonar, sem sjálfsagt
er alræmdastur fyrir að hafa
sungið á móti Björk Guð-
mundsdóttur í Sykurmolun-
um forðum daga. Auk Einars
er í hljómsveitinni listamað-
urinn og óhljóðasmiðurinn
Curver Thoroddsen, sem hét
Birgir Örn þar til fyrir stuttu
að hann skipti algerlega yfir í
Curver nafnið. Á Vestfjörðum
er Curver sjálfsagt frægastur
fyrir þátt sinn í goðsagna-
kenndum tónleikum hljóm-
sveitarinnar Brim, í hverri

Curver var meðlimur þegar
hann enn hét Birgir, sem
haldnir voru um miðjan síð-
asta áratug í Sjallanum.

Jet Black JoeJet Black JoeJet Black JoeJet Black JoeJet Black Joe
Hljómsveitin Jet Black

Joe naut gríðarlegra vin-
sælda í upphafi tíunda ára-
tugarins en liðaðist í sundur
árið 1996 eftir að hafa gefið
út þrjár breiðskífur. Árið
2001 kom sveitin svo aftur
saman og byrjaði að spila
saman á tónleikum og hefur
hún nú nýlega gefið frá sér
smáskífulagið Full circle
sem ku einungis forsmekk-
urinn að nýrri stúdíóplötu.
Hljómsveitin hefur ekki
spilað hér vestra í um tíu ár,
þegar hún spilaði á balli í
Sjallanum. Eftir ballið á
Sjallanum kom til átaka
milli heimamanna og
hljómsveitarinnar sem end-
aði með því að einhverjir
þurftu að gista í fangaklef-
um, og eitthvað varð um
málaferli að þessu loknu.
Málið þykir stórt í íslenskri
rokksögu og var meðal ann-
ars fjallað um það í bók dr.
Gunna um íslenska rokk-
tónlist, Eru ekki allir í stuði?
Tónleikarnir nú á páskun-
um hafa verið nefndir frið-
artónleikar, þar sem loksins
sættist Jet Black Joe við
Ísafjörð og Ísafjörður við
Jet Black Joe eftir alltof
langt kuldatímabil. Þess má
reyndar einnig geta að þó
Jet Black Joe hafi ekki
spilað á Ísafirði síðan á ör-
lagaríku tónleikunum forð-
um daga, þá hefur Páll Rós-
inkrans, söngvari sveitar-
innar, skemmt hér nokkrum
sinnum síðan þá.

– eirikur@bb.is

Þröstur Jóhannesson. Chostigital

Hljómsveit Hafdísar Bjarnadóttur.

Plötualbúm hljómsveitarinnar KAN. Mr. Silla.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
12. apríl,  103. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1540 lauk prentun Nýja testament-
isins í þýðingu Odds Gottskálkssonar. Þetta er fyrsta
bók sem prentuð hefur verið á íslensku og varðveist.

Þennan dag árið 1919 létu 18 manns lífið í snjóflóð-
um við Siglufjörð. Eitt flóðið eyðilagði síldarverksmiðj-

una sem talin var sú ein fullkomnasta sem þá þekktist.

Þennan dag árið 1952 kom gúmmíbjörgunarbátur
fyrst við sögu í sjóslysi hér við land þegar Veiga sökk

við Vestmannaeyjar. Sex björguðust og tveir fórust.

Þennan dag árið 1953 tók Menntaskólinn á Laugar-
vatni formlega til starfa. Þetta var fyrsti menntaskóli

sem ekki var í kaupstað.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, framkvæmdastjóri Skíðavikunnar á Ísafirði

Á þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árumÁ þessum degi fyrir 26 árum

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Snýst í vaxandi suðaustanátt með rigningu og hlýn-

andi veðri vestanlands en þurrt fram eftir degi.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Rigning allra ausast í fyrstu en annars NA læg átt og él
við norðurströndina en suðvestlæg átt annars staðar.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Snýst til norðanáttar með kólnandi veðri og éljum

norðanlands. Heldur kólnandi veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Snýst til norðanáttar með kólnandi veðri og éljum
norðanlands. Heldur kólnandi veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu hlynnt(ur) því að skólabúningar
verði teknir upp í grunnskólum?

Alls svöruðu 832. – Já sögðu 552 eða 67% – Nei
sögðu 219 eða 26% – Alveg sama sögðu 61 eða 7%

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

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

Skíðavikan sett í dag
„Það er helst að frétta að Skíðavikan verður sett á Silfurtorgi í dag. Undanfarnar vik-

ur hafa farið í að skipuleggja þetta allt saman og hringja í fólk sem líklegt er til að gera
eitthvað sniðugt um páskana. Viðtökurnar hafa verið mjög góðar og það lítur út fyrir að
það verði nóg um að vera á Ísafirði yfir páskana, nú eins og áður. Þar má nefna
Íslandsmeistaramót í skíðaskotfimi, snjóbrettamót á höfninni, rokkhátíðina Aldrei fór
ég suður, dansleiki, tónleika, leiksýningar og margt, margt fleira.

Bæjarbúar, nærsveitamenn og gestir geta fylgst með breytingum á dagskránni á
www.skidavikan.is, en vonandi verða breytingarnar fáar og ómerkilegar. Þá hafa verið
hengd upp plaköt víða á Ísafirði og í nágrannabæjum þar sem dagská hátíðarinnar
kemur fram,“ sagði Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, framkvæmdastjóri Skíðavikunnar á
Ísafirði 2006.

Gert er ráð fyrir því að samningafundur verði haldinn
milli Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur og
vinnuveitenda í Bolungarvík á morgun, sunnudag. For-
maður Verkalýðsfélagsins, Karvel Pálmason, alþingis-
maður, mun fara vestur í dag.

Karvel sagði, að í raun væri hann ekki svartsýnn á
samkomulag, þótt of snemmt væri að fullyrða, að því yrði
náð. Hann kvað kröfur sjómanna í Bolungarvík með
nokkuð öðrum hætti en sjómanna annars staðar á Vest-
fjörðum. Enginn sáttafundur hefur verið boðaður í kjara-
deilunni á Ísafirði, en uppsagnir í frystihúsum á Ísafirði
taka gildi nú um helgina.

Samningafundur í Bolungarvík

Den Rytmiske Højskole er við Ísafjörð á Sjálandi.

Smári Snær Eiríksson er
Flateyringur á 18. ári sem
dvelur nú í Danmörku þar sem
hann er í lýðháskóla. Skólinn
heitir Den Rytmiske Højskole
og er við Ísafjörð á Sjálandi,
u.þ.b. klukkutímakeyrslu frá
kóngsins Kaupmannahöfn.
BB sló á þráðinn til Smára og
spurði hann út í lýðháskóla-
lífið.

– Hvernig datt þér í hug að
fara í lýðháskóla?

„Mér datt það fyrst í hug
þegar Auðunn Gunnar elsti
bróðir minn var að segja mér
frá því þegar hann var í íþrótta-
lýðháskóla hér í Danmörku
og hvað honum fannst geggj-
að gaman að vera þar. Þá fyrst
datt mér í hug að skoða þetta
aðeins nánar.“

– Af hverju varð þessi skóli
fyrir valinu?

„Það var þannig séð eigin-
lega engin ástæða fyrir því að
ég valdi þennan skóla. Ég fékk
bækling um allskonar lýðhá-
skóla hér í Danmörku frá Arn-
dísi Björnsdóttur dönsku-
kennara í MÍ og leist bara best
á þennan og fór á heimasíðu
skólans og sótti um.“

– Í hvaða fögum ertu?

„Fögin hjá nemendunum
eru mjög mismunandi því að í
fyrstu vikunni fengum við að
velja á milli nokkurra faga.
Ég valdi myndlist, íþróttir og
uppspuna þar sem við lærum
að taka sóló á hljóðfærin okkar
og líka bara að nota eyrun.
Svo eru allir í lífsleikni, kór-
æfingum, og söng, dans og
spili þar sem við lærum að
gera ryþma með líkamanum
okkar. Svo eru allir líka í svo-
kölluðu workshop þar sem t.d.
allir sem spila á gítar eru sam-
an í tíma og læra bara betur á
hljóðfærin sín. Síðan er öllum
nemendum raðað í hljóm-
sveitir sem við þurfum að æfa
með tvisvar í viku eða oftar ef
við viljum og núna í apríl fara
allar hljómsveitirnar á tón-
leikaferðalag um Jótland. Það
fara semsagt tvær og tvær
hljómsveitir saman eitthvert
á Jótland.“

Engin prófEngin prófEngin prófEngin prófEngin próf

– Fer kennslan fram á hefð-
bundinn hátt eða er þetta öðru-
vísi en að vera í venjulegum
skóla?

„Kennslustundirnar eru

ekki eins og í venjulegum
skólum því við erum svo mik-
ið að læra að spila tónlist og
svoleiðis. Það eru engir bók-
legir tímar hér og engin próf
heldur þannig að það er svo-
lítið þægilegt.“

– Hvað verðurðu lengi?
„Ég er búinn að vera hér í

þrjá mánuði og á eftir að vera
í tvo og hálfan mánuð í viðbót,
skólinn verður búinn 17. júní.“

– Á hvaða aldri eru sam-
nemendur þínir?

„Það eru krakkar hér á aldr-
inum 17-30 ára en flestir nem-

endurnir hér eru á aldrinum
19-24. Maður þarf að vera 17
ára til að vera í þessum skóla.“

– Hvernig er húsnæðið,
býrðu á heimavist?

„Húsin sem við erum í eru
bara mjög notaleg. Það eru 7
hús með svona 11-13 nemend-
um í hverju húsi. Síðan eru 3
klósett og sturtur í öllum hús-
um, þráðlaus nettenging af
bestu gerð, lítill ísskápur,
þvottavél og þurrkari. Við
þurfum að borga 10 krónur
danskar til að þvo af okkur. Í
flestum herbergjum eru 2

Smári fyrir framan húsið sem hann býr í.

Allir sem geta
ættu að prófa þetta
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Guðmundur Einarsson, vélstjóri, kennari og bókaútgefandi Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.hugsjonir.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Kaupmannahöfn bæði sveit og borg Ábyrgðarlaust samfélag

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Í tilefni af 70 ára afmæli
mínu 18. apríl nk., býð ég
ættingjum og vinum í kaffi
í Safnaðarheimilinu í Bol-
ungarvík, laugardaginn
15. apríl frá kl. 15-17.

Margrét Kristín Jónasdóttir.

„Já, þegar stórt er spurt... Það eru margar sem
koma til greina, einu sinni var það París en ég held
það sé Kaupmannahöfn í dag. Það er útaf sögu
hennar og tengslum okkar við Danmörku. Svo hefur
hún svo margt, er bæði sveit og borg. Á fjórum tím-
um getum maður labbað um í sveit og líka upplifað
borgarlíf. Ég hef komið þangað nokkrum sinnum og
síðast þegar ég dvaldi þar var ég með kunnugu fólki
og það held ég að sé nauðsynlegt. Þá sér maður
borgina í réttu ljósi í stað þess að ramba á hluti fyrir
tilviljun.“

nemendur en það eru nokkur
þar sem eru 3 í einu herbergi.
Svo eru 3 eða 4 sem eru með
sérherbergi en maður verður
að sækja sérstaklega um það.
Síðan eru 3 hús sem má reykja
í.“

Fimm Íslending-Fimm Íslending-Fimm Íslending-Fimm Íslending-Fimm Íslending-
ar í skólanumar í skólanumar í skólanumar í skólanumar í skólanum

– Eru fleiri útlendingar í
skólanum en þú?

„Það eru reyndar fimm aðrir
Íslendingar hér og síðan eru
þrír Lettar, ein pólsk stelpa og
einn strákur frá Færeyjum.“

– Færðu námið metið inn í
skóla á Íslandi?

„Nei, ég fæ þetta því miður
ekki metið inn í skóla á Íslandi.
Mér finnst það alveg út úr
kortinu því maður lærir svo
mikið á því að fara til annars
lands og vera í svona skóla.
Maður þroskast líka svo mikið
af því að vera hér.“

– Hvernig gengur að læra
dönskuna?

„Það gengur bara ágætlega,
mætti ganga aðeins betur en
maður verður bara að vera
duglegur að tala hana, þá
kemur þetta.“

– Hvað finnst þér skemmti-
legast í skólanum?

„Mér finnst skemmtilegast
að spila með hljómsveitinni
minni og að vera í íþróttum,
sérstaklega af því að íþrótta-
kennarinn sem er líka skóla-
stjórinn var körfuboltakennari
Auðuns bróður míns þegar
hann var í lýðháskóla hér í
Danmörku. Svakalegt hvað

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Inga Rún Björnsdóttir, Önfirðingur í Kaupmannahöfn

Mikið með lögin í eyrunum

Inga Rún Björnsdóttir.

„Ég get ómögulega valið
tíu uppáhalds lög mín allra
tíma. Listinn yrði eflaust
mjög breytilegur frá degi til
dags, allt undir því komið í
hvernig skapi ég væri hverju
sinni. Ég ætla því að tak-
marka mig við það sem ég
er búin að vera mikið með í
eyrunum síðustu vikur og
mánuði.“

1. Heartbeats– Knife
Sænskur systkinadúett af

bestu gerð. Lagið sem Jose
Gonzales coverar í Bounc-
ing Balls auglýsingu Sony.
Hundrað sinnum flottara í
þessari upprunalegu útgáfu.
Hef heyrt að þau séu mjög
spes á sviði.

2. Over And
Over– Hot Chip

Er með þetta lag á heilan-
um þessa dagana. Mjög
hressandi. Hlusta á það aftur
og aftur eins og gefur að
skilja.

3. Yeah Yeah Yeah
Song– The Flaming Lips
„Jæja jæja“ syngja þeir fé-

lagar í The Flaming Lips. Það
minnir mig bara á þegar kaffi-
pásurnar voru búnar í frysti-
húsinu á Stokkseyri og verk-
stjórinn stendur upp og kallar
„Jæja jæja, VINNA !!“

4. Banshee Beat
– Animal Collective

Ótrúlega fallegt lag af þess-
ari frábæru plötu sem kom út
í fyrra. Ég hlakka mikið til að
heyra í þeim á Hróarskeldu í
ár.

5. Rebellion (Lies)
–The Arcade Fire

Platan Funeral eins og hún
leggur sig er búin að vera í
miklu uppáhaldi hjá mér í rúm-
lega ár. Algjör perla. Ef ég á að
velja eitt lag af plötunni þá er
það þetta.

6. Do The Whirlwind–
Arcitecture In Helsinki
Ég fór á Iceland Airwaves í

fyrra og beið meira og minna í
röðum allan tímann. Sá sem
betur fer þessa frábæru ástr-
ölsku hljómsveit sem enginn
má láta fram hjá sér fara.

7. Over And Over Again
(Lost And Found)– Clap
Your Hands Say Yeah

Beið einmitt í röð í nokkra
klukkutíma á Airwaves til að
sjá CYHSY en án árangurs.

Ákvað í kjölfarið að fara í
fýlu út í Ísland, sem varði
sem betur fer ekki lengi. Þessi
plata er mögnuð.

8. Electric Renaissanse
– Belle & Sebastian

Nýja plata Belle & Sebast-
ian, The Life Pursuit, er góð,
en ég  verð að hlusta á þetta
lag, af plötunni Tigermilk,
annað slagið. Það er bara eitt-
hvað við þetta lag sem kemur
mér í stuð. Það verður spenn-
andi að sjá þau hér í Kaup-
mannahöfn 19. maí.

9. I’m In Love With
My In-laws– NilFisk

Að sjálfsögðu hlusta ég
mikið á hálf vestfirsku bíl-
skúrsrokkarana NilFisk. Eðal-
plata sem þeir gáfu út í lok
síðasta árs. Þeir spila einmitt

líka hér í Kaupmannahöfn
í maí.

10. Close To Me
– The Cure

Ég get varla sleppt mínu
uppáhalds partýlagi. Fer
hreinlega alltaf í þrusugott
skap þegar ég heyri það.
Gamalt og gott.

þetta er lítill heimur!“
– En hvað er leiðinlegast

eða erfiðast?
„Mér finnst leiðinlegast að

gera ekki neitt og er það erfið-

asta er að vera í lífsleikninni
þar sem allt er á dönsku.“

– Mælirðu með því að krakk-
ar prófi þetta?

„Já ég mæli mikið með þessu

því að bæði er þetta mjög
gaman og maður lærir svo
mikið af þessu. Mér finnst að
allir sem geta ættu að prófa
þetta, kannski ekki endilega

að fara í lýðháskóla heldur
bara að fara sem skiptinemi
eða eitthvað svoleiðis.“

  – gudrun@bb.is

Í stúdíótíma.

Snemm-
borin lömb
Tvær ær eru bornar í
Dýrafirði og eru heldur fyrr
á ferð en venja er. Ærnar
eru í eigu Kristjána Gunn-
arssonar bónda í Miðbæ í
Haukadal og Ólafíu Sig-
urjónsdóttur eiginkonu
hans. „Hrútarnir Stjána
sluppu úr aðhaldi í miðjum
nóvember í haust og þá
stóð svo á að þrjár ær
beiddust hjá karli og var
þá ekki að sökum að
spyrja“, segir í frétt á vef
Þingeyrar. Ærnar eru báð-
ar tvílembdar, þrjár gimbr-
ar og einn hrútur. Eru þá
fædd bæði lambakóngur
og lambadrottning þar á
bæ. Þess skal getið að
það voru fleiri hrútar en
Miðbæjarhrútarnir sem
léku sama leikinn í haust
og því von á fleiri er leið á
nokkrum bæjum í Dýra-
firði.

Fermingar-
sýning í
Safnahúsinu
Fermingarsýning stendur
nú yfir hjá Safnahúsinu á
Ísafirði. Þar má sjá ýmsa
hluti sem tengjast ferming-
unni svo sem kort, serví-
ettur, sálmabækur og
myndir af fermingarbörn-
um. Fróðlegt er að sjá
hvernig þessir hlutir hafa
breyst gegnum árin en
óhætt er að segja að það
fari eftir tískunni eins og
hvað annað.

Frelsi til athafna eru ýmsum hugleikið en slíkt frelsi er einskins
virði ef við erum ekki frjáls undan kúgun og ofbeldi. Við höfum ekki
frelsi til einhvers heldur frá ýmsu svo sem boðum og bönnum. Nú
liggur fyrir Alþingi frumvarp um bann á reykingum á veitinga- og
skemmtistöðum landsins. Í þessu frumvarpi er klárlega brotið á
grundvallarréttindum einstaklinga þegar gengið er fram fyrir
eigendur og viðskiptavini staðanna og tekin ákvörðun fyrir okkur
öll. Slík frelsisskerðing er réttlæt með ýmsum rökum og vega þar
þyngst rökin um verndun starfsfólks skemmtistaðanna. Það neitar
því enginn að reykingar eru óhollar og geta jafnvel verið skaðlegar
fyrir aðra sem anda að sér illa lyktandi og ógeðslegum reyknum,
en nægir það til skerðingar grundvallaréttinda okkar?
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Ingibjörg S. Guðmundsdótt-
ir ráðinn skólameistari MÍ

Menntamálaráðherra hefur
ráðið Ingibjörgu S. Guðmunds-
dóttir tímabundið í starf skóla-
meistara Menntaskólans á Ísa-
firði. Ingibjörg er ráðinn frá
1. ágúst 2006, þegar Ólína
Þorvarðardóttir lætur af störf-
um, til 31. júlí 2007. Ingibjörg
er nú starfandi skólameistari
Kvennaskólans í Reykjavík

og hefur henni verið veitt
launalaust leyfi frá því em-
bætti sem nemur ráðningstíma
hennar við MÍ. Í fjarveru Ingi-
bjargar hefur Oddnýju Haf-
berg, aðstoðarskólameistara
Kvennaskólans, verið falið að
gegna embætti skólameistara.

Ingibjörg Guðmundsdóttir
hefur verið skólameistari

Kvennaskólans í Reykjavík
frá árinu 1998 og var um skeið
formaður Skólameistarafélags
Íslands. Hún hóf kennslustörf
við Kvennaskólann á árinu
1970, starfaði sem fastur
kennari við skólann frá 1973,
og var yfirkennari frá janúar
1985-1987 og aðstoðarskóla-
meistari 1987-1997. Eins og

kunnugt er hefur verið fallist
á ósk Ólínu Þorvarðardóttur,
núverandi skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði, um
lausn frá embætti skólameist-
ara, eftir lok yfirstandandi
skipunartíma, frá og með 1.
ágúst næstkomandi.

Í fréttatilkynningu frá
Menntamálaráðuneytinu segir

meðal annars: „Ingibjörg hef-
ur verið afar farsæl í starfi
skólameistara Kvennaskólans
í Reykjavík. Í ljósi erfiðrar
stöðu og ágreiningsmála sem
uppi hafa verið við Mennta-
skólann á Ísafirði undanfarin
misseri telur ráðuneytið að
þessi ráðstöfun, að kveðja
reyndan og farsælan skóla-

meistara til starfa við MÍ, sé
skynsamleg. Miðað er við að
embætti skólamsistara við MÍ
verði auglýst laust til umsókn-
ar að ári og þá skipað í það frá
1. águst 2007 til 5 ára eins og
lög mæla fyrir um.“

– eirikur@bb.is

Ingibjörg S. Guðmundsdóttir.

Menntaskólinn á Ísafirði.

Tæplega 40% þeirra ferða-
manna sem sækja Ísland heim
á sumrin koma til Vestfjarða,
að því er kemur fram í skýrslu
Hagfræðistofnunar. Þar segir
einnig að ferðavenjur útlend-
inga hafi breyst nokkuð á und-
anförnum áratugum, að mikið
hafi dregið úr hringferðum
með áætlunarbílum og fólk
fari nú meira í ferðir á sérstaka
áfangastaði og að sífellt fleiri
ferðist á bílaleigubílum.

„Á sumrin koma næstum
allir erlendir ferðmenn til
Reykjavíkur, þrír af hverjum
fjórum að Geysi og yfir 60%
segjast hafa farið til Þingvalla.
Tæpur helmingur fer til Akur-
eyrar og Mývatns. Skaftafell
og Vík í Mýrdal eru einnig
algengir áfangastaðir. Tæp
40% fara um Vestfirði og rúm
30% spóka sig í Landmanna-
laugum. Tæp 20% koma til
Seyðisfjarðar. Þar hafa ferðir
Norrænu sitt að segja, en yfir
allt árið koma rúm 2% erlend-
ra ferðamanna hingað til lands
með henni“, segir meðal ann-
ars í skýrslunni.

Tæplega 40% sumarferðalanga
á Íslandi koma við á Vestfjörðum

Mælt með sr. Skúla í Keflavík
Meirihluti valnefndar í

Keflavíkurprestakalls mælti
með sr. Skúla Sigurði Ólafs-
syni á fundi í síðustu viku
við val á sóknarpresti. Eins
og greint hefur verið frá er
Skúli meðal níu umsækjenda
um embætti sóknarprests í
Keflavíkurprestakalli í Kjal-
arnessprófastsdæmi vestra.

Ekki náðist samstaða um

val og er málinu því vísað til
biskups Íslands, sem mun
leggja til við ráðherra að sr.
Skúli verði skipaður sóknar-
prestur í Keflavík. Valnefnd-
ina skipa fimm fulltrúar úr
prestakallinu, auk vígslu-
biskups Skálholtsbiskups-
dæmis. Embættið veitist frá
1. maí 2006 en Skúli er ráð-
inn á Ísafirði til 1. júlí nk.Skúli Sigurður Ólafsson.

Þess skal getið að skýrsla
Hagfræðistofnunar var ekki
skrifuð til að kanna ofansagt,

heldur til þess að kanna áhrif
gengis krónunnar á ferðaþjón-
ustu á Íslandi og kom þetta

fram í framhjáhlaupi. Skýrsl-
una má nálgast á heimasíðu
samgönguráðuneytisins.

Lundi í Látrabjargi.

Tveir karlmenn á þrítugs-
aldri gistu fangageymslu
lögreglunnar á Ísafirði að-
faranótt laugardags eftir að
hafa verið handteknir fyrir
utan veitingastað á Ísafirði.
Mennirnir voru ölvaðir og
höfðu uppi ógnandi tilburði
við gesti veitingastaðarins.
Mennirnir voru látnir hvíla
sig uns af þeim rann ofstop-
inn og víman. Menn þessir
hafa áður komið við sögu
lögreglunnar vegna ýmissa
mála.

Á þriðjudag missti öku-
maður stjórn á bíl sínum með
þeim afleiðingum að hún
lenti á tveimur kyrrstæðum
bílum. Ekki urðu þó nein
slys á vegfarendum enda
bíllinn á lítilli ferð. Það kom
þó ekki í veg fyrir að nokkurt
tjón yrði á bílunum.

Á miðvikudag var lög-
reglu þá tilkynnt um að ekið
hefði verið á mannlausan bíl
fyrir utan Neista á Ísafirði.
Sá hinn seki hafði þá ekið á
brott án þess að gera eiganda

bílsins eða lögreglu viðvart.
Bíllinn sem ekið  var á er
Volkswagen Golf, svartur
að lit. Ef einhver hefur vitn-
eskju um þennan árekstur
er hann vinsamlegast beðinn
um að gera lögreglunni á
Ísafirði viðvart í síma 450-
3730.

Um kvöldmatarleytið á
laugardag stöðvaði lögregl-
an jeppa í Súgandafirði, en
bílstjóri jeppans var grun-
aður um að vera undir áhrif-
um áfengis. Við nánari at-
hugun kom í ljós að grun-
semdir lögreglu áttu við rök
að styðjast, og fær mál
mannsins venjubundna
meðferð.    – eirikur@bb.is

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Með ógnandi
tilburði við gesti
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