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Engin íþrótt
er hollari
og ferskari
– sjá viðtal í miðopnu við Jónas Gunnlaugsson, formann
Skíðafélags Ísfirðinga, um skíðaíþróttina, skíðahefðina og snjóleysið

Ung stúlka missti stjórn á bifreið sinni á Óshlíð og valt 50 metra leið ofan í fjöru

Tvær stúlkur sluppu ótrúlega vel
Bíll með tveimur stúlkum
lenti utan vegar á sunnudag
og valt um 50 metra leið ofan
í fjöru á leiðinni um Óshlíð.
Mikil mildi þykir að ekki fór
verr en bílinn er talinn gjörónýtur. Slydduél var þegar atvikið átti sér stað og krapi á
veginum. „Ég missti stjórn á
bílnum. Það var hálka, ég lenti
á brúninni, þar sem bíllinn
stoppaði, og svo valt hann ofan
í fjöru,“ segir Lóa Júlía Antonsdóttir, sem var við stýrið,
en vinkona hennar, Helga
Guðrún Magnúsdóttir, sat í
farþegasætinu.
Vinkonurnar höfðu verið að
spila æfingaleik í fótbolta á
Ísafirði og voru á leiðinni heim
til sín í Bolungarvík þegar
slysið varð. Lóa segir bílinn
hafa farið 2-3 veltur áður en
hann stöðvaðist á hliðinni. Þær
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Vinkonurnar Lóa Júlía Antonsdóttir og Helga Guðrún
Magnúsdóttir.
gátu fljótt losað sig úr beltunum og sparkaði Helga framrúðuna út. Hafði rúðan brotnað
í veltunum svo það reyndist
ekki ýkja erfitt.
„Við fengum bara skrámur,“ segir Lóa yfirveguð en
viðurkennir að þeim hafi
brugðið mikið. Þær flýttu sér
út úr bílnum og gengu upp á
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Bílflakið í fjörunni neðan vegar. Mynd: Hafþór Gunnarsson.
veginn. Hún segir það hafa að stoppa og fengu þær far leið þó það sé innan við ár
verið svolítið erfitt, enda bratt. heim til sín.
síðan hún fékk bílpróf; hún
Tveir bílar voru þegar búnir
Lóa er alvön að aka þessa sækir menntaskóla á Ísafirði.
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85,6 milljóna króna tap á rekstri
Orkubús Vestfjarða á síðasta ári
Orkubú Vestfjarða hf., tapaði 85,6 milljónum króna á
síðasta rekstrarári. Er það heldur minna tap en gert hafði verið
ráð fyrir í rekstraráætlun en
hún gerði ráð fyrir tapi að upphæð 112 milljónir króna. Á
árinu 2002 var tapið 90 milljónir króna. Heildartekjur
Orkubúsins á síðasta ári voru
um 1.010 milljónir króna sem
skiptast þannig að raforkusala
nam um 662 milljónum króna,
sala á heitu vatni nam um 285
milljónum króna, tengigjöld
voru um 44 milljónir og aðrar
tekjur námu tæpum 19 milljónum króna. Þessar upplýsingar komu fram á aðalfundi fyrirtækisins sem haldinn var í
síðustu viku.
Rekstrargjöld námu rúmum
800 milljónum króna. Rekstur
raforkukerfis nam tæpum 489
milljónum króna og rekstur
hitaveitukerfis kostaði rúmar
99 milljónir króna. Sameiginlegur rekstrarkostnaður nam
tæpum 212 milljónum króna.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir nam því tæpum 211
milljónum króna. Afskriftir
voru 316 milljónir króna. Fjármunatekjur voru á síðasta ári
tæpar 20 milljónir króna.
Handbært fé frá rekstri nam
tæpum 211 milljónum króna á
síðasta ári í stað 202 milljóna

króna á árinu 2002.
Heildarlaunagreiðslur
Orkubúsins á síðasta ári námu
tæpum 336 milljónum króna á
móti 324 milljónum króna árið
2002. Starfsmenn á síðasta ári
voru 64 talsins en 66 árið 2002.
Laun stjórnar á árinu voru 2,9
milljónir króna, laun orkubússtjóra námu 11,1 milljón króna
og laun þriggja deildarstjóra
voru 22,5 milljónir króna.
Þóknun til endurskoðanda
voru 700 þúsund krónur.
Heildareignir Orkubúsins í
árslok 2003 námu um 4.517
milljónum króna þar af var
eigið fé um 4.100 milljónir
króna eða um 90,8 % af heildarfjármagni.Sem áður var
Orkubúið rekið á svokölluðum
greiðslugrunni sem þýðir að
rekstrinum er ekki ætlað að
standa undir afskriftum né að
skila eigendum arð af eign
sinni í fyrirtækinu. Verði
breytingar á þeim áherslum í
rekstri fyrirtækisins leiðir það
til töluverðrar hækkunar á
gjaldskrám fyrirtækisins að
því er fram kom í skýrslu
Kristjáns Haraldssonar, orkubússtjóra. Þar kom fram að
ríkið sem nú er eini eigandi
fyrirtækisins hafi enn sem
komið er ekki óskað breytinga
á rekstraráherslum þess.
Framleiðsla vatnsaflsvirkj-

Aðalstöðvar Orkubús Vestfjarða hf. á Stakkanesi.
ana fyrirtækisins var í fyrra sú fyrir um 160 milljónir króna
mesta á einu ári í 26 ára sögu og er ekki gert ráð fyrir neinum
þess og voru sett framleiðslu- stórverkefnum. Þó kemur fram
met í stærstu virkjununum og í skýrslu orkubússtjóra að tvö
ekki urðu nein stærri rekstar- stór verkefni sem ekki eru á
áföll í flutningskerfum rafork- áætlun geti komið upp. Það er
unnar. Þennan árangur má að annarsvegar Tungudalsvirkjsögn Kristjáns þakka góðu tíð- un sem áætlað er að kosti um
arafari, endurbyggingu Þver- 130 milljónir króna og hinsárvirkjunar og markvissu starfi vegar eru það framkvæmdir
undanfarinna ára við að styrkja vegna Kalkþörungaverksmiðju á Bíldudal.
flutningskerfin.
Þá kom fram á aðalfundi
Á yfirstandandi ári er gert
ráð fyrir að Orkubúið fjárfesti Orkubúsins að nú væri unnið

að breytingum á skipuriti fyrirtækisins í kjölfar breytinga á
raforkulögum og er markmiðið að uppfylla öll skilyrði sem
hin nýju lög setja. Þrátt fyrir
það verður engum starfsmanni
sagt upp störfum. Áætlað er
að hið nýja skipurit taki gildi
um mitt ár.
Stjórn Orkubús Vestfjarða
hf. var endurkjörin á fundinum
og er formaður hennar sem
áður Guðmundur Jóhannsson
í Reykjavík.
– hj@bb.is

Unglingalandsmót Ungmennafélags Íslands á Ísafirði á síðasta ári

Innheimta löggæslukostnaðar staðfest
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið hefur staðfest ákvörðun sýslumannsins á Ísafirði um
að beina því til UMFÍ að sækja
um skemmtanaleyfi og innheimta 500 000 kr. í löggæslukostnað vegna viðburða á
unglingalandsmóti félagsins

sem haldið var á Ísafirði um
síðustu verslunarmannahelgi.
Um er að ræða kvöldvöku og
dansleik að kvöldi föstudags
1. ágúst, dansleik með hljómsveit á laugardagskvöldið og
dansleik að kvöldi sunnudags.
Eins og fram kom í fjöl-

miðlum á sínum tíma voru forsvarsmenn mótsins ósáttir við
ákvörðun sýslumanns og beindu stjórnsýslukæru til ráðuneytisins í október. Í úrskurðarorðum ráðuneytisins segir að
ekki hafi verið sýnt fram á
annað en að sýslumaður hafi

gætt meðalhófs og jafnræðis
við ákvörðun sína.
„Ekki verður séð að nokkurrar hlutdrægni hafi gætt af
hálfu sýslumanns eða að um
misbeitingu valds hafi verið
að ræða. [...] Er það niðurstaða
ráðuneytisins að sýslumaður-

inn á Ísafirði hafi ekki með
nokkrum hætti brotið gegn
ákvæðum stjórnsýslulaga eða
öðrum reglum við töku hinnar
kærðu ákvörðunar,“ segir í úrskurði ráðuneytisins.
– kristinn@bb.is

RITSTJÓRNARGREIN

Amstur við Austurvöll
Síðustu daga hefur fátt annað komist að í fréttum en fjölmiðlafrumvarpið og útlendingafrumvarpið, sem nú er orðið að lögum meðal annars fyrir tilstilli þeirra, sem voru því andvígir!
Fjölmiðlafrumvarpinu er ætlað að splitta upp samþjöppun sem orðin er á eignarhaldi á
íslenskum fjölmiðlum og þarf enginn að fara í grafgötur um hvert því er beint. Allt verður
einu sinni fyrst. Hingað til hefur blaðaútgáfa ekki verið talinn ábatasamur atvinnurekstur og
varla hefðu jafn mörg blöð lagt upp laupana, sem raun ber vitni, hefði svo verið. Að lýðræðinu stafaði ógn af veldi blaðaeigenda er nýtt til sögu. Ekki eru þó allir fjölmiðlar taldir jafn
áhrifaríkir eigendum sínum til valda. Þótt það kunni að hljóma líkt og öfugmælavísa er eigendum vikublaðsins Bæjarins besta óneitanlega léttir að því að ríkisvaldið skuli ekki sjá
ástæðu til að setja skorður á eignaraðild að blaðinu og eigendur þess geti áfram um frjálst
höfuð strokið. En, satt best að segja, hefur þeim aldrei til hugar komið, á nær tuttugu ára ferli
blaðsins, að atvinnureksturinn gæti orðið ógnun við samfélagið.
Skoðanakannanir hafa margsinnis leitt í ljós að þjóðin er að miklum meirihluta andvíg
þeirri samþjöppun eignarhalds, sem átt hefur sér stað nánast hvert sem litið er. Nægir að
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nefna ítrekaða andstöðu almennings við einn megin galla kvótakerfisins, samþjöppun veiðiheimilda. Athyglisvert er að bera saman með hve ólíkum hætti stjórnvöld bregðast við samþjöppun á fjölmiðlamarkaði annars vegar og á hinn bóginn í kvódakerfinu. Varðandi fjölmiðlana skal umbúðalaust brugðist hart við. Þar duga engin vettlingatök. Í kvótamálinu situr
allt við það sama. Þar er aldeilis ekki asanum fyrir að fara. Í nóvember 2001 sagði sjávarútvegsráðherra að til greina kæmi að afnema frjálst leiguframsal innan kerfisins; nokkuð sem
verðandi forsætisráðherra kveður alla tíð hafa verið ágalla á kerfinu, ,,sem særði réttlætiskennd
þjóðarinnar“, eins og hann orðaði það. Fyrir síðustu kosningar vildi forsætisráðherraefnið
auka veiðiskylduna í 75%. Hvað tefur?
Á frídegi verkalýðsins fyrir ári síðan töldu menn að þingmenn væru að rumska af langtíma
óréttlæti í fiskveiðistjórnuninni. Nú er ljóst að þetta voru aðeins svefnrofar fyrir kosningarnar.
Engin orð eru uppi um að framlengja vorþingið 2004 til að standa við fögur orð og fyrirheit
í mesta hagsmunamáli þúsunda íbúa sjávarbyggða um land allt?
15. september virðist engin áhrif hafa í þá átt.
s.h.
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Fimmtán tilboð bárust í smíði hafnsögubáts fyrir Ísafjarðarhöfn

Gengið til viðræðna við Ósey hf.
Fiskvinnslan Fjölnir hf.

Öllu starfsfólki
sagt upp störfum
sú staða einnig uppi í ár. Ef
hins vegar allt fer á versta
veg gæti vinnsla legið niðri
fram í ágúst“, sagði Albert
Sigurjónsson.
Pétur Pálsson, stjórnarformaður Fjölnis, segir að kvótinn sem er til ráðstöfunar sé
uppurinn og því verði hálfgert millibilsástand í vinnslunni á Þingeyri eins og í
öðrum fiskvinnslum Vísis.
„Við höfum verið með
ákveðið aðgerðaplan í undirbúningi til þess að reyna að
brúa þetta bil en það er ekki
tímabært að skýra frá því
nánar að svo stöddu.“
Uppsagnarfrestur flestra
er einn mánuður þannig að
starfsfólkið verður á launaskrá út maí.
– hj@bb.is

Öllu starfsfólki fiskvinnslunnar Fjölnis hf. á Þingeyri, alls 35 manns, hefur
verið sagt upp störfum og
liggur vinnsla niðri hjá fyrirtækinu. Fjölnir hf. er að
stærstum hluta í eigu Vísis
hf. í Grindavík og hefur
fengið úthlutað byggðakvóta undanfarin ár sem
skip Vísis hf. hafa veitt og
hefur stærstur hluti hráefnis
fyrirtækisins komið af skipum Vísis. Albert Sigurjónsson, rekstarstjóri Fjölnis hf.,
segir ómögulegt að spá
hversu lengi vinnslustöðvun
Fjölnis varir.
„Við áttum von á rólegu
sumri í fyrra og sögðum upp
starfsfólkinu. Reyndin varð
síðan sú að aðeins var lokað
í tvo daga. Vonandi verður
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Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að ganga
til viðræðna við Ósey hf. í
Hafnarfirði um smíði á hafnsögubát fyrir Ísafjarðarhöfn.
Tilboð Óseyjar var ekki lægst
en var engu að síður metið
hagkvæmast af Ríkiskaupum.
Ekki liggur þó fyrir samkvæmt
fundargerð hafnarstjórnar nákvæm lýsing á vél- og tækjabúnaði þess báts er Ósey hf.
hyggst smíða. Fyrr í vetur auglýsti Ríkiskaup eftir tilboðum
í hafnsögubát fyrir Ísafjarðarhöfn. Alls bárust 15 tilboð og
var lægsta tilboðið frá Kína
að upphæð 44,4 milljónir
króna. Næst lægsta tilboðið
barst frá Torshavn Skipasmiðja í Færeyjum að upphæð
46,5 milljónir króna.
Á fundi hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar 17. apríl var lagður fram samanburður Ríkiskaupa á þeim tilboðum sem
stofnunin hafði metið að uppfylltu þau skilyrði sem sett
voru í upphafi. Samkvæmt
fundargerð hafnarstjórnar voru
einungis þrjú tilboð af þeim
fimmtán sem bárust metin
gild. Það er áðurnefnt tilboð
frá Færeyjum, tilboð frá Ósey
sem var að upphæð 48.9 milljónir króna og tilboð frá Mir
Maritime service að upphæð

Hafnsögubáturinn Þytur sem nú þjónar Ísafjarðarhöfn.
50,3 milljónir króna. Sam- ráðgjafi hafnarstjórnar Ísakvæmt einkunnagjöf Ríkis- fjarðarbæjar í málinu, og lagði
kaupa var tilboð Óseyjar metið hann fram mat sitt á þeim tilboðum sem til skoðunar eru.
hagkvæmast.
Á fund hafnarstjórnar mætti Hafnarstjórn samþykkti að
Frímann Sturluson, skipa- óska eftir viðræðum við Ósey
tæknifræðingur og sérstakur hf. og að Frímann Sturluson

12.4.2017, 09:59

verði hafnarstjórn til ráðgjafar
í viðræðunum.
Í tilboði Óseyjar hf. var gert
ráð fyrir því að afhendingartími væri 10 mánuðir eftir undirskrift samnings.
– hj@bb.is
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Buðu
Sýknaður vegna fyrningar sakar lægst
Karlmaður sem ákærður var fyrir kynferðisafbrot gagnvart ungri stúlku

Hæstiréttur hefur staðfest
dóm Héraðsdóms Vestfjarða
um að sýkna beri karlmann af
ákæru fyrir kynferðisbrot, sem
talin voru framin á árunum
1985 til 1988 eða 1989 gegn
stúlku sem fædd er árið 1979.
Á þeim tíma hefðu ætluð brot
mannsins getað varðað allt að
12 ára fangelsi og um fyrningu
þeirra gilti því 15 ára fyrningarfrestur. Hæstiréttur taldi hins
vegar að fyrning hefði ekki
verið rofin fyrr en með skýrslutöku yfir manninum 7. maí
2003 og þar sem ekki þótti
sannað að brot mannsins hefðu
verið framin eftir 7. maí 1988
var talið að sakir þær, sem
hann var borinn, væru fyrndar.
Stúlkan kærði málið árið í
september 2002 en kæran var
ekki kynnt sakborningi fyrr
en 7. maí 2003. Fram kemur í
Hæstarétti, að í ákæru hafi
verið greint frá einu tilviki,
sem hafi gerst á árinu 1985
eða 1986, öðru tilviki á árinu
1988 eða 1989, en að öðru
leyti var maðurinn sakaður um
að hafa „margsinnis“ á árunum
1985 til 1989 fengið stúlkuna
til tiltekinna kynferðisathafna
með sér. Áttu atburðir þessir
í öllum tilvikum nema einu
að hafa gerst á heimili
mannsins.
Hæstiréttur segir,
að við skýrslugjöf fyrir hér-

aðsdómi hafi stúlkan ekki
verið afdráttarlaus um að
eitthvert þeirra ætluðu brota,
sem ákæran tók til, hafi verið
framið eftir að hún náði 9
ára aldri í

maí 1988. Segir rétturinn að
samkvæmt því og með vísan
til meginreglu laga um meðferð opinberra mála verði að

Tvö tilboð bárust í múrviðgerðir á húsakynnum
Grunnskólans á Ísafirði og
reyndust þau bæði undir
kostnaðaráætlun sem
hljóðaði upp á 16.459.700
krónur.
Lægra tilboðið kom frá
Vestfirskum verktökum á
Ísafirði sem buðu krónur
12.504.302 og hærra boðið
átti Sigurður R. Guðmundsson á Ísafirði, kr.
14.516.100. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar lagði til við
bæjarstjórn að tilboði
Vestfirskra verktaka yrði
tekið.
Um er að ræða viðgerðir
á þeim hluta húnæðis GÍ
sem áður hýsti Gagnfræðaskólann á Ísafirði. Verkið
verður unnið í sumar og
verða múrfletir hreinsaðir
og endursteindir.
fallast á þá niðurstöðu fjölskipaðs héraðsdóms að sakir,
sem maðurinn sé borinn, séu
fyrndar.
Í dómi Héraðsdóms Vestfjarða kom fram, að
framburður

konunnar væri trúverðugur,
þrátt fyrir neitun mannsins, og
því væri nægilega sannað að
maðurinn hefði framið þau
brot sem honum var gert að
sök.
Stúlkan var systurdóttir
eiginkonu mannsins og gætti
móðursystirin hennar oft, svo
og maðurinn. Fram kom í
héraðsdómi, að stúlkan skýrði
móður sinni í bréfi frá
atferli mannsins þegar
hún var 14-15 ára
og einnig sagði
hún kærasta sínum frá því á
svipuðum
tíma.

Tekinn með
17 lítra af
„sprútti“
Í síðustu viku var karlmaður á þrítugsaldri handtekinn af tollyfirvöldum á
Ísafirði, í samstarfi við lögregluna, og fundust tæplega 17 lítrar af ólöglegu
áfengi í bíl hans.
Við eftirlit tollgæslunnar vegna losunar farms úr
strandferðaskipi í Ísafjarðarhöfn vöknuðu grunsemdir um að verið væri
að bera ólöglegt áfengi frá
borði og var maðurinn
handtekinn í kjölfarið.
Hann var í haldi vegna
rannsóknar málsins í tæpan sólarhring.
Við rannsóknina naut
lögreglan á Ísafirði aðstoðar lögreglunnar á Siglufirði
sem yfirheyrði áhafnarmeðlim strandferðaskipsins við komu þess þangað.

Minningarreitur vígður
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur samþykkt
að skipa nefnd sem undirbúa á vígslu minningarreits
um þá sem létust í snjóflóðinu árið 1995.
Minningarreitinn hannaði Pétur Jónsson, landslagsarkitekt, eftir hugmyndum frá nokkrum aðstandenda þeirra sem létust. Fyrir neðan reitinn
mun síðan rísa skilti með
upplýsingum um þróun
byggðar í Súðavíkurhreppi, snjóflóðið og uppbyggingu þorpsins eftir
flóð.
Stefnt er að vígslu reitsins þann 3. júlí.
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Húseignir á snjóflóðahættusvæði í Hnífsdal

Ísafjarðarbær leitar eftir uppkaupum
skref að fá fram matsverð á
eignunum.“
Flestar eignanna eru félagslegar íbúðir í eigu Ísafjarðarbæjar. Halldór segir sömu
reglur gilda um uppkaup á
þeim og öðrum íbúðum og því
muni Ofanflóðasjóður kaupa
þær af bænum.
Framkvæmdir við snjóflóðavarnargarð ofan Seljalandshverfis í Skutulsfirði eru
nú langt komnar og vinna við
uppkaup í norðanverðum
Hnífsdal að hefjast. Sam-

Ísafjarðarbær mun óska eftir
því við Ofanflóðasjóð að húseignir á snjóflóðahættusvæði
í norðanverðum Hnífsdal verði
keypt upp en samkvæmt frumathugun VST yrðu varnir mun
dýrari en uppkaup. Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri, átti
fund með húseigendum á
svæðinu í síðustu viku ásamt
bæjartæknifræðingi. „Ísafjarðarbær mun óska eftir því við
Ofanflóðasjóð að farið verði
að vinna í málinu á grundvelli
frummatsins og þá er næsta
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kvæmt aðgerðaráætlun Ísafjarðarbæjar vegna snjóflóðavarna í Skutulsfirði og Hnífsdal er næst á dagskrá að skoða
úrræði í Holtahverfi sem er að
hluta til á hættusvæði C vegna
ofanflóða úr Kubba. Halldór
segir vinnu við frumathugun
þar að hefjast en gert er ráð
fyrir að framkvæmdum þar
ljúki árið 2007. Á árinu 2005
er ráðgert að hefja framkvæmdir vegna varna eða uppkaupa á byggðinni neðan
Gleiðarhjalla í Skutulsfirði en

Hættumatskort fyrir Ísafjörð og Hnífsdal.
áætlað er að framkvæmdum er svo ætlað að hefja varnir
þar ljúki árið 2009. Á því ári eða uppkaup á húsum í sunn-
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anverðum Hnífsdal.
– kristinn@bb.is
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Vestfirðingur

Fyrirspurn Sigurjóns Þórðarsonar alþingismanns á Alþingi

vikunnar Ekki áformað að hefja rekstHefur mestar mætur á
Íþróttafélaginu Ívari

Nafn: Hlynur Þór Magnússon.
Fædd/-ur, hvar og hvenær: Já, í Leirvogstungu í Mosfellssveit 5. mars 1947. Hins vegar er ég rammvestfirskur í marga ættliði í allar ættargreinar móður minnar, sem
var fædd og uppalin á Vestfjörðum.
Atvinna: Aðallega ýmis ritstörf og lausaverkefni um
þessar mundir. Mestur hluti starfsævinnar hefur farið
í kennslu og blaðamennsku.
Fjölskylda: Sambýliskona mín er Indríður Hanna
(Inda) Lárusdóttir, upprunin í Strandasýslu. Hálfþrítug
dóttir mín úr hjónabandi á yngri árum, Erla Hlynsdóttir,
búsett í Reykjavík.
Helstu áhugamál: Stærðfræði, latínugrúsk og gönguferðir.
Bifreið: VW Vento árg. 1996 (reyndar er það konan
sem á hann).
Hvernig bíl vildir þú helst eiga? Nýlegan Subaru
Legacy.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítill?
Skáld og rithöfundur. Stórskáld og heimsfrægur rithöfundur, ekkert minna.
Uppáhalds matur? Yfirleitt það sem ég er að borða
hverju sinni.
Versti matur sem þú hefur smakkað? Helungað
svartfuglsegg sem ég fékk í ónefndri sveit á Vestfjörðum í gamla daga. Mig klígjaði við beinunum og fiðrinu sem ég reyndi að veiða út úr mér svo lítið bæri á.
Gamlir bændur bruddu þetta hins vegar með sælusvip.
Svona er maður kominn langt frá upprunanum.
Uppáhalds drykkur? Fer eftir atvikum og þorstategund.
Uppáhalds tónlist? Lækjaniður í bland við fuglakvak
og þyt í laufi.
Uppáhalds íþróttamaður eða félag? Ég hef sérstakar mætur á Íþróttafélaginu Ívari, íþróttafélagi fatlaðra
á norðanverðum Vestfjörðum. Fyrst og fremst vegna
þeirra hugsjóna sem ríkja í starfinu þar.
Uppáhalds sjónvarpsefni? Að sjá Manchester United tapa.
Uppáhalds vefsíðan? spiegel.de, bb.is og mbl.is
Besta kvikmynd sem þú hefur séð? Ég nefni tvær
þótt fleiri komi til greina: Dagur múrmeldýrsins (Groundhog Day) með Bill Murray og Forrest Gump með Tom
Hanks. Þó eru tvær aðrar myndir sem af einhverjum
ástæðum leita á hugann þessar vikurnar: Einræðisherrann (Charles Chaplin) og Bananar (Woody Allen).
Fallegasti staður hérlendis? Kárahnjúkasvæðið.
Fallegasti staður erlendis? Siena í Toscana. Arkangelsk við Hvítahaf fannst mér líka undarlega heillandi
í sérstæðum ljótleika sínum.
Ertu hjátrúarfull(ur)? Nei.
Uppáhalds heimilistækið? Ryksugan þegar hún er
biluð.
Hvað er það skemmtilegasta sem þú gerir? Að
sitja undir stóru tré og gera nákvæmlega ekki neitt
(svipað og Búdda nema hvað hann hugsaði djúpt á
meðan hann sat undir trénu).
Hvað fer mest í taugarnar á þér og hvers vegna?
Yfirleitt ég sjálfur. Hvers vegna? Það getur verið erfitt
að rökstyðja tilfinningu.
Hvað gerir þú til að láta þér líða vel? Sofna frá daglegu amstri.
Áttu þér leyndan draum sem þú ætlar að láta rætast? Nei. En ég á enn sama drauminn og þegar ég
var lítill, sjá hér að ofan, þótt ég viti að hann rætist
ekki þessa heims. Ég vona að í fyllingu tímans, hvort
heldur það verður á morgun eða eftir 10 ár, þá sofni
ég svefninum langa inn í þann draum sem þá myndi
loksins rætast.
Hvað er það neyðarlegasta sem þú hefur lent í?
Fer ekki út í þá sálma. Ef ýmsu væri að taka.
Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag, hverju myndir
þú breyta? Róm var ekki byggð á einum degi.
Lífsmottó? Lögmálið ævaforna: Auga fyrir auga og
tönn fyrir tönn – plús vel útilátnir vextir og verðbætur.
Með aldrinum er ég farinn að hálfskammast mín fyrir
þetta mottó og vona að mér auðnist að þroskast frá
því.
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ur breiðbands á Ísafirði

Síminn hefur ekki áform um
að hefja útsendingar sjónvarpsefnis um breiðband á Ísafirði þrátt fyrir að lagt hafi
verið breiðband til um 40%
heimila þar. Þetta kemur fram
í svari Sturlu Böðvarssonar
samgönguráðherra við fyrirspurn Sigurjóns Þórðarsonar
alþingismanns Frjálslynda
flokksins á Alþingi.
„Hverjar eru helstu ástæður
þess að breiðbandið er ekki
komið á landsbyggðinni, t.d.
á Ísafirði og Akureyri þar sem
innanbæjarlagnir eru að mestu
leyti tilbúnar“, spurði Sigurjón. Um hugsanlega notkun
lagna Símans til útsendinga á
Breiðbandinu segir sam-

gönguráðherra í svari sínu:
„Á höfuðborgarsvæðinu, og
raunar á Húsavík líka, hefur
ljósleiðaranetið verið notað til
dreifingar á sjónvarpsefni en
aðeins um 20% mögulegra
notenda hafa gerst áskrifendur
að sjónvarpsefninu. Það er
ekki rétt að lagnir séu að mestu
tilbúnar á Ísafirði og Akureyri.
Búið er að leggja strengi í um
40% íbúða á Ísafirði og um
25% á Akureyri en ekki hefur
verið fjárfest í neinum tækjabúnaði sem er nauðsynlegur
til að hefja útsendingar á sjónvarpsefni á þessum stöðum.
Ekki er við óbreyttar aðstæður
áætlað að hefja útsendingar á
fleiri stöðum enda skortir allar

fjárhagslegar forsendur til
þess, a.m.k. á meðan áhugi
almennings er ekki meiri þar
sem útsendingar eru þegar
hafnar.“
Verða því áhugamenn um
fjölgun sjónvarpsrása á Ísafirði
áfram að treysta á uppsetningu
eigin gervihnattabúnaðar. Þá
kemur fram í svari samgönguráðherra að Síminn hafi í tæp
tíu ár „látið leggja ljósleiðara
og/eða koaxstrengi samhliða
hefðbundnum koparparstrengjum þegar lagt hefur
verið í ný hverfi og þar sem
lagnir hafa verið endurnýjaðar
eða lagnaleiðir opnast af öðrum ástæðum. Þetta hefur verið
gert vegna þess að gert er ráð

fyrir því hjá fyrirtækinu að í
framtíðinni verði þörf fyrir
meiri gagnaflutning í íbúðarhverfum en hægt er að anna
með parstrengjum.
Ennþá nægja parstrengirnir
þó til að uppfylla þarfir allra
venjulegra heimila fyrir
gagnaflutning en Síminn býður breiðbandsþjónustu með
ADSL-tækni á parstrengjum
fyrir allt að 2 Mb/s flutning. Á
síðasta áratug hafa nýbyggingar og önnur uppbygging
verið mun meiri á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á
landinu og því hefur mun
meira verið lagt af ljósleiðurum þar en annars staðar á landinu.“
– hj@bb.is

Tölvuþjónustan Netheimar ehf., á Ísafirði

Flytur sig um set og opnar verslun við Silfurtorg
Tölvuþjónustan Netheimar
á Ísafirði mun flytja sig um set
um miðjan mánuðinn, frá
gamla pósthúsinu við Aðalstræti þar sem fyrirtækið hefur
haft skrifstofur, í húsnæði að
Aðalstræti 27 við Silfurtorg,
þar sem verslunin Nærvera var
áður til húsa. Magnús Hávarð-

arson hjá Netheimum segir
ætlunina að efla verslunarstarfsemi fyrirtækisins samfara flutningnum og bjóða upp
á breiðari línu af tölvum og
tölvubúnaði ásamt rekstrarvöru af ýmsu tagi.
„Við höfum fyrst og fremst
boðið almenna tölvuþjónustu,

vefsíðugerð og vefhýsingu
fram að þessu, en verslunarþáttur Netheima hefur verið
að eflast sem ég vil rekja til
þess að Netheimar bjóða sínar
vörur oftast á sambærilegu
verði og þekkist í stórverslunum syðra eins og BT, Elko og
Expert. Fólk kann greinilega

að meta að hafa þjónustu sem
fylgir með í kaupum hjá okkur
í heimabyggð, eins og t.d.
ráðgjöf og ábyrgðarþjónustu.
Samhliða opnun verslunarinnar er ætlunin að bjóða upp á
fyrirtækjalausnir í auknum
mæli“, sagði Magnús.
– kristinn@bb.is

Neðri Grænigarður gerður upp
Glöggir vegfarendur sem
átt hafa leið um Skutulsfjarðarbraut að undanförnu hafa orðið þess varir
að framkvæmdir standa
yfir við íbúðarhúsið sem
stendur milli Netagerðar
Vestfjarða og athafnasvæðis verktakafyrirtækisins Kubbs hf. á Ísafirði.

Húsið var í daglegu tali
manna á Grænagarði ævinlega nefnt Neðri-Grænigarður. Sigurður Óskarsson, hjá Kubbi hf. sem er
eigandi hússins, segir fyrirtækið vera að endurbyggja
húsið og þangað muni
skrifstofur félagsins flytja
á næstunni auk þess sem

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

Fasteignaviðskipti
Hef til sölu
fasteignir víða
á Vestfjörðum
Allar nánari upplýsingar
eru veittar á skrifstofu
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Sævar Hjörvarsson framkvæmdastjóri Kubbs ehf. við framtíðarskrifstofuhús félagsins.
um tíma ásamt fjölskyldu
þar verður kaffistofa
sinni. Þegar Netagerð
starfsmanna og önnur
Vestfjarða var stofnuð
aðstaða fyrir starfsemi
1954 flytur Guðmundur Í.
félagsins. Íbúðarhúsið að
Neðri-Grænagarði var Guðmundsson netagerðarmeistari í húsið með fjölbyggt á fyrrihluta síðustu
aldar. Að hluta til er það skyldu sinni og bjuggu þau
í húsinu fram á áttunda
talið byggt á gamalli
síldarþró sem þarna var áratuginn. Á undanförnum
byggð þegar síldarsöltun árum hefur ekki verið búið
fór fram á Grænagarði. í húsinu og hefur það látið
töluvert á sjá en nú er það
Húsið var lengi í eigu
að ganga í endurnýjun lífNetagerðar Vestfjarða á
daganna og bíður hins
Grænagarði en áður í eigu
nýja hlutskiptis að hýsa
netagerðar sem Pétur
starfsemi hins vaxandi
Njarðvík rak á sama stað.
Bjó Pétur sjálfur í húsinu verktakafyrirtækis Kubbs.
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Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði

Verður fyrsti kynjaskipti
leikskólinn á Vestfjörðum
Í bígerð er að innleiða kynjaskiptingu milli deilda á Eyrarskjóli á Ísafirði sem verður
fyrsti kynjaskipti leikskólinn
á Vestfjörðum, að sögn Jónu
Lindar Karlsdóttur, leikskólastjóra á Eyrarskjóli. Farið var
að innleiða Hjallastefnuna við
skólann síðasta sumar og segir
Jóna komið að næsta skrefi í
því ferli. Á Eyrarskjóli eru
þrjár deildir og tekur skiptingin nú mið af aldri. Jóna Lind
segir yngstu börnin verða saman á deild en 3-6 ára börn
verði annars vegar á strákadeild og hins vegar á stelpudeild.
Hún segir að byrjað verði
með kynjaskiptinguna eftir
sumarfrí og áður verði haldinn
kynningarfundur með foreldrum. Hjallastefnan hefur verið
við lýði á leikskólanum
Grænagarði á Flateyri um
nokkurra ára skeið en vegna
smæðar skólans hefur ekki
verið ráðist í kynjaskiptingu
þar.
Aðspurð segist Jóna Lind
vissulega hafa fundið að mörgum finnist hugmyndin um
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Nýi flugturninn á Ísafjarðarflugvelli.

Flugturninn á Ísafjarðarflugvelli

Tekinn í notkun
um mitt sumar

Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði.
kynjaskiptingu ógnvekjandi. þurfa að öðlast meiri kjark og
Reynslan mæli hins vegar með trúa að þær geti gert hlutina.
aðferðinni. „Nú þegar höfum Við getum einbeitt okkur mun
við kynjaskipt hópastarf og betur að þessum verkefnum
sjáum t.d. að stelpurnar fá að með hvoru kyni fyrir sig.“
Nýverið heimsóttu fulltrúar
njóta sín mikið betur þegar
við vinnum með hreyfingu því Eyrarskjóls leikskólana Hjalla
þá hafa strákarnir oft yfirtekið í Hafnarfirði og Seljaborg í
salinn ef svo má segja. Það er Reykjavík sem er jafnstór og
margt sem strákar þurfa að Eyrarskjól og tók upp Hjallaæfa sér og stelpur þurfa að stefnuna fyrir þremur árum.
æfa sér. Strákarnir þurfa e.t.v. „Þar sjáum við að það hefur
að læra betur að vera vinir verið að nást mjög góður árhvors annars og stelpurnar angur. Það er heldur ekki

7

þannig að börnin séu algerlega
aðskilin heldur hittast þau líka.
Þannig hittast þau samkvæmt
skipulagi tvisvar til þrisvar í
viku og vinna verkefni saman.
Þannig æfa þau samskiptin
hvort við annað.
Rannsóknir sýna að þegar
þessi börn koma í grunnskóla
þá eru þau mikið jákvæðari
gagnvart hinu kyninu og eru
meiri jafningjar“, sagði Jóna
Lind.
– kristinn@bb.is
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Guðbjörn Charlesson,
umdæmisstjóri Flugmálastjórnar á Vestfjörðum, segir
ætlunina að taka nýjan flugturn á Ísafjarðarflugvelli í
notkun um mitt sumar. Nákvæm dagsetning hefur ekki
verið ákveðin en Guðbjörn
segir ætlunina nota maí og
júní til að klára verkið. Verktakar skiluðu byggingunni
tilbúinni til innréttingar fyrir
nokkru og hafa starfsmenn
Flugmálastjórnar unnið að
því að gera hann kláran til
notkunar.

„Þær hafa reynst drjúgar
innansleikjurnar. Eiginlegar
framkvæmdir hafa gengið
ágætlega en það er ýmislegt
sem við fáum erlendis frá
og höfum þurft að bíða eftir“,
sagði Guðbjörn. Verksamningur um byggingu flugturnsins var undirritaður í
lok mars á síðasta ári og
hófust
framkvæmdir
skömmu síðar. Nokkrar tafir
urðu á verkinu þar sem í ljós
koma að styrkja þurfti burðarvirki turnsins.
– kristinn@bb.is
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Nokkrir bæir á Íslandi hafa skapað sér sérstöðu í augum
fólks fyrir ýmislegt það sem íbúarnir hafa tekið sér fyrir
hendur í frítíma sínum. Í seinni tíð er þetta nefnt á fínu
máli að skapa sér ímynd. Hver kannast ekki við bítlabæinn Keflavík? Eða fótboltabæinn Akranes? Skyldi
ungu fólki í dag detta nokkuð annað í hug en kántrý þegar
Skagaströnd er nefnd? Skíðaíþróttin á sér djúpar rætur á
Ísafirði og þar hefur skapast rík hefð í kringum hana. Svo
rík, að halda mætti að þar hafi menn keppt á skíðum frá
örófi alda. Svo er þó ekki. Skíðaíþróttin sem almenningsíþrótt á sér ekki mjög langa sögu. Í Sögu Ísafjarðar eftir
Jón Þ. Þór segir, að sá sem fyrstur hvatti Ísfirðinga til að
leggja stund á skíðaferðir sér til skemmtunar og heilsubótar hafi verið dr. Björn Bjarnason frá Viðfirði. Fyrir
hans tilstilli hófu börn í barnaskólanum að fara á skíði, en
miklu minna var um skíðaferðir fullorðinna. Það var síðan
veturinn 1905-1906 sem Emil Strand kaupmaður tók sig
til og pantaði 20 pör af skíðum frá Noregi.

Engin íþrótt er hollari og fersk
– viðtal við Jónas Gunnlaugsson, formann Skíðafélags Ísfirðinga, um skíðaíþróttina, skíðahefðina og snjóleysið
Skíðafélag Ísfirðinga er sjötugt á þessu ári. Það er því við
hæfi að ræða við formann félagsins, Jónas Gunnlaugsson
kaupmann, um sögu félagsins,
stöðu skíðaíþróttarinnar og
framtíð skíðahefðarinnar á Ísafirði.
– Að upphafinu, Jónas: Hvar
og hvenær var félagið stofnað?
„Það var stofnað 4. apríl
1934 á kaffihúsinu Heklunni í
Aðalstræti. Stofnendur félagsins voru 24 og fyrsti formaðurinn var kosinn Ólafur Guðmundsson sem löngum var
kenndur við Vélsmiðjuna
Þór.“
Það er skemmtileg tilviljun
að félagið skuli vera stofnað í
næsta húsi við æskuheimili núverandi formanns og vinnustað hans. En hefur félagið
verið starfandi samfellt frá
stofnun?
„Já, það hefur verið í samfelldri starfsemi frá stofnun
þó að starfið hafi verið misjafnt. Löngum var það auðvitað eins og hvert annað íþróttafélag þó að það hafi eingöngu
sinnt skíðaíþróttinni. Þá voru
eins og margir muna líka önnur
íþróttafélög sem sinntu skíðaíþróttinni. Á fyrstu Skíðamótum Íslands kepptu Ísfirðingar
þó allir undir nafni Skátafélagsins Einherja. Upphaflegur
tilgangur Skíðafélagsins var,
eins og sagði í samþykktum
félagsins, „að vinna að eflingu
skíðaíþróttarinnar, einkum hér
í Ísafjarðarkaupstað og nágrenni. Þessum tilgangi sínum
hyggst félagið að ná meðal
annars með því að hvetja sem
flesta til þátttöku, sjá fyrir
kennslu með námskeiðum og
öðrum aðferðum, gangast fyrir
kappmótum og útbreiða þekkingu á skíðaíþróttinni á annan
hátt, eins og verða má.“
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Fyrstu árin starfaði félagið
því ekki sem hefðbundið
íþróttafélag, heldur kepptu
skíðamenn undir merkjum
annarra félaga. Sigurður Jónsson (Búbbi prentari), einn af
okkar elstu félögum, keppti til
dæmis fyrst undir merkjum
Einherja. Seinna fóru menn
svo að keppa á mótum undir
merki félagsins í keppni við
félaga úr öðrum félögum hér í
bænum eins og Ármann, Hörð
og Vestra, svo einhver félög
séu nefnd. Öll þessi félög
stóðu svo að Skíðaráði Ísafjarðar sem var samnefnari
íþróttarinnar í bænum og undir
merkjum þess kepptu menn á
landsmótum. Það er síðan
1989 að félagakerfi íþróttanna
hér á Ísafirði breytist og eitt
félag fer að sinna hverri
íþróttagrein eins og Boltafélag
Ísafjarðar, Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar og Skíðafélagið.“
– Í gamla daga, þegar við
vorum púkar, kepptu menn á
skíðum undir nöfnum ýmissa
félaga. En æfðu menn þá hjá
hverju félagi fyrir sig á skíðunum?
„Nei, eftir að ég fór að muna
eftir mér æfðu allir saman þrátt
fyrir að síðan væri keppt undir
merkjum hinna einstöku félaga. Ég var og er Vestrapúki
og keppti ávallt sem slíkur á
skíðamótum. Hins vegar man
ég ekki eftir neinum séræfingum Vestramanna á þessum árum. Þannig var félagaskiptingin meira í orði en í verki
þegar komið var fram á seinni
hluta síðustu aldar. Sennilega
réð nú félagaskiptingin í fótboltanum þessu meira í raun.“

Samkeppni milli
íþróttafélaganna

– En nú var samkeppni milli
félaganna á sínum tíma í uppbyggingu skíðaíþróttarinnar,
ekki satt?
„Já, Skíðafélagið samdi við
bæinn um yfirráð yfir Seljalandsdalnum á sínum tíma og
réð uppbyggingunni. Síðan
þegar félagar í Knattspyrnufélaginu Herði vildu byggja
skála á dalnum, þá urðu þeir
að fara inn fyrir Buná, því að
þá voru þeir komnir í land
Tungu. Þar byggðu þeir Harðarskálann. Í þá daga var alvöru
félagsstarf og samkeppni milli
félaga. Menn gáfu ekkert eftir
og byggðu upp sitt hús hvað
sem tautaði og raulaði. Mörgum kann að þykja við sem
erum í forsvari í starfinu í dag
ekki miklir bógar á við þessa
frumherja. Í þá daga var líka
tekist á innan Skíðafélagsins
hvort ætti að byggja frekar veg
upp á Dal eða skála þar. Í
kosningu innan félagsins var
ákveðið að hætta gerð vegar í
miðju kafi og hefja gerð skíðaskála á Dalnum. Helstu rökin
voru einföld: Það áttu svo fáir
bíl í þá daga að menn vildu
einfaldlega frekar skála en
veg.“
– Þannig að Skíðafélagið
var í gegnum áratugina meira
í því að byggja upp aðstöðu
fyrir íþróttina heldur en í
íþróttastarfinu sem slíku?
„Já, ég held að félagið sé að
því leytinu einstakt í sinni röð.
Nánast öll uppbygging á Seljalandsdal á sínum tíma var að
frumkvæði Skíðafélagsins eða
félagsmanna þess. Uppbygging mannvirkja skíðaíþróttarinnar hér á Ísafirði er því mjög
sérstök, svo ekki sé meira sagt.
Þar hefur frumkvæði áhugamanna ráðið mestu. Sem dæmi
má nefna, að af þeim fimm
snjótroðurum sem hingað hafa

komið hefur verið safnað fyrir
þremur. Fyrstu skíðalyfturnar
sem komu voru reistar í sjálfboðavinnu og fjármagnaðar
með ýmsum fjáröflunum. Þær
voru síðan afhentar bænum
skuldlausar.“

Af hverju Ísafjörður?
– Þegar maður horfir til
landfræðilegra kosta einstakra
staða á Íslandi, þá hefði skíðaíþróttin í rauninni getað byggst
upp mjög víða. Hvað er það
sem ræður því að þessi mikla
hefð skapast hér, umfram það
sem gerðist á flestum stöðum
öðrum?
„Já, hér er sennilega ríkasta
skíðahefðin á landinu. Það
finnur maður vel þegar komið
er á aðra staði. Það sást kannski
best í janúar á þessu ári þegar
snjórinn kom eftir mögur ár.
Þá fann maður hversu fljótt
áhuginn kviknaði. En þetta er
ekki sjálfgefið. Við sem nú
erum uppi njótum mjög ávaxtanna af ríkulegu starfi forvera
okkar: Með sinni miklu vinnu
sköpuðu þeir þá hefð sem ennþá ríkir hér í hinni miklu sjálfboðavinnu í uppbyggingu
skíðamannvirkjanna. Síðast
sáust merki um þessa ríku hefð
við framkvæmdir við gönguskálann á Seljalandsdal.“
– Finnst þér það há íþróttinni
að nú skuli aðeins vera hér eitt
íþróttafélag í hverri íþróttagrein?
„Nei. Ég held maður verði
að viðurkenna að sennilega
gengi ekki annað fyrirkomulag. Þegar ég sat í Skíðaráði á
árunum í kringum 1980, þá
vorum við að deila niður mótahaldi á gömlu íþróttafélögin.
Þau hins vegar áttu orðið mjög
erfitt með að manna mótahaldið. Þannig held ég að þetta
hafi verið rétt ákvörðun á sín-
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um tíma að breyta þessu fyrirkomulagi.“
– En nú hefur rekstrarfyrirkomulag íþróttamannvirkjanna breyst. Bæjarfélagið sér
eitt um reksturinn. Er það rétt
fyrirkomulag?
„Já, ég sé ekki hver ætti að
reka þessi miklu mannvirki í
dag annar en bæjarfélagið
enda er það samnefnari okkar.
Áhættan við þennan rekstur
er það mikil að slíkt er ekki
leggjandi á lítið íþróttafélag.
Hins vegar njótum við þess
við rekstur þessara mannvirkja
hversu margir eru ennþá í fullu
fjöri sem stóðu að uppbyggingu þeirra á sínum tíma. Það
gerir það að verkum að fólki
finnst það bera að nokkru leyti
ábyrgð á tilurð þeirra. Viðhorf
fólks hér er til dæmis allt annað
en víðast hvar annars staðar á
landinu. Hér er það samkenndin sem ræður. Ef skíðalyfta
bilar á miðjum degi, þá eru
allir boðnir og búnir til þess
að aðstoða. Á öðrum stöðum
verður bilunin að bíða næsta
vinnudags eða þess þarnæsta
eins og gengur. Þó að sjálfboðaliðastarf hafi tíðkast á
öðrum stöðum, þá var það
hvergi í eins miklum mæli og
hér.“

Snjóflóðið mikla
og uppbygging
í kjölfarið
– Einn afdrifaríkustu atburðum í sögu skíðaíþróttarinnar
var án efa þegar við misstum
öll okkar skíðamannvirki á
einni nóttu. Í kjölfarið voru
byggð upp ný mannvirki að
hluta til á nýjum stað. Ennþá
velta menn því fyrir sér hvort
rétt hafi verið staðið að þeirri
ákvörðun að byggja upp í
Tungudal...

„Það voru ekki margir kostir
í stöðunni. Ég er þeirrar skoðunar að þetta hafi verið rétt
ákvörðun á sínum tíma, þrátt
fyrir að auðvitað hljóti þetta
að hafa verið erfið ákvörðun.
Eftir að seinna flóðið féll á
Seljalandsdal árið 1999 var
endanlega ljóst að ekki var
forsvaranlegt að byggja þar
upp að nýju. Það fann maður á
skíðafólki, bæði börnum og
fullorðnum. Menn munu hins
vegar aldrei verða sammála
um hvar átti í rauninni að
byggja upp, hvort það átti að
vera í Tungudalnum eða annars staðar. Hins vegar bendi
ég á, að á þessum snjóleysisárum sem við höfum verið að
upplifa að undanförnu er nú
staðreyndin sú, að við hefðum
ekki skíðað meira á öðrum
svæðum. Hvorki á Seljalandsdal né annars staðar. Norðlendingar búa hins vegar við
það að eiga hærri fjöll en við
og því getum við ekki breytt.“
– Nú segja menn að hitastig
fari hækkandi á norðurhveli
jarðar og því megi búast við
minni snjó í framtíðinni. Hvað
getum við gert til þess að
bregðast við slíku?
„Það er nú ekki mikið sem
við getum gert. Það eru ekki
margar brekkur eftir sem hærra
liggja í okkar nágrenni. Það
sem ég myndi hins vegar vilja
skoða, eigi einhver fjármuni á
lausu, er hvort ekki eigi að
huga að kaupum á alvöru færanlegri lyftu. Þar er ég að tala
um lyftu sem uppfyllir ströngustu kröfur en gerir okkur
kleift að færa okkur á milli
svæða á verstu snjóleysisárum
sem koma. Svona lyfta gæti
bjargað miklu. Lyftur af þessari gerð eru til og taka um einn
dag í uppsetningu hverju sinni.
Þannig að ef menn eiga fjórar
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svigskíðunum yfir á gönguskíðin. Við þurfum að huga
mjög að þessari staðreynd. Hér
áður var mjög algengt að menn
kepptu í báðum greinum en
það gerist ekki í dag. Það verður að viðurkennast að trúlega
höfum við sofið á verðinum.
Spurningin er sú hvort að í
yngstu flokkunum verði börnum einfaldlega kennt saman.
Að allir æfi báðar greinar í
fyrstu þannig að börnum verði
kynntir þessir möguleikar. Þá
þarf félagið auðvitað að koma
til móts við fjölskyldurnar og
lána búnað í fyrstu. Ég held að
við verðum að hugsa vandlega
um þetta. Við verðum að laga
okkar að breyttum aðstæðum
hverju sinni.“

til fimm milljónir á lausu, þá
bendi ég á þessa leið. Síðan
þyrfti að huga að vegagerð
ofar í Tungudalinn þannig að
auðveldara verði að komast í
Miðfellslyftuna og með því
móti lengist tímabilið. Að
þessu þurfum við að huga,
verði það raunin að snjóleysisárin verði fleiri en færri í
framtíðinni.“
– Og eru menn farnir að
skoða þessa möguleika í alvöru?
„Já, menn hafa verið að ræða
ýmsa möguleika og lesa sér
til. Við fylgjumst með og erum
alltaf að velta þessum hlutum
fyrir okkur. Við verðum auðvitað að bregðast við þeim aðstæðum sem upp koma. Þessi
þrír undanfarnir vetur hafa
verið mjög erfiðir. Við sjáum
það á okkar starfi. Eftir því
sem skíðadögunum fækkar, þá
þynnist hópur þeirra krakka
sem tilbúnir eru að stunda
íþróttina og þá fer þessi ríka

Af árangri síðari ára
– Þar komum við að viðkvæmasta þætti íþróttarinnar:
Árangrinum. Hér á árum áður
komu menn héðan af mótum
hlaðnir verðlaunum. Engir
Ólympíuleikar fóru fram án
keppenda héðan. Nú virðast
raðirnar vera að þynnast og þá
sérstaklega í alpagreinunum.
Árangurinn er ekki sá sami og
á árum áður. Það sem stendur
upp úr í dag er gangan og með
mátulegum kvikindisskap má
segja að það sé uppskera sem
Kjell Hymer sáði til í starfi
sínu í Önundarfirði. Hefur
íþróttin verið að dala hér og
hefur félagið verið að bregðast
á undanförnum árum?
„Ef við skoðum gönguna
fyrst, þá má segja að Ólafur
Th. Árnason komi frá gamla
Ísafirði en síðan Jakob og
Markús úr Önundarfirði. Í
yngri flokknum var það Arnar
Björgvinsson sem kemur úr
Önundarfirði og Brynjólfur
Óli líka. Uppistaðan er því í
raun úr starfi Kjells í Önundarfirðinum á sínum tíma.“
– Ef við horfum síðan til
síðasta Skíðalandsmóts sem
haldið var hér um daginn og
skoðum þátttakendalistann í
skíðagöngunni, þá sjáum við
að meðalaldur keppenda var
mjög hár. Margir keppendur á
aldrinum frá 35 og allt að sextugu. Það getur nú ekki talist
eðlilegur keppnisaldur í íþrótt,
með fullri virðingu fyrir þeim
ágætu mönnum og konum sem
þarna kepptu, eða hvað?
„Nei, það er staðreynd að
skíðagangan á mjög undir
högg að sækja. Ekki einungis
hér heldur víðast annars staðar.
Við stöndum raunar betur en
flestir aðrir þrátt fyrir allt. Það
má ekki loka augunum fyrir
þeirri staðreynd að við þurfum
að ná betur til unga fólksins
þegar við ræðum um skíðagönguna sem keppnisíþrótt.
Þarna þarf að gera verulegt
átak í kynningu og finna
ástæður þess að ungt fólk fer
ekki í meira mæli en raun er í
skíðagöngu. Við höfum verið
að reyna að gera keppnisfyrirkomulagið meira spennandi
fyrir bæði keppendur og ekki
síður áhorfendur, en betur má
ef duga skal.“
– Er þetta leti í ungdómnum
í dag?
„Þú segir nokkuð. Gangan
er auðvitað mikil þolgrein.

erskari
hefð okkar að verða í hættu.
Sem dæmi má nefna að árlegur
skíðadagur sem verið hefur í
Grunnskólanum hefur fallið
niður í nokkur skipti og það er
fljótt að segja til sín í áhuga
krakkanna. Við förum því að
upplifa það að við erum að fá
heilu árgangana sem eiga ekki
skíðaútbúnað.“

Snjóbrettin koma
til sögunnar
– Að öðru máli innan íþróttarinnar: Á undanförnum árum
hafa skíðabretti mjög verið að
ryðja sér til rúms. Á sama tíma
erum við ennþá bara að keppa
á skíðum. Eruð þið ekki að
tapa þarna krökkum með því
að sinna ekki þessum breyttu
áherslum krakkanna?
„Jú, þarna verðum við að
bregðast við. Ekki með því að
reyna að koma krökkunum af
brettunum heldur að reyna að
fá þau inn í skíðafélögin og
koma á fót keppni í þessari
íþrótt. Við reyndum það fyrir
nokkrum árum þegar brettin
voru að byrja en vorum þá
trúlega of snemma á ferðinni.
Krakkarnir voru ekki tilbúnir
á þeim árum. Nú held ég hins
vegar að tíminn sé kominn.
Nú þarf að fara að koma á fót
keppnum í þessari grein enda
er víða keppt á brettum erlendis og er það mjög skemmtilegt
á að horfa. Þar er ekki eingöngu verið að keppa í stökkum heldur er þar um að ræða
nokkurs konar samhliðasvig
sem er vinsæl keppnisgrein.
Annað sem við þurfum að
hugsa um þegar þessi snjólausu ár koma er sú staðreynd,
að þrátt fyrir að hægt hafi verið
að æfa göngu við mjög þokkalegar aðstæður, þá eru mjög
fáir krakkar sem færa sig af
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Menn eru að hlaupa mikið og
eru móðir. Það er kannski ekki
það sem allir krakkar eru að
sækjast eftir í dag.
Það sem kannski hafði mest
áhrif á skíðaíþróttina hér í
heild er sú staðreynd, að á
svipuðum tíma og við missum
Seljalandsdalinn í flóðinu þá
er opnað hér nýtt og glæsilegt
íþróttahús. Þar koma því inn
nýjar íþróttagreinar sem keppa
við okkur um hylli krakkanna.
Síðan er kominn gervigrasvöllur á Torfnesið. Allt hefur
þetta áhrif á okkar grein. Hins
vegar er ég sannfærður um að
þegar snjórinn kemur aftur, þá
verður fjöldinn fljótur að
koma. Það er skiljanlegt að
þeir sem vilja vera á fullu í
íþróttum leiti á önnur mið þegar lítill snjór er og erfitt um
æfingar.
Hvað alpagreinarnar varðar
er það staðreynd, að þar vantar
einn og einn árgang inn í starfið. Við eigum hins vegar um
15 manna hóp í aldursflokknum 13-15 ára sem telst gott í
skíðum á landinu í dag. Þessi
hópur er sá stærsti sem við
höfum átt í mörg ár. Það verður
að viðurkennast að árangurinn
í alpagreinunum hefur verið
mjög dapur í mörg ár en samt
sýnist mér að við séum nú
heldur að færast í rétta átt aftur.“
– Hvað hefur verið að klikka
þar undanfarin ár? Nú er væntanlega ekki hægt að kenna alfarið snjóleysinu um það.
„Nei, það er rétt. Þarna vísa
ég hins vegar til þeirra ára
þegar nýja íþróttahúsið kemur.
Þá missum við mjög mikið af
krökkum í boltagreinarnar.
Fyrir þann tíma voru skíðin
númer eitt. Þá voru hóparnir
stærri og því meiri möguleikar
á að upp í efri árgangana skili
sér afreksmenn. Það er því lífsnauðsynlegt að halda vel um
þennan hóp sem ég nefndi áðan sem nú er á aldrinum 13-15
ára.“

Menntun þjálfara
þarf að aukast
– Er þjálfunin að bregðast?
Vantar ekki nýtt blóð í hana?
„Þjálfaramarkaðurinn er
mjög þröngur hér á landi. Þetta
er lítill hópur og við höfum
reynt töluvert að ráða hingað
þjálfara í fullt starf en það hefur ekki tekist.“
– Þarf þá ekki að fara að
leita út fyrir landsteinana og
sækja þjálfara eins og við höfum raunar gert áður?
„Jú, kannski er komið að
því. Þetta er hins vegar ekki
lausn í yngstu aldursflokkunum. Við höfum rætt þessi mál
og reynt að ráða erlenda þjálfara en það hefur heldur ekki
tekist. Það sem okkur vantar
miklu frekar hér á landi er að
mennta betur okkar þjálfara.
Afla þeim meiri menntunar.
Því miður hefur íþróttagreinin
ekki staðið sig nógu vel í
menntunarmálunum. Það
verður að segjast eins og er og
þar undanskil ég ekki okkar
félag.“
– Eru þá ekki áherslurnar
rangar, t.d. hjá Skíðasamband-

inu? Er nokkur ástæða til þess
að vera að halda úti landsliði
sem er mjög dýrt í rekstri á
meðan það vantar grunnmenntun inn í landið hjá okkar
þjálfurum? Er ekki nær að ráðstafa fjármunum íþróttagreinarinnar í menntun í stað þess
að vera að halda úti slöku
landsliði?
„Skíðasambandið er mjög
fjárvana. Því má kannski segja
að það sé ekki í stakk búið til
þess að gera stóra hluti. Spurningin er miklu frekar sú, hvort
við eigum ekki að styðja okkar
fólk til náms í þjálfunarfræðum enda hefur verið mikil þróun í skíðaíþróttinni á liðnum
árum. Nú má enginn skilja orð
mín svo sem að ég sé að kasta
rýrð á okkar þjálfara. Þau gera
allt sem þau geta til þess að
fylgjast með en alltaf er best
að nema hlutina þar sem þeir
eru að gerast. Því held ég að
við verðum númer eitt að bæta
menntun okkar fólks sem hér
vill starfa. Þá er ég ekki bara
að ræða um skíðaíþróttina
eina. Ég held að sama staða sé
í öðrum íþróttagreinum hér um
slóðir.“

Samkeppnin
um börnin
– Nú er það einn af merkilegustu þáttum í sögu Skíðafélagsins þegar það rak rómaðan skíðaskóla hér á Ísafirði.
Verður sagan ekki að endurtaka sig og félagið fari að taka
að sér að mennta fólk að nýju?
„Já, saga skíðaskólans er
mjög merkileg. Við nutum
starfs hans mjög lengi hér um
slóðir. Hingað kom fólk langt
að til þess að stunda nám við
skólann um nokkurra vikna
skeið og starf hans naut virðingar.
Hins vegar er samkeppni um
tíma fólks orðin mjög mikil.
Þegar ég var púki var hægt að
fara á fótboltaæfingu einu
sinni í viku í gamla íþróttasalnum. Þú gast farið einu
sinni í viku í skátana og einu
sinni í viku á Herinn. Í dag er
þetta gjörbreytt. Börnin þurfa
í raun ekki að fara út úr húsi til
þess að finna afþreyingu. Þau
geta keppt í golfi, knattspyrnu
og á skíðum við tölvuskjáinn,
svo ég nefni dæmi um þá miklu
samkeppni sem ríkir í dag um
frítíma barna.
Brotthvarf ungra barna úr
íþróttum er eitt helsta vandamál íþrótta í dag. Þrátt fyrir að
íþróttaaðstaða hér hafi verið
að batna í mörgum greinum,
þá virðumst við ekki vera að
skila eins mörgum afreksmönnum og áður. Ég kann
enga eina skýringu á þessu.
Það má spyrja hvort við séum
ekki að gera nægar kröfur eða
hvort í dag sé ekki nægilega
spennandi að keppa fyrir hönd
bæjarfélagsins út á við. Ég veit
það ekki. Þetta er sjálfsagt
verkefni fyrir uppeldisfræðinga að kanna.
Hins vegar verður að segja
eins og er, að á undanförnum
árum hafa íþróttagreinarnar
verið að missa eldri mennina
úr þjálfun að vissu marki. Þar
hafa horfið menn með mikla
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reynslu. Ég held að það besta
sem ríkisvaldið gerði fyrir
íþróttahreyfinguna væri að
laun fyrir þjálfun ungmenna
væru skattfrjáls. Um leið og
það gerðist fengjum við reyndari menn í þjálfunarstörf og
fólk hefði meiri hvatningu til
þess að mennta sig til þjálfarastarfa.“

Erfiður rekstur
íþróttafélaga
– Hvernig gengur að reka
íþróttafélag í dag?
„Það fer alltof stór hluti
starfs þeirra manna sem standa
í stjórnun félaga í fjáröflun.
Menn eru nánast búnir með
sinn tíma þegar búið er að
stússast í peningamálunum.
Hér hefur fyrirtækjum og fólki
fækkað á undanförnum árum
og það hefur auðvitað komið
niður á fjármögnun íþróttafélaganna eins og annarra félaga.
Við höfum því orðið að sækja
meira fjármagn á suðvesturhornið og það er mjög tímafrekt. Við því er hins vegar
ekkert að gera. Við verðum að
sækja þá peninga sem við þurfum hverju sinni.“
– Nú hafið þið bryddað upp
á nýjungum í ykkar starfi. Með
því má kannski segja að þið
séuð að færa íþróttina nær
fólkinu, t.d. með því að færa
sprettgönguna niður í bæ?
„Já, við þurfum að festa
sprettgönguna í hjarta bæjarins
í sessi og gera meira úr henni.
Það þarf að gera úr henni
skemmtun þar sem fjölskyldan
kemur saman og fylgist með
keppninni. Hún getur þess
vegna verið að kvöldi til og í
kringum gönguna getum við
haft ýmis skemmtiatriði. Með
því getum við gert hana að
vinsælum atburði sem verður
eftirsótt að taka þátt í. Einnig
fannst mér góð hugmynd að
færa brettasýninguna niður á
Torfnes. Með því kemst þessi
íþrótt nær fólkinu og er um

leið góð auglýsing.“
– Á skíðaíþróttin sér framtíð
hér um slóðir?
„Já, það er enginn vafi í
mínum huga, svo fremi sem
hér snjói. Hins vegar er það
endalaus slagur að halda þessu
merki á lofti. Það sem heldur
okkur við efnið er sú staðreynd
að fáar íþróttir eru betur í stakk
búnar til þess að sinna þörfum
allar fjölskyldunnar. Engin
íþrótt er hollari og ferskari og
fáir staðir á landinu búa við
eins góðar aðstæður og við
höfum hér. Því er ég bjartsýnn
á framtíð þessarar almenningsíþróttar hér um slóðir“, segir
Jónas Gunnlaugsson.
Saga skíðaíþróttarinnar á
Ísafirði er fyrst og fremst saga
þrautseigju. Einnig sigra. Saga
keppnismannanna er gulli
stráð. Hver kynslóð á sér sínar
hetjur. Elsta kynslóðin hugsar
um Karólínu, Mörtu Bíbí, Jakobínu, Ebba, Odd, Gunnar,
Magnús H., Hauk og Jón Karl,
svo einhver nöfn séu nefnd.
Næsta kynslóð nefnir Kristin
Ben, Kristján Rafn, Hafstein
og Árna Sig. Sú þriðja nefnir
Sigurð H., Hafþór, Guðmund
Jó og Einar Óla. Sú fjórða
nefnir Ástu, Sigríði og Daníel
og sú yngsta nefnir örugglega
Ólaf Th., Jakob Einar og
Markús Þór. Allir eiga sér sínar hetjur. Og um leið fyrirmyndir.
Saga forystumannanna er
saga mikilla verka og þrautseigju. Hver skálinn á fætur
öðrum reis. Lyftur teygðu sig
upp hverja brekkuna af annarri. Troðararnir ösluðu upp
brekkurnar í kjölfarið. Í hugum
þessara manna var hugtakið
„ómögulegt“ óþekkt. Saman
bjó allt þetta fólk bænum sínum sérstöðu. Skíðabærinn Ísafjörður varð til. Enda varð
heimavöllurinn þeirra sannkölluð paradís. Paradís skíðamanna.
– Halldór Jónsson.
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Adda ÍS og Hávarður ÍS við komuna til Bolungarvíkur.

Tveir nýir bátar í bætast í flotann
Tveir nýir hraðfiskibátar
sem smíðaðir voru hjá Bátasmiðjunni Knörr á Akranesi
komu til heimahafnar í Bolungarvík og Súðavík á
fimmtudag í síðustu viku. Til
Bolungarvíkur kom Hávarður
ÍS-1 sem er í eigu Háavers
ehf. í Bolungarvík og er Olgeir
Hávarðarson útgerðarmaður.
Hávarður ÍS er af gerðinni
KNÖRR 650 og sá fyrsti sinnar tegundar sem bátasmiðjan
afhendir. Hann er 2,7 brúttótonn að stærð og með 240 hestafla Yanmar aðalvél. Olgeir
sagðist mjög ánægður með
bátinn, hann hefði reynst vel á
heimsiglingunni.
Til Súðavíkur kom Adda ÍS519 sem er í eigu Útgerðarfélagsins Bergs ehf. í Súðavík
og er Jónas Ragnarsson útgerðarmaður. Adda ÍS er af
gerðinni KNÖRR 600 og er

Jónas Ragnarson stendur framan við Öddu ÍS.
2,3 brúttótonn að stærð. Hann verða báðir gerðir út sem svoer einnig búinn 240 hestafla kallaðir sóknardagabátar. Eftir
Yanmar aðalvél. Bátarnir eru siglinguna frá Akranesi lögðbúnir fullkomnustu fiskileitar- ust báðir bátarnir að bryggju í
og siglingatækjum sem völ er Bolungarvík þar sem meðá í báta af þessari stærð. Þeir fylgjandi myndir voru teknar.

Feðgarnir Olgeir Hávarðarson og Hávarður Olgeirsson yngri við komuna til Bolungarvíkur.

Hin aldna kempa Hávarður
Olgeirsson, sem sjálfur er nýhættur til sjós, tók á móti syni
sínum Olgeir Hávarðarsyni
með blómum við komuna til
Bolungarvíkur.

bb.is

Auglýsingasíminn er 456 4560
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Tunguá fyrir botni Skutulsfjarðar

Fuglalíf við ósinn með minna
móti vegna framburðar
að undanförnu eftir að farið
var að skarka í ánni. Síðan
hefur allt verið fullt af leir og
drullu hér fyrir neðan“, sagði
Magni þegar leitað var eftir
áliti hans.
Jón Sigurpálsson, íbúi við
Skógarbraut sem liggur við
ána, sagðist ekki treysta sér til
fullyrða um gang fuglalífsins,
þegar málið var borið undir
hann, en moldarkögglarnir í
ánni væru ekki til prýði. Fyrir
skömmu fékk Golfklúbbur
Ísafjarðar vinnuvél til að laga

Eins og glöggir vegfarendur
hafa tekið eftir hefur borið
fram mikinn aur í Tunguá í
botni Skutulsfjarðar sem hefur
sest í ósinn. Mikið fuglalíf er
vanalega á þessu slóðum en
sumir fuglaáhugamenn telja
það með minna móti nú og
rekja til leðjunnar. Magni
Guðmundsson, netagerðarmeistari á Ísafirði, býr á Seljalandi, spölkorn fyrir ofan ósinn
og hefur fuglalífið fyrir augunum dag hvern. „Mér hefur
fundist fuglalífið heldur lítið

bakka árinnar en grafið hafði
undan þeim í flóðum í vetur.
Framkvæmdirnar hafa orsakað
aukin framburð og vildi
Magna beina þeirri spurningu
til framkvæmdaaðilanna hvort
fyrirhugað væri að hreinsa til í
ósnum.
Tryggvi Guðmundsson, formaður Golfklúbbs Ísafjarðar,
segir um samstarfsverkefni
golfklúbbsins og Ísafjarðarbæjar að ræða en megnið af
drullunni hafi safnast í ósinn
þegar beljandi var í ánni í febr-

úar. „Áin keyrði í bakkana
og reif í burtu tugi fermetra
lands. Eftir stóðu holbakkar
þar sem torfið lafði fram yfir
og var stórhætta á að fólk
dytti í ánna“, segir Tryggvi.
„Núna vorum við að taka af
henni verstu bugðurnar svo
hún renni tiltölulega beint,
síðan var tekin möl úr miðjunni og færð upp á bakkana
til að verja hana landbroti“,
segir Tryggvi um framkvæmdirnar.
Hann segir að eftir að farið

Horft yfir ósinn að Skeiði. Moldarkögglar sjást á víð og dreif.
var að veita umframvatni úr
uppsprettu í Vestfjarðagöngunum í ánna sé hún í raun of
vatnsmikil fyrir farveginn.
„Þar að auki er alltaf sama
hitastig á gangavatninu svo
ána leggur aldrei á veturna eins
og hún gerði áður“, segir

Tryggvi sem telur nauðsynlegt
að hreinsa í burtu eitthvað af
þeim leir sem hefur safnast
fyrir í ánni. „Áin er farin að
flæða yfir bakka sína og það
þyrfti að hreinsa upp úr farveginum alveg niður úr ef vel ætti
að vera“, sagði Tryggvi.

Vélbátaábyrgðarfélag Ísfirðinga

Fjárhagurinn rýrnaði um 100 milljónir á fjórum árum
eignir félagsins voru 107 milljónir í árslok árið 1999. Því
hefur fjárhagur Vélbátaábyrgðarfélagsins rýrnað um
100 milljónir frá því að Sjóvá
Almennar yfirtóku trygging-

Eignir Vélbátaábyrgðarfélags Ísfirðinga eru aðeins 8,7
milljónir króna samkvæmt
efnahagsreikningi, þegar
stjórn félagsins leggur til að
því verði slitið. Bókfærðar

arstofn þess fyrir tæplega fjórum árum. Fram kemur, að tap
félagsins á síðasta ári varð 5,5
milljónir króna og hafði þá
fasteign þess á Ísafirði verið
seld fyrir 9,3 milljónir.

Afli og aflaverðmæti í janúar drógust saman um 13%

Mestur samdráttur í rækjuveiðum
undum má nefna að þorskafli
jókst á milli ára og jókst aflaverðmæti þorsks úr 220 milljónum króna í 232 milljónir
króna.
Ýsuafli eykst einnig en
verðmæti ýsuaflans minnkar
úr 44 milljónum króna árið
2003 í 33 milljónir króna árið
2004. Þá er samdráttur í aflaverðmæti steinbíts.

Afli á Vestfjörðum í janúar
dróst saman um 13% á milli
ára en 2.663 tonnum var landað í janúar í ár samanborið við
3.038 tonn í fyrra. Aflaverðmætið dregst saman í sama
hlutfalli eða úr tæpum 319
milljónum króna í 277 milljónir króna í ár. Þetta kemur
fram í tölum frá Hagstofu Íslands. Af einstökum fiskteg-

Þetta kom fram á aðalfundi
Vélbátaábyrgðarfélagsins fyrir stuttu, sem reyndar var
ólögmætur, vegna dræmrar
þátttöku og að ólöglega til hans
boðað. Á fundinum lá fyrir
ársreikningur síðasta árs og
tillaga stjórnar um að slíta félaginu. Ekki kom til þess að
ársreikningur yrði samþykktur

Mestur er samdrátturinn í
rækjuafla og verðmæti hans. Í
janúar árið 2003 var landað
471 tonni af rækju á Vestfjörðum, að verðmæti 42 milljóna
króna. Í janúar á þessu ári var
einungis landað 101 tonni af
rækju að verðmæti tæplega 7
milljóna króna. Samdrátturinn
í rækjunni nemur um 78% í
magni og 83% í verðmætum.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

Vill byggja upp varnir frekar en uppkaup
Framundan er að meta stöðuna gagnvart vörnum ofan
Holtahverfis, ofan byggðarinnar undir Gleiðarhjalla og í
sunnanverðum Hnífsdal. „Ég
á von á því að allt annað en
norðanverður Hnífsdalur verið
varið, annað er í raun óásættanlegt“, segir Halldór.
Samkvæmt hættumati Veðurstofunnar sem unnið hefur
verið að frá árinu 1998 og umhverfisráðuneytið staðfesti í
fyrravor eru hús á áðurnefndum svæðum á svokölluðu

„Ég vil leggja áherslu á að
stefna bæjarstjórnar er að verja
allt sem hægt er að verja“,
segir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
um aðgerðir til varnar ofanflóðum. Samkvæmt frumathugun VST á snjóflóðavörnum neðan Búðarhyrnu í norðanverðum Hnífsdal mun koma
til uppkaupa húseigna á Árvöllum og á bænum Hrauni
þar sem verðmæti eignanna er
umtalsvert minna en kostnaður
við varnir.
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hættusvæði C. Reglugerð um
hættumat gerir ráð fyrir að eigi
síðar en 2010 eða 6 árum eftir
staðfestingu hættumatsins
skuli viðkomandi sveitarfélag
búa íbúum á hættusvæði C
ásættanlegar varnir annað
hvort með varnarmannvirkjum
eða uppkaupum.
Ísafjarðarbær hefur lagt
fram aðgerðaráætlun vegna
snjóflóðavarna í Skutulsfirði
og í Hnífsdal en samkvæmt
henni lýkur framkvæmdum á
árinu 2010. – kristinn@bb.is

12.4.2017, 09:59

né að tillaga yrði borin upp
um slit af fyrrgreindum ástæðum og verður að boða til annars
fundar með mánaðar fyrirvara.
Reikningar áranna 2001 og
2002 hafa aldrei verið lagðir
fram, enda hafa aðalfundir
vegna þeirra ára ekki verið
haldnir.
Sjóvá Almennar yfirtóku

tryggingastofn Vélbátaábyrgðarfélagsins haustið 2000, eftir
að Fjármálaeftirlitið taldi, að
félagið stæði ekki lengur undir
tryggingaskuldbindingum.
Þetta gerðist í kjölfar þess, að
framkvæmdastjóri félagsins
hafði veitt fyrirtækjum ábyrgðir án heimildar stjórnar og af
því varð stórfellt tap. ruv.is
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Smáauglýsingar
Hestamenn! Hef tvö hross til
sölu. Gránn, 5 vetra frá Þvería í
Skagafirði og 7 vetra jarpann,
frumtaminn. Upplýsingar gefur
Guðný í síma 690 2882.
Okkur vantar aðstoð í sauðburð
í vor og til úti- og inniverka í einn
mánuð. Uppl. í síma 471 3034.

Stærðfræðikennslan innblásin af
Silfurtorgi og snjóflóðavarnargarði

Til sölu er 140m², 5 herb. íbúð
að Mjallargötu 1. Íbúðin er rúmgóð á tveimur hæðum með svalir sem vísa til suðurs. Upplýsingar
í síma 456 5050.

vinna með er 208 000 rúmmetrar en við fengum út 156
000 rúmmetra. Það munar
nokkrum vörubílshlössum en
við erum samt ánægð – krakkarnir lærðu fullt af nýjum
reikniaðgerðum á þessu brasi.“
Þá var tekið til við að mæla
Silfurtorg og gerðu krakkarnir
líkan af torginu í mælikvarðanum 1:70. Ætlunin var að

Til sölu eru Kumo dekk undan
Gallooper, stærð 275/60 R15.
Verð kr. 17 pr. stk. Upplýsingar
í síma 456 4942.
Til sölu er Toyota Touring, árg.
1990, skoðaður 2004. Verð
kr. 50 þús. Upplýsingar í síma
899 0711.
Til sölu er Subaru Impresa árg.
1999, 4x4 með háu og lágu
drifi, ekin 87 þús. km. Uppl.
gefur Jóhann í síma 848 0876
og Sveinbjörg í síma 848 2341.

búa til keilu á torginu sem
samsvaraði snjóflóðavarnargarðinum að rúmmáli en
vegna mikillar hæðar var horfið frá því. Í staðinn var reiknuð
út hæð strendings með sama
grunnflöt og torgið en sama
rúmmál og varnargarðurinn og
reyndist hann vera rúmlega
100 metra hár.
– kristinn@bb.is

Til sölu er MMC Lancer árgerð
1990, skoðaður og í fínu lagi.
Uppl. í síma 899 4201.
Til sölu er MMC Lancer árgerð
1994. Söluverð kr. 290 þúsund.
Uppl. í síma 861 8980.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Hlíðarvegi 16, neðri hæð. Upplýsingar í símum 456 3928 eða
456 4323.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urðarvegi 78 með sérinngangi. Upplýsingar í símum 456 3928 og
456 4323.
Til sölu er Toyota RAV 4 árgerð
2002, ekinn 28 þús. km. Uppl.
í síma 895 0339.

Augnlæknir
á Ísafirði

Krakkarnir í 8-A hróðugir með líkanið af Silfurtorgi.
Nemendur 8. bekkjar A í og mældu snjófljóðavarnarGrunnskólanum á Ísafirði not- garðinn við Seljalandshverfið
uðu stærðir úr sínu nánasta hátt og lágt auk þess að lesa
umhverfi undir lok síðustu nokkur mál af teikningum. Að
viku til að spreyta sig á reikn- sögn Jónu Benediktsdóttur,
ingskúnstum. Fóru krakkarnir aðstoðarskólastjóra GÍ, var

svo hafist handa við að reikna
og eftir miklar pælingar fundu
þau rúmmál garðsins.
„Mælingar og reikningar
tókust nokkuð vel, rétt mál á
þeim hluta sem við vorum að

Líkanið sem krakkarnir gerðu af Silfurtorgi.

Augnlæknir
verður með móttöku á Ísafirði
dagana 10.-14.
maí.
Tímapantanir frá
og með 5. maí í
síma 450 4500 á
milli kl. 08:00 og
16:00 alla virka
daga.

STAKKUR SKRIFAR

Eignarhald á fjölmiðlum
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum 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 á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Nú snýst allt um frumvarpið að lögum um eignarhald fjölmiðla. Brýnt er að
tryggja frelsi fjölmiðla og sjálfstæði ritstjórnar og blaðamanna gagnvart eigendum
og blaðamanna gagnvart ritstjórn. Verður nokkurn tíma tryggt að pólitískt sjálfstæði ríki og fjármál verði ekki stór þáttur í rekstri fjölmiðla? Ríkisútvarpið hefur
oft verið umdeilt vegna skoðana sem margir telja sig hafa heyrt þar undir yfirskini hlutleysis. Sumum þykja þar skína í gegn mjög vinstri sjónarmið meðan
öðrum finnast mannaráðningar þar hafi verið úr flokki þeirra hægri sinnuðu.
Meðan fjölmiðlaflóran tók yfir stærri hluta pólitíska litrófsins og blöð stjórnmálaflokkanna lifðu var meira líf í fjölmiðlun, en hverju var að treysta?
Hverju er að treysta í dag, árið 2004? Dettur nokkrum manni í hug að skoðanir
blaðamanns liti ekki umfjöllun hans að einhverju leyti? Í raun eru allir menn
breyskir og mörg dæmin eru þess að einstakir blaða- og fréttamenn hafi farið offari og jafnvel logið upp fréttum. Nýlega lét ritstjóri bandaríska dagblaðsins USA
Today af störfum vegna blaðamanns sem hagaði sér með þeim hætti og menn
hafa þurft að skila Pulitzer verðlaunum vegna þess að upp komst um strákinn
Tuma. Áhrif fjölmiðla á skoðanir almennings eru gríðarleg og lífstílspostular
boða margir, að til þess að öðlast innri frið og hamingju sé ágætt að hætta að lifa
í gegnum fjölmiðlanna.
Er nokkur glóra í því að ríkið reki útvarpsstöð og sjónvarpsstöð? Af hverju á
þá ekki ríkið að reka dagblað eitt eða fleiri. Nú er þó girt fyrir, samkvæmt frumvarpinu, að sá sem eigi dagblað reki einnig ljósvakamiðil og öfugt að sjálfsögðu.

Fjölmiðlarisinn á íslenskum markaði, Norðurljós, hefur sterk ítök á tvö dagblöð,
nokkrar útvarps- og sjónvarpsrásir, þekktastar eru Bylgjan, Stöð 2 og Sýn. Sameining varð fyrir nokkrum mánuðum við Frétt hf. sem átti og rak Fréttablaðið og
DV, öðru er dreift ókeypis og hitt selt. Miklar umræður hafa orðið um fjármögnun
og lánveitingar til Norðurljósa, sem eru í uppnámi vegna frumvarpsins. Lagaprófessorar úr mörgum skólum hafa nú allra manna mest vit á fjölmiðlun og telja
sumir að Norðurljós muni eiga skaðabótarétt á hendur ríkinu nái frumvarpið því
að öðlast lagagildi.
Gallinn er sennilega sá að neytendur fjölmiðla hafa afar lítil áhrif á þá og eru
kannski orðnir kærulausir. Mestra vinsælda njóta fremur ómerkilegir skemmtiþættir og spjallþættir sem ekki þóttu upp á marga fiska fyrir fáum árum. Þá verður umræðan um afturvirkni og það hvort frumvarpið standist stjórnarskrá fremur
lágróma. Enn er það svo að þrátt fyrir að ekki sé stór munur í megindráttum á
fréttum Sjónvarpsins og RÚV telja mun fleiri að fréttum ríkisfjölmiðilsins sé
betur treystandi. Umræðan um fjölmiðlafrumvarpið gæti verið hvati gagnlegra
umræðna. Verður fjölmiðlun nokkurn tíma settar skorður? Það er erfitt og umdeilt enda fýsilegra að mennta frétta- og blaðamenn betur. Ísland er svo lítið land
að það er vandasmt. Sennilega er BB bara einhver besti fjölmiðillinn miðað við
stærð og útbreiðslu, óháður smásölum og fjármálamönnum. Auglýsingar eru þó
öllum fjölmiðlum nauðsynlegar. Þekkt er að auglýsendur reyna að breyta þrýstingi. Er þá nokkur fjölmiðill óháður? Breytir lagasetning einhverju þar um?

12.4.2017, 09:59
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Lamb frá Hóli innanhúsdýr á Flateyri
Sauðfé telst jafnan til húsdýra en sjaldnast til innanhúsdýra eins og litla lambið
á myndinni sem unni hag
sínum vel í stofunni hjá Guðjóni Guðmundssyni og
Bjarnheiði Ívarsdóttur á
Grundarstíg 4 á Flateyri.
Heimilisfólkið var statt að
Hóli í Önundarfirði þegar
lambið kom í heiminn og
fannst það ósköp lítið og ræfilslegt. Daginn eftir var
lambið sótt og tekið í vistun
á Flateyri en þá var það varla
farið að halda haus.
Lambið gisti á Grundarstíg í nokkra daga en er nú
farið aftur farið í sveitina á
Hóli. Það naut mikillar umhyggju heimasætunnar á
Grundarstígnum, Katrínar
Bjarkar Guðjónsdóttur, og
Arnheiðar Steinþórsdóttur,
vinkonu hennar. Heimilishundinum þótti minna til
lambsins koma, a.m.k. framan af en undir það síðasta
segir Guðjón hvuttann hafa
verið farinn að reyna að leika
við lambið úti í garði.

18.PM5

Fékk 110 kílóa
lúðu á línuna

Arnheiður Steinþórsdóttir og Katrín Björk
Guðjónsdóttir með lambið frá Hóli.
Myndir: Páll Önundarson.

Heimilishundurinn tortryggði lambið.
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Línubáturinn Stekkjavík
ÍS 313, sem gerður er út
frá Suðureyri, krækti í
stórlúðu fyrir stuttu sem
reyndist vera 110 kíló að
þyngd. Jóhann Bjarnason,
fisksali á Suðureyri, segir
að síðast hafi sambærileg
lúða komið á land á Suðureyri árið 1980. Var sá
fiskur 100 kíló að þyngd.
Lúðan kom á venjulega

fiskilínu og veitti ekki
mikla mótspyrnu þegar
hún var dregin um borð.
Var hún fremur horuð og
greinilega nýgotin. Á
myndinni eru þeir Guðbjarni Karlsson, formaður
á Stakkavík og Helgi
Jóhannesson háseti við
stórlúðuna. Ljósmynd:
Valdimar Hreiðarsson.
– kristinn@bb.is
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Fyrstu sólótónleikar Jóns í Hömrum
Jón Ólafsson, tónlistarog sjónvarpsmaðurinn
góðkunni, hélt fyrstu
sólótónleikana á ferlinum
í Hömrum á Ísafirði í síðustu viku. Um áttatíu
manns fylgdust með
frumrauninni og gerðu
góðan róm að. Listamaðurinn sjálfur lét heldur
ekki illa af sér. „Ég var
alsæll með þetta, í fyrsta
lagi mjög ánægður með
mætinguna og svo virtust
allir hafa gaman af. Ég
hitti nokkra tónleikagesti á
förnum vegi í bænum í

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðaustan 10-15 m/s og
slydda eða rigning um
austan- og norðanvert
landið, en skýjað og þurrt
að mestu suðvestantil.
Hiti 1-7 stig.
Horfur á föstudag:
Austlæg átt, 5-10 m/s.
Skúrir eða súld norðantil,
en bjart með köflum og
þurrt syðra. Hlýnandi
veður.
Horfur á laugardag:
Austlæg átt, þokusúld við
austurströndina, skúrir
suðvestantil, en þurrt
norðantil. Hiti 5-15 stig.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, þokusúld við
austurströndina, skúrir
suðvestantil, en þurrt
norðantil. Hiti 5-15 stig.
Horfur á mánudag:
Austlæg átt og hlýnandi
veður.

morgun og þeir létu vel af
svo ég er afskaplega
glaður yfir viðtökunum.“
Jón er enginn nýgræðingur í tónlist en ekki var
annað að heyra en hjartslátturinn hefði verið
eylítið örari fyrir tónleikana nú enda að koma
fram undir eigin nafni í
fyrsta sinn. „Þetta var
mjög sérstök tilfinning en
góð. Mér leið orðið ansi
vel eftir 3-4 lög.“ Tónleikarnir voru haldnir í tilefni af útgáfu sólódisks
Jóns sem er væntanlegur í

verslanir á mánudag. Jóni
til halds og trausts var gítarleikarinn Stefán Magnússon úr Geirfuglunum. Í
þessari viku er ferðinni
haldið áfram og fara þeir
félagar til Grímseyjar, Hríseyjar og Dalvíkur. Jón vildi
koma á framfæri þökkum
til Ísafjarðarbæjar sem
greiddi fyrir afnot af tónleikasalnum. Jón segir
muna um allan stuðning
á tónleikaferðalögum
enda séu þau mjög
áhættusöm fjárhagslega.
– kristinn@bb.is

Jón Ólafsson og Stefán Magnússon á tónleikunum í Hömrum.

Söluumboð Heklu á Ísafirði
opnað með pompi og prakt
Hekla hf. opnaði söluumboð á Ísafirði á laugardag

og var af því tilefni boðið til
morgunverðar í húsakynn-

un umboðsins að Suðurgötu 9. Veglegar veitingar

Jón Trausti Ólafsson, almannatengslafulltrúi hjá Heklu, Hafsteinn Vilhjálmsson og Halla
Sigurðardóttir, umboðsmenn Heklu á Ísafirði, og Hermann Snorrason, fjármálastjóri Heklu.

Spurningin
Á ríkisvaldið að
stýra eignarhaldi á
fjölmiðlum?
Alls svöruðu 558.
Já sögðu 131 eða 23%
Nei sögðu 396 eða 71%
Veit ekki sögðu
31 eða 6%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Konur og karla vantar til afleysingarstarfa við
lögregluna á Ísafirði í sumar. Menn með menntun
frá Lögregluskóla ríkisins ganga fyrir með störf.
Kröfur: Umsækjandi þarf að vera íslenskur
ríkisborgari, vera andlega og líkamlega heil-
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Kynningarfundir vegna endurskoðunar stefnumótunar í atvinnumálum
verða á Hótel Ísafirði, fimmtudaginn
13. maí kl. 12:00 - 13:30 og í Holti,
Önundarfirði, laugardaginn 15. maí
kl. 16:00.
Dagskrá fundanna:
1. Eftirfylgni stefnumótunar í atvinnumálum 1999-2003 og undirbúningur
nýrrar.
2. Verkáætlun nýrrar stefnumótunar.
3. Hvernig setjum við mælanleg
markmið?
4. Umræður.
5. Fundarslit.
Allir eru hvattir til að taka þátt í mótun framtíðar Ísafjarðarbæjar.
Ísafjarðarbær.

Fjölmargir gestir litu inn og þáðu veitingar.

Lögreglumenn

18.PM5

af blómum og hlýjum kveðjum.“ Hann segir viðtökurnar lofa góðu. „Ég vil senda
þakkir til allra sem mættu
og vona að framhaldið
verði bjart“, sagði Hafsteinn.
– thelma@bb.is

STEFNUMÓTUN ÍSAFJARÐARBÆJAR Í ATVINNUMÁLUM

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Messa á sunnudag kl.
11:00. Prestur er sr. Stína
Gísladóttir.

voru í boði og komu á þriðja
hundrað gesta til að kynna
sér starfsemina „Þetta tókst
gríðarlega vel“, segir Hafsteinn Vilhjálmsson, umboðsmaður Heklu á Ísafirði,
„okkur bárust fjöldinn allur

brigður, hafa lokið tveggja ára almennu framhaldsnámi og standast inntökupróf í Lögregluskóla ríkisins.
Leitað er að metnaðarfullum starfsmönnum
sem geta unnið sjálfstætt og hafa ríka þjónustulund.
Við bjóðum góð laun, góðan starfsanda, góða
starfsaðstöðu og dýrmæta starfsreynslu.
Frekari upplýsingar gefur Önundur Jónsson,
yfirlögregluþjónn í síma 456 4100.

12.4.2017, 09:59

Útsýnispallur á Skarfaskeri
Sorpbrennslustöðin á Skarfaskeri utan Hnífsdals verður
brátt rifin ef marka má vilja sveitar- og bæjarstjóra sveitarfélaganna við Djúp sem fram kom á fundi þeirra á dögunum.
Í staðinn verður þar útsýnispallur.
Sorpbrennslustöðin var reist á áttunda áratug síðustu
aldar og brenndi sorpi frá sveitarfélögum við Djúp þar til
sorpbrennslustöðin Funi í Engidal var tekin í notkun fyrir
nokkrum árum. Stöðin á Skarfaskeri tók aftur til starfa um
tíma eftir að snjóflóð féll á Funa en hefur að öðru leyti staðið
auð og er lítið augnayndi sem stendur.
– hj@bb.is
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Jóhann sæmdur gullmerki ÍSÍ
sambandsins og Hörður
Gunnarsson úr glímufélaginu Ármanni hlaut
heiðurskross. Jóhann
hefur unnið margvísleg
störf í þágu íþróttahreyfingarinnar í gegnum
tíðina bæði innan vallar
og utan. Hann er þekktastur fyrir knattspyrnuiðkun sína en hann lék
með KR, Víkingi og hinu
fræga „gullaldarliði“ ÍBÍ
sem lék í 1. deild á Íslandsmótunum 1982 og
1983. Auk þess lék Jóhann um tíma sem at-

Jóhann Torfason á Ísafirði hefur verið sæmdur
gullmerki Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands
í tilefni af fimmtíu ára afmæli hans. Ellert B.
Schram, forseti ÍSÍ, sæmdi
Jóhann gullmerkinu á 67.
íþróttaþingi sambandsins
sem haldið var fyrir stuttu.
Við sama tækifæri voru
þeir Friðjón B. Friðjónsson, Karl Guðmundsson,
Reynir G. Karlsson, Sigurgeir Guðmannsson og
Vilhjálmur Einarsson
gerðir að heiðursfélögum

Blómaverslun
Til sölu er lítil og falleg blómaverslun á
Ísafirði. Verslunin er í fullum rekstri og í
góðu leiguhúsnæði. Mjög gott verð ef samið
er fyrir mánaðarmót.
Upplýsingar veitir Soffía í síma 456 7121
og 690 2721.

Einbýlishús
Einbýlishúsið að Fagraholti 10 á Ísafirði er
til sölu. Um er að ræða timburhús á einni
hæð, 140m² ásamt 35m² bílskúr, byggt árið
1976.
Góður sólpallur og sólstofa. Hellulagt
bílaplan. Lóð frágengin.
Upplýsingar gefur Ágúst Gíslason í símum
894 5053 og 456 4160.

Sálræn skyndihjálp
fyrir alla - ókeypis
Flugslysaæfing verður haldin laugardaginn 8. maí nk. á vegum Flugmálastjórnar og
heimamanna á Ísafirði.
Af því tilefni býður Rauði kross Íslands
upp á fræðslufund um viðbrögð við áföllum
og sálræna skyndihjálp. Fundurinn er öllum
opinn og verður í húsnæði Rauða krossins
að Suðurgötu 12, miðvikudaginn 5. maí kl.
20:00. Reiknað er með 1 1/2 klst. og er aðgangur ókeypis

Ökuhraðinn eykst
Lögreglan á Ísafirði hafði afskipti af allmörgum ökumönnum vegna of hraðs aksturs í síðustu viku og segir í
dagbók lögreglunnar að svo virðist sem ökumenn séu
farnir að aka hraðar með hækkandi sól og batnandi tíð.
Lögreglan segir flestar kærurnar á hendur ungum ökumönnum. Sá sem hraðast ók var tekinn á 125 km hraða þar
sem hámarkshraðinn var 80 km á klukkustund. Þá var
annar ökumaður tekinn á 92 km hraða innanbæjar á Ísafirði þar sem hámarkshraðinn er 35 km á klukkustund.
– kristinn@bb.is
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vinnumaður í Svíþjóð.
Síðan hefur hefur hann
gegnt ýmsum störfum fyrir
íþróttahreyfinguna á Ísafirði, m.a. var hann formaður BÍ til margra ára og
hefur verið í stjórn Skíðafélags Ísfirðinga mörg
undanfarin ár. Þá hefur
hann verið ötull talsmaður
fyrir heilbrigðu líferni sérstaklega í starfi yngri
flokka. – kristinn@bb.is

Föstudagur 7. maí:
Kl. 23:00 – NBA boltinn:
Úrslitakeppni NBA

Sælkeri vikunnar
er Inga Bára Þórðardóttir á Ísafirði

Sunnudagur 9. maí:
Kl. 14:50 – Enski boltinn:
Fulham – Arsenal
Kl. 19:30– NBA- boltinn:
Úrslitakeppni NBA

Canal+ Nordic:
Laugardagur 8. maí:
Kl. 11:30 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Chelsea
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Leeds – Charlton Athl.
Sunnudagur 9. maí:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Fulham – Arsenal
1-2 ýsuflök eftir stærð
(u.þ.b. 600 g)
2-300 g rækjur
graslaukur
salt og pipar
Saxið grænmetið og léttsteikið í olíu í u.þ.b. 10 mínútur án þess þó að brúna laukinn. Dustið yfir u.þ.b. einni
msk af hveiti til að þurrka upp
olíuna. Bætið timian, saffrani,
lárviðarlaufi og tómötum saman við. Bætið soðinu út í, látið
suðuna koma upp og súpuna
malla í u.þ.b. fimmtán mín-

útur.
Þá er saltað og piprað
eftir smekk. Ef hvítvín er
haft um hönd má gjarnan
deila því með súpunni.
Setjið fiskinn út í og síðan
rækjuna. Hitið súpuna að
suðu og bætið fínsöxuðum
graslauk saman við.
Ég skora á samstarfs-konu
mína, á Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Kristínu Ósk Jónasdóttur að bjóða upp á
uppskrift næstu viku.

Canal+ sport:
Laugardagur 8. maí:
Kl. 16:30 – Enski boltinn:
Birmingham – Liverpool
Kanal 5 Danmark:
Laugardagur 8. maí:
Kl. 13:30 – Þýski boltinn:
Bayern M. – W. Bremer
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Celta Vigo – Barcelona
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Mallorca
Sunnudagur 9. maí:
Kl. 17:30 – Spænski boltinn:
Sevilla – Valencia

Bifreið óskast

Fimm sækja um
Fimm sækja um stöðu fjármálastjóra MÍ en umsóknarfrestur rann út í síðustu viku.
Umsækjendur eru Birgitta
Baldursdóttir, íþróttafræðingur
á Ísafirði, Gísli Halldór Halldórsson, viðskiptafræðingur á
Ísafirði, Halla Signý Kristjánsdóttir, rekstrarfræðinemi í
Borgarnesi, Hjálmar Kjartansson, rekstarhagfræðingur í
Reykjavík, og Hugrún Valgarðsdóttir, viðskiptafræðingur
í Reykjavík.
Að sögn Ólínu Þorvarðardóttur, skólameistara MÍ, er búist við því að gengið verði frá
ráðningu um miðjan maí. Þá
var einnig auglýst laus hlutastaða námsráðgjafa. Ein umsókn barst frá Stellu Hjaltadóttur, íþróttakennara frá Ísafirði.
– hj@bb.is

Laugardagur 8. maí:
Kl. 11:20 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Chelsea
Kl. 16:30 – Enski boltinn:
Birmingham – Liverpool
Kl. 19:50 – Spænski boltinn:
Real Madrid – Mallorca
Kl. 21:55: – NBA boltinn:
Úrslitakeppni NBA
Kl. 01:00 – Hnefaleikar:
JM Marques – M. Pacquiao

Stöð 2:
Laugardagur 8. maí:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Leeds – Charlton Athl.

Fiskisúpa
í íslenskri
þýðingu

olía til steikingar
2-4 hvítlauksgeirar
2 laukar
1 blaðlaukur
3 sellrýstönglar
hveiti
lárviðarlauf
timan
saffran
2 dósir hakkaðir tómatar
1 lítri fisksoð

Sýn:
Miðvikudagur 5. maí:
Kl. 18:00 – Meistaradeildin:
Chelsea – Mónakó.
Fimmtudagur 6. maí:
Kl. 18:50– UEFA-Cup:
Marseille – Newcastle

Ellert B. Schram
sæmir Jóhann Torfason
gullmerki ÍSÍ.

Sælkeri vikunnar að þessu
sinni býður upp á þrautreynda fiskisúpu sem hefur
mælst vel fyrir jafnt til að
orna sér með á köldum vetrarkvöldum og eins til að fá
suðrænan fiðring í kroppinn
á sólríkum sumardögum.
Súpan minnir á hina frönsku
Bouillbaisse og mætti e.t.v.
segja hana vera fjarskyldan
ættingja hennar eða staðfærða íslenska útgáfu.

Sportið í beinni

Óska eftir bíl á verðbilinu 200-350 þús. gegn
staðgreiðslu. Ekki eldri
en árg. 1994 og ekki ekin
meira en 100 þús. km.
Upplýsingar í símum
456 4566, 456 4244 á
kvöldin og í síma 892
7911.

Skrifstofuhúsnæði
Til sölu er skrifstofuhúsnæði að Aðalstræti
24, Ísafirði. Um er að ræða ca. 150m² eign
á 3. hæð hússins. Húsið er í mjög góðu
ástandi.
Nánari upplýsingar um eignina gefur
Björn Jóhannesson hdl., í síma 456 4577.
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skrifa.com
Upplýsingavefur
gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og
allt annað til að
fullnýta búnaðinn.
Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka
daga frá kl. 13-23

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Frumathugun Verkfræðistofu Sigurðar Thor hf., á snjóðaflóðavörnum neðan Búðarhyrnu í Hnífsdal

Stefnir í uppkaup húseigna
Samkvæmt frumathugun
Verkfræðistofu Sigurðar Thor
ehf., á snjóflóðavörnum neðan
Búðarhyrnu í Hnífsdal mun
koma til uppkaupa húseigna á
Árvöllum og á bænum Hrauni
þar sem verðmæti eignanna er
umtalsvert minna en kostnaður
við varnir. Heildarverðmæti
þeirra eigna sem varðar yrðu
með varnarvirkjunum er áætlað um 135 milljónir króna við
Árvelli og um 6 milljónir
króna að Hrauni, hvoru tveggja miðað við fasteignamat.
Samsvarandi tölur fyrir brunabótamat eru um 240 milljónir
og 16 milljónir, að því er fram
kemur í skýrslu VST.
Heildarkostnaður við byggingu snjóflóðavarna ofan Árvalla er áætlaður tæpar 250
milljónir króna að teknu tilliti
til kostnaðar við uppkaup
eigna sem lenda undir varnarvirkjum eða þarf að fjarlægja
vegna þeirra. Gerðar eru tillögur að tveimur leiðum til að

Flugslys
sviðsett
Á laugardag verður haldin flugslysaæfing á Ísafjarðarflugvelli þar sem
sviðsett verður slys á Fokker 50 flugvél og er tilgangurinn að undirbúa viðbragðsaðila fyrir hópslys.
„Svona æfing er mikilvæg fyrir þá sem þurfa að
bregðast rétt við og mikil
þjálfun í boði fyrir alla sem
koma að æfingunni”, segir
Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði. Viðbragðsaðilar eru m.a. björgunarsveitir, lögregla, sjúkra- og slökkvilið og sjúkrahús. Stjórn almannavarna í
Ísafjarðarbæ verður virkjuð
og er óskað eftir 60 til 70
konum og körlum til að
leika sjúklinga og aðstandendur.
– thelma@bb.is
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verja Hraun. Annars vegar að
leiðigarði sem áætlað er að
kosti 20 milljónir króna og
myndi færa bæinn af hættusvæði og hins vegar að fleyggarði sem myndi færa hann af
hættusvæði C á hættusvæði
B.
Að Árvöllum er um að ræða
átta íbúðir, tíu raðhús og tvö
einbýlishús en á Hrauni þyrfti
að verja íbúðarhús og bílskúr.
Á síðasta áratug voru keyptar
upp húseignir í Teigahverfi ofan Árvalla en samkvæmt þágildandi hættumati var ekki
talin ástæða til uppkaupa á
Árvöllum. Mörgum íbúum
kom spánskt fyrir sjónir hvernig gatan í gegnum byggðina
dró mörkin með tilliti til snjóflóðahættu og samkvæmt nýju
hættumati falla Árvellir undir
svokallað hættusvæði C. Samkvæmt lögum er skylt að
kaupa upp eða verja allar íbúðir sem falla undir þá skilgreiningu.
– kristinn@bb.is

Loftmynd úr skýrslu VST af byggðinni í norðanverðum Hnífsdal. Fyrir miðri mynd sjást húsin á Árvöllum. Þar fyrir ofan
hefur verið teiknuð tillaga að varnarmannvirki og þar má einnig sjá Teigahverfið sem hefur verið keypt upp. Vinstra megin
á myndinni sést bærinn Hraun.

Sjávarútvegsfyrirtækið Vísir hf. í Grindavík

Kaupir allt hlutafé Fjölnis hf.
Byggðastofnun hefur tekið
kauptilboði Vísis hf. í Grindavík í 100 milljóna króna hlutafé stofnunarinnar í Fiskvinnslunni Fjölni hf. á Þingeyri.
Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri Byggðastofnunar staðfesti þetta í samtali við blaðið.
„Það var alltaf markmið
stofnunarinnar að selja þetta
hlutafé. Vísismenn óskuðu
eftir viðræðum um kaup og
í framhaldinu kom tilboð sem
við tókum. Okkur þykir þetta
vera ótvírætt merki um að
þessum aðilum sé full alvara
með reksturinn á Þingeyri.“
Fiskvinnslan Fjölnir hf. var
stofnuð í ágúst árið 1999.
Hlutafé fyrirtækisins var í
upphafi 400 milljónir króna

Fiskvinnslan Fjölnir hf. á Þingeyri.
og voru stærstu hlutahafarnir mannafélag Ísfirðinga meðal
Vísir hf. með 195 milljónir, hluthafa fyrirtækisins í uppBurðarás með 100 milljónir hafi.
Fiskvinnslan Fjölnir hf. hefog Byggðastofnun með 100
milljónir króna. Aðrir hlut- ur frá stofnun rekið umfangshafar í upphafi voru ýmsir mikla fiskvinnslu á Þingeyri.
heimamenn á Þingeyri og Í upphafi var fyrirtækinu útnokkrir þáverandi bæjarfull- hlutað um 400 tonna byggðatrúar Ísafjarðarbæjar og skyld- kvóta til fimm ára og var það í
fólk þeirra. Einnig var Sjó- raun ein af forsendum fyrir
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stofnun félagsins. Frá upphafi
hafa skip Vísis hf. í Grindavík
séð um að veiða byggðakvóta
fyrirtækisins og hefur Vísir hf.
lagt á móti hluta af eigin aflakvóta. Yfirstandandi fiskveiðiár er það síðasta sem áðurnefnd úthlutun byggðakvótans nær yfir.
Pétur Pálsson, stjórnarformaður Fjölnis og framkvæmdastjóri Vísis hf., sagði
í samtali við blaðið að það
væri stefna félagsins að eignast að fullu þau fyrirtæki sem
það kæmi að rekstri á. Því
hefði verið tekin sú ákvörðun
að kaupa upp hlutafé annarra
hluthafa í Fjölni.
Fyrir skömmu var undirritaður samstarfssamningur milli

Vísis hf. og Samherja hf. á
Akureyri. Meðal þess sem í
þeim samningi felst er að bátar
Vísis veiða hluta af bolfiskkvóta Samherja. Aðspurður
hvort þessi kaup Vísis væru
aðdragandi að einhverjum
breytingum á rekstarfyrirkomulaginu eða að fyrirtækið
væri að hætta starfsemi á Þingeyri sagði Pétur svo alls ekki
vera.
Aðalsteinn Þorsteinsson
forstjóri Byggðastofnunar
kvað söluverð hlutafjárins
vera trúnaðarmál. Samkvæmt
heimildum blaðsins bauðst
Vísir hf. til þess að kaupa
hlutafé smærri hluthafa í Fjölni
á genginu 1,3.
– hj@bb.is

