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Metþátttaka í 1. maí
hátíðarhöldum á Ísafirði

1. maí var haldinn hátíð-
legur á Ísafirði sem og annar
staðar á landinu og voru
kjörorð dagsins „Ísland allra“.
„Þetta tókst rosalega vel,
metþátttaka var í íþróttahúsinu
og mikill fjöldi í kröfugöng-
unni. Baráttufundurinn þótti
takast mjög vel og álitið er að
á honum hafi verið 500
manns“, segir Karítas Páls-
dóttir hjá Verk-Vest. Fjöl-
breytt dagskrá var í íþrótta-
húsinu á Torfnesi og var m.a.
boðið uppá kórsöng, leik-
atriði, og upplestur. Um kjör-
orð dagsins segir Karítas þau
eiga vel við, í samfélaginu
sem byggir landið eiga allir
sama rétt. „1. maí nefnd bauð

í kaffi í Guðmundarbúð eftir
fundinn og sáu slysavarnar-
konur um það. Þar var hlaðið
veisluborð eins og þeirra er
von og vísa og heppnaðist það
mjög vel“, segir Karítas.

Í ár eru liðin 100 ár frá því
fyrsta verkalýðsfélagið var
stofnað á Ísafirði og 90 ár frá
stofnun Verkalýðsfélagsins
Baldurs og Sjómannafélags
Ísfirðinga. Því voru hátíða-
höld öllu veglegri en vana-
lega. M.a. var opnuð sýning á
ljósmyndum úr 100 ára sögu
á efri hæð Baldurshússins og
verður hún opin á skrifstofu-
tíma út þessa viku.

– gudrun@bb.is

Ölvuð
ungmenni
keyrð heim

Aðfaranótt laugardags
hafði lögreglan afskipti af
fjórum ungmennum á
aldrinum 15-17 ára sem
voru ölvuð í miðbæ Ísa-
fjarðar. Þeim var ekið til
síns heima og komið í
hendur foreldra. Tilkynn-
ingar um afskiptin hafa
verið sendar skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar eins og lög
gera ráð fyrir. Lögreglan
hvetur foreldra til að vera
vel á varðbergi gagnvart
unglingadrykkju og vill
minna á að oft ryður áfengi
brautina að öðrum vímu-
efnum. Hvert ár sem hægt
er að fresta áfengisneyslu
ungmenna er sigur í bar-
áttu foreldra fyrir velferð
barna sinna. Þá er rétt að
geta þess að útivistartími
barna breyttist þann 1. maí
sl. Nú mega börn 12 ára
og yngri vera á almanna-
færi til kl. 22 og 13-16 ára
börn mega vera úti til
miðnættis. Þessar reglur
eru að sjálfsögðu háð leyfi
foreldra viðkomandi
barna.

Síðastliðna viku hefur
lögreglan fylgst sérstak-
lega með ökuhraða,
öryggisbeltanotkun og
farsímanotkun ökumanna.
Afskipti voru höfð af
nokkrum sem brutu þessar
reglur og mega þeir búast
við sektum. Þessu eftirliti
verðu haldið áfram næstu
vikur og mun lögreglan
ekki eingöngu notast við
einkenndar lögreglubif-
reiðar við eftirlitið.

– gudrun@bb.is
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AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar aug-lýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
frístundahúsabyggð í landi Traðar í
Önundarfirði, skv. 25. gr. skipulags-
og byggingarlag nr. 73/1997 með
síðari breytingum.
Deiliskipulagstillagan nær til 6 lóða
fyrir frístundahús syðst í Önundar-
firði, milli Innriþverár og Ytriþverár,
í Ísafjarðarbæ, ásamt aðkomu að
lóðunum. Lóðir eru á bilinu 3.500 m²
til 4.100 m² að stærð.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis
á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði og á heimasíðu Ísa-
fjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og
með 4. maí til og með 1. júní 2006.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við deiliskipulags-
tillöguna.
Skila skal inn athugasemdum á bæjar-
skrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu Hafnarstræti 1, Ísafirði
eigi síðar en 15. júní 2006.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
deiliskipulagstillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast samþykkir henni.

Ísafirði, 27. apríl 2006.
Jóhann Birkir Helgason,
sviðstjóri umhverfissviðs

Atvinna
Starfsmaður óskast í Lyfju Ísafirði
Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina við

val á vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu
lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölu-
lyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra
auk annarra tilfallandi verkefna.

Um er að ræða hlutastarf 11-18 og 1-2
laugardaga í mánuði.

Hæfniskröfur: Reynsla af verslunar-
störfum er æskileg og reynsla úr apóteki er
kostur.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór,
lyfsali Lyfju Ísafirði í síma 456-3009
(jonas@lyfja.is).

Sækja má um starfið á vefslóðinni
www.lyfja.is

Liðlega 120
manns í

kröfugöngu á
Suðureyri

Mikil og góð þátttaka var á
hátíðarhöldunum vegna 1.
maí á Suðureyri í gær. Liðlega
120 manns tóku þátt í
kröfugöngu og að henni
lokinni bauð Verkalýðsfélag
Vestfjarða til 1. maí kaffis þar
sem fjölbreytt dagskrá var í
boði. Þá flutti Jón Fanndal
Þórðarson flutti þrumandi
ræðu og Örlygur Ásbjörnsson
var heiðraður. Dagskránni
lauk á því að félagar úr
Karlakórnum Erni tóku lagið
við góðar undirtektir.

thelma@bb.is

Málingalager-
inn bauð lægst í

Grænagarð
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur lagt til við bæjarstjórn
að taka tilboði Málninga-
lagerins s.f. í málun leik-
skólans Grænagarðs á Flateyri
utanhúss. Málningalagerinn
var eina fyrirtækið sem bauð í
verkið en tilboðið hljóðaði
upp á 1.393.000 krónur. Er
það um 93 % af kostnaðar-
áætlun sem er 1.480.960
krónur. Verkinu skal vera að
fullu lokið eigi síðar en 30.
ágúst 2006.

 – thelma@bb.is

119 leikskóla-
starfsmenn á
Vestfjörðum
Alls störfuðu 119 manns á

12 leikskólum á Vestfjörðum
á síðasta ári. Þar af voru 19
leikskólakennarar, 7 starfs-
menn með aðra uppeldis-
menntun, 64 ófaglærðir starfs-
menn og 29 aðrir starfsmenn.
Flestir starfsmannanna voru á
aldrinum 30-39 ára eða 36
talsins, en 35 voru á aldrinum
40-49 ára. Þrír starfsmenn
voru yngri en tvítugir og þrír
eldri en sextugir, 27 voru á
aldrinum 20-29 ára og 15 á
aldrinum 50-59 ára.

– gudrun@bb.is

1,3 milljónir í
Perlusýningu

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur lagt til að kaupstaðurinn
greiði fyrir tilbúinn bás, kynn-
ingarefni og ferðir tveggja
starfsmanna á sýninguna Perl-
an Vestfirðir, sem haldin
verður í Perlunni í Reykjavík
5.-7. maí næstkomandi. Gert
er ráð fyrir því að kostnaður
við þetta geti orðið allt að 1,3
milljónir. Þórður Vagnsson,
markaðs- og kynningarfulltrúi
Bolungarvíkur kom á fund
bæjarráðs á dögunum og fór
yfir gang mála.

Vilja koma upp leik-
tækjum og sparkvelli

Íbúasamtök Holtahverfis
eru tilbúin til að leggja til
vinnu og fjármagna 1/3 hluta
framkvæmdar við að koma
upp leiktækjum og sparkvelli
í Holtahverfi ef farið verður í
framkvæmdina strax. Í kostn-
aðaráætlun sem íbúasamtökin
hafa byggt á tölum frá Þing-
eyri og Vesturbyggð er gert
ráð fyrir að hlutur Ísafjarðar-

bæjar verði um 7,5 milljónir
króna ef gervigras fæst frá
KSÍ. Íþrótta- og tómstunda-
nefnd Ísafjarðarbæjar er já-
kvæð gagnvart verkefninu og
telur brýnt að vinna að upp-
byggingu í Holtahverfi sem
er fjölmennasta barnahverfi
bæjarfélagsins. Nefndin hefur
lagt til að bæjarráð skoði hvort
finna megi fé til framkvæmd-

anna.
Íbúasamtökin voru stofnuð

1. apríl sl. og er tilgangur
þeirra að bæta og fegra um-
hverfi, aðstöðu og mannlíf í
Holtahverfi. Í Holtahverfi búa
nú um það bil 550 íbúar og
þar af um 150 börn. Hverfið
var byggt um fyrir um þrjátíu
árum síðan.

– gudrun@bb.is

Pétur Bjarnason, þingmaður frjálslyndra

Spyr hvort ráðherra ætli
að beita sér í atvinnu-
málum Bílddælinga

Pétur Bjarnason, sem nú
situr á þingi í fjarveru Guðjóns
Arnars Kristjánssonar, þing-
manns Frjálslynda flokksins,
lagði fram fyrirspurn um
atvinnuástand á Bíldudal á
dögunum. Fyrirspurn Péturs
var til forsætisráðherra og
snerti það hvort ráðherrann
ætlaði að beita sér í málefnum
Bílddælinga og hvort hann
væri hlynntur sértækum að-
gerðum til þess að bæta
ástandið. Þá spurði Pétur hvort
forsætisráðherra teldi ekki að
aðstæður og fólksfækkun á
Vestfjörðum tengdist þenslu
og stóriðjuframkvæmdum
annars staðar á landinu og því
réttlætanlegt að svara ástand-
inu með einhverju móti. Pétur

fór einnig lauslega í gegnum
ástandið á Bíldudal og nefndi
að fólksfækkun síðastliðin
áratug teldi um 100 manns,
eða rétt um 30% íbúanna. Þá
þyrftu Bílddælingar oft að
sækja vinnu annað yfir fjall-
vegi, hörpudiskveiðar hefðu
verið bannaðar bótalaust
vegna kadmínmengunar,
rækjuveiðar hefðu stór-
minnkað og fleira.

Forsætisráðherra kvað mál-
efni Bíldudals hafa nokkrum
sinnum komið til umfjöllunar
í ríkisstjórninni, sérstaklega
að því er varðaði kalkþörunga-
verksmiðjuna. Þá sagði hann
liggja fyrir að sérstakt átak
þyrfti að eiga sér stað í
hafnargerð á svæðinu, og að

um ábyrgðir væri að ræða á
svæðinu og þær mætti flokka
undir sérstakar aðgerðir. Þá
sagði hann að útlitið væri betra
nú en fyrir nokkrum vikum
vegna þeirra breytinga sem
hafa orðið á gengi krónunnar.
Pétur kom aftur í pontu og
sagðist engin svör hafa fengið
við spurningum sínum, og
sagðist ekki vera einn um að
telja að fiskveiðistjórnunin
hafi verið stór hluti af þessu
máli og bað um álit ráðherra á
því. Þá spurði hann hvort ekki
væri möguleiki á því að koma
með sértækar og aðrar að-
gerðir en aðgerðir Byggða-
stofnunar, og hvort ekki væri
ástæða fyrir ríkisstjórnina að
taka málið sérstaklega upp

hvað varðaði Vestfirði í heild.
Halldór sagðist ekki telja að
búist væri við því af honum
að hann fjallaði um fisk-
veiðistjórnunarkerfið í heild
sinni, í jafn stuttri umræðu.
Sagði hann grundvallar-
ágreining vera um það mál á

Alþingi.
Þá sagðist Pétur heyra að

forsætisráðherra vildi ekki
ræða atvinnumálin á Bíldudal,
en forsætisráðherra neitaði því
og sagðist víst hafa verið að
ræða atvinnumál á Bíldudal.

– eirikur@bb.is

Sneiðmyndatækið
tekið í notkun í maí

Nú styttist verulega í að
nýtt sneiðmyndatæki Heil-
brigðisstofnunar Ísafjarðar-
bæjar verði tekið í notkun
að sögn Þorsteins Jóhannes-
sonar yfirlæknis. „Breyting-
um á húsnæðinu fer að ljúka,
það er verið að mála og þá á
eftir að dúkleggja. Eftir það
er hægt að fara flytja tækið
upp. Tækið verður tekið í
notkun í maí, vonandi um
miðjan mánuðinn“, segir
Þorsteinn. Upphaflega var
áætlað að taka tækið í notkun

í byrjun mars en framkvæm-
dum við húsnæðisbreyting-
arnar seinkaði. Ástæðan fyrir
því er sú að röntgenmyndir
voru áður teknar á filmur og
þær þurfti svo að framkalla
en til að koma nýja sneið-
myndatækinu fyrir þarf að
nýta það pláss þar sem
myrkraherbergið til að fram-
kalla filmurnar var áður. Því
þurfti að bíða eftir nýju
stafrænu minniskorti sem
notað er í stað filmanna áður
en hafist var handa við breyt-

ingarnar.
Sneiðmyndatækið er svo-
kallað fjögurra sneiða tæki
og var áður í notkun í
læknamiðstöðinni Domus
Medica í Reykjavík. Áhuga-
mannahópur stóð fyrir söfn-
un fyrir tækið sem hrundið
var af stað í september. Hún
gekk framar vonum og söfn-
uðust rúmlega 17 milljónir
króna. Umframféð verður
nýtt til frekari tækjakaupa.

– gudrun@bb.is

Aðstandendur söfnunarinnar og starfsfólk HSÍ við sneiðmyndatækið.
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Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Auglýsing um
atkvæðagreiðslu
utan kjörfundar

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna
sveitarstjórnarkosninga sem fram fara laug-
ardaginn 27. maí 2006, hófst mánudaginn
3. apríl sl.

Kjósa má á skrifstofu embættisins, Hafn-
arstræti 1, Ísafirði, alla virka daga frá kl.
09:00 – 16:00 og utan skrifstofutíma, ef
nauðsyn ber til, eftir samkomulagi.

Umsókn um atkvæðagreiðslu í heimahúsi
vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburð-
ar, skal hafa borist sýslumanni eigi síðar
en kl. 16:00 daginn 23. maí.

Allar nánari upplýsingar veitir Harpa Odd-
björnsdóttir eða Sigríður Guðjónsdóttir í
síma 450 3700, einnig utan skrifstofutíma
í síma 865 3100.

Kjósendum er bent á að hafa með sér
persónuskilríki.

Ísafirði, 28. apríl 2006,
Sýslumaðurinn á Ísafirði.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

Ljósmyndari BB sem
einnig er meðlimur í félagi
áhugamanna um sjósport á
Ísafirði, Sæfara, fékk hring-
ingu á dögunum þar sem hon-
um var tilkynnt um grunsam-

Selur í heita pottinum?

Grísir gerðu íbúum
Ísafjarðarbæjar rúm-

rusk árla í morgun

Herferð gegn
farsímanotkun

fylgjast með ökumönnum í
umferðinni. „Sem borgarar
sjáum við oft fólk talandi í
farsímann en þegar það sér
lögguna fleygir það frá sér
símanum. Þess vegna ætlum
við að fara um á óeinkennis-
kenndum bílum og þá mun-
um við glögglega sjá þegar
þessi brot eiga sér stað“,
segir Önundur og bætir við
að vitað sé til þess að mörg
umferðaróhöpp megi rekja
til notkun farsíma og allt of
mikið sé um það að fólk
noti ekki öryggisbelti.

Bílvelta varð á Ísafirði sl.
föstudagskvöld. Ökumaður
var einn í bifreiðinni og mun
hafa misst stjórn á henni með
þeim afleiðingum að hún
rann út af allháum kanti fyrir
framan bílastæði við fjöl-
býlishús við Múlaland. Öku-
maðurinn hlaut minni háttar
áverka en bifreiðin skemmd-
ist nokkuð. Hún mun þó ekki
hafa verið á mikilli ferð þegar
óhappið varð. Sama kvöld

Bílvelta á
Ísafirði

Lögreglan á Ísafirði er nú
að hefja herferð gegn far-
símanotkun ökumanna og
ófullnægjandi notkun
öryggisbelta. „Okkur hafa
borist margar kvartanir frá
fólki vegna brota þar sem
fólk er að tala í farsíma. Með
því er verið að brjóta gróf-
lega á borgurum og þetta er
brot á umferðarlögum það
er engin spurning“, segir
Önundur Jónsson, yfirlög-
regluþjónn. Lögreglumenn
munu því keyra um í óein-
kenniskenndum bílum og

hafði Vegagerðin afskipti af
ökumanni vöruflutninga-
bifreiðar sem ekið hafði yfir
Eyrarfjallið þrátt fyrir að þar
hafi verið settar þungatak-
markanir. Allháar sektir eru
við broti sem þessum og vill
lögreglan vekja athygli
þeirra er aka þungum öku-
tækjum á því að næstu vik-
urnar má búast við þunga-
takmörkunum á ákveðnum
vegarköflum. –gudrun@bb.is

legar mannaferðir við hús-
næði félagsins. Hann snaraði
sér að sjálfsögðu á vettvang
og þóttist vita að einhver
ætlaði að stelast í bað í nýja
heita pottinum sem nýbúið er

að setja upp, og hugðist grípa
viðkomandi glóðvolgan.
Þegar á staðinn var komið var
þó enginn í pottinum og ekki
sást til mannaferða. Hinsvegar
var þar lítill selur að spóka sig

og aldrei að vita nema hann
hafi ætlað að bregða sér í
aðeins heitara bað en hann
er vanur.

–gudrun@bb.is

Íbúar á Ísafirði og víðar í
Ísafjarðarbæ hrukku upp við
mikinn skarkala eldsnemma
síðasta föstudagsmorgun.
Voru þar á ferð nemendur í 4.
bekk Menntaskólans á Ísafirði
sem hófu dimission með
lúðraþyt og bumbuslætti til
að halda upp á síðasta skóla-
dag fyrir próf. Að þessu sinni

skörtuðu stúdentsefnin glæsi-
legum grísabúningum. Ára-
löng venja er fyrir dimission í
Menntaskólanum á Ísafirði
líkt og í mörgum fleiri skólum.
Gengið er að heimilum helstu
fulltrúa kennaraliðsins og þeir
vaktir með látum. Þá er farið í
morgunkaffi til Ólínu Þor-
varðardóttur skólameistara

um það leyti en þetta er í
síðasta sinn sem hún mun taka
á móti ísfirskum furðuverum
í árlegri brottsendingu þeirra.
Þá var farið í skólann þar sem
formleg kveðjuhátíð var
haldin þeim til heiðurs en þar
þurftu gríslingarnir að leysa
ýmsar þrautir.

Þriðji bekkur skólans gefur

venju samkvæmt út rit af
þessu tilefni og nefnist það
Cloaca. Þar er að finna skop-
myndir af útskriftarárgang-
inum og kennurum hans
ásamt umsögnum nemend-
anna hvers um annan. Leggja
menn jafnan mikið á sig til
að fá eftirminnilega umsögn
í þessu merka riti.
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Þetta er forréttindastarf
Sr. Skúli Sigurður Ólafsson

hefur sinnt embætti sóknar-
prests við Ísafjarðarprestakall
síðan 1. október sl. í fjarveru
sr. Magnúsar Erlingssonar.
Hann er nú á förum frá Ísafirði
því hann hefur verið skipaður
í embætti sóknarprests í Kefla-
víkurprestakalli. Nokkrar
deilur hafa risið vegna skip-
unar sr. Skúla í embættið, tíu
sóttu um það en ekki náðist
samstaða innan valnefndar þó
að meirihluti hennar hafi mælt
með sr. Skúla. Málinu var þá
samkvæmt reglum vísað til
biskups Íslands og hann lagði
til við dóms- og kirkjumála-
ráðherra að sr. Skúli yrði skip-
aður í embættið. Í kjölfarið á
niðurstöðu valnefndar var haf-
in undirskriftasöfnun á netinu
til stuðnings séra Sigfúsi B.
Ingvasyni, presti við Kefla-
víkurkirkju, en hann var einn
umsækjenda um embættið.
Alls skrifuðu um 4400 manns
undir áskorun til valnefndar-
innar um að endurskoða
ákvörðun sína þar sem hún
endurspeglaði ekki vilja sókn-
arbarna. Listarnir voru afhent-
ir dóms- og kirkjumálaráð-
herra fyrir páska en hann skip-
aði sr. Skúla í embættið 18.
apríl sl.

Sr. Skúli er kvæntur Sigríði
Björk Guðjónsdóttur sýslu-
manni á Ísafirði og saman eiga
þau tvö börn. BB spjallaði við
sr. Skúla um prestsstarfið og
deilurnar sem risið hafa vegna
skipunar hans í embættið sem
hann tekur við innan skamms.

– Af hverju ákvaðstu að
verða prestur?

„Ég er alinn upp í kirkju og
hef allar götur verið í tengslum
við kirkjulegt starf. Faðir minn
var prestur í Bústaðakirkju og
þar man ég eftir mér og var ég
eins og grár köttur alla mína
barnæsku. Samræðurnar á
heimilinu snerust um kirkju
og safnaðarstarf og ég var í
afleysingum sem kirkjuvörð-
ur og ýmislegt fleira sem
drengur. Svo ákvað ég að fara
í þetta sjálfur þegar sá tími
var kominn í lífi mínu. Það
má segja að ég hafi drukkið
þetta í mig með móðurmjólk-
inni.“

– Þannig að þetta lá svona
beinast við?

„Já þetta var spurning í
æsku minni sem ég varð að
svara og ég tók þessa ákvörð-
un. Þetta er stór ákvörðun.“

– Hver finnst þér vera helsti
kostur starfsins?

„Þetta er forréttindastarf.
Þeir sem starfa innan kirkj-
unnar hafa alla aðstöðu til að
boða það sem þeir trúa á. Þetta
er meira hlutskipti eða eins
og að vera partur af samfélagi
en ef maður lítur á þetta sem
starf þá snýst þetta mikið um
mannleg samskipti og oft erfið
mannleg samskipti. Þetta er
líka mjög gefandi, maður fær
mikil viðbrögð við því sem
maður gerir. Þetta er krefjandi
og setur mann í aðstöðu sem

getur haft sömu áhrif á þeim
vettvangi. Munurinn er raunar
mjög lítill og margir mætustu
klerkar landsins eru prestar
en ekki sóknarprestar.“

Aldrei gott þegarAldrei gott þegarAldrei gott þegarAldrei gott þegarAldrei gott þegar
það eru deilurþað eru deilurþað eru deilurþað eru deilurþað eru deilur

– Nú var hrundið af stað
undirskriftasöfnun til stuðn-
ings sr. Sigfúsi, hvaða áhrif
hafði það á þig?

„Já það var hópur sem fór
af stað með undirskriftalista.
Ég hef ekki séð neinn undir-
skriftalista eða undirskriftir,
ég hef bara heyrt tölur. Ég
veit að þessu var safnað á net-
inu og ég veit ekki hvaða eftir-
lit hefur verið haft með því,
hvernig að þessu var staðið,
það getur verið allur gangur á
því. Ég held hinsvegar að und-
irskriftasöfnunin tengist því
að margir litu svo á að það
væri verið að flæma sr. Sigfús
í burtu en ég held að það hafi
af einhverju leyti verið byggt
á misskilningi. Það hefur ský-
laust komið fram að menn
vilja ólmir hafa hann áfram
og ljóst að hann á sér stóran
stuðningsmannahóp og það er
í rauninni mjög jákvætt að
menn skuli hafa sterkar tilfinn-
ingar til kirkjunnar og prests-
ins. Augljóst er að sr. Sigfús
hefur byggt upp gott samfélag
í kringum kirkjuna á þeim
þrettán árum sem hann hefur
þjónað þar. En það er eins og
ég segi, ég hef ekki séð þennan
lista og ekki talað við þetta
fólk og get því ekkert meira
sagt um þetta mál.“

– Heldurðu að það verði
erfiðara fyrir þig að taka við
starfinu eftir þetta?

„Já ég reikna nú með því,
það er aldrei gott þegar það
eru deilur, það er alltaf slæmt.
En það er bara hlutur sem við
verðum að vinna að í samein-
ingu, þeir sem standa að
kirkjulega starfinu, að reyna
að laga þetta og bæta.“

– Nú sinnir konan þín
ábyrgðafullu starfi sem sýslu-
maður hér, fer fjölskyldan
með þér eða verður hún áfram
á Ísafirði?

„Nei, hún er ekki komin
með stöðu en fer að horfa í
kringum sig og leita sér að
stöðu á þessu svæði, Keflavík
– Reykjavík, þetta er stór sam-
eiginlegur vinnumarkaður.
Við væntum þess að hún verði
komin sem fyrst en hún verður
náttúrulega að finna sér
áhugavert starf því hér hefur
hún vitaskuld mikla ábyrgð á
sínum herðum og hefur unnið
feykilega gott uppbyggingar-
starf á vegum embættisins.“

– Hvenær tekurðu við starf-
inu í Keflavík?

„Ég tek við 1. maí en ég á
eftir að klára að ferma hér og
ýmislegt annað er á dagatalinu
mínu sem ég vil ógjarnan
missa af“, segir sr. Skúli.

– gudrun@bb.is

oft er allt annað en auðveld.
Maður þarf líka mjög mikið
að líta í eigin barm, svona
taka til hjá sjálfum sér því það
er forsenda þess að geta orðið
öðrum að liði, að þekkja sjálf-
an sig og geta sett sig í spor
annarra. Mér finnst það vera
mikill kostur við þetta starf
að það er mjög auðvelt að
þroskast og maður er stöðugt
að spyrja sig fyrir hvað maður
stendur og hvað maður er og
hvernig maður getur bætt sig.
Bara það að semja predikun
er ákveðinn skóli eða sjálfs-
prófun, að setja það á blað og
flytja það sem maður virkilega
stendur fyrir og trúir. Það má
segja að sé einn stærsti kostur-
inn við þetta, hvað þetta gefur
mikla möguleika til að þrosk-
ast og bæta sig, bæði faglega
og sem manneskja.“

Skemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast aðSkemmtilegast að
vera í kirkjunnivera í kirkjunnivera í kirkjunnivera í kirkjunnivera í kirkjunni

– En hvað er skemmtilegast
við að vera prestur?

„Það skemmtilegasta við
þetta starf er að vera í kirkj-
unni, sama hvert tilefnið er.
Það er bara eins með presta
og aðra að það er ekkert sem
veitir eins mikla ánægju og
þegar maður er búinn að und-
irbúa sig og leggja sig allan
fram og uppskera síðan í sam-
ræmi við það. Það er mikil
gleði sem fylgir því að geta
orðið og uppfyllt það sem
maður ætlaði sér.“

– Þú vannst á skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu Ísafjarðar-
bæjar, nýtist sú reynsla þér í
starfi þínu sem prestur?

„Ég var prestur áður en ég
fór að vinna á skóla- og fjöl-
skylduskrifstofunni og reyn-
sla mín sem prestur nýttist
mér mjög vel þar. Það voru
mörg erfið mál sem komu upp
og ég byggði mikið á því að
hafa verið prestur. Að þurfa
að koma inn í erfiðar aðstæð-
ur, að vera fljótur að skrifa
texta, að eiga samskipti við
allskyns hópa fólks, allt þetta
þjálfast upp hjá manni sem
þjónar sem prestur. Á skóla-
og fjölskylduskrifstofunni var
ég í stjórnunarstöðu og ég
lærði mjög mikið á þeim
skamma tíma sem ég var þar.
Þetta voru þrettán mánuðir og
ég lærði mjög mikið, við unn-
um mikla stefnumótun og
endurskipulögðum m.a. einn
málaflokk í íþrótta- og tóm-
stundamálum alveg frá
grunni. Mér finnst ég hafa haft
mikið gagn af því að skipu-
leggja hlutina og hugsa í stór-
um línum og ég hef núna
mikla þekkingu á þeim mála-
flokkum sem heyra undir
skrifstofuna auk almennra
viðfangsefna sveitarfélaga og
það nýtist mér ótvírætt.“

– Nú hefurðu verið prestur
á Ísafirði í eitt ár, hvað finnst
þér standa mest uppúr í starfi
þínu hér?

„Þetta samfélag hefur mátt
þola mjög mikið í vetur, þetta

hefur verið þungbær vetur og
það hefur reynt mikið á okkur
hér í kirkjunni á því sviði. Ef
ég rifja upp jákvæða þætti þá
er ég ánægður með það að
hafa tekist að halda stöðugu
og góðu safnaðarstarfi, bæði í
kirkjuskóla og messum og ég
vona að aðkoman verði eins
góð þegar sr. Magnús kemur
hingað í sumar og hún var
þegar ég tók hér  við sl. haust
í afleysingu hans. Ég hef feng-
ið mjög hlý og góð viðbrögð
og það er mjög gott samfélag
innan kirkjunnar hér. Það
hefur verið og er afskaplega
góður andi, það er hlutur sem
ég er virkilega ánægður með.“

Nýtt starf í KeflavíkNýtt starf í KeflavíkNýtt starf í KeflavíkNýtt starf í KeflavíkNýtt starf í Keflavík
– Nú ert þú að fara taka við

starfi í Keflavík, hvernig
leggst það í þig?

„Það leggst fyrst og fremst
vel í mig og ég er mjög spennt-
ur. Keflavíkursókn telur um
átta þúsund manns og þar er
nóg um að vera, mikill erill
hugsa ég. Það eru tímamót
framundan í söfnuðinum,
langt í þau að vísu en 2015
verður söfnuðurinn 100 ára.
Mér finnst mjög spennandi að
miða við þann tímapunkt fyrir
stefnumótun í safnaðarstarf-
inu. Hvernig viljum við að
safnaðarstarfið verði á 100 ára
afmælinu, það er skemmtilegt
að velta þeirri spurningu fyrir
sér. Það er mjög öflugur hópur
sem er þar í sóknarnefndinni,

virkilega góður og öflugur
hópur. Aðstaðan er auk þess
fyrsta flokks. Búið er að
byggja nýtt safnaðarheimili
sem er einstaklega vel heppn-
að. Þar á ég líka frændfólk og
þekki mjög vel til í Keflavík
svo að mér þykir þetta mjög
spennandi og jákvætt. Þegar
ég hef mætt þarna hef ég feng-
ið mjög góðar og hlýjar mót-
tökur frá fólki, sérstaklega
þeim sem starfa í söfnuðinum.
Þessar deilur sem staðið hafa,
hafa blessunarlega ekki beinst
gegn mér en ég vona að þær
fari nú að hjaðna. Það liggur
ljóst fyrir og er alveg skýlaust
af hálfu sóknarnefndarinnar,
að það er eindreginn vilji fyrir
því að sr. Sigfús haldi áfram
að þjóna í sókninni og ég vona
að svo verði.“

– Það eru semsagt tveir
prestar sem starfa þar?

„Já, þetta er sókn með
tveimur þjónandi prestum,
það er semsagt sóknarprestur
og prestur. Sr. Sigfús er prest-
ur þarna og verður það von-
andi áfram. Ég vona að við
munum eiga gott og gefandi
samstarf.“

– Hver er munurinn á sókn-
arpresti og presti?

„Það er lítill munur þar á.
Það er í raun það að sóknar-
prestur er ábyrgur fyrir því að
skýrslum og gögnum sé skilað
og hann hefur meira vægi
gagnvart þeirri stefnu sem
tekin er í samráði við sóknar-
nefnd en áhugasamur prestur
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Á morgun hefst í Perlunni í Reykjavík sýningin Perlan Vestfirðir, sem Atvinnuþróunar-
félag Vestfjarða stendur fyrir í samvinnu við Markaðsstofu Vestfjarða. Sýningin stendur
yfir dagana 5. til 7. maí. Svo sem ráða má af nafni sýningarinnar er markmiðið að kynna
Vestfirði á breiðum grundvelli; benda öðrum landsmönnum á staðreynd að hér er eftir
mörgu að slægjast. Til að koma þessu öllu til skila svo vel fari þarf margar hendur; fjöldi
sýnenda kemur því að verki, sveitarfélög fyrirtæki og einstaklingar.

Þetta er í annað sinn sem efnt til til sýningar af þessu tagi. Fyrri sýningin, sem fram fór
maí 2002, heppnaðist framar björtustu vonum. Hátt í 20 þúsund gestir mættu í Perluna og
ekki varð annað ráðið af viðtökum þeirra en að almenn ánægja hafi ríkt með sýninguna.
Með hliðsjón af þeirri reynslu er rétt og skylt að taka þráðinn upp að nýju.

 Þótt ekki liggi fyrir neinar formlegar samþykktir sveitarstjórna á Vestfjörðum bendir
flest til að Vestfirðingar ætli að halda sig til hlés í álverskapphlaupinu, sem stóriðja á Ís-
landi virðist nær eingöngu snúast um. Þetta merkir þó ekki að Vesfirðingar ætli sér hjásetu
með öllu. Þeirra stóriðja er á öðrum sviðum.

Í nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar kemur fram að nær 40% sumarferðalanga á Íslandi
koma til Vestfjarða. Hér hefur orðið mikil breyting á frá því sem áður var. Sú mikla

umfjöllun og kynning sem átt hefur sér stað um Vestfirði á undanförnum árum, um stór-
brotna náttúru landshlutans, griðland Hornstranda og sérstöðu á margan hátt, á eflaust
hvað mestan þátt í viðsnúningnum. Lofsamleg ummæli fjölda erlendra ferðalanga er
hingað hafa komi vega þungt. Mikill meirihluti þeirra hefur hug á að koma aftur. Í sum-
ar er von á fleiri skemmtiferðaskipum til Vestfjarða en nokkru sinni fyrr og á næsta ári
stefnir í enn eitt metárið. Þessar heimsóknir hafa mikla þýðingu. Enginn sér fyrir end-
ann á sjóstangaveiði útlendinga, ævintýri sem byrjar með af meiri krafti en nokkurn
hafði órað fyrir. En gleymum því ekki að Hornstrandirnar einar og sér eru perla sem
okkur ber að varðveita með öllum tiltækum ráðum.

Sýningin Perlan Vestfirðir er þarft framtak. Hún er tækifæri til vekja athygli á
landshluta sem fjölmargir Íslendingar hafa aldrei augum litið og vita lítið meira um en
mörg okkar um fjarlæg ríki; hún er tækifæri til að vekja athygli fjárfesta á því að fyrir-
tæki geta geta náð árangri utan borgríkisins á suðvestur horninu.

Útflutningsverðlaun forseta Íslands til ísfirska fyrirtækisins 3X-Stál ehf síðasta vetr-
ardag tekur þar af allan vafa.

   s.h.

Vinna íVinna íVinna íVinna íVinna í
gestamóttökugestamóttökugestamóttökugestamóttökugestamóttöku

Hótel Ísafjörður óskar eftir að ráða í
framtíðarstarf í gestamóttöku Hótels
Ísafjarðar.

Starfsmaður þarf að hafa gott vald á
íslensku og ensku, auk þess að kunna á
helstu tölvuforrit. Færni í mann-legum
samskiptum nauðsynleg. Vaktavinna.

Einnig laus sumarstörf.
Upplýsingar veitir hótelstjóri á staðum.

Aðalfundur Ferðamála-Aðalfundur Ferðamála-Aðalfundur Ferðamála-Aðalfundur Ferðamála-Aðalfundur Ferðamála-
samtaka Vestfjarða 2006samtaka Vestfjarða 2006samtaka Vestfjarða 2006samtaka Vestfjarða 2006samtaka Vestfjarða 2006

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða verður haldinn í Víkurbæ
Bolungarvík 12. og 13. maí n.k.

Föstudagur 12. maíFöstudagur 12. maíFöstudagur 12. maíFöstudagur 12. maíFöstudagur 12. maí
Kl. 14:Kl. 14:Kl. 14:Kl. 14:Kl. 14:   Kynning á klasaverkni í ferðaþjónustu Dorothee Lubecki
Kl. 20-22:Kl. 20-22:Kl. 20-22:Kl. 20-22:Kl. 20-22:  Jón Pál Hreinsson kynnir Markaðsskrifstofu Vestfjarða.
Haukur Vagnsson ræðir um markaðssetningu á netinu. Anna Vilborg
Einarsdóttir MS, ferðamálafræðingur. Ferðalög til fortíðar.
Sjávarbyggðir,arfleifð og nýsköpun í ferðaþjónustu.

Laugardagur 13. maíLaugardagur 13. maíLaugardagur 13. maíLaugardagur 13. maíLaugardagur 13. maí
Kl. 9-11: Kl. 9-11: Kl. 9-11: Kl. 9-11: Kl. 9-11:  Aðalfundur:
Dagskrá:  Venjuleg aðalfundarstörf. Lagabreytingar. Önnur mál
Kl. 11-12:Kl. 11-12:Kl. 11-12:Kl. 11-12:Kl. 11-12:  Kynnt ýmis verkefni sem Ferðamálasamtök Vestfjarða eru að
vinna að.

Hádegisverður

Kl. 13-16:Kl. 13-16:Kl. 13-16:Kl. 13-16:Kl. 13-16: Árni Bragason forstöðumaður náttúruverndarsviðs Umhverfis-
stofnunar, Halldór Halldórsson bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ og Þorleifur
Eiríksson hjá Náttúrustofu Vestfjarða flytja erindi um umhverfismál og
þjóðgarða. Atvinnu og ferðamálafulltrúar Vestfjarða fjalla um ferðatengd
verkefni sem eru í gangi.
Kl.16-18:Kl.16-18:Kl.16-18:Kl.16-18:Kl.16-18:  Skoðunarferð
Kl.19.30: Kl.19.30: Kl.19.30: Kl.19.30: Kl.19.30:  Sameiginlegur kvöldverður og skemmtun á laugardagskvöldið.
Kl. 23:  Kl. 23:  Kl. 23:  Kl. 23:  Kl. 23:  Dansleikur með hljómsveitinni Sixties

Á sunnudaginnsunnudaginnsunnudaginnsunnudaginnsunnudaginn verður boðið upp á óvissuferð í boði heimamanna.

Allir áhugamenn um ferðamál á Vestfjörðum velkomnir.
Nánari upplýsingar um fundinn og gistingu Bolungarvík www.fmsv.is

Stjórn Ferðamálasamtaka Vestfjarða

Ekið var á stúlku á níunda
ári í Hnífsdal rétt upp úr
hádegi síðastliðin miðviku-
dag og þykir mikil mildi að
ekki fór verr en stúlkan slapp
með skrámur. Hún var að
koma út úr strætisvagni sem
stöðvaði þar sem ekki er
hefðbundin stoppistöð. Að
sögn lögreglunnar stoppaði
næsti bíll fyrir aftan strætis-
vagninn en þriðji bíllinn fór
fram úr með þeim afleiðing-

um að hann lenti á stúlkunni.
„Strætisvagninn stoppaði
fjörumegin götunnar en
íbúar Hnífsdals hafa marg-
oft rætt við ökumenn stræt-
isvagnanna að stoppa ekki
þeim megin. Börnin þurfa
þá að fara yfir aðalgötu og
er mikil traffík þarna fram-
hjá og bara spurning um
velferð barnanna“, sagði
Kristján Sverrisson faðir
stúlkunnar sem ekið var á.

Ekið á stúlku
í Hnífsdal

Ingibjargar Sigrúnar Jóhannsdóttur
frá Barðastöðum í Staðarsveit, síðast til heimilis á Hlíf I á ísafirði

Sigríður Ýr Ham Lester Ham
Jóhann Adólf Haraldsson Fjóla Hannibalsdóttir

Pétur Orri Haraldsson Erla Kristín Hallsdóttir
Magnús Hlynur Haraldsson Kristín Ósk Þórarinsdóttir
Sýta Rúna Dal Haraldsdóttir Lárus Erlendsson

Gróa Linddís Dal Haraldsdóttir Björn Anton Einarsson
Helga Guðrún Dal Haraldsdóttir Magnús Örnólfur Jóhannsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur
samúð og hlýhug við andlát og útför ástkærra

móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu

Sérstakar þakkir til lækna og hjúkurnarfólks á Heilbrigðisstofnun
Ísafjarðar og starfsfólks Hlífar

Stærðarinnar bjarg féll á
veginn við Hvalskurðará í
Skötufirði á mánudag. Bjargið
olli skemmdum á vegriði við
brúna og slitlagi, og lokaði
annarri akrein vegarins þar til

það var fjarlægt. Lögreglu var
tilkynnt að bjargið væri á
veginum og lét hún Vega-
gerðina vita. Vegagerðin fékk
Sigmund H. Sigmundsson á
Látrum í Mjóafirði til liðs við

sig og fór hann á dráttarvél og
ýtti bjarginu útaf veginum og
niður fyrir hann.

Mynd: Hilmar ÞorbjörMynd: Hilmar ÞorbjörMynd: Hilmar ÞorbjörMynd: Hilmar ÞorbjörMynd: Hilmar Þorbjörnsson.nsson.nsson.nsson.nsson.

Bjarg féll á veginn
í Skötufirði
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Lilja Rafney Magnúsdóttir á Suðureyri

Þjóðlegir réttir með alþjóðlegu ívafi
Sælkeri vikunnar ætlar að

bjóða upp á létta rétti, þjóð-
lega en með alþjóðlegu ívafi.
Hún segir að það sé tilvalið
á yfirstandandi steinbítsver-
tíð að prófa steinbít í nýjum
búning. Einnig býður hún
upp á ferskt og gott salat
með rækjum og fetaosti. Í
eftirrétt er kókósbollufylling
í pönnukökur eða vöfflur.

Salat með
rækjum og fetaosti

1 haus jöklasalat.
1 stk. Rauðlaukur.
¼ stk. Agúrka.

½ stk.græn paprika.
1 glas fetaostur í kryddlegi.
1 dl furuhnetur.
2 dl brauðteningar.
300 g stórar rækjur.

Rífið salatið í stóra skál
sneiðið lauk og skerið agúrku
og papriku í bita og blandið
saman við fetaost og rækjur,
kryddleginum hellt yfir.
Brauðteningum og stráið furu-
hnetum yfir um leið og salatið
er borið fram með góðri salat-
sósu að eigin vali.

Steinbítur í súrsætri sósu

800 g steinbítur roðlaus og
beinlaus.
1 tsk. Engifer.
½ laukur.
1 stk hvítlauksrif.
1 bolli vatn.
½ bolli tómatssósa.
1-2 msk edik.
1 msk sykur.
1 tsk sojasósa.
1 msk. Olífuolía til steik
ingar.
Kartöflumjöl.

Skerið steinbítinn í strimla
og saxið laukinn,hvítlaukinn
og engiferinn smátt. Allt

snöggsteikt á pönnu í ólífu-
olíunni. Þá er vatninu, tómats-
sósunni, edikinu, sojasósunni
og sykrinum bætt á pönnuna
og sósan þykkt með kartöflu-
mjölinu sem búið er að hræra
út í köldu vatni. Smakkið til
með salti og pipar og e.t.v.
örlitlum kjötkrafti. Meðlæti
eru kartöflur eða hrísgrjón og
sojasósa.

Kókósbollufylling í
pönnukökur eða vöfflur
2 ½ dl rjómi þeyttur.
3 kókosbollur stappaðar.
1 bolli bláber (fersk)

1 bolli jarðaber (fersk) skor
in í sneiðar.

Blandið öllu saman og
setjið á pönnukökur eða berið
það framm með vöfflum.

Bragðbæta má með uppá-
halds líkjör hvers og eins.

Ég skora á Jónu Bene-
diktsdóttur á Ísafirði að
koma með næstu uppskrift.

Ársfundur Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga 2006

Ársfundur Lífeyrissjóðs Vestfirðinga verður haldinn í Félags-
heimilinu Patreksfirði  laugardaginn 13. maí 2006  kl. 12.00.

Dagskrá fundarins:
 1. Skýrsla stjórnar
 2. Kynning ársreiknings 2005
 3. Tryggingafræðileg úttekt
 4. Fjárfestingarstefna sjóðsins
 5. Stjórnarkjör
 6. Laun stjórnarmanna
 7. Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins
 8. Hækkun réttinda
 9. Önnur mál
Fundurinn er opinn öllum greiðandi sjóðfélögum og lífeyris-

þegum.
Sjóðfélagar eru hvattir til að nýta sér rétt sinn og mæta á ársfund

sjóðsins, en eru beðnir að staðfesta þátttöku sína við skrifstofu
sjóðsins í síðasta lagi föstudaginn 12. maí 2006.

Lífeyrissjóður Vestfirðinga Hafnarstræti 9-13, 400 Ísafjörður Sími
4564233 - fax 4564710

Heimasíða: www.lvest.is - Netfang: afgr@lvest.is

Jónínu G. Kristinsdóttur
                            Guðmundur Óli Kristjánsson Lyngmo

Sigurlína Jónasdóttir Magnús Gauti Gíslason
Linda G. Lyngmo Haukur Eiríksson

                                      Margrét E. Guðbjartsdóttir
Arnar Kristinsson Ingibjörg Jónasdóttir

og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar,

móður okkar, tengdamóður, dóttur, systur,
mágkonu og ömmu

og langömmu

Stuðningsmenn séra Sig-
fúsar mótmæltu í Keflavík

Um hundrað manns
mættu við upphaf presta-
stefnu í Keflavík á dögunum
og mótmæltu því að gengið

hafi verið framhjá sr. Sigfúsi
Ingvasyni við ráðningu sr.
Skúla Sigurðar Ólafssonar í
embætti sóknarprests í Kefla-

vík. Mótmælendur afhentu
biskupi Íslands, Karli Sigur-
björnssyni, bréf þar sem óskað
er eftir því að viðunandi lausn
sem allir geti unað verði
fundin á málinu. Biskup sagði
mótmælendum að ráðning sr.
Skúla í embætti sóknarprests
hefði ekki áhrif á stöðu sr.
Sigfúsar við kirkjuna. Þá sagði
biskup einnig að hann vonað-
ist til að Skúli og Sigfús gætu
starfað saman, kirkjunni til
hagsbóta. Frá þessu er sagt í
Fréttablaðinu. Töluverðar
deilur hafa risið í kringum
skipun í embætti sóknarprests
í Keflavík og m.a. söfnuðu
stuðningsmenn sr. Sigfúsar

nafnalistum á netinu með um
4400 nöfnum. Það skal þó
tekið fram að ekki er hægt að
fullyrða hve margir þeirra sem
skráðu nöfn sín hafi verið
sóknarbörn Keflavíkurkirkju.
Það skal einnig tekið fram að
skiptar skoðanir um val á
sóknarpresti í Keflavíkur-
prestakalli beinast ekki að
persónu þeirra tveggja presta
sem hlut eiga að máli. Þá hafa
fulltrúar stuðningsmanna sr.
Sigfúsar tekið fram að þeir
hafi ekkert á móti sr. Skúla,
þeir vilji einungis lýsa yfir
stuðningi við sr. Sigfús.
Sr. Skúli hefur starfað sem
sóknarprestur á Ísafirði síðan

í október sl. í fjarveru sr.
Magnúsar Erlingssonar. Hann
var meðal níu umsækjenda um
embætti sóknarprests í Kefla-
vík og mælti meirihluti val-
nefndar með honum. Ekki
náðist samstaða um tillöguna
og mælti minnihlutinn með
sr. Sigfúsi. Þar sem nefndin
klofnaði í vali sínu og náði
ekki samstöðu var málinu
vísað til biskups Íslands sem
lagði til við dóms- og kirkju-
málaráðherra að sr. Skúli yrði
skipaður sóknarprestur í
Keflavík, sem hann svo gerði
18. apríl sl.

–gudrun@bb.is
Keflavíkurkirkja.

Nýtt bloggkerfi hefur verið
tekið í notkun en að því
stendur Ísfirðingurinn Baldur
Páll Hólmgeirsson. „Ég sé um
forritunina og félagi minn að
sunnan sér um graffíkina.
Þarna býðst meira úrval af
útlitum og mér finnst meiri
stíll vera yfir þessu kerfi en
þeim sem maður hefur áður

séð“, segir Baldur Páll sem er
starfsmaður hjá tölvuþjón-
ustunni Snerpu en þar er
einmitt verið er að byggja upp
vefhönnunardeild. Kerfið var
tekið í notkun í mars og nú
þegar eru komnar yfir 2500
síður innan þess.

„Það kostar ekkert að fá
einfalda bloggsíðu en ef fólk
vill kaupa aukahluti eins og
myndakerfi þá er það einnig
hægt. Það er líka munurinn á
þessu kerfi og öðrum að þetta
hefur innfalið myndakerfi“,
segir Baldur Páll. Að sögn
hans hefur kerfið fengið góð
viðbrögð enda hefur bloggæði
heltekið landann í síauknum
mæli undanfarin ár. „Þetta er
góð byrjun en við erum alltaf
að vinna í því að bæta kerfið.“
Nánar má lesa um bloggkerfið
á slóðinni bloggar.is.

– thelma@bb.is

Ísfirðingur forritar
nýtt bloggkerfi

Vestfirskum leik-
skólabörnum

fækkar milli ára
Leikskólabörn á Vestfjörð-

um voru 376 talsins í fyrra
eða 78% barna á leikskólaaldri
í fjórðungnum. Börnum í
leikskóla fækkaði um sjö frá
árinu áður. Ef litið er lengra
aftur í tímann voru 510 leik-
skólabörn á Vestfjörðum árið
2000 eða 79% barna á leik-
skólaaldri. Algengast er að
börn séu 8 klukkustundir í
leikskólanum á dag en það
voru 143 börn í fyrra. 150
börn voru í 6 klukkustundir
eða færri, 56 börn í 7 klukku-
stundir og 27 börn í 9 klukku-
stundir á dag.

– gudrun@bb.is

Magnús
Óskarsson
bauð lægst

Fjórir aðilar buðu í fram-
leiðslu niðurrekstrarstaura á
Norðvestursvæði Vegagerð-
arinnar, sem boðin var út fyrir
skemmstu. Lægst bauð
Magnús Óskarsson á Akra-
nesi,  rúmlega 8,9 milljónir,
sem er ekki nema 55,5% af
áætluðum kostnaði. B. Astv.
Benediktsson, steypustöðin á
Hvammstanga bauð 14,5
milljónir, sem er 90,2% af
áætluðum kostnaði, Loftorka
í Borgarnesi bauð 15,5
milljónir eða 96,5 af áætl-
uðum kostnaði og Ásel ehf. á
Ísafirði bauð 25 milljónir, eða
155,7% af áætluðum kostn-
aði. Staurarnir skulu allir
afhendir fyrir 1. september
2006.

– eirikur@bb.is
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Fjármagn til
geðfatlaðra

Svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra á Vestfjörðum hefur
óskað eftir fjármagni frá
félagsmálaráðuneytinu til að
byggja upp heildstæða þjón-
ustu við geðfatlað fólk í Ísa-
fjarðarbæ. Umsóknin tengist
áformum stjórnvalda um að
byggja upp þjónustu við

geðfatlaða fyrir hluta af því
fjármagni sem fékkst við
sölu Símans. Málið var
kynnt á fundi félagsmála-
nefndar Ísafjarðarbæjar ný-
lega en starfsmaður skóla-
og fjölskylduskrifstofu
hefur tekið þátt í undirbún-
ingi málsins.

Atvinna
Óskum eftir að ráða trésmiði, múrara og

verkamenn til starfa. Mikil vinna framundan.
Upplýsingar gefur Hermann í símum 456-
6600 og 861-1442

Vestfirskir Verktakar ehf.

Guðrún H. Tulinius hlýtur
spænska viðurkenningu

fyrir ljóðaþýðingar

Chileska ljóðskáldið Pablo Neruda.

Bókin Hæðir Machu Picchu
sem þýdd var af Guðrúnu
Höllu Tulinius sem ættuð er
frá Ísafirði var nýlega valin
bók ársins af menningar-
miðstöð í Barcelona. Í tilefni
þess fór Guðrún til Barcelona
og las upp úr bókinni og flutti
erindi fyrir fullum sal af fólki.
„Bókin er eftir Pablo Neruda
sem var Nóbelskáld og eitt af
allra fremstu skáldum í Suður-
Ameríku og jafnvel allra
þeirra sem mæla á spænskri
tungu. Í bókinni eru teikningar
og Isabel Allende skrifaði
innganginn. Hún er bæði á
spænsku og íslensku og henni
fylgir líka stutt kvikmynd sem
ég gerði um ferðalag mitt til
Machu Picchu. Ég er búin að
útbúa verkefnahefti fyrir þá
sem vilja lesa bókina og þá á
fyrst að horfa á myndina, síðan
skoða teikningarnar og svo
lesa ljóðin“, segir Guðrún.
Guðrún var einnig ein af fimm
sem tilnefnd voru til Íslensku
þýðingarverðlaunanna en þau
féllu í skaut Ísfirðingsins
Rúnars Helga Vignissonar.

Í ritdómi Maríu Gestsdóttur á
menningarvefritinu kistan.is
segir meðal annars um verkið:
„Hæðir Machu Picchu birtist
fyrst á prenti árið 1947, en
myndar einnig einn af
fimmtán hlutum ljóðabókar
Nerudas, Canto General, sem
var gefin út í Mexíkó 1950,
þegar ljóðskáldið var í útlegð
frá heimalandi sínu. Hann
vann að bókinni á meðan hann
var í felum í Chile eftir að
hafa gagnrýnt forseta landsins
fyrir svik og fengið á sig
handtökuskipun fyrir vikið.
Hann hafði handritið með sér
í hnakktöskunni þegar hann
flúði land á hestbaki yfir
Andesfjöllin til Argentínu.
Canto General er saga Suður
Ameríku í ljóðum, frá upphafi
tímans til daga skáldsins. Hún
er líka saga mannsins, sem
þarf að lifa með duttlungafullri
náttúrunni og í samfélagi við
aðra menn. Þetta eru pólitísk
ljóð, ástarljóð, náttúruljóð,
söguleg ljóð. Che Guevara
hélt mikið upp á ljóðin og las
úr bókinni fyrir menn sína og

þegar hann var myrtur í
Bólivíu 1967 hafði hann
aðeins tvær bækur í fórum
sínum, stærðfræðibók og
Canto General. Þegar Pablo
Neruda hlaut bókmennta-

verðlaun Nóbels árið 1971
töldu margir að Canto General
hefði vegið þungt, en bókin
þykir eitt hans besta verk.“

– gudrun@bb.is

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á
DEILISKIPULAGU FYRIR LÓÐINA
AÐ SUNDSTRÆTI 45, ÍSAFIRÐI

Með vísan til 1. mgr. 26. gr. skipu-
lags og byggingarlaga nr. 73/1993 er
hér með auglýst eftir athugasemdum
við tillögu að breytingum á deiliskipu-
lagi lóðarinnar að Sundstræti 45, Ísa-
firði. Breytingin tekur til breyttrar
notkunar á lóðinni þannig að atvinnu-
hús á lóðinni breytist í íbúðar- og
þjónustuhúsnæði. Á jarðhæð hússins
er gert ráð fyrir bílgeymslum og þjón-
ustu en íbúðum á efri hæðum, samtals
13 íbúðir. Heimilt verður að hækka
núverandi hús á lóðinni um eina hæð,
mænishæð verði allt að 15 metrar.
Bílstæði fyrir 16 bíla verða á lóð við
Fjarðarstræti.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með miðvikudeg-
inum 3. maí til og með miðvikudeg-
inum 31. maí 2006. Tillagan verður
jafnframt aðgengileg á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is/
umhverfissvid.php.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuni að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingartill-
öguna. Frestur til að skila inn athuga-
semdum rennur út miðvikudaginn
14. júní 2006.
Skila skal athugasemdum á bæjar-
skrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórn-
sýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast samþykkir henni.

Ísafirði, 25. apríl 2006.
Stefán Brynjólfsson,

 byggingarfulltrúi.

Endurvinnslan lokuð
vegna vatnstjóns

Vatnstjón varð í húsnæði
endurvinnslunnar á Ísafirði
þegar loftventlar á vatns-
kerfinu gáfu sig. Tjónið upp-
götvaðist á þriðjudagsmorgun
en heitt vatn hafði flætt og
urðu skemmdir af völdum
þess og mikillar gufu. Að sögn
Ingibjargar S. Guðmunds-
dóttur forstöðumanns hæf-
ingarstöðvarinnar Hvestu
urðu skemmdir inni í endur-
vinnslunni þar sem ljós
hrundu niður úr lofti og

loftplötur eyðilögðust vegna
raka. Minni skemmdir urðu
einnig í húsnæði hæfingar-
stöðvarinnar en endurvinnslan
er í viðbyggingu stöðvarinnar.
Ingibjörg segir iðnaðarmenn
hafa brugðist skjótt við og nú
er verið að þurrka, þrífa og
gera við. Endurvinnslan
verður lokuð á meðan á við-
gerðum stendur en stefnt er
að því að opna aftur kl. 13 á
föstudag.

– gudrun@bb.is
Endurvinnslan er til húsa í viðbyggingu gamla

pósthússins sem nú hýsir hæfingarstöðina Hvestu.

Gripir smíðaðir á sama hátt
og víkingar gerðu forðum

Þriggja daga námskeið í
gerð gripa úr beini, horni,
bronsi og silfri í víkingastíl
var haldið á Þingeyri um
helgina. Var það undir leið-
sögn Guðmundar Sigurðs-
sonar handverksmanns frá
Akranesi. Námskeiðið var
haldið í Slysavarnahúsinu á
Þingeyri, en hluti kennslunnar

Sighvatur Jón Þórarinsson, bóndi á Höfða, stendur
fagmannlega að málum í eldsmiðjunni á Þingeyri og

dóttir hans, Erla, horfir á. Mynd: thingeyri.is.

fór fram í Vélsmiðju Guð-
mundar J. Sigurðssonar og co
hf. Þar voru gripir steyptir í
málm á sama hátt og víkingar
gerðu á sínum tíma. Það var
félagið Víkingar á Vest-
fjörðum stóðu fyrir nám-
skeiðinu. Frá þessu var greint
á Þingeyrarvefnum.

– thelma@bb.is
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Eplið og eikin
Guðmundur M. Kristjáns-

son, hafnarstjóri á Ísafirði, og
sonur hans Örn Elías Guð-
mundsson erum Ísfirðingum,
Vestfirðingum og jafnvel lands-
mönnum öllum að góðu kunn-
ir. Guðmundur, eða Muggi
eins og hann er jafnan nefndur,
hefur unnið frækna sigra við
fiskveiðar auk þess sem hann
hefur kennt mörgum mannin-
um víða um heim að draga
bröndu úr sjó, á meðan Örn
Elías, Öddi eða Mugison, er
leiðarljós íslenskrar tónlistar
um þessar mundir. Bæjarins
besta fór þess á leit að fá viðtal
við feðgana skömmu eftir
páska. „Heyrðu, þú kemur
bara í mat til Súðavíkur“, segir
Örn í símann. „Rúna er að
fara að gera pizzu. Ég læt
pabba bara kippa þér með“.

Um hálftíma síðar erum við
staddir úti í Súðavík, í húsi
tengdamóður Arnar, móður
Rúnu, Kristínu Lilju Kjartans-
dóttur. „Eigum við ekki að
vera úti“, segir Örn. „Ég er
búinn að hanga inni í allan
dag. Við getum bara tekið
kollana með okkur út á tröpp-
ur“. Stutta stund tvínónum við
á þröskuldinum, þangað til
Örn tekur af skarið og við
komum okkur fyrir.

„Ég hefði átt að fara í skó,
ég ætla að sækja skóna“, segir
Muggi þegar hann er rétt sest-
ur og stekkur á fætur.„Ég
mæti ekki í blaðaviðtöl

á sokkaleistunum“, segir hann.
„Hvorki í Súðavík né annars
staðar“.

Það tekur nokkra stund að
koma þeim drengjum í gír fyr-
ir viðtal; feðgarnir taka lífinu
ekki alvarlega og eru duglegri
en flestir við að teyga lífselixír
hlátursins, og fyrstu tíu mínút-
urnar er vart gert annað en að
hlæja.

– Hvaðan eru þið?
„Pabbi minn er ættaður frá

Nauteyri inn í Ísafjarðardjúpi
og Trékyllisvík á Ströndum.
Mamma er úr Reykjafirði, N-
Ísafjarðarsýslu“, segir Muggi.
„Ég er svo fæddur og uppalinn
í Bolungarvík. Ég er 26 eða
27 ára þegar við fluttum til
Afríku. Bjó í Bolungarvík
fram að þeim tíma fyrir utan
námsárin í Reykjavík. Þá er
Öddi sex ára, hann fæddist í
Reykjavík þegar ég er tvítugur
á síðasta árinu mínu í stýri-
mannaskólanum. Hann fæðist
í september 1976 og við flytj-

um heim til Bol-
ungarvíkur um
sumarið. Það

sumar var ég á sjó á Guðmundi
Péturs, fiskaði meðal annars
við Grænland.“

– Var hann fallegur dreng-
ur?

„Já, yndislega fallegur dreng-
ur.“

„Þú sagðir alltaf að ég hefði
verið ljótt barn“, grípur Örn
fram í.

„Nei!“
„Jú, þú sagðist aldrei hafa

séð ljótara barn.“
„Það er lygi.“
„Þú sagðir að það væri ótrú-

legt hvað hefði ræst úr þessu
ljóta barni.“

„Ég hef aldrei sagt þetta.
Örn Elías var strax áferðar-
fallegur, og hann var líka þægt
barn. Hann grét aldrei og var
aldrei til vandræða með eitt
né neitt.“

Á faraldsfætiÁ faraldsfætiÁ faraldsfætiÁ faraldsfætiÁ faraldsfæti
– Þið hafið búið ansi víða?
„Já. Þegar Örn er sjö ára

flytjum við til Grænhöfðaeyja
og erum þar í þrjú ár.“

„Þaðan fórum við í Breið-
holtið“, segir Örn. „Frá Breið-

holtinu fórum við aftur til
Grænhöfðaeyja. Frá

Grænhöfðaeyjum í
gamla bæinn, á Kára-

stíginn. Frá Kárastíg
enn aftur til Græn-
höfðaeyja. Svo
aftur í Breiðholt-
ið. Úr Breið-
holtinu til
Hríseyjar. Frá
Hrísey til Bú-
staðahlíðar.

Þar varð ég eftir í Bústaðahlíð
og hann fór til Falklandseyja.
Falklandseyjar-Ísland, Ísland-
Argentína, Argentína-Ísland,
Ísland-Rússland, Rússland-
Ísland...“

„Svo var ég eitthvað í Evr-
ópu“, segir Muggi. „Eftir það
kenndi ég aftur námskeið við
sjómannaskólann í Græn-
höfðaeyjum, 1999. Svo fer ég
til Malasíu í þrjú ár.“

– Örn Elías, hvað ert þú að
gera eftir að leiðir skiljast
tímabundið í Bústaðahlíðinni?

„Ég klára tíunda bekkinn á
Laugum. Við bjuggum svo í
hlíðunum og vorum með bíl-
skúr, og ég var mikið með
einhverjar hljómsveitir þar.
Var alltaf að hætta í fram-
haldsskólanum og byrja aft-
ur.“

„Hann notaði alltaf verk-
föllin til að hætta“, segir
Muggi og hlær. „Það var svo
mikið um verkföll á þessum
tíma.“

„Ég hætti og hætti og ætlaði
bara að vera í hljómsveit og
vinna. Fór að vinna í saltfiski
og einhverjum sams konar illa
borguðum vinnu. Ég var eitt
sumar vestur í Bolungarvík á
trillu. Svo vann ég eitthvað
með þroskaheftum líka.“

„Þú varst nú háseti hjá mér,
á tveimur skipum. Við fórum
meðal annars í Smuguna.“

„Já, það var sumarið 1995.
Tvö sumurin þar á undan hafði
verið fín veiði þarna...“

„Mokveiði“, segir skip-
stjórinn.

„...en svo mætti ég þarna.
Fyrstu tvær vikurnar held ég
að við höfum ekki einu sinni
náð fyrir tryggingunni.“

„Fiskeríið í Smugunni var
þannig að það var kannski
steindautt í lengri tíma og svo
brast á mokveiði í nokkra
daga. Þá var þetta bara spurn-
ing um hver hafði afkasta-
mesta mannskapinn og vinn-
slulínuna til að komast yfir
sem mest á sem minnstum
tíma.“

„Ég dró þetta svolítið nið-
ur“, segir Örn og hlær. „Ég
hékk alltaf upp í brú hjá kall-
inum því það var yfirleitt ekk-
ert að gera. Við bjuggum til
marga skemmtilega leiki. Að-
alleikurinn var fýluleikurinn.
Þá hámaði maður í sig majon-
es og alls konar ógeð til að
geta gert verri prumpufýlu.
Svo vorum við líka að keppa
um hvor gæti lyktað verr.“

„Svo var gefin einkunn“.

– Hvor ykkar var betri í
þessu?

„Hann er náttúrulega meist-
arinn“, segir Örn Elías. „Mað-
ur var svolítið í læri hjá honum
þarna úti á sjó.“

„Þetta er eins og í íþróttun-
um, það er reynslan sem skipt-
ir máli“, segir Muggi. „Ég var
eldri.“

„Það var oft ekki líft þarna
fyrir þriðja aðilann. Þá vorum
við búnir að vera að toppa
hvorn annan í einhvern tíma.“

– Hvað voru þið lengi á sjó
saman?

„Við vorum fjóra mánuði á
þessum bát“, segir Muggi.

„En það var ekki nema vika
á fyrri bátnum, ísfisktogaran-
um“, segir Örn. „Eitthvað svo-
leiðis. En það voru fjórir mán-
uðir á hinum, restin af verk-
fallinu og svo sumarið“, segir
hann og hlær.

Glasabarn áGlasabarn áGlasabarn áGlasabarn áGlasabarn á
menntaveginummenntaveginummenntaveginummenntaveginummenntaveginum

– Ferð þú svo og klárar
menntaskólann, Örn?

„Já, ég kláraði hann í kvöld-
skóla. Þá var ég að vinna sem
glasabarn á Kringlukránni,
svo var ég líka stuðningsfor-
eldri á þessum tíma fyrir fatl-
aða tvíbura. Auk þessa var ég
bara svona aumingi, að safna
innistæðu fyrir því sem ég er í
dag. Var bara að hvíla mig
fyrir átökin.“ Þá hlæja þeir
feðgar þannig að bergmálar í
fjöllunum.„Svo var ég sendill,
kláraði kvöldskólann og fór
til Bretlands í háskóla. Þar
tók ég BA-próf í fikti.“

– Hvernig var úti?
„Það var helvíti gaman.“
– Hvað varstu lengi þarna?
„Ég var líklega í þrjú og

hálft ár, í það heila tekið. Kíkti
tvisvar niður til Malasíu á
pabba. Í fyrra skiptið sem ég
fór var ég á leiðinni í inntöku-
próf í skólann. Stoppaði í fjóra
daga þar og fór síðan í fimm
vikur út til Malasíu. Það var
alger snilld. Með skemmti-
legri ferðalögum sem ég hef
farið í. Ég var reyndar frekar
illa fyrirkallaður þegar ég var
að fara út. Fékk reglulega alls
kyns kvíðaköst svo ég gat átt
erfitt með andardrátt. Ég var
þess vegna dálítið hræddur við
að fara til útlanda, hafði ekki
farið neitt í svolítinn tíma og
var þar að auki einn að ferðast
mjög langa vegalengd. Pabbi
átti að vera í fríi þegar ég
kæmi út en svo hringir hann í
mig þegar ég er í London og
segir við mig: „Heyrðu Öddi,
ég þarf að fara á sjó í tíu daga.
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Ég er búinn að redda þér gist-
ingu hjá Peter vini mínum, ég
held hann komi og nái í þig.
Þetta reddast. Ég heyri í þér!“

Ég var á leiðinni yfir hálfan
hnöttinn að hitta kallinn og
svo ætlaði hann ekki einu sinni
að vera heima þegar kæmi.
Svo kem ég á staðinn og Peter
reyndist æðislegur gæi. Hann
kenndi mér að drekka gin og
tónik. Ég hugsa að ég hafi
drukkið jafn mikið gin og tón-
ik hjá honum og breski herinn
drakk í fyrra stríði!“

– Ég hélt að gin og tónik
væri meðal við malaríu, frekar
en Malasíu.

„Jú, það er kínínið í tónik-
inu. En það virkar í Malasíu
líka“, segir Muggi og hlær.

„Ég hafði ekki reykt í eitt
eða tvö ár, og pabbi ekki í átta
ár. Pabbi hafði farið út á sjó
og þar reyndi einhver maður
að drepa hann og hann gat
ekkert borðað allan túrinn. Og
þá byrjaði hann aftur að
reykja. Ég var sjálfur á fylleríi
með Peter og byrjaði líka að
reykja. Svo þegar við komum
að sækja hann á flugvöllinn
þá var hann fyrir utan flug-
stöðvarbygginguna með síg-
arettu og við spottuðum hann
þar. Ég gekk að honum, dró
upp sígarettu og sagði: „Hjúk-
kit, ég líka!“ Svo hringdum
við í mömmu og tilkynntum
henni að við værum báðir
fallnir. Svo ferðuðumst við
saman um eyjarnar.“

– Guðmundur, hvernig stóð
á því að þú þurftir að fara á sjó
með svona stuttum fyrirvara?

„Ég var í verkefnum þarna
úti og stundum var ég lang-
dvölum í landi. Ég var í því að
kynna fyrir malasískum sjó-
mönnum nýjungar í tækni og
meðförum á veiðarfærum.
Svo hafði dregist lengi að bát-
urinn sem ég átti að fara út
með yrði klár. Ég átti von á
því að vera löngu búinn að
fara út áður en Öddi kæmi, en
svo dróst það alltaf að báturinn
yrði tilbúinn. Svo gerist það
bara um það leyti sem hann er
að koma að báturinn er tilbú-
inn og ég gat náttúrulega ekki
gert neitt nema bara hoppa
um borð og fara út á sjó, klára
þann túr. Maður verður að
standa vaktina.“

LíkvakaLíkvakaLíkvakaLíkvakaLíkvaka
í bjórtjaldinuí bjórtjaldinuí bjórtjaldinuí bjórtjaldinuí bjórtjaldinu

„Í seinna skiptið sem ég
kom sótti pabbi mig til Singa-
púr. Ég flaug þangað af því
það var ódýrara. Ég mætti
þarna og pabbi kom að sækja
mig. Við vorum glaðir að sjá
hvorn annan, í góðum fíling.
Ég spyr pabba hvort hann hafi
ekki bókað okkur inn á gott
hótel. „Flottasta hótelið í bæn-
um“, svarar pabbi. Svo förum
við í leigubíl og pabbi biður
leigubílstjórann að fara með
okkur á Hotel 88. Svo var það
náttúrulega bara á hórugöt-
unni. „Það er svo miklu ódýr-
ara, en alveg sömu gæði!““,
segir Örn og hermir eftir föður
sínum. „En þetta var fínt. Dag-
inn eftir fórum við svo á eitt-
hvað klúbbarölt og ég man
aðallega eftir að við sáum
götuspilara, Singapúrbúa,

hann hefur ekki verið hærri
en 110 cm með kassagítar og
hann hljómaði eins og tuttugu
tonna tunna. Ég hef aldrei á
ævinni heyrt jafn rosalegar
bassadrunur úr jafn litlum
skrokki.“

„Svo þegar við komum
heim af klúbbaröltinu þá var
búið að tjalda á bílaplaninu á
hótelinu, fyrir framan hótel-
ið“, segir Muggi.

„Við héldum bara að þetta
væri bjórtjald, komið oktober-
fest í Singapúr.“

„Svo förum við að tékka á
því hvað þetta er. Þá er þetta
týpísk kínversk aðför að jarð-
arför. Inni í tjaldinu var bara
líkkista og grátandi fólk. Þessi
kona hafði dáið í húsi beint á
móti hótelinu og Kínverjar
trúa því að þeim mun fleiri
sem fáist til að gráta yfir
hinum látna þeim mun betra.
Þess vegna borga þeir fólki
fyrir að gráta yfir líkinu. Það
komust ekki allir fyrir inni í
tjaldinu þarna og þess vegna
hafði myndast biðröð í grát-
kórinn. Þetta var mjög sér-
stakt. Svo fórum við bara inn
á hótel og létum þetta vera.“

„Tjaldið var samt þarna all-
an tímann. Í steikjandi hita
yfir daginn.“

„Fólk fær þarna kaffi og
með því, og svo einhvern pen-
ing.“

– Er þetta vel borgað?
„Ja, við ílengdumst alla-

vega í þessu“, segir Örn og
hlær.

„Höstlaðir„Höstlaðir„Höstlaðir„Höstlaðir„Höstlaðir
á sama tíma“á sama tíma“á sama tíma“á sama tíma“á sama tíma“

„Svo fékk pabbi djobbið
hérna heima. Ég hjálpaði mik-
ið til við það. Mútaði fólki og
hótaði ýmsum ráðamönnum.
Nei... ég segi svona. Ég gerði
það nú ekki. En eftir að pabbi
var byrjaður að vinna hér þá
var ég að verða frekar blankur
úti í Bretlandi. Þá sagði pabbi
mér bara að koma heim og
klára lokaritgerðina og plöt-
una, en þá var ég að gera Lon-
ely Mountain. Ég gæti fengið
að gista hjá honum meðan það
væri að ganga yfir. Svo kynnt-
ist ég Rúnu og pabbi kynntist
Dóru.“

„Við vorum báðir höstlaðir
á sama tíma“, segir Muggi.

„Það var reyndar helvíti gott
þegar pabbi kynntist Dóru.
Þegar ég var nýkominn hingað
fórum við að tína krækling á
Suðureyri og grilluðum hann
inni í Bolungarvík. Svo frétti
ég af einhverju balli á Vagnin-
um þar sem við vorum beðnir
um að syngja fyrir einhverjar
hjúkkur.“

„Já, þetta var óvissuferð
sjúkrahússins á Ísafirði og rút-
an fór með þau vestur í Ön-
undarfjörð. Við höfðum verið
beðnir um að troða upp með
hljómsveitinni, sem var hús-
hljómsveit Flateyrar, Önund-
ur og Halldór Pálssynir og
kompaní. Við ætluðum að
koma sterkir inn um kvöldið
og taka lagið.“

„Við redduðum okkur fari
inneftir og úteftir og erum í
góðu rugli. Það var mikið af
kvenfólki þarna, eins og gefur
að skilja, og þær voru allar

utan í pabba. Ég hef nú ekkert
á móti eldra kvenfólki en ég
hafði mig nú samt hægan. Svo
líður á kvöldið og það er alltaf
fullt á klósettið. Ég hleyp því
út í fjöru með Didda vini mín-
um og við migum bara í kross
í fjörunni. Svo heyri ég eitt-
hvað bankhljóð og lít við, þá
er pabbi að keyra burt í rútunni
með fimmtíu hjúkkum. Ég var
ekki með neina gistingu eða
neitt...“ Og enn á ný brestur á
með miklum hlátursrokum.

„Þetta er nú aðeins fært í
stílinn hjá þér“, segir Muggi
svo þegar hlátrasköllunum
lýkur. „En það var allavega
goodbyes.“

„Ég fékk að gista á Sól-
bakka og pabbi sótti mig dag-
inn eftir. Þetta kvöld kynntist
hann Dóru.“

„Við giftum okkur svo nú í
janúar við Dóra“, segir Muggi.
„Við séra Skúli vorum sam-
starfsfélagar hjá bænum og
ég fékk hann til að pússa okkur
saman heima í stofu. Það
verður mikil eftirsjá að séra
Skúla hér í bænum þegar hann
fer til Keflavíkur, hann er góð-
ur drengur hann Skúli. Nema
hvað, nokkrum dögum eftir
brúðkaupið förum við í fimm
vikna reisu til Malasíu, við
Dóra og systir mín. Við höfð-
um reyndar ákveðið það áður,
ég og Peter vinur minn, að ég
myndi koma til hans þegar ég
yrði fimmtugur, og ég stóð
við það. Það var rosalega gam-
an að koma út aftur, og líka
erfitt að vissu leyti. Peter vinur
minn er veikur af krabbameini
og maður veit ekki hvort mað-

ur sér hann aftur. En við áttum
mjög góðan tíma þarna, það
var alveg geggjað stuð. Við
höfum alltaf gist hjá honum,
átt þar hauk í horni.“

Í skauti framtíðarÍ skauti framtíðarÍ skauti framtíðarÍ skauti framtíðarÍ skauti framtíðar
–En þú, Örn, ætlar þú ekkert

að fara að gifta þig?
„Rúna gengur náttúrulega

með barni og má ekki drekka
næsta árið eða svo. Ég held ég
þurfi að hella hana ansi fulla
til að hún játist mér.“

– En hvað með þann orðróm
að þú ætlir að flytja aftur vest-
ur?

„Já, þú þarft eiginlega að
koma því á framfæri fyrir mig.
Mig langar svo að byggja hús
og kirkju á Ísafirði. Til að það
geti tekist þarf ég eiginlega að
fá alla í bænum til að hjálpa
mér, ég er svo blankur. Ef
allir koma með eina spýtu og
einn nagla ætti þetta að haf-
ast“, segir Örn og skellir upp
úr. „En jú, í alvöru talað, ég
væri alveg til í að flytja til
Ísafjarðar.“

– Nú hefur þú verið mikið á
faraldsfæti, Guðmundur, ertu
kominn til Ísafjarðar til að
vera?

„Ég vona það. Mér líkar vel
hér. Ég er einn af þeim mönn-
um sem þrífst illa í Reykjavík,
ég hef átt heima þar og þrífst
ekki vel þar. Mér líkar mjög
vel á Ísafirði og er mjög
ánægður í því starfi sem ég er
í. Það er ekkert annað í spil-
unum en það. Hins vegar er
ekki að neita því að ég hef
fengið nokkur tilboð um að

fara erlendis aftur, en ég hef
ekki tekið því. Meðal annars
bauðst mér að vera skipstjóri
fyrir konungsfjölskylduna í
Abu Dhabi. Ég eyddi einu
jólafríi með prinsinum þar og
kenndi honum að nota veiðar-
færi sem við Hemmi vinur
minn höfðum hannað fyrir bát
sem hann á. Í framhaldi af því
var mér boðin vinna á snekkju
hjá honum. Ég mat það þannig
að ég væri búinn að snúa baki
við þessu útstáelsi á mér og
kominn í starf sem ég held ég
geti unað mér í. Ég kynntist
þessum mönnum sem unnu
þarna hjá honum og þeir eyða
svona 350 dögum á ári í að
bíða. Sá starfsvettvangur
heillaði mig ekki. Að bíða!“

– En framtíðin hjá þér, Örn,
þú vilt ekki verða skipstjóri
fyrir prinsinn í Abu Dhabi?

„Nú ætla ég bara að fara í
að fá mér réttindin, svo tek ég
við hafnarstjórninni þegar
pabbi deyr. Það er nú ekki
langt í það“, segir Örn pollró-
legur og lítur á pabba sinn.
Örstutta stund er dauðaþögn
og svo byrja þeir aftur að
hlæja, stjórnlausir af kátínu.
„Nei nei, ég held bara áfram
að mæta í vinnuna á morgn-
ana. Spila G-moll, hoppa yfir
í A-dúr. Svo er barn á leiðinni,
fæðist í október. Ég er búinn
að vera mjög duglegur við að
spila út um allt, það hefur ver-
ið djöfuls fart á manni síðan
við Rúna bjuggum hér á Ísa-
firði.“

– Er ekki erfitt að vera lang-
dvölum frá konu og barni?

„Nei, nei. Þetta er bara eins

og að vera trillukarl. Maður
skreppur dag og dag, stundum
tvær vikur, oft bara eina og
eina helgi. Ég hef samt verið
heima alveg síðan í desember
og fer ekkert fyrr en í lok maí.
Nú ætla ég að klára næstu
breiðskífu, svo er ég að gera
músík fyrir aðra bíómynd.“

– Hvaða mynd er það?
  „Mýrin, sem er gerð eftir bók
Arnaldar Indriðasonar.“

Drykkjan, ofbeldið,Drykkjan, ofbeldið,Drykkjan, ofbeldið,Drykkjan, ofbeldið,Drykkjan, ofbeldið,
spilafíknin...spilafíknin...spilafíknin...spilafíknin...spilafíknin...

– Hafið þið alltaf verið
svona nánir?

„Nei, pabbi minn var svo-
kallaður túramaður“, segir
Örn og skellir upp úr. „En
eftir að hann vann bug á spila-
fíkninni og barsmíðunum
linnti þá höfum við verið voða
góðir vinir.“

„Nei, sem betur fer höfum
við nú alltaf getað haft gaman
hvor af öðrum“, segir Muggi.

„Við kynntumst líka helvíti
vel í Smugunni“.

– Enginn mórall?
„Nei, það hefur svo sannar-

lega ekki verið neinn mórall“,
segir hafnarstjórinn, og með
því erum við kallaðir inn í
kvöldmat. Rúna hefur staðið í
ströngu við eldamennskuna á
meðan viðtalinu stóð og ein-
hverjar þær allra glæsilegustu
pizzur sem blaðamaður hefur
smakkað eru komnar út úr ofn-
inum. Við stöndum á fætur,
höldum á kollunum inn og
gæðum okkur á kræsingun-
um.

– eirikur@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Mávagarðurinn og olían
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

Þriggja manna fjölskylda óskar
3ja herb. eða stærri íbúð á Ísa-
firði til leigu. Uppl. í s. 847 8531.

Til sölu er Subaru Forrester
árg. 98, ekinn 94 þús. km. Sjálf-
skiptur. Sumar- og vetrardekk
á felgum. Uppl. í síma 874 8531.

Til sölu eru fjórar álfelgur ásamt
sumardekkjum undan Toyota
Landcruiser 90. Upplýsingar í
síma 893 4711.
Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu
á Ísafirði eða í Bolungarvík.
Uppl. í síma 848 4262.

Daggæslan Dórukot. Er með
laus 3 pláss í daggæslu frá
miðjum Júlí i sumar.
www.123.is/dorukot Halldóra
dagmamma  456 2268/866 4424.

Óska eftir lítilli einstaklings-
íbúð á Eyrinni (Túngötu eða
neðar). Daði Hinrikss. 659 0719.

Til leigu eða sölu er 3 herbergja
íbúð á Eyrinni, laus fljótlega.
Upplýsingar í síma 863-4721.
Slysavarnardeild kvenna Ísa-
firði. Minni félagskonur á að
skrá sig á hattakvöld, haldið
laugard. 13. maí. Skráningar-
frestur framl. til 5. maí. Stjórnin.
Til sölu eru dekk á felgum undir
Subaru Legacy. Uppl: 866 4803.

Hæ hæ elskurnar mínar! Ef
einver er með klippurnar sem
hurfu frá Hlíðavegi 5 af garð-
veggnum skilið þeim á sama
stað. Fundarlaun í boði. Uppl. í
síma 866 7495. Karen.

Ný dekk á álfelgum til sölu,
275/65 R17. Uppl. 895 7191.

Til sölu 3ja herb. íbíð á besta
stað í bænum. Nánari uppl í s:
663 7382.

Subaru Legasy station 1800,
94 árg. ekinn 141 þús. góður
bíll. vetrar/sumardekk á felgum
fylgja. Tilboð óskast 456 3388
eða 869 1981.

Til sölu Subary Legacy árg
2000, ekinn 70 þús, kr. 11
hundr.þús. Uppl 898 3772.

Köfunarnámskeið fyrir PADI í
Reykjanesi, perlum Ísafjarðar-
djúps. Uppl. Halli Tryggva í
síma 864 7327.

Íbúð óskast til leigu fá og með
1 júlí. á Ísafirði, Hnífsdal,
Suðueyri eða Flateryi. Uppl. í
síma 868 6799.

Til sölu sumardekk, undan
Hayis. 195/70R15. Uppl. í síma
8939362

Til sölu Renault Kangoo sendi-
bifreið. Árg. 1999. Með úr-
brædda vél.Tilboð óskast. Í
síma 825-8403 Hákon, og í síma
563-8406 Grétar. Marel Ísafirði.
Mjög vandað 10 feta fellihýsi til
sölu, árg 2004, uppl. 456 5280 -
659 6720.

Síðast var vikið að því hvort búast mætti við venjubundnum flokkadráttum
í komandi kosningabaráttu. Vissulega er gleðiefni að samstaða skyldi nást
meðal kjörinna fulltrúa í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar um nýjan stað fyrir
olíubirgðastöð á Ísafirði. Fárra kosta er völ á hafnarsvæðinu að breyttu
skipulagi. Hinu verður ekki neitað að tæpast telst það eftirsóknarvert að
olía skuli geymd nánast því í íbúahverfi. Forsagan er að sjálfsögðu hinu
nánu tengsl sjávarútvegs og íbúabyggðar á Ísafirði. Voru ekki aðrir kostir
í boði?

Gera má ráð fyrir því að svarið verði eitt og hið sama hjá B, D og Í lista
eða hvað? Mörgum kjósendum þykja stefnumál hins nýja Í lista opinberast
seint og stutt í kosningar, ekki nema rúmar 3 vikur þar til úrslit ráðast. Hver
eru stefnumálin, kannski þau sömu og hjá ráðandi flokkum í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar? Er það ekki staðreynd að svigrúm til loforða, orða og at-
hafna sé í raun orðið afar lítið hjá sveitarfélögum víða um land, jafnt á
Vestfjörðum og annars staðar utan iðunnar á suðvesturhorni Íslands? Þótt
Ísafjarðarbær sé stærsta samfélagið undir hatti einnar sveitarstjórnar á
Vestfjörðum með meira en helming allra íbúa hins gamla fjórðungs undir
stjórnsýslu sinni er svigrúmið lítið, því miður.

Kannski er það ástæða þess að hinni nýju olíubirgðastöð verði valinn

staður á Mávagarðinum. Vegna nándar við byggð hefur staðurinn samt
ýmsa ókosti sé litið til starfseminnar. Nægir að líta til þess að frystihús
hafa verið að breytast í íbúðarhús og það í grenndinni undanfarin ár. Ef til
vill er um að ræða stærri og afdrifaríkari ákvörðun en fólk nú gerir sér
grein fyrir. Hver er stefnan varðandi skipulag og íbúðabyggð næstu ár og
áratugi? Kannski og reyndar áreiðanlega vantar svar við spurningunni um
það hver verði þróun byggðar og íbúafjölda næstu árin á Ísafirði, í Ísa-
fjarðarbæ og nágrenni. Með hvaða hætti þróast hún? Hvenær ætlar sveit-
arstjórn að svara þessari spurningu? Er kannski best að fljóta með og sjá
hvert straumurinn ber okkur? Það hefur aldrei þótt stórmannlegt að fljóta
sofandi að feigðarósi og er gengið út frá því að öll atriði er skipta máli um
stað fyrir nýja olíubirgðastöð hafi verið skoðuð ítarlega.

Er þá ekki rétt að leggja öll spilin á borðið fyrir kosningar svo sjá megi
rökin fyrir þessari órofa samstöðu allra framboða á Ísafirði? Lofið kjós-
endum að sjá rökin og meta. Ekki það að valið sé mikið þegar svo háttar
til að allir frambjóðendur eru á sama máli. En þessi ákvörðun er afdrifarík
og verðu vart breytt í bráð eftir að farmkvæmdir hefjast. Sé ætlunin sú að
skapa þá ímynd af Vestfjörðum að náttúran og hreinleikinn sé í fyrirrúmi,
er enn færi til að hugsa málið að nýju. Er ekki rétt að gera svo?

Starf í eldhúsi
(afleysingar)

Starfsmaður óskast til afleysinga í eldhúsi
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.

Vinnutíminn er frá 07.00 – 15.00.
Laun samkvæmt kjarasamningi Verka-

lýðsfélags Vestfirðinga og stofnanasamn-
ingi HSÍ.

Umsóknareyðublöð fást í afgreiðslu
Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði.

Öllum umsóknum verður svarað er ráðið
hefur verið í starfið.

Frekari upplýsingar gefur Birgir Jónsson,
yfirmatráðsmaður í vs. 450-4560.

Umsóknarfrestur til 10. maí n.k.

Mestallt leiksvæði yngri nemenda
GÍ undir framkvæmdasvæði

Ætla má að mestallt leik-
svæði yngri nemenda Grunn-
skóla Ísafjarðar við gafl gamla
skólans og stór hluti af portinu
við skólann falli undir fram-
kvæmdasvæði vegna nýbygg-
ingar, þegar framkvæmdir
hefjast við nýtt sérgreinahús
skólans. Þetta er meðal þess
sem kemur fram í nýútkomu
fréttabréfi GÍ sem lesa má á

Kveikt í bifreið
á Suðureyri

Lögreglan á Ísafirði fékk
tilkynningu snemma sl. föstu-
dagskvöld um að reynt hefði
verið að kveikja í Nissan
Sunny fólksbifreið sem stóð
mannlaus á bifreiðastæði við
Sætún á Suðureyri. Greinilegt
var að reynt hafði verið að

kveikja í bifreiðinni með því
að bera eld inn í hana en
eldurinn hefur líklegast
slokknað að sjálfu sér vegna
súrefnisleysis. Auk íkveikj-
unnar hafði verið stungið gat
á hjólbarða bifreiðarinnar.
Eigandi bílsins segir bílinn

hafa brunnið til kaldra kola
og hann sé ónýtur að inn-
an. Málið er í rannsókn og eru
þeir sem hafa vitneskju um
málið hvattir til að hafa
samband við lögregluna í síma
450-3730.

– gudrun@bb.is

heimasíðu skólans. Segir
einnig að þetta sé sá hluti
skólalóðarinnar sem einna
best er nýttur. Reifaðar eru
hugmyndir um lausar
kennslustofur og segir að
þeim valkosti hafi í raun verið
hafnað, enda hafi þær þann
stóra galla að taka nokkuð
rými á skólalóðinni sem megi
ekki við að verða minni.

„Hins vegar er fyrirséð að
skólalóðin mun minnka
nokkuð frá því sem nú er og
nemendum í útivist í frímínút-
um fækkar ekki. Lítil skólalóð
þarf ekki að vera slæm. Ef
leiktækjum o.fl. er komið fyrir
á lóðinni þá má eflaust bæta
ástandið verulega. Við núver-
andi aðstæður er skólalóðin
illa í stakk búin til að taka við

þeim fjölda nemenda sem eru
í útivist í frímínútum og ekki
batnar ástandið ef lóðin
minnkar“, segir í fréttabréfinu.
Eins og kunnugt er lagði bygg-
ingarnefnd framtíðarhús-
næðis Grunnskólans á Ísafirði
nýlega til að efri hæð Sund-
hallarinnar á Ísafirði verði
innréttuð sem skólahúsnæði
og annað nærliggjandi hús-
næði nýtt eftir þörfum fyrir
þá nemendur sem nú eru í
gamla barnaskólanum. Þá
sagði 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 nauð-
synlegt að bæta aðstöðu á
skólalóð.“ Bæjarráð Ísa-
fjarðarbæjar fól nefndinni
fyrir skemmstu að finna nýja
lausn á bráðabirgðahúsnæði
fyrir nemendur, eftir að

ákveðið var að ekki væri rétt
að flytja tvo árganga í húsnæði
gamla Íshúsfélagsins, eins og
var í umræðunni.

Flutningurinn hafði verið
samþykktur þegar upp kom
ágreiningur á milli bæjaryfir-
valda og skólayfirvalda um
hvaða aldurshópa ætti að flytja
í húsnæðið, en það þótti
nokkrum vandkvæðum
bundið 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
kennaraskipti eru hjá þeim og
nokkur gangur er frá grunn-
skólasvæðinu að Íshúsfélag-
inu.

Sá kostur að nýta sund-
hallarhúsnæðið er því kominn
aftur í umræðuna, en sú lausn
var uppi á borðinu þegar hug-
myndin um Íshúsfélagið kom
inn í myndina.     eirikur@bb.is

Leiksvæði Grunnskólans á Ísafirði.
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TILKYNNING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR

Athygli er vakin á viðmiðunardegi
kjörskrár vegna sveitarstjórnar-
kosninganna þann 27. maí 2006.
Allir þeir sem skráðir eru með
lögheimili í ákveðnu sveitarfélagi
samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár þann
6. maí n.k. og hafa kosningarétt, skulu
teknir á kjörskrá.
Þetta þýðir að við sveitarstjórnar-
kosningarnar nú í vor verða menn á
kjörskrá í því sveitarfélagi, þar sem
þeir eru skráðir með lögheimili
samkvæmt íbúaskrá þjóðskrár laugar-
daginn 6. maí 2006.
Lögheimilisflutningar milli sveitar-
félaga, sem eiga sér stað eftir 6. maí
2006, koma ekki til álita við sveitar-
stjórnarkosningarnar í vor.
Lögheimilisskráning fer fram á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði og er skrifstofan
opin alla virka daga frá kl. 10:00 til
15:00

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Mikið fjör á íþrótta-
keppni á Þingeyri

Íþróttahátíð var haldin
fyrir nemendur 1.-7. bekkjar
grunnskólanna á Flateyri,
Suðureyri og Þingeyri í
Íþróttamiðstöðinni á Þing-
eyri sl. föstudag. Um 100
nemendur mættu til leiks og
kepptu í ýmsum furðuí-
þróttagreinum, t.d. nef-
rennsli, dýnusippi, möndlu-
spýtingum, blaðakasti og
bakfærslu. Nemendunum
var skipt niður í 10 lið og í
hverju liði voru krakkar úr
öllum skólunum þremur og
úr öllum bekkjunum sjö.
Eftir harða keppni stóð eitt
lið uppi sem sigurvegari. Það
var lið númer 5 og liðsmenn
þess voru Alexander Már og
Zaneta frá Flateyri, Master,
Daníel Viðar og Remigiusz
frá Suðureyri og Tina,
Natalia, Karítas og Viktoría
Eva frá Þingeyri.

Eftir keppni nemenda var
komið að kennurum að reyna
sig í möndluspýtingum og

Hér keppa nemendur í bakfærslu. Mynd: Heimasíða
Grunnskólans á Þingeyri.

var það Sigurður Hafberg
kennari á Flateyri sem spýtti
möndlunni lengst, eða rúma 6
metra. Þá var knattspyrnu-
leikur milli fyrirliða nemenda-
liðanna og valinna sjálfboða-
liða úr hópi kennara. Leikur-
inn var tilþrifamikill og endaði
að lokum 4-2 fyrir kennurun-
um. Næst var farið í boðsunds-

keppni í brettasundi og
sigraði Grunnskólinn á
Suðureyri hana með yfir-
burðum. Að lokum var
haldin pylsuveisla og viður-
kenningum dreift til nem-
enda. Hátíðin heppnaðist vel
og strax er hafin vinna við
undirbúning hennar á næsta
skólaári.      – gudrun@bb.is

Tveir nýir bílar í bíla-
flota F & S hópferðabíla

Tveir nýir bílar hafa bæst í
bílaflota F & S hópferðabíla á
Þingeyri. Nú nýverið eign-
aðist fyrirtækið Ford Transit
sem rýmir 17 farþega og þar
áður voru fest kaup á Iveco
sem tekur 20 farþega „Þetta

er gert meðal annars vegna
nýrra samninga um al-
menningssamgöngur, auk-
inna þarfa ferðaþjónustunnar
og einnig til að mæta kröfum
um minnkun mengunar í
útblástri bifreiða , en sem

kunnugt er eru hertar kröfur
um slíkt“, segir í tilkynningu.
Fyrir voru þrír hópferðabílar
hjá F & S hópferðabílum, frá
9 til 18 farþega og eru þeir
árgerðir 2000 og yngri.

– thelma@bb.is

Karlakórinn Ernir hyggur á
tónleikaferð til Póllands dag-
ana 5-12 júní. Þá mun kórinn
meðal annars halda tónleika í
frægum saltnámum í nágrenni
við Kraká á yfir 130 metra
dýpi undir yfirborði jarðar.
„Heilu tónleikasalirnir og
listaverkin hafa verið höggvin
í saltið í gegnum aldirnar og
mér er sagt að það sé
ógleymanleg upplifun að sjá
þetta“, segir Magnús Ólafs
Hansson hjá Erni. Þá býðst
vinum og velunnurum kórsins
að fara með í ferðina á sér-
stöku verði kórfélaganna.
„Það eru laus 20-30 sæti sem
fást á ótrúlega góðu veðri.
Flugið er á innan við 40
þúsund krónur og ferðin í
heild með hóteli og öllu á
liðlega 50 þúsund krónum.
Ekki fyndist okkur verra að
hafa Vestfirðinga á tónleikum
okkar í Póllandi“, segir
Magnús. Auk tónleikahalds
verður meðal annars boðið
upp á skoðanaferðir til
Auschwitz útrýmingarbúða
nasista í seinni heimstyrjöld-
inni, Vawel kastala og salt-
námanna. Ferðin verður sjö
daga löng.

Karlakórinn hefur staðið
ötullega að fjármögnun sem
meðal annars mun nýtast í
Póllandsferðina. Þá hefur
hann gefið út matreiðslubókin
Kórréttir þar sem er að finna
finna yfir 100 uppskriftir sem
kórfélagar hafa tekið saman.
Einnig hafa þeir unnið fisk að
undanförnu sem þeir hyggjast
selja. „Menn hafa verið óskap-
lega virkir í að mæta til að
vinna gellur og fisk, sem er
beinhreinsaður, snyrtur og
lausfrystur“, segir Magnús.

Karlakórinn Ernir í ævintýra-
lega tónleikaferð til Póllands

ferðina er bent á að hafa
samband við heimsferðir.

– thelma@bb.is

Til að nálgast Kórrétti eða
fiskinn er fólki bent á að hafa
samband við kórfélaga.
Áhugasömum um Póllands-
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Soffía leiðir Bæjarmála-
félagið í Bolungarvík

Rúmlega 90 manns tóku
þátt í skoðanakönnun Bæjar-
málafélagins í Bolungarvík
sem haldin var á sumardaginn
fyrsta. Sá listi sem nú hefur
verið birtur byggir á niður-
stöðum könnunarinnar. Soffía
Vagnsdóttir hlaut flest at-
kvæði í fyrsta sæti og hefur
því verið falið að leiða listann
í bæjarstjórnarkosningunum í
vor. Á fundi Bæjarmálafélags-
ins í gærkvöldi var listinn
lagður fram til kynningar og
samþykktur af viðstöddum.
Bæjarmálafélagið ætlar að
fagna nýbirtum lista næst-
komandi föstudagskvöld með
skemmtidagskrá í Gula húsinu
þar sem vinnufundir Bæjar-
málafélagsins hafa farið fram.
Þar verður Lárus Benedikts-
son m.a. með myndakynningu
á gömlum húsum þar sem
hann segir frá og rekur sögu
þeirra. Þá verður einnig boðið
upp á tónlistarflutning. Allir

bæjarbúar eru velkomnir og
eins og áður verður án efa
rætt um bæjarmálin. Skemmti-
kvöldið hefst kl. 20:30.

Eftirtaldir skipa lista Bæjar-
málafélagsins:

1. Soffía Vagnsdóttir 47
ára. Kvænt Roland Smelt og á
fimm börn. Hún er Tónlistar-
kennari, bæjarfulltrúi, tón-
menntakennari og háskóla-
nemi.

2. Gunnar Hallsson 58 ára.
Kvæntur Oddnýju Guð-
mundsdóttur og á þrjú upp-
komin börn. Hann er forstöðu-
maður íþróttamiðstöðvarinnar
Árbæjar. Járniðnaðarmaður
en hefur lengst af starfað við
verslun og þjónustu.

3. Jóhann Hannibalsson
51 árs. Kvæntur Guðrúnu
Stellu Gissurardóttur og á þrjú
börn. Hann er bóndi og snjó-
athuganamaður.

4. Auður Hanna Ragnars-
dóttir 43 ára. Kvænt Reyni

Ragnarssyni og á þrjú börn.
Hún er verkakona og háskóla-
nemi

5. Falur Þorkelsson 42 ára.
Í sambúð með Kristrúnu
Hermannsdóttur og á þrjú
börn. Hann er sjómaður og
heimavinnandi húsfaðir.
Stúdent
6. Guðmundur Ó. Reynis-
son 33 ára. Í sambúð með
Önnu Maríu Ágústsdóttur og
á tvö börn. Hann starfar sem
verkstjóri.

7. Ragnheiður Ása Ing-
varsdóttir 45 ára.  Í sambúð
með Katli Elíassyni og á
fjögur börn. Hún er sjúkra-
liðanemi.

8. Guðlaug Bernódus-
dóttir 41 árs. Gift og á þrjú
börn, tvær stjúpdætur og eitt
barnabarn. Hún er húsmóðir
og verkakona.

9. Lárus Benediktsson 57
ára. Kvæntur Hólmfríði Guð-
jónsdóttur og á tvær upp-

komnar dætur. Hann er beitn-
ingarmaður og formaður
Verkalýðs- og sjómanna-
félags Bolungarvíkur.

10. Maria Jolanta Kow-
alczyk 50 ára. Í sambúð með
Zbigniew Jaremko. Hún er
tónlistarkennari, magister í
söng.

11. Gunnar Sigurðsson 52
ára. Kvæntur Hlédísi Hálf-
dánardóttur og á tvö börn og
tvö barnabörn. Hann starfar
hjá Marel.

12. Alda Sveinsdóttir 30
ára. Í sambúð með Birni Ingi-
mar Sigurvaldasyni og á tvö
börn. Hún er starfsmaður í
ræstingum.

13. Hörður Snorrason 31
árs. Kvæntur Ewu Szuba.
Hann er verkamaður hjá bygg-
ingaverktaka og nemi í smíð-
um.

14. Elías Ketilsson. Ekkju-
maður og á sjö uppkomin
börn. Sjómaður.

„Ætlum ekki að láta
þetta verða úrslitin“

Í-listinn með
hreinan meirihluta

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og odd-
viti Sjálfstæðismanna segist
alveg eins hafa átt von á þeirri
niðurstöðu sem varð í skoð-
anakönnun Félagsvísinda-
stofnunar á fylgi flokkanna í
Ísafjarðarbæ sem NFS lét gera
á dögunum. Samkvæmt könn-
uninni er fylgi Sjálfstæðis-

flokksins ríflega 31% nú en
var ríflega 35% í síðustu
kosningum. Ef þetta yrði
raunin í vor myndu Sjálf-
stæðismenn tapa einum manni
í bæjarstjórn og missa þar með
meirihluta. „Í skoðanakönn-
unum NFS hafa meirihlutar
fallið á öllum stöðum sem þeir
hafa verið á nema í Fjarða-

byggð og ég átti ekki von á
öðru hér. Ég er auðvitað ekki
sáttur og við ætlum að berjast.
Kosningabaráttan er rétt að
byrja og við opnum kosninga-
skrifstofu okkar nk. laugar-
dag. Við höldum okkar striki
og ætlum ekki að láta þetta
verða úrslitin, þetta er bara
skoðanakönnun. Ég held að

íbúar Ísafjarðarbæjar muni
meta það hvað við í meiri-
hlutanum höfum gert og ég
held að fólk átti sig á því að
það er ekki uppsveifla að
ástæðulausu. Fólk mun ekki
breyta breytinganna vegna“,
segir Halldór.

– gudrun@bb.is

Í-listinn, sameiginlegt fram-
boð Vinstri hreyfingarinnar
græns framboðs, Samfylk-
ingarinnar og Frjálslyndra og
óháðra hefur um 52% fylgi til
setu í sveitarstjórn Ísafjarðar-
bæjar samkvæmt skoðana-
könnun NFS sem gerð var
dagana 26.-28. apríl. Saman-
lagt fengu flokkarnir tæplega
43% atkvæða í síðustu kosn-
ingum. Niðurstöður könnun-
arinnar benda einnig til að
Sjálfstæðisflokkurinn og
Framsóknarflokkurinn hafi
tapað nokkru fylgi. Fram-
sóknarflokkurinn var með
17,5% fylgi en mælist nú með
14% fylgi. Þá fékk Sjálf-
stæðisflokkurinn ríflega 35%
fylgi en mælist nú með rúm-
lega 31% fylgi. 2,6% nefndu
eitthvað annað en þessa þrjá
flokka. Ef útkoma kosning-

anna yrði á þennan hátt myndu
Sjálfstæðisflokkurinn og
Framsóknarflokkurinn missa
einn fulltrúa hvor. Sjálfstæðis-
flokkurinn fengi þrjá fulltrúa
kjörna og Framsóknarflokkur-
inn einn. Í-listinn fengi fimm
fulltrúa í bæjarstjórn en þess
má geta að Samfylkingin fékk
kjörna tvo fulltrúa í síðustu
kosningum og Frjálslyndir og
óháðir einn.

Félagsvísindastofnun Há-
skóla Íslands framkvæmdi
könnunina fyrir NFS og var
stuðst við 600 manna úrtak
íbúa Ísafjarðarbæjar á kosn-
ingaaldri. Svarhlutfall í könn-
uninni var 68%. Tæp 15%
svarenda var óákveðinn, tæp-
lega 5% neituðu að gefa upp
afstöðu sína og tæp 6% sögð-
ust ekki ætla að kjósa eða skila
auðu.              –thelma@bb.is

Niðurstöður skoðana-
könnunar sem Félagsvís-
indastofnun Háskóla Íslands
framkvæmdi fyrir NFS á
dögunum hefur ekki dregið
úr baráttuþreki framsókna-
rmanna í Ísafjarðarbæ að
sögn Guðna Geirs Jóhannes-
sonar oddvita flokksins.
„Við teljum okkur eiga
heilmikið sóknarfæri og
munum án efa breyta þessari
niðurstöðu.“ Samkvæmt
könnuninni mælist Fram-
sóknarflokkurinn með 14%
fylgi en var með 17,5% fylgi
í síðustu kosningum. Ef

niðurstöður kosninganna
yrðu þær sömu og í skoðana-
könnuninni myndi flokkur-
inn missa einn fulltrúa í
bæjarstjórn. Aðspurður segir
Guðni niðurstöður könn-
unarinnar ekki koma sér
sérstaklega á óvart. „Við
erum hæfilega búnir undir
allt. Framsóknarlistinn hefur
áður verið á milli tveggja
stórra fylkinga áður, í kosn-
ingunum 1998, og allt getur
gerst. Þetta blæs í okkur
eldmóði og við munum
sækja fram af mikilli hörku.“

 – thelma@bb.is

„Munum án efa
breyta þessari

niðurstöðu“

www.bb.is

„Höfum fundið
meðbyr og stuðning

við framboðið“
Sigurður Pétursson odd-

viti Í-listans, sameiginlegs
framboðs Samfylkingarinn-
ar, vinstri-Grænna og Frjáls-
lyndra í Ísafjarðarbæ, segir
niðurstöður skoðanakönn-
unar NFS hafa komið
ánægjulega á óvart en sam-
kvæmt þeim hefur listinn
52 % fylgi í kosningunum í
vor. „Við höfum fundið
mikinn meðbyr og stuðning
við framboðið, bæði við
framboðslistann og málefn-
in, og það er sannarlega
ánægjulegt að finna að við
höfum tiltrú. Þetta hleypir í
okkur bjartsýni og kjarki til

þess að halda áfram að
sannfæra fólk um að Í-
listinn sé fullfær um að taka
við stjórn bæjarins“, segir
Sigurður. Ef niðurstaða
kosninga væri sú sama og í
könnuninni myndi Í-listinn
fá kjörna fimm fulltrúa í
bæjarstjórn. Í síðustu kosn-
ingum fengu flokkarnir sem
mynda hið sameiginlega
framboð samanlagt tæplega
43% atkvæða í síðustu
kosningum. Samfylkingin
fékk kjörna tvo fulltrúa í
síðustu kosningum og
Frjálslyndir og óháðir einn.

– thelma@bb.is
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Vestfirðir hjarta Íslands í ævin-
týra- og náttúruferðamennsku

James McLetchie er fyrrum fiskimaður á Suður-
eyjum Skotlands sem þurfti að finna sér annan

starfsvettvang þegar hann missti vinnuna vegna
minnkandi kvóta. Hann er menntaður í ferðaþjón-

ustufræðum og starfar nú sem kennari hjá ferða-
málaráði Skotlands, auk þess sem hann er náttúru-
og dýralífsleiðsögumaður í Bretlandi. Hann hefur
kennt víða um heim og starfaði nýverið náið með

hagsmunaaðilum á Falklandseyjum við þróun
fuglaskoðunar, ævintýraferðamennsku og hönnun
aðgerðaráætlunar fyrir ferðaþjónustu eyjanna. Þá

hefur hann nokkrum sinnum komið til Ísafjarðar og
segir Vestfirðinga vera mjög áhugamikla og sér

mörg tækifæri hvernig hægt væri að efla ferðaþjón-
ustu í fjórðungnum. Í marsmánuði hélt hann nám-
skeið í vöruþróun og markaðssetningu ferðaþjón-
ustu á Vestfjörðum sem á þriðja tug einstaklinga

tóku þátt í.

„Námskeiðið gekk mjög vel
en við vorum að bera saman
vöruþróun á Vestfjörðum við
verkefni í Hebrides eyjum í
Skotlandi og Falklandseyjum
en íbúar þar hafa oft þurft að
kljást við sömu vandamálin
og Vestfirðingar. Íbúar hér
vestra eru fullir ákafa að takast
á við verkefnin en þeir eru
líka gramir að þau skuli ekki
ganga betur. Stundum kemur
fjárskortur í veg fyrir að hægt
sé að þróa spennandi verkefni
og stundum fást einfaldlega
ekki tækifæri til þess. Fólk
veltir því fyrir sér af hverju
það er ekki meiri þróun á
ferðamannasvæðum á Vest-
fjörðum. Þegar farið er yfir
kort af fjórðungnum kemur í
ljós að mörg svæði bjóða gest-
um ekki upp á afþreyingu af
neinu tagi. Niðurstaðan verður
sú að fólk ferðast um svæðið
án þess að neinn ágóði sé af
því. Fólkið keyrir sjálft í gegn-
um svæðið og eyðir engum
peningum. Ef ferðamennirnir
eru að eyða öllum sínum pen-
ingum á einu eða tveimur
svæðum þá græða íbúar svæð-
anna í kring ekkert á því. Og
þeir sem hafa mjög góðar hug-
myndir fá ekki tækifæri til
þess að framkvæma þær. Við
viljum að ferðamennirnir séu
ekki einungis að sækja eitt
svæði heldur að þeir ferðist
um alla Vestfirði. En til þess
að þeir geri það þarf að gefa
þeim ástæðu til þess. Eins og
er bjóða flestir staðir á Vest-
fjörðum ekki upp á mikla af-
þreyingu fyrir ferðamenn.
Þegar maður flettir í gegnum
ferðabæklinga kemur í ljós að
það sem dregur ferðamenn að,
er einskorðað við fáa staði.

Það eru mörg spennandi
verkefni í vinnslu eins og sjó-
stangaveiðiferðirnar þar sem
von er á 900 ferðamönnum í
sumar. Það er frábært en gall-
inn á gjöf Njarðar er sá að þó
þetta sé í boði fyrir þessa sjó-
stangaveiðimenn sem koma
frá Þýskalandi er á sama tíma

ekkert í boði fyrir ferðamenn
sem eru að koma frá Reykja-
vík. Ég sé samt tækifæri til
þess að þróa þá hugmynd enn
frekar.“

Glöggt er gests augaðGlöggt er gests augaðGlöggt er gests augaðGlöggt er gests augaðGlöggt er gests augað
„Námskeiðið gekk mjög vel

og mér finnst að við gætum
farið með það víða um fjórð-
unginn til að vekja alla Vest-
firðinga til umhugsunar um
þessi mál því allt samfélagið
hagnast á góðri ferðaþjónustu.
Oft er þörf á einhverjum utan-
aðkomandi til að benda manni
á tækifærin og það sem betur
mætti fara. Ég vil snúa dæm-
inu við og fá fólk frá Vest-
fjörðum til að koma til Heb-
rides og gefa okkur ráð, því
að glöggt er gests augað. Heb-
rides hefur verið í slíku sam-
starfi við Falklandseyjar með
góðum árangri. Við erum að
reyna finna fjármagn til þess
að einhverjir að vestan geti
komið til Hebrides í septem-
ber og til Falklandseyja í nóv-
ember eða janúar. Ég tel að ef
Vestfirðingar gætu komið til
þessara staða þá mundu þeir
skilja að þeim eru engin tak-
mörk sett í ferðaþjónustu.
Allir þessir staðir, Falklands-
eyjar, Hebrides og Vestfirðir
eiga það sameiginlegt að þeir
voru mjög afskekktir en þann-
ig er það ekki lengur í dag.
Það eru reglulegar flug- og
bátsferðir svo að það er ekki
vandamál lengur. En ef fólkið
hefur ekkert að sækja á stað-
inn, þá kemur það ekki. Og á
hverju ári þarf að endurskoða
málin og þróa nýja hluti til að
halda sér á markaðinum. Ég
hef tekið eftir því þegar ég hef
komið til Ísafjarðar að fólk
talar um að það gæti tekið 7 ár
að koma nýju fyrirtæki á lagg-
irnar. En mín reynsla er sú að
það tekur bara 2-3 ár að koma
fyrirtæki á legg og það verður
að skapa sér nafn í heima-
byggðinni, það skiptir höfuð-
máli. Þá verða ferðamönnun-
um, sem eru að leita að þjón-

Ævintýri og náttúraÆvintýri og náttúraÆvintýri og náttúraÆvintýri og náttúraÆvintýri og náttúra
styrkur Vestfjarðastyrkur Vestfjarðastyrkur Vestfjarðastyrkur Vestfjarðastyrkur Vestfjarða

„Vestfirðir hafa upp á svo
margt að bjóða eins og fugla-
björg og –vörp sem mér er
sagt að séu þau stærstu í Evr-
ópu. Slíkir hlutir geta haft
mikið aðdráttarafl á ferða-
menn en þá er ekki nóg að
hafa þá til staðar heldur þarf
að gera þá aðgengilega og
selja fólki þá. Það þarf ekki
að kosta svo mikinn pening
að hrinda svona hugmyndum
af stað. Það er mikið um leiðir
þar sem fólk getur farið í
gönguferðir og fjallgöngur á
eigin vegum en þegar ferða-
mennirnir eru sendir einir um
allt svæðið þá skilar það eng-
um ágóða í samfélagið sem er
að reyna þrífast á svæðinu.

Við áttum við sama vanda
að stríða á Hebrides eyjum en
við tókum upp á því að bjóða
leiðsögn um þá staði sem fólk
hefði annars farið eitt og segja
þeim frá svæðinu. Í ljós kom
að fólk ferðaðist 50 mílur til
að fara í ferðir með leiðsögn.
Fólk sem kemur í frí mun eyða
pening ef því er boðið upp á
afþreyingu.

Ég tel að Vestfirðir eigi eftir
að taka forystuna í ferða-
mennsku sem tengist ævin-
týrum og náttúru. T.d. er það
mjög góð vara til að selja í
ferðamennsku að bjóða fólki
upp á að fara í aðstæður sem
virðast geta verið hættulegar
þó að þær séu í raun mjög
öruggar. Það eru ýmis tæki-
færi til þess í óbyggðum Vest-
fjarða. Ég hef trú á því að
Vestfirðir gætu orðið hjarta
Íslands í ævintýra- og náttúru-
ferðamennsku. Því að það er
það sem fjórðungurinn hefur
upp á að bjóða. Svarið liggur
ekki í því að finna upp á nýj-
ungum heldur að notfæra sér
það sem er til staðar og gera
sem mest úr því. Náttúran er
það mikilvægasta sem Vest-
firðingar eiga. Sumir vilja gera
óbyggðirnar aðgengilegri og
leggja vegi þangað en aðrir
vilja halda því ósnertu. Ef
landsvæðum er haldið ósnert-
um er maður kominn með
eitthvað í hendurnar sem er
einstakt og þar liggur styrkur
Vestfirðinga. Með því að tak-
marka fjölda gesta á svæðið
til þess að geta haldið þeim
óspilltum þá skapast eftir-
spurn og þá borgar fólk meiri
pening til þess að fara þangað.
Svo í raun er oft á tíðum mun
verðmætara að hafa óspillta
náttúru í staðinn fyrir að gera
hana aðgengilegri“, segir Jam-
es sem sannar máltækið
glöggt er gestsaugað með ráð-
um sínum.

– thelma@bb.is

ustu sem viðkomandi fyrir-
tæki býður upp á, vísað á það.

Það hafa verið gerðar ýmsar
kannanir varðandi ferðaþjón-
ustu á Vestfjörðum en hingað
til hefur enginn tekið lykilatr-
iðin úr niðurstöðum þessara
kannana og sett þær niður í
einfaldaða útgáfu. Því að
sannleikurinn er sá að enginn
nennir að lesa þungar og mikl-
ar skýrslur. Ég geri það alla-
vega ekki, ég renni yfir þær
og reyni að finna lykilatriðin
eins og allir vilja gera.“

Vestfirðir einstökVestfirðir einstökVestfirðir einstökVestfirðir einstökVestfirðir einstök
vara í ferðaþjónustuvara í ferðaþjónustuvara í ferðaþjónustuvara í ferðaþjónustuvara í ferðaþjónustu

„Ég kom til Ísafjarðar síðast
fyrir ári og það hefur verið
mikil framför í ferðaþjónustu
síðan þá. Mikilvægt er að
boðið sé upp á bæklinga á
ensku þar sem stór hluti ferða-
manna er enskumælandi. Við
eigum við sama vanda að
stríða á Hebrides eyjum þar
sem við tölum gelísku. Allar
upplýsingar þurfa því að vera
á móðurmálinu og ensku.

Ég sérhæfi mig í að búa til
verkefni úr engu og hef því
verið að fara og skoða svæðin
í kring til að kanna hvaða
möguleika þau hafa upp á að
bjóða. Og þeir eru margir og
fjölbreyttir. Við höfum fundið
mörg svæði sem væru tilvalin
til að þróa verkefni í ævintýra-
ferðamennsku. Flestir erlendir
ferðamenn fara til Reykjavík-
ur en ég tel að það sem Vest-
firðir hafa upp á að bjóða sé
alveg einstök vara í ferða-
mennsku sem er ekki hægt að
fá annars staðar á Íslandi.

180.000 ferðamenn koma
til Hebrides á ári en íbúatalan
er 27.000. Við erum jafn af-

skekkt og Vestfirðingar en
samt ferðast allt þetta fólk til
okkar á ári hverju. Við höfum
líka upp á margt að bjóða.
Ferðir á kajökum, fjallaklifur,
bátsferðir til fuglaskoðanir og
margt fleira sem einnig myndi
ganga vel hér eins og kajakinn
ber vitni um.

Það er líka mikilvægt að fá
heimamenn til að nýta sér
færni sína á ýmsum sviðum í
ferðamannaþjónustu. Tökum
sem dæmi að hér á Vestfjörð-
um hefur fólk mikla reynslu í
sjómennsku og er þekkt fyrir
færni sína í að sigla bátum.
Hins vegar þurfa eflaust marg-
ir að tileinka sér færni í að sjá
um viðskiptavini og læra
hvernig eigi að uppfylla þarfir
þeirra. Ég var sjómaður og
þurfti að læra sjálfur hvernig
á að koma fram við kúnna.
Það er ekki nóg að henda þeim
um borð í bát og spá ekkert í
þá meir. Það þarf að sjá til
þess að þeir séu í björgunar-
vestum og það fari ágætlega
um þá o.s.frv.“

Mörg tækifæriMörg tækifæriMörg tækifæriMörg tækifæriMörg tækifæri
á Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðumá Vestfjörðum

„Ég sé mörg tækifæri á
Vestfjörðum enda eru þeir
einstakur staður. Allir ferða-
menn sem koma til Íslands
fara til Reykjavíkur í eina til
tvær nætur en vilja sjá eitthvað
annað af landinu líka. Vest-
firðir hafa upp á margt að
bjóða enda ólíkir öllum öðrum
stöðum á landinu. Maður
verður að líta á tækifæri í
ferðaþjónustu ekki einungis
frá sínum eigin augum en líka
hins gestkomandi. Eins og
þegar ég kom til Ísafjarðar og
talaði um snjóinn sem væri

hérna þá sagði fólk á móti að
það væri enginn snjór núna. Í
þeirra augum var enginn snjór
miðað við oft áður en ég sé
sárasjaldan snjó og því fannst
mér það mjög merkilegt.

Það er alveg kjörið að nota
það sem er til staðar á svæð-
inu, eins og til dæmis fossa
og önnur náttúrufyrirbæri. Þá
er ég ekki að tala um að hrinda
af stað neinni markaðssetn-
ingu sem myndi skaða um-
hverfið heldur að auðvelda
fólki aðgang að þeim. Ég
myndi vilja sjá fólk koma til
Vestfjarða og dvelja daglangt
á einum stað og fara svo yfir
til næsta staðar daginn eftir
og þannig koll af kolli. Þannig
gæti fólk notið þess mikla sem
fjórðungurinn hefur upp á að
bjóða. Eins og er koma allt of
margir til Ísafjarðar, leigja bíl
og keyra beint í gegn án þess
að staðirnir í nágrenninu hagn-
ist á komu þeirra. Við áttum
við sama vanda að stríða í
Hebrides að ferðamenn komu
til staða í kringum okkur en
við sáum þá aldrei. Við þurft-
um því að finna leið til að fá
þá til okkar og leiðin til þess
var að bjóða þeim upp á af-
þreyingu af ýmsu tagi. Lausn-
irnar geta verið svo einfaldar.
Það væri t.d. hægt að leigja
ferðamönnum reiðhjól. Fólk
þarf ekki að hafa vel lagða
vegi til að fara í hjólreiðatúra,
því nægir að vera vísað á veg-
arslóða því það er eitthvað
rómantískt og heillandi við
það að hjóla eftir moldarvegi
sem er fullur af holum. Svo
lengi sem viðskiptavinurinn
er ánægður er takmarkinu náð
og heimamaðurinn er kominn
með ódýra en skemmtilega
vöru.“
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
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Í dag er fimmtudagurinn
4. maí,  125. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1943 fórust 14 bandarískir hermenn
þegar flugvél brotlenti á Fagradalsfjalli á Reykjanesi.

Meðal þeirra var yfirmaður alls herafla Bandaríkjanna í
Evrópu, Frank M. Andrews. Við starfi hans tók Dwight
D. Eisenhower sem síðar varð forseti Bandaríkjanna.

Þennan dag árið 1970 var álverið í Straumsvík form-
lega tekið í notkun, en framleiðsla hófst árið áður.

Þennan dag árið 1986 lenti Gleðibankinn í sextánda
sæti þegar Íslendingar tóku þátt í söngvakeppni sjón-

varpsstöðva í Evrópu í fyrsta sinn.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Rúnar Rafnsson, verslunarstjóri BT í Skeifunni

Á þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árumÁ þessum degi fyrir 62 árum

Hátíðarhöldin 1. maí
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestan 5-10 m/s og smáskúrir, en þurrt að kalla

norðantil. Hiti 5 til 12 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt og
smáskúrir eða súld, en víða bjart um landið

norðaustanvert. Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Hægviðri. Skýjað með köflum,
en sums staðar þokuloft úti við sjóinn, einkum við

suðausturströndina. Milt í veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hefur þú trú á að efnahagskreppa
sé yfirvofandi?

Alls svöruðu 404. – Já sögðu 168 eða 42% – Nei
sögðu 192 eða 48% – Veit ekki 44 eða 11%

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

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

Margs að sakna að vestan

Hátíðahöld verkalýðsfélaganna 1. mái fóru fram eins og fyrir-
hugað hafði verið með hópgöngu, útifundi, skemmtunum í sam-
komuhúsum bæjarins og dagskrá í útvarpinu. Veður var hið
besta allan daginn og voru götur miðbæjarins fullar af fólki, eink-
um um það leyti sem hópgangan og útifundurinn stóð yfir. Hóp-
gangan lagði af stað frá Iðnó um 2 leytið. Var margt manna í
göngunni og voru bornir íslenskir og rauðir fánar, en lúðrasveit
gekk fyrir. Mörg spjöld voru í göngunni sem gömul, sem hafa
sést á slíkum göngum ár eftir ár, en mörg voru ný. Voru á spjöld
þessi rituð hvatningarorð margskonar. […]

Á götunum voru seld merki dagsins og tímarit Alþýðusambands
Íslands. Margir höfðu keypt merki, sem ekki tóku þátt í hóp-
göngunni. Yfirleitt virtist dagurinn bera sama blæ og oftast áður,
þegar einstök félög eða póltískir fjörkálfar hafa tranað sér fram.
Bar dagurinn meiri svip almenns frídags og hátíðardags, eins og
t.d. sjómannadagurinn, barnadagurinn o.s.frv.

Hláturinn læknar
Grínleikkonan góðkunna

Edda Björgvinsdóttir er á leið
til Ísafjarðar með einleikinn
Alveg brilljant skilnaður sem
slegið hefur í gegn í höfuð-
borginni. Sýningarnar verða
haldnar í félagsheimilinu í
Hnífsdal dagana 25.,28., og
29 maí. Verkið er eftir írska
leikskáldið Geraldine Aron og
fjallar um miðaldra konu sem
berst við að koma lífi sínu í
réttar horfur eftir að hjónaband
hennar fer í vaskinn. Leikstjóri
er Þórhildur Þorleifsdóttir en
þýðandi og höfundur íslenskr-
ar leikgerðar er Gísli Rúnar
Jónsson.

Edda útskrifaðist frá Leik-
listarskóla Íslands árið 1978.
Hún hefur starfað sem leikari,
leikstjóri og höfundur við fjöl-
mörg leikhús, auk þess sem
hún hefur leikstýrt og samið
handrit fyrir velflesta ljós-
vakamiðla á Íslandi sem og
sjónvarpsstöðvar. Þá hefur
hún leikið í fjölmörgum sjón-
varpsþáttum, kvikmyndum og
áramótaskaupum, en hún leik-
stýrði einmitt síðasta skaupi.
Bæjarins besta spjallaði við
Eddu um komu hennar og Al-
veg brilljant skilnaðar til Ísa-
fjarðar.

– Segðu mér aðeins frá sýn-
ingunni?

„Sýningin fjallar um Ástríði
Jónu Kjartansdóttur sem seg-
ist vera 38 í byrjun  leikritsins
en í ljós kemur að hún er 51

árs. Leikritið gerist á þremur
árum en hún er nýfráskilin og
er því mjög viðkvæm fyrir
aldrinum. Maðurinn hennar
kom heim einn góðan veður-
dag og tjáði henni það að hann
væri fluttur út og fór að búa
með spænskri smástelpu sam-
kvæmt Ástríði sem fullyrðir
að hún sé varla komin með
fullorðinstennurnar.“

Áhorfendur grátaÁhorfendur grátaÁhorfendur grátaÁhorfendur grátaÁhorfendur gráta
af hlátri og samúðaf hlátri og samúðaf hlátri og samúðaf hlátri og samúðaf hlátri og samúð
„Leikritið fjallar um allt

sem Ástríður Jóna upplifir á
þriggja ára tímabili. Alla sorg-
ina og reiðina. Fyrst grætur
fólk úr hlátri en svo koma
einstaka augnablik þar sem
áhorfendur geta brostið í grát
þar sem það er svo sársauka-
fullt að skilja. Höfundinum
hefur þó tekist að gera þetta
alveg brjálæðislega fyndið.

Til dæmis þegar Ástríður
Jóna fer að stunda einkamála-
dálkana þar sem karlmaður
segir í auglýsingu að hann sé
maður á besta aldri og íþrótta-
mannslega vaxinn. Í ljós kem-
ur að hann er dvergvaxinn,
óþolandi maður. Svo lendir
hún aftur á séns með manni
sem hún heldur að sé fertugur
en er í raun nítján ára geml-
ingur. Henni finnst hún því
vera barnaræningi. Svo fylgj-
umst við með því hvernig
mamma hennar talar við hana

í símann og hringingum henn-
ar í Vinalínuna í misgóðu á-
standi. Svo vil ég nú ekki gefa
upp endirinn en þetta endar
fallega.

Manni þykir strax svo vænt
um þessa konu. Maður sér að
hún er bara að reyna að lifa
skilnaðinn af. Til þess að þurfa
ekki að horfast í augu við
hversu ofboðslega mikið hún
saknar mannsins síns fer hún
að tína til allt sem henni mis-
líkaði við hann. Hún skilur
ekkert í sér að hafa elskað
þennan mann allan þennan
tíma eins og hann er með flatt
höfuðlag“, segir Edda og hlær.

„Það er ýmislegt sem er svo
brjálæðislega fyndið en inn á
milli skilur maður að hún elsk-
ar hann og saknar hans alveg
rosalega.

Ég hélt fyrst að þetta væri
kvennaverk, en karlar hlæja
hálfu meira ef eitthvað er.
Þetta er greinilega verk sem
grípur fólk það mikið að það
kemur aftur og aftur á sýning-
ar. Það er fólk að koma núna í
annað og jafnvel þriðja sinn.
Þegar ég kem til Ísafjarðar
verða 110 sýningar búnar í
Reykjavík og um 15 sýningar
víðs vegar um landið.“

Heilbrigðisráðuneyt-Heilbrigðisráðuneyt-Heilbrigðisráðuneyt-Heilbrigðisráðuneyt-Heilbrigðisráðuneyt-
ið ætti að kosta ferðið ætti að kosta ferðið ætti að kosta ferðið ætti að kosta ferðið ætti að kosta ferð
leikritsins um landiðleikritsins um landiðleikritsins um landiðleikritsins um landiðleikritsins um landið

– Geta allir fundið sig í leik-
ritinu eða er þetta aðallega
ætlað fráskildum?

„Sumar fráskildar konur
hafa sagt við mig að þær þori
ekki á sýninguna þar sem að
það verði þeim of erfitt. En
allar hafa þær nú drifið sig á
endanum og segja að það sé
ákveðin lækning fólgin í því
að hlæja svona brjálæðislega
að hlutum sem þær eru sjálfar
að ganga í gegnum. Að geta
hlegið að þessu, og kannski
grátið pínulítið líka, sé svo
mikil hreinsun. Svo hafa hjón
sagt að þetta sé forvarnarleik-
rit líka og þeim dytti ekki í
hug annað en að hlúa að hjóna-
bandinu og sinna því eftir að
hafa séð það. Þannig að þetta
er heilun fyrir alla. Fyrir utan
það að hlátur einn og sér hrein-
lega læknar sjúkdóma. Mér
finnst því að heilbrigðisráðu-
neytið ætti að kosta mig út
um allt land“, segir Edda og
skellir upp úr.

– Er þetta í fyrsta sinn sem
þú leikur í einleik?

„Nei, ég hef leikið í öðrum
einleik sem var öllu alvarlegri.
Hann heitir Leitin að vits-
munalegu lífi í alheiminum.
Leikkonan Lily Tomlin gerði
þann einleik frægan í Ameríku
og leikur hann enn með reglu-
legu millibili. Sá leikur er
mjög sérkennilegur og maður
fer ekki með verk út á land
nema maður sé nokkuð viss

„Það er allt gott að frétta. Ég er kominn suður og tók við BT í Skeifunni um mánaðamótin.
Þetta leggst mjög vel í mig en vissulega er margs að sakna að vestan. Hingað til hefur
vinnan gengið mjög vel en maður er að setja sig inn í hlutina. Svo bíð ég eftir fjölskyldunni
sem kemur um leið og skólarnir eru búnir.

Það er alls að sakna að vestan; fjölskyldunnar, mannlífsins og fjallanna. Þetta eru
gríðarleg viðbrigði og sérstaklega fyrir mig sem alltaf hef búið fyrir á Ísafirði. En á móti
kemur að margt spennandi er framundan hér í borginni. Ég skil BT á Ísafirði eftir í mjög
góðum höndum en við henni tók mín hægri hönd, Benedikt Hreinn Einarsson. Að
sjálfsögðu mun ég oft koma eins oft og ég mögulega get til Ísafjarðar og reyni að halda í
þau tengsl sem ég á þar. Ég verð t.d. áfram félagi í JC-Vestfirðir eða svokallaður fjarfélagi.
Það er mjög gott fyrir félagið að eiga hauk í horni hér fyrir sunnan. Svo reyni ég líka að hafa
upp á fleiri brottfluttum Ísfirðingum sem maður hefur misst samband við eftir flutninginn.“
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Alltaf sól í Kaupmannahöfn Óþolandi málþóf á Alþingi

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Dagný Hermannsdóttir, nemi við Menntaskólann á Ísafirði

Coldplay fær mann til að hugsa um lífið
1. Wake up-Arcade fire
Þetta er eitt af mínum

uppáhaldslögum í dag, gott
bland af rokki og poppi.

2. Fix you- Coldplay
Coldplay er ein af mínum

uppáhaldshljómsveitum.
Lagið Fix you er dæmi um
góða tónlist, einnig er text-
inn við þetta lag með ein-
dæmum einn sá fallegasti
og fær mann til að hugsa um
lífið og tilveruna.

3.  Little trip to
heaven- Mugison

Ég hlusta mikið á Mugi-
son eins og alvöru Vestfirð-

ingur. Lagið Little trip to
heaven er mitt uppáhald í dag.
Mjög létt, sætt, fallegt og flott
lag. Ég held að það sé allt í
laginu sem fær mann til þess
að falla fyrir því.

4. Í fylgsnum hjartans
- Hildur Vala

Hildur Vala, er mitt Idol,
hefur mjúka og breiða rödd,
alltaf gott að syngja með
lögum af plötunni hennar.

5. Walking after
you - Foo Fighters

Ég hlustaði mikið á Foo
Fighters, Walking after you
verður alltaf á mínum „play-

lista“. Mjög gefandi lag, ég
mæli með því.

6. Damien Rice
- Blowers Daughter

Damien Rice er snillingur,
meira get ég ekki sagt. The
blowers Daughter er eitt flott-
asta lag sem ég hef heyrt. Syng-
ur eins og engill.

7. Don´t look back
in Anger – Oasis

Þetta lag varð ég að láta
fylgja með, þetta tókum við
vinkonurnar á börunum á
Spáni sumarið 2005 og varð
mjög vinsælt eftir það.

8. Clown- Ampop
Ég fór á tónleika í Mennta-

skólanum fyrir stuttu og sá
Ampop spila í fyrsta skipti,
það varð ekki aftursnúið eftir
að ég heyrði fyrsta lagið með
þeim. Ég keypti diskinn og
hef ekki tekið hann úr bílnum
síðan, Clown er mitt uppáhald
í dag.

9. Out of my head- Fastball
Mjög flott rólegt lag, þetta

lag tileinka ég Helgu Margréti
frænku minni sem tróð þessu
inn á heilann á mér.

10. Stál og Hnífur- Bubbi
Þetta lag byrjaði ég að

hlusta á þegar ég var 8 ára.
Við frænkurnar sungum það
inn á geisladisk með
Hemma Gunn minnir mig.
Mjög flott lag, og mun al-
drei gleymast.

Dagný Hermannsdóttir.

„Kaupmannahöfn er uppáhaldsborgin mín. Ég
bjó í Danmörku í eitt ár og vann þá í Kaupmanna-
höfn. Það sem heillar við hana er hin kliðmjúka
danska og hinn mjúki, hægi og kæruleysislegi
straumur fólks upp og niður Strikið, ásamt hjól-
reiðafólkinu, götulistamönnunum og veitingahús-
unum. Kaupmannahöfn er bæði sveit og borg, hún
er hæfilega stór, en samt reisuleg, skipulögð og
falleg. Það er eitthvað notalegt við borgina og það
er alltaf einhver staðar „hyggestund“. Mér finnst
líka alltaf vera sól þegar ég kem þangað.“

að fólki komi og sjái það,  því
það er svo brjálæðislega dýrt
að ferðast með verk, þó að ég
sé eini leikarinn og leikmynd-
in einföld.“

– Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem Edda kemur til Ísafjarðar.

„Ég kom hingað með Sex í
sveit og það var alveg fullt á
það leikrit. Svo kom ég einnig
í eldgamla daga með hljóm-
sveit Björgvins Halldórssonar
og leikhópnum Úllen dúllen
doff. Hann var skipaður Rand-
ver Þorlákssyni og Sigurði
Sigurjónssyni úr Spaugstof-
unni, Gísla Rúnari Jónssyni
og mér. Fjórir gamanleikarar
og það var alveg æðislega
gaman.“

– Býstu við að Alveg brillj-
ant skilnaður verði vel sóttur
á Ísafirði.

„Ég eiginlega bið til Guðs
að það verði fullt á allar sýn-
ingarnar. Það má byrja að
panta miða núna og ég hvet
fólk til að gefa sig fram sem
allra fyrst til að tryggja sér
sæti. Svo það þurfi nú ekki að
elta okkur til Seyðisfjarðar en
þangað förum við næst. Við
förum auk þess til Akureyrar
og Vestmanneyja. Svo förum
við á smærri staðina í júní.
Þetta er í fyrsta sinn sem farið
er með einleikinn út á land en
hann hefur verið á fjölunum í
tvö leikár sem er mjög óvenju-
legt. Og að ná yfir 100 sýning-
um er líka mjög gott. Við
treystum því að fólkið á lands-
byggðinni hafi sama húmor
og íbúarnir á höfuðborgar-
svæðinu og eigi eftir að flykkj-
ast á sýninguna, sagði Edda
Björgvinsdóttir, leikkona í ein-
leiknum „Alveg brilljand“
sem sýndur verður í Félags-
heimilinu í Hnífsdal.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Flateyrarkirkja
Kvöldguðsþjónusta
miðvikudagskvöld
3. maí kl. 20:30.
Aðalsafnaðarfundur
Flateyrarsóknar eftir
guðsþjónustuna.
Mætum vel!

Ísafjarðarkirkja
Messa með altarisgöngu
sunnudaginn
7. maí kl. 11:00.
Héraðsfundur Vestfjarða-
prófastsdæmis hefst með
þátttöku fulltrúa
fundarins í messunni.
Sr. Leifur Ragnar Jónsaon
á Patreksfirði predikar.

Styttist í vor-
tónleika TÍ
Fjöldi vortónleika verður
að venju haldin í
Tónlistarskóla Ísafjarðar í
ár en þeir eru löngu orðnir
fastur punktur í ísfirsku
menningarlífi. Öldungarnir
í skólanum hefja leikinn
með sumargleði
mánudaginn 15. maí og
tónleikar söngnema eru á
dagskrá miðvikudaginn
17. maí. Þá halda
hljóðfæranemendur sína
hefðbundnu vortónleika í
Hömrum 19., 20. og 21.
maí. Útibú skólans í
nágrannabyggðunum
verða með tónleika um
svipað leyti en skólaslit
tónlistarskólans eru 1.
júní. – gudrun@bb.is

Útgáfufyrirtæki
sýnir áhuga
Breska rafútgáfufyrirtækið
Lo hefur sýnt áhuga á að
gefa út tónlist ísfirska
tónlistarmannsins Jóhanns
Friðgeirs Jóhannssonar,
sem þekktur er undir
listamannsnafninu 701.
Aðspurður segir Jóhann,
sem búsettur er í Reykja-
vík þessa dagana, að
fyrirtækið hafi lýst yfir
áhuga á að gefa að
minnsta kosti út eina
smáskífu. „Þetta verður þá
undir labelinu LOaf, sem
er nýtt hjá þeim og starfar
aðallega í gegnum netið.“
„Það er ekkert ákveðið
ennþá, en þeir eru að
skoða þetta“, segir
Jóhann.
– eirikur@bb.is

Það er ótrúlegt að fylgjast með stjórnarandstöðunni
ræða störf þingsins og forseta þingsins út í eitt þegar
þingi er nú rétt ólokið. Mörg mikilvæg mál bíða þess að
vera afgreidd en málþóf um hvort fundir hafi verið boðaðir
með sms eða e-mail, klukkan 10 eða 11 er með öllu
óþolandi og eitthvað sem ætti að vera afgreitt á
kaffistofunum en ekki innan dýrmæts tíma þingsins. Það
kom að minnsta kosti einu sinni fyrir í síðustu viku að
störf þingsins voru rædd af stjórnarandstöðunni í rúmlega
klukkutíma af þingfundi.
Tíkin urrar á svona vinnubrögð.
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Mikill fjöldi á hátíðarfundi
bæjarstjórnar á fimmtudag

Fjölmennasta skíðagöngu-
mót Íslandssögunnar

vík og Sigrún Arnarsdóttir frá
Ísafirði sem voru fyrst.

Gangan var nú í fyrsta sinn
á mótaskrá Alþjóðlega skíða-
sambandsins (FIS) og var
fulltrúi sambandsins á staðn-
um til að ganga úr skugga um
að framkvæmd mótsins væri í
samræmi við alþjóðlegar
kröfur. Bretinn Paddy Field
var skipaður eftirlitsmaður
göngunnar en hann hefur um
margra ára skeið verið for-
maður þeirrar nefndar FIS sem
fer með málefni almennings-
móta í skíðagöngu og hefur í
gegnum tíðina verið eftirlits-
maður á mörgum af stærstu
og virtustu skíðagöngumótum
heims.

Fossavatnsgangan var fyrst
þreytt árið 1935 og er hún
elsta skíðamót sem enn er
haldið hér á landi. Í fyrstu
keppninni voru þátttakendur
7 talsins.

–thelma@bb.is

Þátttökumet var slegið í
Fossavatnsgöngunni sem
þreytt var á Botnsheiði á
laugardag og var gangan því
fjölmennasta skíðagöngumót
haldið hefur verið í sögu

Íslands. 177 manns luku
keppni og þar af var 21
útlendingur en þeir hafa aldrei
verið fleiri. Flestir komu frá
Noregi eða tólf, fimm komu
frá Bandaríkjunum, þrír frá

Frakklandi og einn frá Þýska-
landi. Þar á meðal voru víð-
frægir skíðagöngugarpar sem
eru með þeim fremstu í heim-
inum. Þátttakendur gátu valið
um hvort þeir gengu 50 kíló-

metra, 20, 10 eða 7 kílómetra.
Fyrstur í mark í 50 km göng-
unni var Jörgen Aukland sem
er einn besti skíðagöngu-
maður Noregs í lengri vega-
lengdum og sigurvegari

Marcialonga göngunnar á
Ítalíu í ár. Hann var með
tímann 2 klst. og 17 mín. Fyrst
kvenna til að ljúka 50 km var
Mary Beth Tuttle sigurvegari
Minnesota Skinnyski Series
mótaraðarinnar í Banda-
ríkjunum. Hún lauk göngunni
á 3 klst. Fyrsti íslenski karl-
maðurinn og konan til að ljúka
50 km unnu sér inn þátttöku-
rétt á Minnesota Skinnyski
Series að ári en það voru þau
Stella Hjaltadóttir frá Ísafirði
og Andri Steindórsson frá
Akureyri.

Í 20 km göngunni varð
Einar Ólafsson frá Ísafirði
fyrstur karla í mark og Katrín
S. Kristbjörnsdóttir sem
einnig er frá Ísafirði var fyrst
kvenna. Egill Ari Gunnarsson
var fyrstur í 10 km og Sólveig.
G. Guðmundsdóttir hjá kon-
um en þau eru bæði frá
Ísafirði. Í 7 km voru það Þór-
hallur A. Másson frá Hólma-

öllum gestum boðið uppá
kaffi og köku í tilefni dagsins.
Flaggað var víða um bæinn í
gær til heiðurs Ruth og einnig
var hrópað ferfalt húrra fyrir
henni á hátíðarfundinum.

Ruth fluttist til Ísafjarðar
ung að árum frá Danmörku

með eiginmanni sínum
Aðalbirni Tryggvasyni,
bakara og verslunarmanni.
Hún hefur allt frá komu
sinni til Ísafjarðar auðgað
mannlífið með sinni al-
kunnu lífsgleði og þrótti.
Ruth hefur í gegnum tíðina

meðal annars beitt sér í
menningarmálum, mann-
úðarmálum og skógrækt.
Enn í dag heillar hún bæjar-
búa sem og aðra með fram-
komu sinni í Gamla bakarí-
inu.
                 – gudrun@bb.is

Ruth Tryggvason var í
gær útnefnd heiðursborgari
Ísafjarðarbæjar á sérstökum
hátíðarfundi bæjarstjórnar í
íþróttahúsinu á Torfnesi. Á
fimmta hundrað manns var
samankominn á þessum
200. fundi bæjarstjórnar þar
sem aðeins eitt mál var á
dagskrá, útnefning Ruthar.
Bæjarstjórnarmeðlimir
greiddu atkvæði um út-
nefninguna og hún var að
sjálfsögðu samþykkt með
öllum atkvæðum. Ruth hélt
stutta ræðu þar sem hún
þakkaði fyrir sig og var hún
mjög hrærð yfir þeim heiðri
sem henni er sýndur með
útnefningunni. Að því loknu
var boðið uppá söngatriði
og sungu Helga Margrét
Marzellíusardóttir og
Dagný Hermannsdóttir tvö
lög og því næst steig Sunnu-
kórinn á svið. Þá var Ruth
afhent nokkurs konar
heiðursskjal eftir myndlista-
manninn Ómar Smára
Kristinsson og að lokum var

Ruth Tryggvason  tekur við heiðusskjalinu af Birnu Lárusdóttur.

Blómagarð-
inum fórnað?

ins. Þar er fyrstan að nefna
Skrúð á Núpi í Dýrafirði frá
1909, Jónsgarð á Ísafirði frá
1923, Simsonsgarð frá árun-
um 1920- 1930 og svo
Austurvöll frá 1954. Fyrsti
faglærði íslenski landslags-
arkitekt íslendinga, Jón H.
Björnsson, hannaði garðana.
Hallargarðinn í Reykjavík
hannaði hann 1953 og
Austurvöll 1954. Óhætt er
að telja þessa garða menn-
ingarverðmæti.

Breytingartillagan verður
til sýnis á bæjarskrifstofum
í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
og á heimasíðu Ísafjarðar-
bæjar www.isafjordur.is frá
og með fimmtudeginum 27.
apríl 2006 til og með
fimmtudagsins 18. maí
2006.          –thelma@bb.is

Blómagarðurinn við
Austurvöll á Ísafirði mun
hverfa undir opinberar bygg-
ingar ef tillaga að breyting-
um um aðalskipulag í Ísa-
fjarðarbæ ná fram að ganga.
Auglýst hefur verið að hluti
af almenningsgarði og hluti
íbúðarsvæðis austanmegin
við almenningsgarð verði
breytt í íbúða- og þjónustu-
svæði og svæði fyrir opin-
berar byggingar. Er það liður
í breytingum sem varða
framtíðarhúsnæði Grunn-
skólans á Ísafirði. Blóma-
garðurinn er einn af elstu
skipulögðum görðum lands-
ins og er rúmrar hálfrar aldar
gamall. Ísafjarðarbær er
líklega það bæjarfélag sem á
flesta af elstu og merki-
legustu skrúðgörðum lands-
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