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Vestfirðir

Orkubúið
rekið sem
sjálfstætt
fyrirtæki
Í ársskýrslu Rafmagnsveitna ríkisins fyrir árið
2004, sem birt var í Kauphöll Íslands fyrir helgi, segir Tryggvi Þór Haraldsson
rafmagnsveitustjóri að
vinna við undirbúning
hugsanlegrar sameiningar
Landsvirkjunar, Orkubús
Vestfjarða og Rafmagnsveitna ríkisins sé hafin og
ljóst sé að góð sátt sé meðal
forráðamanna fyrirtækjanna um fyrirhugaða sameiningu.
„Nú er gert ráð fyrir að
RARIK verði sjálfstætt
fyrirtæki í samstæðunni,
ásamt Orkubúi Vestfjarða
og einingum Landsvirkjunar. Ef áformin ganga eftir
mun samstæðan stunda
orkuframleiðslu, flutning,
dreifingu og sölu raforku,
auk annarrar starfsemi“,
segir Tryggvi Þór í skýrslunni. Þá segir hann að
starfsmenn RARIK fagni
þessum áformum og telji
þau muni verða til hagsbóta
fyrir viðskiptavini samstæðunnar vítt og breitt um
landið.
Eins og fram hefur komið í fréttum er stefnt að
sameiningu fyrirtækjanna
í byrjun næsta árs. Í ársskýrslu Orkubús Vestfjarða fyrir árið 2004 lýsti
Kristján Haraldsson orkubússtjóri svipuðum skoðunum og mati á þeim viðræðum sem fram hafa farið
að undanförnu og Tryggvi
Þór Haraldsson, rafmagnsveitustjóri lýsti hér að framan.
– hj@bb.is
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Íþrótta- og æskulýðsfulltrúar
funduðu á Ísafirði

Ársfundur íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa sveitarfélaga á Íslandi fór fram á Ísafirði á föstudag. Að sögn
Björns Helgasonar íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Ísafjarðarbæjar mættu rúmlega þrjátíu fulltrúar til fundarins. Flestir
fulltrúanna tóku með sér maka og voru því á sjötta tug manna staddir á Ísafirði vegna fundarins. Fulltrúarnir hittast
tvisvar á ári, vor og haust, og er vorfundurinn aðalfundur félags þeirra. Auk hefðbundinna fundarhalda fóru fundargestir í skoðunarferðir um bæinn og um kvöldið var kvöldverður í skíðaskálanum í Tungudal í boði íþrótta- og æskulýðsnefndar Ísafjarðarbæjar. Á laugardagskvöldið var síðan hátíðarkvöldverður á Hótel Ísafirði í boði bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar. Á meðfylgjandi mynd Þorsteins J. Tómassonar sjást íþrótta- og æskulýðsfulltrúarnir við komuna til
Ísafjarðar eftir siglingu til Hesteyrar í Jökulfjörðum.
– hj@bb.is

Heilsufarskönnun sem gerð var á meðal íbúa Ísafjarðarbæjar

Sjö af tíu telja andlega og
líkamlega heilsu sína góða
Sjö af hverjum tíu íbúum
Ísafjarðarbæjar telja andlega
og líkamlega heilsu sína góða
eða mjög góða. Þetta kemur
fram í niðurstöðum heilsufarskönnunar sem gerð var í bæjarfélaginu í vetur. Samkvæmt
könnuninni eru íbúar sveitarfélagsins nokkuð virkir hvað
hreyfingu varðar.
„Flestir íbúar fara út að

1

ganga, fara á líkamsræktarstöð
eða synda þegar þeir stunda
hreyfingu. Mjög misjafnar
skoðanir voru á aðstöðu til
heilsueflingar. Ísfirðingar voru
á sama máli um að sundlaugaaðstöðu þyrfti að bæta en
93,7% íbúa gáfu sundlauginni
einkunn undir 8. Á Suðureyri,
Flateyri, Þingeyri eða í nærsveitum voru 77% sem gáfu

aðstöðu til útivista undir 8“,
segir í niðurstöðum lokaverkefnis til B.S. prófs í íþróttafræði sem Anna Soffía Sigurlaugsdóttir og Sigríður Guðjónsdóttir gerðu á grundvelli
heilsufarskönnunarinnar.
Verkefni Önnu og Sigríðar
var kynnt á almennum borgarafundi um heilsueflingu sem
haldinn var í Stjórnsýsluhús-

inu á Ísafirði í gærkvöldi.
Auk kynningar á niðurstöðum skýrslunnar var kynnt
verkefnið „Allt hefur áhrif“
þar sem lögð er áhersla á bætt
líferni barna og foreldra. Þá
var starfsemi heilsueflingarnefndar Ísafjarðarbæjar kynnt
og staðið að almennri umræðu
um heilsueflingu í bæjarfélaginu.
– halfdan@bb.is
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Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps tvöfaldar laun sín
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps ákvað á fundi á föstudag að hækka laun nefndarmanna. Mest hækka laun oddvita og laun annarra ríflega
tvöfaldast. Á fundinum var
lagt fram yfirlit yfir nefndarlaun í nokkrum sveitarfélögum
sem sýndi að laun sveitarstjórnar í Súðavík voru í lægri
kantinum. Eftir breytingu hefur oddviti sveitarstjórnar 30
þúsund krónur í föst laun og
einnig fær hann greiddar 15
þúsund krónur fyrir hvern setinn fund. Áður hafði oddviti
7.273 krónur fyrir hvern setinn

fund.
Að jafnaði eru fundir sveitarstjórnar haldnir einu sinni í
mánuði. Laun oddvita ríflega
sexfaldast við þessa breytingu.
Laun almenns sveitarstjórnarmanns hækka úr 4.849 krónum
í 10 þúsund krónur fyrir hvern
setinn fund. Laun formanna
nefnda hækka úr 3.637 krónum í 7.500 krónur fyrir hvern
setinn fund. Þá hækka laun
almennra nefndarmanna úr
2.435 í 5 þúsund krónur fyrir
hvern setinn fund. Launahækkunin tekur gildi þann 1.
júní.

Eins og áður sagði töldu
sveitarstjórnarmenn í Súðavík
laun þar hafa dregist mjög afturúr launum í öðrum sveitarfélögum og að þau væru ekki í
neinu samræmi við vinnuframlag. Það mun hafa komið
skýrast í ljós þegar stofnuð
var sameiginleg barnaverndarnefnd á norðanverðum Vestfjörðum. Laun þeirrar nefndar
eru samkvæmt launum bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Súðavíkurhreppur á þar einn fulltrúa og fékk hann greitt fyrir
setu í nefndinni rúmar 8 þúsund krónur fyrir hvern fund

og var því með hærri laun en
oddviti hreppsnefndarinnar.
Hreppsnefnd samþykkti
áðurnefnda launahækkun með
þremur samhljóða atkvæðum
fulltrúa H-lista. Albert Heiðarsson sat hjá og Sigurdís Samúelsdóttir lét bóka að hún væri
sammála því að nefndarlaun á
vegum sveitarfélagsins væru
skammarlega lág. Hún taldi
hins vegar eðlilegra að hækkunin tæki gildi frá og með
næstu áramótum svo hægt
væri að gera ráð fyrir hækkuninni í fjárhagsáætlun.
– hj@bb.is

Súðavík.

Minnisvarði sjómanna á Eyrartúni

Stefnt að endurvígslu á sjómannadag
Stefnt er að því að endurvígja minnisvarða sjómanna
á Eyrartúni á Ísafirði á sjómannadag. Minnisvarðinn
hefur verið í Þýskalandi frá
því hann var tekin niður á
síðasta ári þar sem viðgerðir
fóru fram á honum auk þess
sem hann var steyptur í
brons. Styttan er nú að nýju
komin til bæjarins og bíður
þess að fara á sinn gamla
stað. Áður en af því getur
orðið þarf að lækka stall
hennar um 80 sentímetra.
Eins og kunnugt er var
mikið rætt um það á sínum

tíma hvort rétt væri að
staðsetja styttuna á sínum
gamla stað. Rætt var í menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar að styttunni yrði fundinn nýr staður í framtíðinni.
Var það m.a. gert að beiðni
afkomenda Ragnars Kjartanssonar höfundar styttunnar. Var svæði neðan Hótels
Ísafjarðar m.a. nefnt sem
mögulegur staður. Forsvarsmenn sjómannafélaga þeirra
er forgöngu höfðu um gerð
styttunnar á sínum tíma tóku
þessum hugmyndum frekar
fálega. – halfdan@bb.is

Ljónið á Skeiði.

Fasteignafélagið Stoðir í Reykjavík

Kaupir Ljónið á Ísafirði
Útboð
Orkubú Vestfjarða hf. óskar eftir tilboðum
í jarðvinnu fyrir Tungudalsvirkjun í Skutulsfirði. Um er að ræða eftirfarandi verkefni:
Lagning á bráðabirgða aðkomuvegi frá
Tunguskógi.
Gröftur fyrir stöðvarhúsi og fyllingar undir
botnplötu. Stærð stöðvarhúss er 90m².
Gröftur og fyllingar fyrir inntaksþró. Inntaksþróin er um 23m² og 83m³.
Gröftur og fyllingar fyrir aðveituæð og rafmagnskapla. Lengd skurðar er áætluð um
1.480 metrar.
Verklok eru áætluð 1. nóvember 2005.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orkubús Vestfjarða hf., Stakkanesi 1, Ísafirði frá
og með mánudeginum 30. maí 2005. Tilboð
verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 9.
júní 2005 kl. 14:00.
Orkubú Vestfjarða hf.
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Fasteignafélagið Stoðir í
Reykjavík hefur keypt verslunarhúsið Ljónið á Skeiði í
Skutulsfirði af Þróunarsjóði
sjávarútvegsins. Sjóðurinn
eignaðist húsið árið 2001.
Kaupverð hússins er 57,5
milljónir króna. Fasteignafélagið Stoðir hf.var stofnað árið
1999.
Í maí árið 2002 var fast-

eignafélagið Þyrping hf. sameinað félaginu. Þyrping hf. var
stærri aðilinn við sameininguna og hafði verið í rekstri frá
árinu 1991. Með sameiningunni varð til stærsta fasteignafélag á Íslandi með margar
verslunar- og þjónustufasteignir á sinni hendi, s.s.
Kringluna og Nordica Hótel.
Einnig á félagið margar af

þeim fasteignum sem hýsa
verslanir Bónuss enda eru félögin að hluta til í eigu sömu
aðila.
Hinrik Greipsson framkvæmdastjóri Þróunarsjóðsins
segir húsið hafa verið til sölu
frá því að sjóðurinn eignaðist
það. Samningar hefðu hins
vegar ekki tekist fyrr en nú.
Sigríður Hrefna Hrafnkels-

dóttir lögmaður hjá Stoðum
segir engar breytingar fyrirhugaðar á rekstri hússins en
þar eru nú til húsa verslunin
Bónus, Húsgagnaloftið og
byggingavöruverslunin Núpur. Þá hefur Bensínorkan í
undirbúningi að opna bensínstöð á lóðinni undir merkjum
Orkunnar. Hinir nýju eigendur
taka við húsinu þann 1.júlí.

Slökkvilið Ísafjarðarbæjar

Festir kaup á nýrri slökkvibifreið
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu bæjartæknifræðings og slökkviliðsstjóra um kaup á nýrri slökkvibifreið. Það var fyrirtækið Ólafur Gíslason & co. hf. í
Reykjavík sem gerði slökkviliðinu tilboð um kaup á bifreið
af Renault gerð fyrir tæpar
15,5 milljónir króna. Í fjárhagsáætlun ársins 2005 er gert
ráð fyrir fjárveitingu að upp-

hæð 15 milljónir til kaupa á
slíkri bifreið.
Sveitarfélagið Árborg fékk
nýverið slökkvibifreiðar af
sömu gerð. Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri segir að
undirvagninn verði fluttur til
Póllands þar sem smíði bifreiðarinnar verði lokið. Afgreiðslufrestur er um 8-10
mánuðir. Hann segir um öflugt
tæki að ræða sem verður 19
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tonn að þyngd. Það geti dælt
um 4.000 lítrum á mínútu og
sé búið 3-4000 lítra vatnstanki.
Þá séu tvö háþrýstikerfi í bifreiðinni og einnig rafstöð svo
eitthvað sé nefnt. Síðast var
keypt slökkvibifreið til bæjarins árið 1995 sem reynst hefur
vel. Sú bifreið verður að líkindum flutt til einhvers af
minni byggðarlögum bæjarins
þegar sú nýja kemur.

Aðspurður hvers vegna ekki
hafi verið efnt til útboðs vegna
kaupanna segir Þorbjörn það
ekki skyldu þar sem kaupverðið hafi verið undir 20 milljónum króna. Hann segir útboð
dýra leið og sem dæmi nefnir
hann að bjóða hefði út kaupin
á EES-svæðinu ef kaupverðið
hefði farið yfir áðurnefnda
upphæð.
– hj@bb.is
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Umsækjendur um lóðirnar við Hafnarstræti 19 og 21 á Ísafirði

Hagsmunir umsækjenda fara ekki saman

Sigurjón Kr. Sigurjónsson,
sem sótti fyrir skömmu um
lóðirnar að Hafnarstræti 19 og
21 á Ísafirði, hefur tilkynnt
tæknideild bæjarins að hagsmunir hans og Olíufélagsins
ehf, sem einnig sótti um lóðina
nr. 21, geti ekki farið saman.
Að líkindum þarf umhverfisnefnd bæjarins því að velja á
milli umsækjendanna á næsta
fundi.
Forsaga málsins er sú að
með bréfi dagsettu 2. mars
2005 sótti Sigurjón um umræddar lóðir og hyggst þar í

félagi við fleiri reisa hús í samræmi við skipulag svæðisins.
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar tók umsóknina fyrir á
fundi þann 14. mars en frestaði
afgreiðslu málsins. Á fundi
nefndarinnar þann 13. apríl var
lögð fram umsókn dagsett 4.
apríl frá Olíufélaginu ehf. þar
sem félagið sækir um lóðina
nr. 21. Félagið hefur í hyggju
að stækka bensínstöð félagsins
sem stendur á lóð nr. 23. Upphaflega var fyrirtækinu úthlutað lóðinni árið 2000 en sú lóðarúthlutun var úr gildi fallin.

Á umræddum fundi þann
13. apríl var einnig tekin fyrir
að nýju umsókn Sigurjóns.
Umhverfisnefnd frestaði enn
afgreiðslu málsins en bókaði
við báðar umsóknir að fela
tæknideild að hefja vinnu við
breytingu á deiliskipulagi
svæðisins með hagsmuni
beggja umsækjenda í huga.
Á fundi sem haldinn var hjá
tæknideild bæjarins í gær var
Sigurjóni svo kynnt hugmynd
að breytingum á svæðinu. Sigurjón segir þær hugmyndir
ekki falla að hagsmunum sín-

um. Meðal annars muni hús
það sem hann hafði í huga að
byggja minnka og það muni
því aðeins rúma þrjár íbúðir í
stað fjögurra. Hann hefur því
tilkynnt tæknideild að hagsmunir lóðaumsækjenda fari
ekki saman. Sigurjón segist
því standa við umsókn sína
eins og hún var lögð fram í
upphafi þann 2. mars.
Af framansögðu má ráða að
það verður umhverfisnefndar
að velja á milli umsækjenda
um lóðina nr. 21 við Hafnarstræti.
– hj@bb.is

Hafnir Vesturbyggðar hætta að
þjónusta Jaxlinn vegna vanskila
Hafnarstjórn Vesturbyggðar
ákvað á fundi í síðustu viku að
hætta að sinna móttöku og annarri þjónustu við strandferðaskipið Jaxlinn vegna vanskila
útgerðar skipsins. Skipið hefur
haft viðkomu í höfnum sveitarfélagsins frá því á síðasta ári
er sjóflutningar skipsins hófust
milli höfuðborgarsvæðisins og
Vestfjarða. Á fundi hafnarstjórnar í febrúar var tekið fyrir
erindi útgerðar skipsins, Sæskipa ehf, þar sem óskað var
eftir lækkun eða niðurfellingu
hafnargjalda. Stjórnin hafnaði
erindinu en var tilbúin til þess
að fallast á niðurfellingu allra
áfallinna dráttarvaxta vegna
skuldasöfnunar fyrirtækisins
ef samið yrði um greiðslu fyrir
lok marsmánaðar.
Á fundi hafnarstjórnar í síðustu viku var bókað að engin
viðbrögð hefðu borist af hálfu

Sæskipa og enn hefðu safnast
upp skuldir. Í bókuninni kemur
fram að skipið komi oft að
næturlagi og felist í því töluverður kostnaður fyrir hafnarsjóð þar sem kalla þurfi út
starfsmenn hafnarinnar til þess
að þjónusta skipið. Því ákvað

Strandferðaskipið Jaxlinn.
stjórnin eins og áður sagði að
hætta þjónustu við skipið þar
til skuldir hafa verið gerðar
upp eða um þær samið. Í bókun
hafnarstjórnar kemur fram að
Jaxlinum sé þó áfram heimilt
að leggjast að bryggju „enda
innheimt lögboðin gjöld sam-

fara því“. Hafnarstjóra var falið að tilkynna útgerðinni þessa
ákvörðun og ákveðið að skuld
fyrirtækisins við hafnarsjóð
verði send lögfræðingi til innheimtu, verði ekki um hana
samið eða hún greidd fyrir 10.
júní.
– hj@bb.is

Lóðirnar nr. 21 og 23 við Hafnarstræti
eru fyrir neðan Bensínstöðina á myndinni.

Súðavíkurhreppur

Skrifstofufulltrúi
Laus er til umsóknar staða skrifstofufulltrúa
Súðavíkurhrepps.
Skrifstofufulltrúi sér um launamál sveitarfélagsins, útgáfu þjónustureikninga, skráningu og umsjón með fasteignagjöldum,
umsjón með innheimtumálum, skráningu í
Lóðs, almenn skrifstofustörf o.fl.
Um er að ræða 75% starf. Yfirmaður skrifstofufulltrúa er sveitarstjóri.
Hæfniskröfur:
Skristofufulltrúi skal hafa haldgóða tölvukunnáttu, góða þjónustulund og æskilegt
er að viðkomandi hafi haldgóða reynslu af
skrifstofustörfum.
Um tímabundið starf er að ræða vegna
fæðingarorlofs, til loka ágúst 2006.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri í síma
456 4912, netfang: omar@sudavik.is
Umsóknum skal skila inn á skrifstofu Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 3, fyrir 31. maí
nk. merkt: Skrifstofufulltrúi.
Sveitarstjóri.

Ferðaskrifstofa
á þínu svæði

Nýtt snjóflóðahættumat fyrir Súðavík kynnt

Ekki þörf á frekari aðgerðum
Samkvæmt nýju snjóflóðahættumati sem unnið hefur
verið vegna byggðar í Súðavík
er ekki þörf frekari aðgerða til
að tryggja öryggi íbúa á hættusvæðum. Samkvæmt matinu
er öll byggð utan Eyrardalsár,
þ.e. gamla þorpið, á hættu-

svæði C að undanskyldum
rækjuvinnslu Frosta og vararafstöð Orkubús Vestfjarða
sem eru á svokölluðu B svæði.
Hættusvæði C er skilgreint
sem mesta hættusvæði og þar
eru dánarlíkur um þrisvar til
sex sinnum hærri en í umferð-

arslysum. Í hinni svokölluðu
nýju Súðavík eru einungis tvö
hús á hættusvæði A. Það er
gamli Eyrardalsbærinn og
íbúðarhúsið að Eyrardal 2. Það
hús er hannað og byggt til að
standast snjóflóðaárraun. Öll
önnur hús í nýju byggðinni

eru utan hættusvæða.
Hið nýja hættumat var kynnt
á opnum fundi sem haldinn
var í gær. Þar voru m.a. fulltrúar hættumatsnefndar og
fulltrúar frá Veðurstofu Íslands og svöruðu fyrirspurnum
um hættumatið.
– hj@bb.

Bygging nýs íþróttahúss á Suðureyri

Verkið nokkuð á eftir áætlun

Starfsmenn Ágústs og
Flosa ehf. vinna þessa dagana hörðum höndum við að
ljúka byggingu íþróttahúss
á Suðureyri en fyrsta skóflustunga að húsinu var tekin í
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lok ágúst á síðasta ári. Upphaflega átti byggingu þess að
ljúka í 16. viku þessa árs en
verklokum var síðan seinkað
og ber að skila húsinu í 21.
viku ársins, þ.e. í lok þessa

3

mánaðar.
Björgmundur Guðmundsson, hjá Ágústs og Flosa segir
stefnt að því að ljúka byggingu
hússins í lok mánaðarins og
segist bjartsýnn á að það takist

Við bjóðum:
Sumarhús um alla Evrópu – af öllum stærðum – upp í heilar hallir.
Bílaleigubíla í Danmörku – ótrúlega hagstætt verð.
Sumarhús – orlofshverfi – bændagistingu
og hótel.
Skipuleggjum ferðir fyrir hópa til Danmerkur.
Fjölbreyttar upplýsingar á heimasíðu.

að öðru leyti en því að parket
verði lagt á gólf hússins síðar. Hann segir það verða gert
um leið og rakastig gólfplötunnar verði komið niður fyrir
ásættanleg mörk. – hj@bb.is
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Fylkir.is ferðaskrifstofa
sími 456 3745 – www.fylkir.is
Eina ferðaskrifstofan
á Vestfjörðum sem
nýtur ekki ríkisstyrks
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Rekstur Ísafjarðarbæjar neikvæður
um 221 milljón króna á síðasta ári
Rekstur Ísafjarðarbæjar og
stofnana hans var neikvæður
um 220,9 milljónir króna á
liðnu ári sem er töluvert verri
niðurstaða en upphaflegar
áætlanir gerðu ráð fyrir. Í upphaflegri áætlun sem samþykkt
var í desember 2003 var gert

ráð fyrir að reksturinn yrði neikvæður um 125 milljónir
króna. Sú áætlun hefur síðan
tekið breytingum. Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarins námu 3.582,4 milljónum
í árslok 2004 og höfðu aukist
um 48,5 milljónir á milli ára.

Á sama tíma höfðu veltufjármunir lækkað um 228,4 milljónir. Heildarskuldir og skuldbindingar að frádregnum
veltufjármunum hækkuðu því
um 277 milljónir króna á árinu.
Þetta kemur fram í ársreikningum bæjarins sem kynntir

voru í bæjarráði á mánudag.
Skatttekjur bæjarins voru
955,4 milljónir króna, framlög
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
námu 259,9 milljónum króna
og aðrar tekjur voru 838,4
milljónir króna. Samtals voru
því tekjur 2.053,7 milljónir

króna. Laun og launatengd
gjöld voru 962,8 milljónir
króna, lífeyrisskuldbindingar
hækkuðu um 70 milljónir
króna og annar rekstrarkostnaður var 996,5 milljónir króna.
Afskriftir voru 140 milljónir
króna og fjármagnsgjöld voru
104,9 milljónir króna. Eins og
áður sagði var reksturinn því
neikvæður um 220,9 milljónir
króna.
Í árslok 2004 voru skammtímaskuldir bæjarins og stofnana hans 548,7 milljónir króna
og höfðu hækkað um 157,7
milljónir á milli ára, langtímaskuldir voru 2.458,5 milljónir
króna og höfðu lækkað um
113,3 milljónir króna. Lífeyr-

isskuldbindingar námu 575,1
milljónum króna í árslok og
höfðu hækkað um 70 milljónir.
Á sama tíma voru veltufjármunir bæjarins 871,1 milljónir
króna og hæfðu lækkað um
228,4 milljónir króna á milli
ára. Þar af minnkaði handbært
fé um 193,7 milljónir króna.
Heildarskuldir og skuldbindingar bæjarins að frádregnum veltufjármunum
voru í árslok 2.711,3 milljónir
króna en voru í árslok 2003
samtals 2.434,3 milljónir
króna. Í árslok 2004 voru
áhættufjármunir og langtímakröfur bæjarins 144,4 milljónir
króna en voru 97,3 milljónir
króna í árslok 2003. –hj@bb.is

Kvensjúkdómalæknir á Ísafirði
Jón Ívar Einarsson, kvensjúkdómalæknir
verður með móttöku á Ísafirði dagana 30.
maí til 2. júní 2005.
Tímapantanir eru í síma 450 4500, á milli
kl. 08:00 og 16:00 alla virka daga.
Lóð Atlantsolíu er við hlið Ljónsins á Skeiði þar sem Bónus er meðal annars til húsa. Ljósm: Grétar Sigurðsson.

Bygging nýrrar bensínstöðvar Atlantsolíu á Skeiði

Óskað hefur verið eftir
tilboðum hjá verktökum
Atlantsolía ehf. hefur óskað
tilboða hjá nokkrum verktökum í byggingu bensínstöðvar
á lóð félagsins á Skeiði í Skutulsfirði. Geir Sæmundsson

framkvæmdastjóri félagsins
segir að tilboðsfrestur renni út
innan nokkurra daga og í framhaldinu verði gengið til samninga um bygginguna.

Geir segist vonast til þess
að framkvæmdir geti hafist
innan skamms en treystir sér
ekki til þess að nefna ákveðna
dagsetningu. „Uppbygging

nýs olíufélags er tímafrek.
Starfsmenn vinna hörðum
höndum að málinu og við vonumst til þess að geta selt ódýrt
eldsneyti vestra innan tíðar“.

Uppgræðsla snjóflóðavarnargarðsins við Seljaland gengur vel

Á þriðja þúsund plöntur
hafa verið gróðursettar í vor
Uppgræðsla snjóflóðavarnargarðsins við Seljaland á Ísafirði gengur vel og hafa um
2.300 plöntur verið gróðursettar í vor. „Þetta gengur mjög
vel við erum búin að vera
planta stiklingum, sá, vökva
og bera á áburð í vor og nú
vantar bara rigningu. Ég býst
við að því sem er á áætlun í ár
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verði lokið í júlí“, segir Sævar
Óli Hjörvarsson hjá KNH
verktökum sem hafa verkið
með höndum.
Um er að ræða uppgræðslu
á 650 metra löngum garði,
samsvarandi flóðafarvegi og
14 keilum auk uppgræðslu
raskaðs svæðis, alls um 15
hektara. Verkinu skal lokið
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fyrir 1. september árið 2006
en áburðargjöf skal viðhaldið
til ársins 2007. Göngustígur
sem liggur að leiðigarðinum
hefur notið vaxandi vinsælda
og verður hann lengdur á næstunni. „Göngustígurinn er mikið nýttur og maður sér oft á
tíðum menn ganga, hlaupa eða
skokka upp stíginn. Við ætlum

að klára stíginn í vor eða byrjun sumars en hann mun liggja
inn í efri skóg“, segir Sævar
Óli Hjövarsson.
Uppgræðslan hófst síðasta
sumar og að sögn Sævars tókst
hún vel til. „Garðurinn grænkaði mikið í fyrra og umhverfið
verður enn fallegra í sumar.
– thelma@bb.is

Toyota Rav 4
Til sölu er bifreiðin DB-385, Toyota Rav 4,
4x4, árgerð 2003 (skráður 05/2003), sjálfskiptur. Ekinn 38.500 km. Verð kr. 2.250.000.
Upplýsingar gefur Björn í síma 897 6797.

Atvinnutækifæri
Verslunin Baðstofan á Ísafirði er til sölu
(rekstur og/eða húsnæði). Tilvalið fyrir tvær
samhentar konur.
Upplýsingar gefur Lína Björk í símum 456
4229 eða 866 2361.
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Síðastliðinn laugardag efndu bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ til
íbúaþings og fetuðu þar með í fótspor nokkurra bæjarfélaga,
sem af fenginni reynslu telja þessa leið farsæla fyrir búana til
að hafa áhrif á mótun bæjarfélagsins. Víðast hvar hafa íbúaþingin verið vel sótt. Fram hjá því verður ekki horft að þátttaka
íbúa Ísafjarðarbæjar hefði mátt vera meiri. Alls skráðu um 200
manns þátttöku sína. Misjafnt var þó setinn bekkurinn, nálægt
60 manns þegar best lét.
Líkt og aðrir landsmenn, sem áttu allt sitt undir vexti og
viðgangi veiða og fiskvinnslu komið, hafa Vestfirðingar orðið
að horfa til framtíðar á annan veg en áður, eftir að þeim var
meinaður aðgangur að auðlindinni við bæjardyrnar. Atvinnuöryggi og þar með staða fjölda einstaklinga er með öðrum hætti
en áður var og sveitarfélögunum er miklu þrengri stakkur
skorinn til þeirra verka, sem þeim ber að sinna lögum samkvæmt.
Í ljósi þessa er mikilvægara en nokkru sinni fyrr, að almenningur
leggist á sveif með bæjaryfirvöldum með öllum tiltækum
ráðum, er verða mættu til að efla sveitarfélagið. Í þessum
efnum er ábyrgðin okkar allra.
Erfitt er að geta sér til um ástæður fyrir heldur slakri þátttöku
almennings í íbúaþinginu. Vorum við svona upptekin í einhverju
öðru? Var eitthvað annað mikilvæga? Opinberaði fjarvera
okkar tómlæti gagnvart bæjaryfirvöldum? Eða réði hér sem
oftar gamla sinnuleysið: Mér kemur þetta ekkert við! Hvers
vegna grípum við ekki tækifærið til að hafa áhrif á mótun samfélagsins, sem við búum í, þegar það býðst? Segjum skorinort
hvað okkur finnst: Hvað vel sé gert; hvað hafi farið miður.
Hvað vanti, hvert við eigum að stefna!
Þótt æskilegt hefði verið að fleiri hefðu lagt leið sína í
íþróttahúsið á Torfnesi og haft þar meiri viðveru er það eigi að
síður mál manna að samkoman hafi verið gagnleg. Þannig
segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, fjölda
áhugaverðra hugmynda hafa komið fram, einkum varðandi
skipulagsmál. Er það vel. Skipulags- og umhverfismál eru afar
mikilvæg og alltaf á dagskrá.
Vonandi láta bæjaryfirvöld ekki deigan síga þótt þátttaka í
fyrsta íbúaþinginu hafi ekki verið í samræmi við væntingar.
Það gengur bara betur næst! Á þeim átakatímum sem uppi eru
og í enn ríkari mæli fyrirsjáanlegir í þjóðfélaginu, veitir okkur
Vestfirðingum ekki af samstöðu.
Sýnum ekki bæjarfélaginu okkar tómlæti.
s.h.

orðrétt af netinu

Á skólakerfið að
þjóna auðvaldinu?

„Annars staðar hafa alþjóðastofnanir á borð við Alþjóðabankann
hreinlega skyldað þriðja heims þjóðir til að staðla og markaðsvæða
menntakerfi sín. Sama má segja um GATS-samningana svokölluðu
sem virðast eiga að verða til þess að markaðsvæða alla opinbera
þjónustu, hvort sem er í heilbrigðis- eða menntakerfinu. Þessarar
tilhneigingar er þegar farið að sjá stað í alls kyns hliðarþjónustu.
Þrif og mötuneyti í breskum menntastofnunum hafa öll verið boðin
út með þeim afleiðingum að kjör þeirra sem vinna þessi störf hafa
versnað verulega og maturinn og þrifin hafa versnað að sama skapi.
Á þetta hefur verið bent en enginn viljað hlusta fyrr en sjónvarpskokkurinn Jamie Oliver lét málið til sín taka. Staðreyndin er sú að
núverandi kerfi býður upp á þessar afleiðingar enda er fyrst og
fremst verið að hugsa um krónur og aura – ekki líðan skólabarna.

murinn.is – Katrín Jakobsdóttir
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Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Ágóðahlutur Ísafjarðarbæjar í Brunabótafélaginu

Mun hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
Ísafjarðarbær fær í ár tæpar
21,7 milljónir króna í sinn hlut
frá eignarhaldsfélaginu Brunabótafélagi Íslands, en fyrir
skömmu tilkynnti félagið
sveitarfélögum um ágóðahlut
þeirra árið 2005. Er hann nú
um 50% hærri en á síðasta ári.

Ástæða hækkunarinnar er góð
afkoma félagsins á síðasta ári.
Í bréfi félagsins til sveitarfélaga segir að ákveðið hafi
verið að láta sveitarfélögin
njóta óvenjulegra aðstæðna á
hlutabréfamarkaði sem hafa
haft þessi áhrif á afkomu fé-

lagsins. Samtals er ágóðahlutur til sveitarfélaganna 450
milljónir króna. Félagið hefur
í nokkur ár greitt slíkan ágóðahlut til aðildarsveitarfélaga félagsins. Honum er ætlað að
stuðla að bættum bruna- og
forvörnum.

Stefnt er að því að ágóðahluturinn verði ekki undir 150
milljónum króna árlega. Hlutur Ísafjarðarbæjar í félaginu
er 4,82% og nemur ágóðinn á
þessu ári því tæpum 21.7 milljónum króna. Í fjárhagsáætlun
var gert ráð fyrir 12,5 milljónum.

Útskriftarhópurinn á Sólborg.

Á fimmta tug leikskólabarna útskrifast
Frá leikskólum Ísafjarðarbæjar útskrifast 44 börn í ár og hefja þau grunnskólagöngu í haust. Það var glatt var á
hjalla á leikskólanum Sólborg á Ísafirði er 22 börn útskrifuðust með pompi og prakt á föstudag. „Þetta er mjög góður
og sterkur hópur, miklir orkuboltar“, segir Guðríður Guðjónsdóttir, deildarstjóri á Sólborg. Þá útskrifast 16 börn
frá leikskólanum Eyrarskjóli á Ísafirði, 1 barn frá Laufási á Þingeyri, 2 börn frá Tjarnarbæ á Suðureyri, 3 börn frá
Grænagarði á Flateyri en enginn útskrifast frá Bakkaskjóli í Hnífsdal í ár.
– thelma@bb.is

Vinnuhópur um stofnun rannsóknarstofnunar á Ísafirði

Ísafjarðarbær styrkir verkið
Bæjaráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að styrkja
vinnuhóp sem vinnur að stofnun alþjóðlegrar rannsóknarstofnunar á sviði loftslagsbreytinga á Ísafirði um 250
þúsund krónur. Vinnuhópurinn sem starfar að málinu óskaði í bréfi til bæjarins eftir
stuðningi að upphæð 6-8

hundruð þúsundir króna. Sem
kunnugt er hefur um nokkurt
skeið verið unnið að þessu
verkefni og hefur forsætisráðuneytið nýverið styrkt
verkefnið.Í bréfi sem Ólöf
Guðný Valdimarsdóttir sendi
bænum fyrir hönd hópsins
segir m.a.:
„Ein grunnforsenda þess að

6.4.2017, 09:36

hugmyndin geti orðið að veruleika er stuðningur heimamanna við verkefnið. Vinnuhópurinn telur að hér sé um
einstakt tækifæri að ræða fyrir
Ísafjarðarbæ sem skipt geti
miklu um þróun og framtíð
þekkingarsamfélags á Vestfjörðum og þakkar jákvæðar
undirtektir bæjaryfirvalda. Til

þess að tengja verkefnið enn
betur Ísafjarðarbæ og til að
mæta fyrirsjáanlegum kostnaði sem framundan er, óskar
vinnuhópurinn eftir stuðningi
Ísafjarðarbæjar í formi fjárframlags á móti framlagi forsætisráðherra.“
– hj@bb.is
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Reykhólahreppur
Maríutröð 5a – Reykhólum
Sími 434 7880 – fax 434 7885

Lausar stöður á
Reykhólum í AusturBarðastrandarsýslu

Stór skörð hafa myndast í túlípanabeð þar sem blómabreiða hefði prýtt garðinn í sumar.

Blómagarðurinn við Austurvöll á Ísafirði

Slæm umgengni um
einn elsta garð landsins
Blómagarðurinn við Austurvöll á Ísafirði hefur um áratugi prýtt bæinn og er hluti af
menningararfleifð Íslendinga
en að sögn Ásthildar Þórðardóttur, garðyrkjustjóra Ísafjarðarbæjar, er umgengni um
garðinn til skammar.
„Það er sorglegt að sjá
ástandið á blómagarðinum og
það er allt af mannavöldum.
Ég hef ekki fengið leyfi til að
klára að girða garðinn þar sem
ekki er til nægt fjármagn, og
þar sem ekki er girt treður fólk
sér í gegn og traðkar yfir beðin.
Túlípanabeð sem hefði orðið
svo fallegt í sumar hefur verið
niðurtraðkað og eru nú stórar
eyður í beðinu. Túlípanarnir
koma ekki upp aftur og því er

öll vinnan við að setja laukana
niður í haust fyrir bí. Á öðrum
stað hefur limgerði verið brotið niður og er nú horfið að
mestu.“
Blómagarðurinn er einn af
elstu skipulögðum görðum
landsins og átti hálfrar aldar
afmæli á síðasta ári. „Hann er
svipað gamall og hallargarðurinn við Alþingishúsið í Reykjavík og er teiknaður af sama
arkitekt. Á þeim tíma var mjög
sjaldgæft að arkitektar teiknuðu garða og það er það sem
gerir þessa garða svo einstaka.
Við Ísfirðingar eigum þessar
perlu sem er einstakt á landinu
og það gengur ekki að kasta
alltaf til höndunum þegar kemur að garðinum“, segir Ásthildur.

Laus kennarastaða við Reykhólaskóla.
Kennara vantar í almenna kennslu næsta
vetur. Meðal kennslugreina er tölvunotkun
og stærðfræði á unglingastigi. Fleira kemur
til greina.
Nánari upplýsingar um kaup og kjör veitir
skólastjóri í síma 434 7806, 434 7731 og
894 1966. Einnig veitir sveitarstjóri upplýsingar í síma 434 7880.
Skrifstofustjóri Reykhólahrepps. Starfið er
laust frá 1. júlí 2005 til 1. september 2006.
Skristofustjórinn starfar sem launafulltrúi,
bókari, gjaldkeri og vinnur almenn skrifstofustörf. Unnið er með SFS-bókhaldskerfi og
launakerfið H-laun. Reynsla af bókhaldi nauðsynleg. Laun samkv. samningi launanefndar við Kjarna, félag opinberra starfsmanna á
Vestfjörðum. Nánari upplýsingar hjá sveitarstjóra í síma 434 7880.
Á Reykhólum er mikil náttúrufegurð og einungis
tæplega 3ja tíma akstur til Reykjavíkur. Þar er öll
almenn þjónusta fyrir hendi s.s. leikskóli, grunnskóli,
mjög góð sundlaug, bókasafn, heilsugæsla og verslun. Nýtt og glæsilegt íþróttahús verður tekið í notkun
í vor.

Umsóknarfrestur um ofangreind störf er til
31. maí 2005 og sendist skrifstofu Reykhólahrepps, Maríutröð 5a, Reykhólum, 380 Reykhólahreppi eða á netfangið sveitarstjori@
reykholar.is.
Reykhólahreppur.

Fólk treður sér í gegn þar sem ekki er búið að girða
og hafa myndast göngustígar í gegnum blómabeðin.

Grútarmengun í Sundahöfn
Smábátasjómenn sem
hugðu að bátum sínum við
Sundahöfn á Ísafirði einn
morguninn í síðustu viku,
ráku upp stór augu því augljóst er að töluvert magn af
slógi hefur borist með einhverjum hætti í höfnina. Hefur orðið töluverð grútarmengun á bátum og festum
þeirra enda töluverð lifur í
slóginu. Málið var tilkynnt
lögreglu og heilbrigðiseftirliti og er það nú til athugunar.
Smábátaeigandi sem hafði
samband við blaðið sagði
mengun af þessu tagi hafa
færst í vöxt að undanförnu í
Sundahöfn og væri það
mönnum til mikils ama.
– hj@bb.is
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Eins og sjá má á myndinni er um töluvert magn af slógi að ræða.
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Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,
hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudæla og valtara verður haldið í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu 2-4 á
Ísafirði ef næg þátttaka fæst.
Þriðjudaginn 31. maí kl. 09:00-17:00.
Miðvikudaginn 1. júní kl. 09:00-17:00.
Fimmtudaginn 2. júní kl. 09:00-17:00.
Verð er kr. 15.400.- á þátttakanda.
Upplýsingar og skráning er hjá Vinnueftirlitinu á Ísafirði í síma 450 3080 og 895 1594
og á netfanginu vestfirdir@ver.is. Ath! Hægt
er að sækja um styrk til verkalýðsfélaga.
Síðasti skráningardagur er 27. maí 2005.
Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

6.4.2017, 09:36

8

MIÐVIK
UDAGUR 25. MAÍ 2005
MIÐVIKUDAGUR

Markmiðið að komast
á Ólympíuleikana 2006
Skíðagöngumaðurinn Jakob Einar Jakobsson hefur vakið
mikla athygli á undanförnum árum fyrir
góðan árangur í
íþrótt sinni. Hann
hefur tekið þátt í
fjölda móta, þar á
meðal heimsmeistaramótum og Nor-

egsmótum. Hann tal- Vetrarólympíuleikana
inn með allra bestu
2006 og á nokkuð
skíðagöngumönnum
góða möguleika að
á Íslandi og hefur
ná því markmiði.
undanfarin ár æft í Bæjarins besta ræddi
Noregi þar sem hann
við Jakob Einar um
gekk í NTG-skólann íþróttina, draumana
í Geilo, einn af frem- og hvað varð til þess
stu íþróttamennta- að þessi önfirski ungi
skólum Noregs.
maður hóf að æfa
Hann stefnir nú á
skíðagöngu.

„Ég byrjaði að æfa skíði árið
1994 þegar ég var ellefu ára.
Þegar Norðmaðurinn Kjell
Hymer byrjaði að kenna við
Holtsskóla smitaði hann meira
og minna allan skólann af
gönguskíðabakteríunni. Ég
var það lélegur þegar ég byrjaði að ég komst ekki í lið Ungmennafélagsins Önundar í Önundarfirði á Andrésar Andar
leikana. Ég náði þó að taka
þátt í þeim leikum þegar ég
var 12 ára. Þar endaði ég með
miklum yfirburðum í síðasta
sæti, um fimm mínútum á eftir
næstsíðasta manni. Ég tók þátt
í ýmsum unglingamótum þegar ég var orðinn 13-14 ára og
vann fyrsta bikarmótið á þeim
aldri.
Ég beit í mig að ég ætlaði
að verða góður og æfði líklega
300% meira en aðrir. Ástæðan
fyrir því hversu góður ég varð
á íslenskan mælikvarða á svo
stuttum tíma er sú, að ég æfði
mjög mikið. Fyrir tíu árum
var mun meiri snjór en er núna
svo við höfðum fína aðstöðu
til að æfa, bæði í Holti og á
Seljalandsdal.“
– Hvað er það við skíðagöngu sem höfðar svona til
þín?
„Því er erfitt að svara, þetta
verður bara lífstíll hjá manni
með tímanum. Svo er það bara
að ná markmiðum sínum en
maður setur sífellt hærri markmið. Í fyrstu var það kannski
að vinna hinn eða þennan strák
eða komast á Andrésar Andar
leikana. Í dag er markmiðið
að komast á Ólympíuleikana
2006. Reyndar hefur það verið
markmið mitt frá því að ég var
17 ára gamall.“
– Hvernig æfirðu á sumrin?
„Þá eru það hjólaskíði,
hlaup og lyftingar, bara öll
úthalds- og styrktarþjálfun. Ég
hef keppt mikið í hlaupum eins
og t.d. Laugarvatnshlaupinu.
Maður þarf að stunda alhliða
æfingar og ekki skilja neitt
útundan.“

„Eftir eitt ár í Menntaskólanum á Ísafirði, sem þá hét
Framhaldsskóli Vestfjarða, fór
ég til Noregs heilan vetur. Þá
var ég 17 ára og var boðið að
stunda æfingar með íslenska
landsliðinu í Lillehammer.
Við bjuggum saman fimm
strákar og ég var langyngstur.
Ólafur Th. Árnason var næstur
mér í aldri og hann er tveim
árum eldri. Ég hafði því eiginlega fjórar mömmur og þurfti
ekki að gera neitt. Það er mjög
fínt á meðan maður er að læra
inn á þetta allt.
Árið eftir fékk ég inngöngu
í skíðamenntaskóla í Geilo í
Noregi, sem er í NTG-kerfinu.
Það var algjör draumur í dós
að komast þangað enda hafði
mig lengi dreymt um að það.
NTG-skólar hafa ákveðinn
standard og maður leit upp til
þeirra sem gengu í þá. Allir
vita að ef maður kemst þangað
inn er maður þokkalegur, því
enginn sem gengur í þann
skóla er lélegur.
NTG-skólarnir eru um fimm
talsins víðs vegar í Noregi og
mismunandi er eftir staðsetningu þeirra hvers konar íþróttanám fer þar fram. Til dæmis í
Bærum, þar sem lítið er um
snjó, er meira um íþróttamenn
í fótbolta, mótorhjólasporti og
bara öllu milli himins jarðar. Í
skólanum í Geilo eru bara
skíðaíþróttir, sem sagt ganga,
skíðaskotfimi, alpagreinar og
snjóbretti. Svo fer þar fram
venjulegt menntaskólanám
fyrir utan að þú ert á íþróttabraut. Þar er ekkert val um að
fara á náttúrufræðibraut eða
slíkt. Maður fór bara í þau fög
sem voru í boði og ég var í
ýmsum fögum sem ekki eru
mikið kennd í menntaskólum
á Íslandi, t.d. lögfræði og trúarbragðafræði.
Ástæðan fyrir því að ég sótti
um inngöngu í skólann var að
ég vildi reyna að sameina
íþróttina við nám en ekki hætta
alveg á menntaveginum. Ég
var kominn í landsliðið og
Skíðasamband Íslands hjálpaði til við að koma mér að.
Í skólanum eru nemendur

Draumur í dós
– Hvernig kom það til að þú
fórst út til Noregs?
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alls staðar að úr Noregi en
einnig hafa þeir verið okkur
Íslendingum mjög góðir. Fyrsta árið sem ég var þar vorum
við fimm Íslendingarnir í skólanum. Það er Kristni Björnssyni að þakka en hann var
fyrsti Íslendingurinn sem gekk
í þennan skóla. Hann sýndi
gott fordæmi og náði góðum
árangri. Ætli þeir vonist ekki
þess vegna eftir því að við
hinir Íslendingarnir getum eitthvað.
Ég hellti mér út í námið og
æfingarnar og þurfti ekki að
hafa áhyggjur af neinu öðru.
Þetta var ótrúlega skemmtilegur tími. Ég útskrifaðist
vorið 2003 og var árið eftir að
æfa í Geilo með Óla Th. Við
vorum þá í samstarfi við skólann og æfðum hjá sama þjálfara og ég hafði haft í skólanum.
Síðasta haust fór ég aftur til
Lillehammer. Þar byrjaði ég
að læra sálfræði en sá fljótt
fram á að ég mundi ekki hafa
tíma fyrir skólann auk þess
sem mig skorti áhuga á náminu. Ég var það mikið að keppa
eftir áramót og alltaf á ferð og
flugi. Fyrir utan mótin í Noregi
fór ég á heimsmeistaramót í
Þýskalandi og tvær vikur til
Svíþjóðar.“

Set pressu
á sjálfan mig
– Ertu ekki undir miklu
álagi?
„Ég er ekki undir neinni
pressu frá neinum. Ég hef mína
styrktaraðila en þeir eru angra
mig ekki þó ég geri það ekki
gott á einhverju mótinu. Það
er aðallega pressa sem maður
setur á sjálfan sig að standa
sig vel. Þetta kostar það mikla
vinnu og pening að ég hefði
ekki samvisku í að taka þetta
ekki af alvöru.“
– Hvernig gekk þér á heimsmeistaramótinu í vetur?
„Alveg þokkalega miðað
við þær þjóðir sem Íslendingar
hafa verið að keppa við í gegnum tíðina, eins og t.d. Dani og
Ísraela. Ég var með á þriðja
tug manna á eftir mér og lenti

– rætt við skíðagöngugarpinn Jakob Einar Jakobsson
í 68. sæti og 98. sæti. Ég er
mjög sáttur við þann árangur.
Það munaði ekki nema um
fjórum mínútum upp í topp
30. Vonandi á maður eftir að
ná því. Þarna etja kappi allir
bestu skíðagöngumenn í heimi
og sagt er að íþróttin sé bara
fyrir fullvaxta karlmenn og
börn hafi ekkert að gera á þessum mótum. Maður er náttúrlega hálfgert barn í þessum
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hópi því bestu mennirnir eru á
fertugsaldri og ég er 21 árs.
Maður þarf svona tíu ár í viðbót með stífum æfingum til að
eiga séns á að vera með þeim
bestu.“
– Er það markmið hjá þér
að komast í þann hóp?
„Ég veit það ekki, eina
markmiðið sem ég hef í dag er
að komast á Ólympíuleikana
næsta ár. Það verður svo bara

að ráðast hvað maður gerir
eftir það. Það gengur ekkert
voðalega vel að sameina
skíðaíþróttina við skólagöngu.
Það er ekki eftirsóknarvert að
æfa göngu í tíu ár án þess að
verða nokkurn tíma ofsagóður
heldur alltaf bara frekar góður.
Skíðaganga er ekki sportið
sem maður græðir mestan pening á. Maður þarf að vera meðal tíu bestu í heiminum til að
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hafa það virkilega gott. Það
væri ekki gaman að hætta þrítugur án þess að hafa lært neitt
og byrja þá eiginlega á byrjunarreit í lífinu. Ég ætla bara
að ákveða eftir næsta ár hvernig þetta verður hjá mér.“
– Hversu miklar eru líkurnar
að þú komist á Ólympíuleikana?
„Ég þarf að ná ákveðnu lágmarki, sem fæst með punktakerfi hjá Alþjóða skíðasambandinu. Þegar maður keppir
á alþjóðamóti fær maður
ákveðinn fjölda stiga eða
punkta, best er að fá núll en ég
þarf að fá undir 100 stigum.
Reglunum var reyndar breytt í
vetur en miðað við reglurnar í
fyrra náði ég 94 punktum á
einu móti í vetur. Svo þetta er
spurning um hvernig Skíðasamband Íslands tekur á málunum, hvort þeir fari eftir nýjum reglunum sem eru kröfuharðari eða hvort þeir láti mig
fara í gegn á 94 punktum samkvæmt reglunum eins og þær
hafa alltaf verið. Enginn hefur
farið fyrir hönd Íslands síðan
1994 en þeir sem fóru þá
glímdu við þetta 100 punkta
kerfi. Ég tel mig eiga ágætan
séns þó að þeir haldi sig við
reglurnar eins og þær eru núna.
Ég hef tíma alveg fram að áramótum á öllum haustmótum í
Noregi til að ná þessu. Ég er
mjög bjartsýnn.
Ólympíuleikarnir eru ekki
fyrr en í febrúar svo maður
leggur allt undir á undirbúningstímanum með það í huga
að komast þangað. Ég einblíni
bara á að láta drauminn rætast.
Það hefur verið markmið svo
lengi og ég held að það væri
ólýsanleg tilfinning að ganga
inn á ólympíuleikvöllinn með
íslenska fánann á brjóstinu.“

Lélegur í fótbolta
– Snýst líf þitt þá aðeins um
skíðaíþróttina?
„Já, það snýst að mestu um
að æfa og keppa. Einnig þarf
að eiga nægan pening fyrir
þessu öllu. Uppihald í Noregi
kostar sitt en annars hefur það
sloppið bærilega. Síðasti vetur
var þó sá fyrsti þar sem ég
kom nokkurn veginn út á sléttu
enda vann ég allt síðasta sumar
á Íslandi og átti því pening
þegar ég fór út.. Einnig hef ég
fengið mikið af styrkjum í vetur frá hinum ýmsu aðilum.
Mamma og pabbi styðja líka
vel við bakið á mér. Ég á einnig
mjög góða bakhjarla hér heima
í Skíðafélagi Ísfirðinga og KB
banki gerði styrktarsamning
við mig í vetur sem gildir fram
að Ólympíuleikunum. Einnig
eru Sparisjóðirnir mjög góðir
við mig. En þetta er mjög dýrt
og ég var hálft sumarið að
vinna upp skuldir frá síðasta
vetri. Það eru ýmis útgjöld við
þetta, ferðakostnaður á mót,
kostnaður við samæfingar,
rekstur á bíl og fleira.“
– Áttu einhverja fyrirmynd
í skíðaíþróttinni?
„Þegar ég var að alast upp
var það Bjørn Dæhlie, norski
skíðamaðurinn sem vann óteljandi verðlaun. Ég glugga ennþá í ævisögu hans þegar ég
þarf að lyfta mér upp og fá
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innblástur.“
– „Hafðir þú áhuga á einhverjum öðrum íþróttum áður
en þú byrjaðir að æfa skíðagöngu?
„Ég var alltaf í frjálsum þegar ég var lítill en ekki mikið í
öðru. Ég er til dæmis afbragðs
lélegur í fótbolta og öllum
boltaíþróttum. Ég fékk samt
alltaf að vera með í fótbolta af
því ég nennti að hlaupa. Annars hefur maður það gott úthald
eftir margra ára þjálfun í skíðagöngu að ég er frambærilegur
á öllum hlaupamótum og í
hjólreiðum. Ég æfi það þó ekkert sérstaklega.“

Fjölskyldan helsti
stuðningsaðilinn
– Eru mót út allan veturinn?
„Já, en maður reynir að elta
þessi svokölluðu FIS-mót sem
gefa stig. Noregsbikarmót
fyrir fullorðna sem gefa slík
stig. Einnig hef ég keppt í
mótaröðinni Scandinavian
Cup þar sem bestu skíðamenn
Noregs, Svíþjóðar, Finnlands,
Danmerkur, Eistlands og Íslands keppa. Það eru endalaus
mót yfir keppnistímabilið. En
maður er ekki að keppa stanslaust. Maður sleppir einni
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helgi á milli því maður verður
einnig að æfa vel á milli móta.
Þegar ég tók þátt í Noregsmeistaramótinu, sem var stærsta mótið mitt í vetur fyrir utan
heimsmeistaramótið, þá keppti ég ekkert tvær helgar á undan
til að æfa og vera góður á
mótinu.
Það eru mikil vísindi að baki
því hvernig best er að æfa til
að ná sem bestum árangri. Í
Íþróttaháskólanum í Noregi er
hægt að læra bara um það
hvernig á að æfa skíðagöngu
enda er hún þjóðaríþrótt í Noregi og þeir eru langbestir í
heiminum. Sem dæmi má
nefna, að ef ég væri að keppa
í Svíþjóð væri ég svipað langt
á eftir fyrsta manni í tíma en
ég væri samt 30-40 sætum
framar. Norðmenn eru svo
ótrúlega sterkir og margir góðir að munurinn á fyrsta og
hundraðasta sæti getur verið
aðeins þrjár mínútur. Það kemur maður í mark á hverri sekúndu. Besti staðurinn fyrir
skíðagöngumenn er í Noregi.“
– Hvað finnst fjölskyldunni
þinni um árangur þinn?
„Þau eru minn helsti stuðningsaðili auk kærustunnar
minnar. Ég held að þau séu
stolt og þau fylgjast spennt

með. Fósturpabbi minn fór
með mér á heimsmeistaramótið í vetur og það var stærsta
mót sem hann hefur farið á.
Honum fannst það þrælgaman
og mikil upplifun. Það var líka
mjög gaman fyrir mig að hafa
hann með. Yngri bróðir minn
er einnig í skíðagöngu en hann
er líka í svo mörgu öðru. Til
dæmis er hann í hljómsveitinni
Apollo. Hann er 16 ára og
strax kominn í fremstu röð
skíðagöngumanna á Íslandi.
Reyndar er Ísland það lítið að
ef þú ætlar að verða virkilega
góður neyðistu til að fara til
útlanda.
Nú hittist þannig á að ég
kom nógu snemma heim til að
geta tekið þátt í þremur mótum
í Íslandsgöngunni og stefni á
að hala inn Íslandsgöngutitilinn samanlagt. Það er mjög
virðingarverður titill því það
eru svo margir góðir sem hafa
unnið hann og gaman ef manni
tekst að koma nafninu sínu á
þann farandbikar. Það er svona
er markmiðið þó ég sé ekki
mikið að æfa núna. Þetta hefur
verið hálfgert hvíldartímabil
hjá mér og ég hef ekkert verið
að æfa fyrir utan mótin sem ég
hef tekið þátt í.“
– Hefur íþróttamaður eins
og þú tíma fyrir einhver önnur
áhugamál?
„Nei, enda á ég nú eiginlega
engin önnur áhugamál en
skíði. Ég æfi um það bil 550
tíma á ári og svo getur maður
tekið frá þrjátíu daga í keppnisferðalög. Ég æfi um tvo tíma
að meðaltali á dag, sem skiptist
í breytileg álagstímabil, stundum meira og stundum minna.
Ég hef þó alltaf einn hvíldardag í viku. Það er auðvitað
mjög hollt þegar maður er
yngri að vera í sem mestu og
prófa hinar ýmsu íþróttir. En
það segir sig sjálft að þegar
maður er farinn að æfa um
600 tíma á ári er þetta orðið
ansi tímafrekt.
En ég á nú svo sem önnur
áhugamál sem eru tengd
íþróttum. Eins finnst mér mjög
gaman að fara til Hornstranda
og reyni að fara þangað á
hverju ári. Og þó það teljist
kannski ekki sem áhugamál
finnst mér mjög gaman að vera
heima í fjósinu á sumrin. Að
hjálpa til við búskapinn.“
– Er ekkert erfitt að vera
svona lengi að heiman?
„Það kemur fyrir að maður
fái heimþrá en ég hef það fyrir
reglu að eftir hvert keppnistímabil ber ég saman hvort
fleira neikvætt eða jákvætt hafi
gerst. Ég hef aldrei verið í
neinu heimþrárkasti til lengdar
og alltaf fundið ástæðu til að
halda áfram.“
– En svona að lokum, hefur
þig aldrei langað til að hætta?
„Nei, enda held ég að ef
maður fengi löngun til þess í
lengri tíma, þá væri bara rétt
að hætta. Ef hugsunarhátturinn
væri orðinn þannig held ég að
maður væri hættur að leggja
sig fram við æfingarnar“, segir
Jakob Einar, sem sannarlega
hefur lagt sig fram við æfingarnar og náð þessum góða árangri sem Vestfirðingar og Íslendingar allir geta verið stoltir
af.
– thelma@bb.is

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
frístundahúsabyggð í Selárdal í Súgandafirði, skv. 25. gr. skipulags- og
byggingalaga nr. 73/1997 með síðari
breytingum.
Deiliskipulagstillagan nær til átta lóða
fyrir frístundahús í mynni Selárdals í
Súgandafirði, Ísafjarðarbæ, ásamt aðkomu að lóðunum. Lóðir eru á bilinu
1.200m² til 2.600m² að stærð. Á hverri
lóð verður heimilt að byggja allt að
100m² frístundahús innan bygginarreits. Á lóð nr. 2 eru friðaðar tóftir.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis
á bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði og hafnarskrifstofu
á Suðureyri frá 27. maí til og með 1.
júlí 2005. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna.
Skriflegum athugasemdum skal skilað á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði, eigi síðar en 8. júlí 2005.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast henni samþykkir.
Ísafirði, 18. maí 2005,
Skipulags- og byggingarfulltrúi.
FLOKKSTJÓRAR
Enn eru lausar stöður flokkstjóra við
Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar. Óskað
er eftir reyklausum einstaklingum 20
ára og eldri. Einnig vantar flokkstjóra
á Þingeyri.
Upplýsingar fást í síma 456 3808 eða
á skrifstofu Vinnuskólans, Austurvegi
6 (félagsmiðstöðinni).

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
Síminn er

456 4560

Innanlands

Bílstjórar
Laus eru til umsóknar störf bílstjóra.
Starfsvið: Akstur með vörur til viðskiptavina. Þjónusta við viðskiptavini.
Menntun og hæfniskröfur: Meirapróf og
lyftarapróf.
Vinsamlegast hafið samband við Hafþór
Halldórsson í síma 450 5102 og 825 7081.

6.4.2017, 09:36
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Níu tugir þátttakenda
í Landsbankahlaupinu
Um 90 tóku þátt í Landsbankahlaupinu á Ísafirði sem

var haldið í annað sinn á föstudag. „Hlaupið gekk mjög vel

VERKEFNASTJÓRI Á TÆKNIDEILD
Laust er til umsóknar starf verkefnastjóra á tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Meginviðfangsefni eru umsjón með
fasteignum Ísafjarðarbæjar, umhverfismál, eftirlit og umsjón verklegra
framkvæmda. Leitað er að starfsmanni
með háskólamenntun á byggingarsviði.
Skriflegar umsóknir skulu berast bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstæti 1, 400 Ísafirði fyrir 20. júní nk.
Nánari upplýsingar veitir bæjartæknifræðingur í síma 450 8000. Á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is
má finna nánari upplýsingar um starfið ásamt gagnlegum upplýsingum um
Ísafjarðarbæ.
Bæjartæknifræðingur.

og þátttaka var mjög góð“,
segir Hafsteinn Sigurðsson,
aðstoðarútibússtjóri Landsbankans á Ísafirði. Þátttakendur í hlaupinu voru á aldrinum
7 til 14 ára og fengu allir bol
að gjöf frá Landsbankanum.
Verðlaun voru veitt fyrir efstu
sætin í hverjum flokki. Einnig
voru veitt vegleg aukaverðlaun.
Í flokki 8 ára og yngri varð
Karlotta María Þrastardóttir
fyrst stúlkna í mark og Davíð
Þór Guðlaugsson fyrstur drengja. Í flokki 9-10 ára voru það

María Rebekka Hermannsdóttir og Aron Guðmundsson
sem hraðast hlupu og í flokki
11-12 ára þau Rannveig Jónsdóttir og Leó Sigurðsson. Stefán Pálsson var fljótastur 1314 ára drengja. Að hlaupi
loknu var boðið upp á grillaðar
pylsur og drykki.
Hlaupið var endurvakið á
síðasta ári í tengslum við 100
ára afmæli Landsbankans en
það var árlegur viðburður hjá
útibúum bankans um land allt
en var lagt af fyrir nokkrum
árum.
– thelma@bb.is

Krakkar á aldrinum 7-14 ára kepptumst
um að koma fyrstir í mark.

Um 90 krakkar tóku þátt í Landsbankahlaupinu.

ÍSAFJARÐARBÆR – ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Grunnskóli Suðureyrar, klæðning utanhúss.“
Helstu magntölur:
Slétt álklæðning
280m²
Bárulaga álklæðning
214m²
Áfellur
728m
Ofangreindu verki skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 15. september 2005.
Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.hjá Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði. Tilboðin verða opnuðþriðjudaginn 7. júní nk. kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Að hlaupi loknu fengu keppendur grillaðar pylsur og gos.

Sælkeri vikunnar · Jóhannes Ingimarsson á Þingeyri

Einfalt og gott á grillið
Með hækkandi sól kemur
aukin í grilllöngun í margan
matgæðinginn og býður
sælkeri vikunnar upp á
einfalda en góða uppskrift
fyrir grillið. Í boði er kryddlegið lambakjöt á grillspjóti
með því er borið fram hvað
sem hugurinn girnist. Svo
einfalt er það og ekkert annað að gera en að skella sér út
í blíðviðrið og grilla ljúffengt lambakjöt

Kryddlegið
lambakjöt

21.PM5

Grillspjót löng 6 - 8 stk.
Lambakjöt 500 - 800 gr.
Kjötið er fituhreinsað og
skorið í teninga 2 - 3 cm. á
kant.

Kryddlögur
Safi úr einni sítrónu
1 dl. ólífuolía
1 dl. HP sósa
1 dl. soyasósa
3 msk. hunang
1/2 laukur smátt skorinn
3 hvítlauksgeirar smátt
skornir
1 msk. timjan ferskt saxað
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1 msk. steinselja fersk söxuð
Svartur pipar nýmalaður
Blandið öllu vel saman og
setjið kjötteningana út í og
látið standa í 2 - 3 klst. við
stofuhita. Hreinsið mesta löginn af kjötinu og þræðið upp á
spjótin ásamt t. d. lauk, papriku og sveppum eða hverju
því sem hugurinn girnist.
Grillið við meðalhita í 8-12
mín. snúið oft á meðan.
Sem næsta sælkera vikunnar
skora ég á Eddu Þórðardóttur á Þingeyri.

6.4.2017, 09:36

Útboð
Orkubú Vestfjarða hf. óskar eftir tilboðum
í byggingu stöðvarhúss og inntaksþróar
fyrir Tungudalsvirkjun í Skutulsfirði.
Stærð stöðvarhúss er 90m² og 347m³.
Stöðvarhúsið er byggt úr steinsteypu með
steyptu þaki. Húsinu skal skilað fullkláruðu
að utan með dúk á þaki, múrhúðuðu og
gleri í gluggum.
Inntaksþróin er um 23m² og 83m³. Inntaksþróin er byggð úr steinsteypu. Verklok
eru áætluð 1. nóvember 2005. Bygging
stöðvarhúss skal þó vera það langt komin
1. september nk. að þá geti niðursetning
vélar og búnaðar hafist.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orkubús Vestfjarða hf., Stakkanesi 1, Ísafirði frá
og með mánudeginum 30. maí 2005. Tilboðin verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 9. júní 2005 kl. 14:00.
Orkubú Vestfjarða hf.
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Þema kvöldsins var gala-lokaball. Myndir: Birgir Þór Halldórsson.

Gala-klæddir gagnfræðinemar á lokaballi

Lokaball gagnfræðinema á
Ísafirði var haldið í sal Grunnskólans á Ísafirði á föstudag.
Þema kvöldsins var gala-lokaball og fengu þeir sem skörtuðu sínu fínasta pússi ýmis
fríðindi. „Ballið gekk mjög vel
og var mjög skemmtilegt.
Margir mættu í gala-klæðnaði

en fyrir þá var móttaka í Gamla
apótekinu þar sem þeir voru
sóttir á límósínu og ekið niður
í skóla. Þar var boðið upp á
smárétti og aðrar veitingar“,
segir Erik Newman, umsjónarmaður unglingastarfsins.
Hljómsveitirnar Túrverkur
og Appolo léku fyrir dansi á

Dreginn var út rauður dregill fyrir gala-klæddu ballgestina.

ballinu en þær eiga báðar uppruna sinn að rekja til Grunnskólans. Er ljósmyndara blaðsins bar að garði var verið að
taka á móti ballgestum í spariklæðnaði á rauða dreglinum.
Aðrir sem ekki voru uppáklæddir fengu hefðbundnari
móttökur. – thelma@bb.is

Ingi og Grímur sigruðu
á vormótum GÍ og GBO
Ingi Magnfreðsson (GÍ)
sigraði á vormóti Golfklúbbs
Ísafjarðar sem haldið var á
Tungudalsvelli á sunnudag.
Keppt var eftir punktakerfi og
fékk Ingi 39 punkta. Annar
varð Sveinn Hermann Þorbjörnsson (GÍ) með 37 punkta
og þriðji varð Chatchai Phothtya (GBO) með 36 punkta.
Besta skor dagsins átti Gunnlaugur Jónasson (GÍ) sem fór

holurnar 18 á 78 höggum.
Nándarverðlaun á 6/15. braut
fékk Rögnvaldur Magnússon
(GBO) sem fór 5,6 metra frá
holu og Jóhannes Geir Guðnason fékk nándarverðlaun á 7/
16. braut en hann fór 0,46
metra frá holu.
Daginn áður fór fram vormót Golfklúbbs Bolungarvíkur á Syðridalsvelli. Þar sigraði
Grímur Lúðvíksson (GBO)

með 34 punkta, annar varð
sonur hans Jón Ingi Grímsson
(GBO) með jafn marga punkta
og þriðji varð Páll Guðmundsson (GBO) með 31 punkt.
Weera Khiansanthia (GBO)
fór holurnar 18 á besta skori
án forgjafar eða á 83 höggum.
Jóhannes Geir Guðnason
(GÍ) fékk nándarverðlaun á 3/
12. braut og Örnólfur Guðmundsson á 5/14. braut.

Ungmenni streyma út á vinnumarkaðinn að loknum skóla

Fremur lítið um sumarvinnu

Um þessar mundir er ungt
fólk á Ísafirði og í nágrenni að
streyma út á vinnumarkaðinn
og samkvæmt upplýsingum
frá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða er ekki mikið af lausum
störfum, enn sem komið er að
minnsta kosti. Fólk vantar í
beitningu á Flateyri og í Bolungarvík, en lítið er um störf á

21.PM5

Ísafirði eins og er.
Farið er að bera á skólakrökkum í atvinnuleit, en búist
er við að þeim eigi eftir að
fjölga innan tíðar. Útlit er fyrir
að átaksverkefni sveitarfélaga
og félagasamtaka í samstarfi
við Vinnumálastofnun skili
einhverjum störfum, en þar fá
vinnuveitendur bætur til móts

11

við greiðslur launa og launatengdra gjalda gegn því að ráðið sé fólk af skrá vinnumiðlana. Dæmi um slíka vinnu sem
hefur verið í boði er starf við
uppbyggingu Tungudalsvallar
á Ísafirði og hreinsun lóða í
gömlu byggðinni í Súðavík.
– halfdan@bb.is

6.4.2017, 09:36
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Barnakerra og barnakojur fást
gefins. Uppl. í síma 869 7557.
Til sölu er 19 feta Nordic Jet
Racing spíttbátur. Gengur 5060 mílur. Þarfnast smá lagfæringar. Er á góðum vagni. Eini
sinnar tegundar á landinu. Á
sama stað er til sölu snjóbretti
(135 cm) með skóm (42) og
bindingum. Upplýsingar í síma
456 2054.
Til sölu er Ford Fiesta árg. 99,
ekinn 79 þús. km. Uppl. í síma
456 3732 og 865 6461.

Vestfirðir
2005 komið út

Til sölu er Suzuki Marauder
800 mótorhjól, árg. 2001, ekið
3.800 km. Flott hjól. Upplýsingar í síma 894 6125.
Til sölu er einbýlishúsið að
Traðarlandi 10 í Bolungarvík.
Húsið er á einni hæð, 112m²
ásamt 32m² bílskúr. Uppl. í
síma 456 7221 eða 866 0223.
Til sölu er bifreiðin DB-385 sem
er Toyota Rav 4, 4x4, árg. 2003,
(skráður 05/2003), sjálfskiptur.
Ek. 38.500 km. Verð 2.250. 000.kr.. Upplýsingar gefur Björn í
síma 897 6797.
Uppskeruhátíð KFÍ verður haldin nk. sunnudag kl. 15 í Guðmundarbúð. Iðkendur, foreldrar, félagar og aðrir velunnarar
eru velkomnir á hátíðina.
Til sölu er skemmtari á kr. 15
þús. Uppl. í síma 897 9360.
Til sölu er lítið einbýlishús að
Brekkugötu 10 á Þingeyri. Uppl.
í síma 456 8339 og 456 8187.
Svatur ruslapoki datt af svörtum Izusu pallbíl. Pokinn inniheldur fatnað. Eigandinn getur
vitjað hans í söluskála KSH á
Hólmavík, sími 455 3107.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyrinni á Ísafirði. Góð íbúð á besta
stað. Uppl. í síma 899 6424.
Til sölu er Volvo GL 850 árg.
94, ekinn 210 þús. km. Aksturstölva, 6 diska box, sumar- og
vetrardekk á felgum. Uppl. í
síma 456 8285 og 847 8592.
Til sölu er 3ja herb. íbúð í miðíbúð á tveimur hæðum við Aðalstræti 15. Laus 1. júlí. Uppl. í
síma 456 2488 eða 897 3872.
Til sölu er leðurhornsófi, frystiskápur, þvottavél, hillur, kommóða, barnaskrifborð, garðhúsgögn og fleira. Nánari upplýsingar í síma 893 4857.
Óska eftir 2ja-3ja herb. íbúð til
leigu á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 696 6565.
Til sölu eru ný sumardekk og
álfelgur undir Subaru Impreza.
Uppl. í síma 696 6565.
Til sölu er Toyota Rav 4, 4x4,
árg. 2001. Uppl. í síma 456 4102
í hádeginu og eftir kl. 17.
Sjá einnig smáaugl. á bls. 15

Arna Lind ásamt Ólafi Erni Ólafssyni hótelstjóra Hótels Ísafjarðar, Snorra Bogasyni
matreiðslumeistara hjá SKG- veitingum og Karli Ásgeirssyni meistara sínum.

Matreiðslunemi frá Ísafirði lýkur sveinsprófi
Arna Lind Arnórsdóttir
matreiðslunemi hjá SKGveitingum lauk á föstudag
sveinsprófi í Hótel- og
veitingaskólanum. Sveinsstykki hennar voru blandaðir sjávarréttir á fati og
tókst stykkið mjög vel að

sögn meistara hennar
Karls Ásgeirssonar. Fyrir
nokkru gekkst hún undir
aðra prófraun en það var
matreiðsla á fimm rétta
heitri máltíð sem einnig
tókst mjög vel að sögn
Karls. Arna Lind hefur

undanfarin ár numið fræðin undir handleiðslu Karls
en SKG-veitingar á Hótel
Ísafirði er eina veitingahúsið á Vestfjörðum sem
getur tekið nema á samning í veitingafræðum. Arna
Lind hefur nú ákveðið að

bæta í reynslubrunn sinn
og hefur ráðið sig til starfa
hjá JT-veitingum á Hótel
Loftleiðum og mun í sumar stýra glæsilegum veitingastað í golfskála við Setbergsvöllinn í Hafnarfirði.
– hj@bb.is

Ferðablaðið Vestfirðir
2005 er komið út og hófst
dreifing á því um land allt
á föstudag. Blaðinu verður
líkt og fyrr, dreift á yfir
300 staði á landinu þar sem
ferðafólk á leið um. Upplag
blaðsins hefur verið aukið
mikið frá því á síðasta ári
enda hefur áhugi á blaðinu
aukist ár frá ári, auk þess
sem blaðsíðum hefur verið
fjölgað úr 40 í 64. Í blaðinu
má finna ýmiskonar fróðleik um svæðið sem sérstaklega er gagnlegur
ferðafólki.
Tilgangur blaðsins er
tvíþættur: Annars vegar að
stuðla að því að ferðafólk
leggi leið sína til Vestfjarða
og hins vegar að vera til
gagns og fróðleiks fyrir þá
sem ferðast um Vestfirði.
Hluti blaðsins er á ensku
og þýsku sem er nýmæli.
Forsíðumynd blaðsins í
ár er tekin á Látrabjargi af
Sigurjóni J. Sigurðssyni.
Hægt er að nálgast blaðið á
pdf-formi á ferðasíðu bb.is.

Unnu vöruúttektir
Hinir svokölluðu „vordagar“ eru orðnir að hefð í verslununum Jón og Gunna og
Leggur og Skel og er þeim nú
nýlokið. „Sennilega eru um
15 ár eða lengra síðan þetta
komst á. Tilgangurinn er að
gera vel við viðskiptavini í
tilefni vorkomu og skapa
stemmningu í versluninni.
Vordagarnir núna tókust mjög

vel og hér í miðbænum var
góð stemmning og mikið af
fólki“, segir Sigríður Sigurjónsdóttir, meðeigandi fataverslunarinnar Jón og Gunna
á Ísafirði.
Allmargar verslanir og þjónustufyrirtæki stóðu að vordögum og voru ýmis tilboð í gangi
og opið lengur á laugardag.
Boðið var upp á þá nýjung í

Jóni og Gunnu að hafa vorhappdrætti. Vinningshafar
voru Þórey Sjöfn Sigurðardóttir og hlaut hún vöruúttekt
að verðmæti 15.000 krónur.
Ólafía Kristjánsdóttir hlaut
annan vinning sem er vöruúttekt að upphæð 10.000 krónur
og Lára Gísladóttir fékk vöruúttekt að verðmæti 5.000 kr.
– thelma@bb.is

Lára Gísladóttir, Ólafía Kristjánsdóttir og Þórey Sjöfn Sigurðardóttir fengu vinninga í vorhappdrætti Jóns og Gunnu.

STAKKUR SKRIFAR

Ferðalög og afþreying
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Það sem af er maí hefur verið kalt á Íslandi og ekki viðrað af sumri.
Vonandi breytist það og Íslandingar fái gott sumar. Ferðalög eru skemmtilegri
í skikkanlegu veðri. Miklar umræður hafa átt sér stað um vegi og vegagerð.
Þótt mikið vanti á hefur margt áunnist. En góðar samgöngur eru grundvöllur
góðrar ferðaþjónustu, sem kann að verða einn gróskumesti vaxtarbroddurinn
í atvinnulífi Vestfirðinga á næstu árum. Þess verður að gæta í umræðunni að
tala ekki svo illa um vegi á Vestfjörðum að þeir sem hyggja á ferðalög um
fjórðunginn verði þeim ekki afhuga vegna afleitra vega. Umræðan getur
snúist upp í andhverfu þess sem henni er ætlað að koma til leiðar. Illt umtal
um ,,vonda” vegi hefur þau áhrif að beina fólki frá þeim.
Við viljum ferðamenn inn á Vestfirði, bæði innlenda og erlenda. Margir
koma af eigin hvötum, en flesta þarf að laða að með jákvæðum hætti. Þess
þarf að gæta jafnframt, að segja það eitt um Vestfirði og Vestfirðinga sem
satt er og rétt. Ef vegir eru ekki fullkomnir á að upplýsa það, en ekki hamast
við að sannfæra alla, Vestfirðinga jafnt og aðra Íslendinga um, að vegirnir
hér séu afleitir. Ekki eru Sunnlendingar ánægðir með þjóðveg númer eitt um
Svínahraun og Hellisheiði. En þar eru þó hinir vestfirsku KNH verktakar að
leggja nýjan veg. Reykvíkingar kvarta stöðugt. Sé farið hringinn um Ísland
má alls staðar finna óánægju með vegi og vegagerð. Berjumst fyrir betri
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vegum, en látum aðra um neikvæðan áróður. Einbeitum okkur frekar að því
að segja frá hinu jákvæða í eðlilegu samhengi og vekjum þannig áhuga annarra um Vestfirði, náttúru og mannlíf.
Afþreying er ferðamönnum nauðsynleg. Margt gott má finna hér vestra í
þeim efnum. Söfn eru víða góð, ekki síst á Ísafirði. Galdrasafnið á Ströndum
er afar merkt framtak, fær ferðamenn til að staldra við, skoða og kynna sér
menningu fyrri alda. Safnið í Ósvör, flugminjasafnið að Hnjóti og Sjóminjasafnið á Ísafirði eru sama marki brennd, að vera áhugaverð á grundvelli
sérstöðu. Til athugunar hlýtur að vera að vestfirsk söfn taki upp náið samstarf, selji sameiginlega aðgang og flytji safnmuni og sérstakar sýningar
milli staða. Meira þarf til. Kajakaferðir og ferðir til fyrri byggða eins og
Hornstranda eru mikilvægt innlegg. Sama gildir um skipulagðar gönguferðir
um slóðir Gísla Súrssonar og á Kaldbak hæsta fjall Vestfjarða. Þessa er
getið hér, því það er vel gert. Huga þarf að þeim sem hafa gaman af spennu.
Tónlistarsumar í Súðavík hefur tekist vel. Tækifærin eru óþrjótandi og ýmsir möguleikar að gera margt spennandi, þótt ekki séu flúðasiglingar í sjónmáli. Brýnast er að taka saman höndum og skipuleggja ferð um Vestfirði
sem eitt samfellt ævintýri sögu, náttúru og spennandi viðfangsefna. Tölum
frekar um tækifærin en vonda vegi.

6.4.2017, 09:36
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Hvað er að frétta? · Kristján Freyr Halldórsson, bóksali í Reykjavík

mannlífið

Ábendingar um efni sendist
til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is
sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Brúðkaupsferð til Skutulsfjarðar
„Af mér er allt gott að frétta.
Ég er að klára sumarráðningar í Mál og menningu og ráðstafa fólki fyrir sumarfrí sem
aðstoðarverslunarstjóri. Í
verslunina kemur þverskurður þjóðarinnar og útlendingar
standa í röðum eftir því að
komast inn á morgnana. Þetta
er nafli alheimsins og ég hitti
oft Vestfirðinga í vinnunni.
Svo er ég alltaf að fást við

tónlistina líka. Hjónadjöflarnir
stefna að því að gefa út plötu
í sumar og við erum að huga
að upptökum og öðru. Það
hefur gengið vel. Hljómsveitin
heitir Hjónadjöflarnir af því að
við ætluðum fyrst að stofna
kántríhljómsveit og á nafnið
mjög vel við þá tónlistartegund, en þá duttum við niður á
finnskan tangó og þrátt fyrir
að nafnið eigi á engan hátt

við hann ákváðum við að
halda nafninu. Það er aldrei
að vita nema Hjónadjöflarnir
eigi eftir að spila fyrir vestan í
sumar. Annars er ég að fara
gifta mig í sumar og eftir að
ég og konan mín höfum gengið í það heilaga ætlum við að
skella okkur vestur. Það er
nú ekki amalegt að fara í brúðkaupsferð til Skutulsfjarðar og
nágrennis.“

Garðar og gróður · Ásthildur Cesil Þórðardóttir, garðyrkjustjóri Ísafjarðarbæjar ráðleggur lesendum BB

Í dag er miðvikudagurinn
25. maí, 147. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1840 lést Oddur Hjaltalín læknir, 57
ára. Hann starfaði lengst af í Vesturamti en var settur
landlæknir 1816-20. Bjarni Thorarensen orti erfiljóð um
hann en þar segir m.a.: „Öðrum varð hann gæfa, / ei
sér sjálfum, / og hjálpaði sjúkur / til heilsu öðrum.“
Þennan dag árið 1929 stofnuðu þingmenn Íhaldsflokksins og Frjálslynda flokksins Sjálfstæðisflokkinn.
Fyrsti formaður hans var Jón Þorláksson.
Þennan dag árið 1987 varð jarðskjálfti, 5,8 stig, í
Vatnafjöllum suður af Heklu. Þetta var mesti skjálfti á
Suðurlandi síðan árið 1912.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 30 árum

Félag áhugamanna
um dagheimili stofnað
Junior Chambers Patreksfjöður gekkst fyrir almennum borgarafundi hér á Patreksfirði í gærkvöldi um byggingu dagvistunarheimilis fyrir börn. Í framhaldi af fundinum var stofnað áhugamannafélag um byggingu dagvistunarheimilis og gengu strax í
félagið 46 manns. Kosið var í stjórn félagsins og skipa hana
Erna Sveinbjörnsdóttir húsfrú, formaður, meðstjórnendur Jón
Magnússon skipstjóri, Karl Jónsson framkvæmdastjóri, Sigríður
Gísladóttir og Fríða Bjarnadóttir húsfrúr. [...]
Mjög er orðið aðkallandi að byggja dagvistunarheimili hér á
Patreksfirði og með tilkomu þess myndi losna mikill og góður
vinnukraftur bæði til fiskverkunarstöðvanna og annarra starfa
þar sem húsmæður staðarins eru og í flestum tilfellum þjálfaður
vinnukraftur. Auk þess er fjöldi ungra hjóna að hefja uppbyggingu
íbúðarhúsnæðis fyrir sig og mundi þetta létta stórlega undir
með þeim.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og skýjað eða
hálfskýjað, en lýkur á síðdegisskúrum. Hiti 3-10 stig.
Horfur á laugardag:
Útlit fyrir hægviðri og smáskúrir. Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir hægviðri og smáskúrir. Hiti breytist lítið.
Horfur á mánudag:
Útlit fyrir hægviðri og smáskúrir. Hiti breytist lítið.

Sumarblómin niður
fyrir sjómannadaginn

Það er hvers manns prýði
að eiga vel hirtan garð og með
hækkandi sól fara garðeigendur að huga að görðum sínum. Hjá mörgum er því þannig
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ háttað að garðyrkja er þeirra
yndi og eitt helsta áhugamál,
Spur
ning vikunnar
Spurning
en aðrir hafa ekki þessa margHvaða leið viltu fara í samgöngum rómuðu grænu fingur og vita
við Bolungarvík? vart hvar á að byrja. Bæjarins
Alls svöruðu 661. – Jarðgöng alla leið sögðu 387 eða 59% besta bað Ásthildi Cecil Þórð– Jarðgöng að hluta sögðu 81 eða 12% – Endurbætur á ardóttur, garðyrkjustjóra ÍsaÓshlíðarvegi sögðu 45 eða 7% – Óbreytt ástand sögðu 107 fjarðarbæjar að koma með
eða 16% – Veit ekki sögðu 41 eða 6%. nokkur góð ráð fyrir garðeigNetspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið endur.
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
„Vorið hefur verið ágætt og
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ég er mjög ánægð með allan
gróður undan vetri. Þegar byrjað er að huga að görðum á
vorin vil ég biðja fólk um að
vera ekki að hreyfa of mikið
við dauðum greinum fyrr en
hættan á næturfrosti er liðin.
Þó það sé ljótt að horfa upp á
þetta dauða þá hlífir það viðkvæmum gróðri sem er undir.
Nú er ágætis tími til að
klippa og snyrta til trjágróður
t.d. limgerði. Ef fólk vill skipta
á blómum eða trjám og færa
þau til þá er þetta góður tími
fyrir það. Einnig er tímabært

6.4.2017, 09:36

að koma með fyrstu áburðargjöf sumarsins á tré og runna.
Gott er að bera áburð þrisvar
sinnum yfir sumarið og þá eru
blákorn best. Alveg má byrja
að bera áburð á grasið og þá
bara minna í einu. Tilbúinn
áburður eyðist frekar fljótt svo
alveg óhætt er að bera á þrisvar
yfir sumarið. Minna í einu og
oftar. Ef gróðureigendur hlúa
vel að plöntunum sínum bæði
með áburðargjöf og vökvun
verða þær sterkari fyrir lús og
sjúkdóma.
Fólk þarf að hafa í huga að

það rignir lítið á Vestfjörðum
yfir sumarið og því þarf að
vökva. Oft sér maður plöntur
sem eru hreinlega að deyja úr
þurrki. Það er kannski þörf á
því núna þar sem enn er frekar
kalt en um leið og fer að hlýna
er gott að vökva reglulega.
Sumarblóm getur maður
byrjað að setja niður í lok maí
og þá þau harðgerari eins og
t.d. stjúpur. Góð viðmiðunarregla er að vera búinn að koma
niður sem mestu fyrir sjómannadaginn,“ sagði Ásthildur Cesil Þórðardóttir.
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Alltaf jafn heilluð af París
„París er hiklaust uppáhalds borgin mín. Ég hef
komið til Parísar þrisvar
sinnum og er alltaf jafn heilluð. Andrúmsloftið er engu
líkt, góða veðrið og góði
maturinn og fólkið hæfilega
kærulaust. Söfnin þar eru
líka svo stórkostleg. Ég
stoppaði alltof stutt í þessum heimsóknum mínum til

Parísar því það tæki heila
viku bara að skoða Louvre.
Það er ekkert á dagskrá að
fara til Parísar en ef við færum eitthvað bara við hjónin
yrði það til Parísar,“ sagði
Kristín Hálfdánsdóttr, skrifstofumaður hjá Landflutningum Samskip á Ísafirði.
Séð yfir miðborg Parísar.

Vestfirskar þjóðsögur

Guðmundur heitinn Guðmundsson, netagerðarmaður á
Ísafirði, Muggur á Grænagarði, var skemmtilegur og orðheppinn maður. Muggur var faðir Kristjáns Rafns Guðmundssonar, Kitta Muggs, ökukennara á Ísafirði.
Eitt sinn var Muggur á Grænagarði á meiraprófsnámskeiði hjá Harald heitnum Aspelund, föður Karls Aspelund,
íþróttakennara á Ísafirði. Harald var að brýna fyrir nemendum hversu mikilvægt væri að aka á löglegum hraða og
eftir aðstæðum. Muggur var innilega sammála og sagði:
Það er miklu betra að koma fimm mínútum of seint en
vera kannski dauður alla ævi.

Sigla á
voldugu
fleyi um
höfin blá

Það vakti óskipta athygli er
glæsileg skúta lagðist að
bryggju á Ísafirði á föstudag.
Þetta volduga fley ber nafnið
Hetairos og er 37.45 metrar á
lengd og 152 tonn.
„Skútan er í eigu evrópsks
stórfyrirtækis og er skráð á
Cayman eyjum í karabíska
hafinu. Við erum fimm karlmenn um borð erum frá Bretlandi. Það þarf að huga að
ýmsu um borð og við vinnum
allir af kappi allan daginn.
Fyrir lengri ferðir þurfa að
vera 7 um borð til að sinna
öllum störfunum. En það er
alveg frábært að sigla um og
sjá nýja staði. Við komum til
Íslands fyrir rúmri viku síðan
en þar áður vorum við á Írlandi. Við ætlum að sigla um
norðurhluta þessarar fallegu
eyju áður en við snúum aftur
til Englands. Við búumst við
að ferðin muni taka um tvær
vikur“, segir Charlie Pritchett
einn skipverjanna.

Brennslan mín · Bryndís Friðgeirsdóttir, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ og svæðisfulltrúi RKÍ á Vestfjörðum

Pink Floyd er besta rokkhljómsveit í heimi
Það var mjög erfitt að
velja bestu lögin með uppáhalds tónlistarmönnunum
mínum en þetta er útkoman.
Ég enda svo með því að
segja að ég mæti á staðinn
þegar Siggi Björns treður
upp og KK klikkar aldrei!
1.What a wonderful
world – Louis Armstrong
Ég hef áratugum saman
hlustað á Louis Armstrong
syngja What a Wonderful
World og kemst alltaf við.
Það er mikil tilfinning í
söngnum og textinn gerir
mig alltaf angurværa. Nú
skilst mér að Muggi hafnarstjóri eða Papa Mug sé að
verða frægur á Ísafirði fyrir
að syngja þetta lag með
miklu tilþrifum.
2. Árstíðirnar – Vivaldi
Árstíðirnar eftir Vivaldi
eru alltaf á sínum stað og ég
spila þann disk oft í bílnum
þegar ég er að aka milli
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Reykjavíkur og Ísafjarðar,
það dregur úr hraðanum.
3. Havana –
Tómas R. Einarsson
Tómas R. Einarsson gaf út
disk sem heitir Havana ásamt
kúbönskum vinum sínum
hann er flottur og kemur blóðinu á hreyfingu. Alltaf góður
hann Tómas R. Buena Vista
Social Club er flokkur eldri
kúbanskra manna sem spilar
af mikilli innlifun, alvöru kúbönsk sveifla. Ég keypti diskinn á Kúbu og spila hann
reglulega ásamt Tómasi R.
4. Ólafía Hrönn –
Kyssikonan ægilega
Ég held mikið upp á disk
með Ólafíu Hrönn Jónsdóttur
sem betur er þekkt sem gamanleikkona en söngkona.
Lögin og textarnir eru eftir
hana sjálfa og Tómas R Einarsson sem spilar undir hjá
henni. Ólafía Hrönn kemur
stöðugt á óvart.
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5. Diabolus in Musica:
Pétur Jónatansson
Einu sinni átti ég disk með
Diabolus in Musica en týndi
honum. Ég gladdist því mjög
þegar vinir mínir á Kúabúinu
gáfu mér þennan disk í jólagjöf,
enda spilar Jón Sigurpálsson
himself á bassann.
6. The Dark Side of the
Moon – Pink Floyd
Pink Floyd er eflaust besta
rokkhljómsveit í heimi og ég á
marga diska með þeim. Uppáhaldslögin eru The Dark Side
of the Moon og Whish you
were here. Svo er Shine on
you cazy Diamond flott lag þó
textinn sé dapurlegur.
7. Brand new Key –
Melanie Safka
Þegar ég var í gagnfræðaskóla gutlaði ég mikið á gítar
með vinkonu minni og við vorum í „Fan klúbbi“ hjá amerísku
söngkonunni Melanie Safka,
klæddum okkur eins og hún og

reyndum að taka upp takta
hennar. Við spiluðum m.a;
Brand new Key og Look what
they´ve done to my Song Ma.
Peace will come ´According
to Plan’ var raddað og notað í
baráttu fyrir friði á jörð.
Draumur um frægð á þessu
sviði rættist einu sinni á sviði
í Tónabæ. Nú spila ég Melanie
bara þegar við Ísabella systir
mín erum saman og þurfum
að hverfa aftur í tímann.
8. Ungverskir dansar –
Brahms
Ef ég er niðurdregin skelli
ég ungverskum dönsum eftir
Brahms í græurnar og set í
botn. Það virkar alltaf.
9. Rússíbanarnir
– Guðni Franzson
Rússíbanarnir eru flottir og
passa vel sem upplyfting í
amstri dagsins.
10. Deep Purple –
Smoke on the water

· Gísli Hjartarson

Betra að koma seint

Bryndís Friðgeirsdóttir.
Margar rokkhlómsveitir
voru í uppáhaldi hér áður
fyrr s.s. Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple og auðvitað Rolling Stones en ég
hlusta sjaldan á þá núorðið.
Við hjónin fórum þó á tónleika í Laugardalshöllinni
í fyrra og rifjuðum upp
gamlar endurminningar
með Deep Purple. Við
höfðum engu gleymt og
ekki þeir heldur.

6.4.2017, 09:36
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Borgin mín · Kristín Hálfdánsdóttir, skrifstofumaður á Ísafirði

Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til sölu er Pentium III 550 Mhz
tölva með cd-skrifara, 5gb netkort og HP Deskjet prentari.
Uppl. í síma 456 6110.
Til sölu er frystiskápur, 116 cm
á hæð. Uppl. í síma 456 4383.
Getur einhver lánað mótorhjólahjálm helgina 3.-5. júní. Greiðsla
ef óskað er. Nánari upplýsingar
í síma 893 8418.
Foreldrar og forráðamenn barna!
Kíkið í kjallarann hjá okkur þar
sem fullt er af óskilamunum.
Sundhöll Ísafjarðar.
Til sölu er einbýlishús að Fagraholti 4. Uppl. í síma 892 4338.
Til sölu er stór og glæsileg íbúð
á miðhæð að Pólgötu 4 á Ísafirði.
Íbúðin er 118m² ásamt bílskúr
og eignarlóð. Velkomið að
skoða. Er á besta stað í bænum.
Uppl. gefur Gunnhildur í síma
663 2920 eða Tryggvi í síma
820 0589.
Til sölu er 16" Trek hjól, dökkfjólublátt fyrir 4-6 ára. Mjög vel
með farið. Upplýsingar gefur
Þórunn í síma 865 5713.
Íslensk fjölskylda óskar eftir
Au-Pair til London frá september 2005, í 4-10 mánuði til að
gæta tveggja barna, 2 og 4 ára
og sinna léttum heimilisstörfum.
Í boði er sanngjarn vinnutími
og kjör. Flugfar, enskunámskeið
og íþróttaiðkun verða einnig
greidd. Viljum, barngóða, reyklausa og sjálfstæða manneskju
sem er til í að vinna sveigjanlegan vinnutíma. Viðtöl fara fram á
Íslandi í júní. Áhugasamir sendi
svar og símanúmer á netfangið
karenax@torg.is
Til sölu er Mercedes Benz 240
E, árg. 1999. Áhvílandi bílalán.
Einnig er til sölu Subaru Legacy
árg. 1996. Upplýsingar í síma
895 0475.

Minningarreiturinn í
Súðavík vígður 11. júní
Minningarreitur um þá sem
fórust í snjóflóðinu í Súðavík
árið 1995 verður vígður laugardaginn 11. júní kl. 14. Vinna
við gerð reitsins hefur staðið í
nokkurn tíma.
Minningarreitinn hannaði
Pétur Jónsson landslagsarkitekt
eftir hugmyndum frá nokkrum
aðstandenda þeirra sem létust.
Eftir afhöfnina við minningarreitinn verður vígslugestum
boðið upp á kaffihlaðborð í
grunnskólanum. – hj@bb.is

Porche til sölu!
Til sölu er Porche 944.
Toppeintak.
Verð kr. 115-120 þús.
Uppl. í síma 662 3431
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www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Margar áhugaverðar hugmyndir um skipulagsmál komu fram á íbúaþingi Ísafjarðarbæjar á laugardag

Aðeins 200 manns mættu til þingsins
Íbúaþing sem haldið var í
íþróttahúsinu á Torfnesi á
laugardag gekk vel að mati
Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Aðspurður um þátttöku íbúa segir
Halldór að hún hafi náð því
lágmarki sem lagt var upp með
en hefði þó mátt vera betri.
„Maður var með vonir um
að ná 10% af fjölda íbúa, en
það skráðu sig á þingið um
200 manns sem komu og fóru
yfir daginn. Þegar mest var
voru á milli 50 og 60 manns á

þinginu, en við lögðum þetta
upp þannig að menn gætu
komið og farið að vild“, segir
Halldór. Aðspurður um mögulegar ástæður þess að fleiri
tóku ekki þátt sagðist Halldór
ekki viss um hvað hafi valdið.
„Sumir sem ég talaði við á
þinginu sögðu að þetta hefði
verið allt öðruvísi og betra en
þeir hefðu búist við. Að fá
200 manns til að leggja hönd á
plóg er ekki slæmt, en 150 var
lágmark að okkar mati. Mikil
vinna var unnin á þinginu og

margar áhugaverðar hugmyndir, aðallega varðandi skipulagsmál, komu þar fram.“
Aðspurður um kostnað við
þingið segir Halldór að þegar
framkvæmdin var samþykkt í
bæjarstjórn hafi verið gert ráð
fyrir allt að 4 milljóna króna
kostnaði. „Ég held þó að hann
nái ekki 4 milljónum“, sagði
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Ráðgjafafyrirtækið Alta hélt utan
um þinghaldið.
– halfdan@bb.is

Margar áhugaverðar hugmyndir varðandi skipulagsmál komu fram á þinginu.

Vesturbyggð íhugar sölu á eignarhlut sínum í Sparisjóði Vestfirðinga
Á fundi bæjarstjórnar Vesturbyggðar í síðustu viku lagði
Sigurður Viggósson bæjarfulltrúi fram tillögu um sölu á
stofnfjárhlut bæjarins í Sparisjóði Vestfirðinga. Tillögunni
var vísað til bæjarráðs. Hluturinn er um 18 milljónir af um
170 milljóna króna stofnfé
sjóðsins. Guðmundur Sævar
Guðjónsson forseti bæjarstjórnar Vesturbyggðar segir
málið hafa verið rætt óformlega innan bæjarstjórnar um
nokkurt skeið og tillaga Sigurðar hafi komið í framhaldi
af þeim umræðum.
„Bæjarfélagið kom til liðs

við Eyrarsparisjóð á ákveðnum erfiðleikatímum í rekstri
þess sjóðs. Við teljum að í
kjölfar sameininga sparisjóða
á Vestfjörðum hafi starfsemi
hins nýja sameinaða sjóðs náð
að styrkjast það vel að ekki sé
úr vegi að við losum um fjármuni okkar og snúum okkur
að öðrum mikilvægum málum“, segir Guðmundur Sævar.
Hann segir þó að endanleg
ákvörðun hafi ekki verið tekin
um hvort og þá hversu stór
hlutur verður seldur en bæjarstjórn sé samstíga í málinu.
Samkvæmt heimildum
blaðsins hefur Sparisjóður

Vestfirðinga innleyst hluti
þeirra stofnfjáreigenda sem
þess hafa óskað á nafnverði
og því ætti ekkert að vera því
til fyrirstöðu að Vesturbyggð
geti losað um sinn hlut. Markaður hefur hins vegar ekki verið fyrir hlutina eins og í tilfelli
stofnfjáreigenda í Sparisjóði
Reykjavíkur og nágrennis.
Sparisjóðurinn hefur að undanförnu verið að auka stofnfé
sitt og hefur í gegnum tíðina
lagt áherslu á tengingu við
sveitarfélög á Vestfjörðum
með stofnfjáreign þeirra.
Angantýr Valur Jónasson
sparisjóðsstjóri Sparisjóðs

Höfuðstöðvar Sparisjóðs Vestfirðinga á Þingeyri.
Vestfirðinga sagðist hafa heyrt
af þessu máli en hafði ekki
rætt málið við forsvarsmenn

Vesturbyggðar. Hann vildi því
ekki tjá sig frekar um málið að
sinni.
– hj@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði

Fjörutíu stúdentar brautskráðir

Menntaskólanum á Ísafirði
slitið í 35. skipti á laugardag.
Alls verða brautskráðir 51
nemandi, þar af 40 stúdentar,
3 sjúkraliðar, 2 meistarar, 4
vélstjórar, 1 húsasmiður og 1
nemandi af starfsbraut. Þar
með verða því 74 nemendur
útskrifaðir frá skólanum í ár
þar sem 23 nemendur brautskráðust um síðustu áramót.
Eins og fram hefur komið í
fréttum hefur aðsókn aukist
mjög að skólanum undanfarin
ár og hafa aldrei fleiri nemendur verið brautskráðir frá
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honum en í ár. Síðastliðið
haust náðu nýskráningar við
skólann sögulegu hámarki
þegar 431 nemandi hófu nám
við skólann, þar af 349 í dagskóla.
Brautskráningarathöfnin
verður með hefðbundnum
hætti. Hún hefst kl. 13 í Ísafjarðarkirkju. Nemendur skólans munu annast tónlistarflutning, flutt verður skýrsla
skólameistara um liðið starfsár
og fulltrúar afmælisárganga og
dux scholae munu flytja ávörp.
Þá verða afhent prófskírteini.

