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Sigrar og vonbrigði skiptast á
– rætt við Guðjón M. Þorsteinsson, formann KFÍ, um íþróttastarfið
á Ísafirði og misjöfn viðhorf bæjaryfirvalda og annarra. Sjá miðopnu.

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar ehf., á Ísafirði

Nýtt farþegaskip bætist í flotann
Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar á Ísafirði fengu afhentan
nýjan bát á föstudag og eru
því bátarnir í eigu fyrirtækisins
orðnir þrír. Sá nýjasti hefur
hlotið nafnið Bliki ÍS og var
smíðaður hjá bátagerðinni
Samtaki í Hafnarfirði. Bliki
tekur 38 farþega og er hraðskreiðasti báturinn í flota Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar.
Hafsteinn Ingólfsson, annar
eigandi fyrirtækisins, sigldi af
stað frá Hafnarfirði síðdegis á
föstudag og var kominn í
heimahöfn aðfararnótt laugar-
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dags. „Við erum mjög ánægð
með nýja bátinn“, segir Hafsteinn. „Það gekk ljómandi vel
að sigla og ganghraðinn er
góður eða 27,5 sjómílur á
klukkustund.“
Báturinn verður notaður á
hefðbundnum siglingaleiðum
fyrirtækisins til ferðamannastaða við Ísafjarðardjúp, í Jökulfjörðum og á Hornströndum.
– thelma@bb.is
Bliki siglir inn Ísafjarðardjúp
aðfararnótt laugardags. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Jón Grétar
oddviti

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps kaus Jón Grétar
Kristjánsson sem oddvita
til eins árs. Hlaut hann
þrjú atkvæði en tveir
hreppsnefndarmenn sátu
hjá. Þá var Guðjón Kjartansson kjörinn varaoddviti
til sama tíma. Fráfarandi
oddviti er Salvar Baldursson en hann fékk lausn frá
störfum út yfirstandandi
kjörtímabil vegna anna við
búi sitt í Vigur.

Verður
hluthafi

Hæstiréttur dæmir karlmann á fimmtugsaldri

Fangelsi fyrir kynferðisbrot
gegn dóttur og stjúpdóttur
Hæstiréttur hefur dæmt
karlmann á fimmtugsaldri í 10
mánaða fangelsi fyrir kynferðisbrot sem hann framdi gegn
dóttur sinni og stjúpdóttur. Þá
var hann dæmdur til að greiða
stjúpdóttur sinni 600 þúsund
krónur í miskabætur og dóttur

sinni 400 þúsund krónur. Héraðsdómur Vestfjarða hafði áður dæmt manninn í 15 mánaða
fangelsi fyrir brotin en sakfelling fyrir Hæstarétti var takmarkaðri vegna ónákvæms
orðalags tiltekinna ákæruliða
og eindreginnar neitunar sak-

borningsins.
Manninum var gefið að sök
að hafa tímabilinu 1997 til
2001 brotið gegn stjúpdóttur
sinni, sem þá var á aldrinum
tíu til fjórtán ára, með því á
káfa margoft á henni innan
klæða. Einnig var hann sak-

aður um kynferðisbrot frá desember 2000 til maíloka 2001
gegn dóttur sinni, sem þá var
tólf og þrettán ára gömul, með
því að káfa á henni.
Í dómi Hæstaréttar segir, að
brot mannsins séu alvarleg og
með þeim hafi hann rofið

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur ákveðið að
gerast hluthafi í eignarhaldsfélaginu Hvetjanda
ehf. Mun hreppurinn
leggja fram 1,5 milljónir
króna í félagið á genginu 1.
Eignarhaldsfélagið var
stofnað af Ísafjarðarbæ og
er ætlað að fjárfesta í atvinnulífi á Vestfjörðum.
Fyrir skömmu ákvað Bolungarvíkurkaupstaður að
leggja félaginu ekki til fjármagn að svo stöddu.

Pétur Þorkelsson fer yfir
bókakostinn í Safnahúsinu á Ísafirði.

Bætt við pólska
bókakostinn

Fimm tilboð bárust
Ísafjarðarbæ hafa borist
fimm tilboð í húseignirnar
að neðri Tungu í Skutulsfirði. Bæjarráð hefur fjallað um tilboðin og fól bæjarstjóra að ganga til viðræðna við hæstbjóðanda.
Bæjarstjóri vildi ekki upplýsa um fjárhæðir tilboðanna að svo stöddu enda
stæðu samningaviðræður
yfir. Tilboð bárust frá Einari Erni Björnssyni og
Villabel V. Abello, Ómari
S. Kristinssyni og Ninu
Ivanovu, Hálfdáni Óskarssyni, Leifi Halldórssyni og
Arnþrúði H. Aspelund og
Pétri T. Hjálmarssyni.

Sorpi fargað á Ísafirði
Hreppsnefnd Tálknafjarðar hefur tekið tilboði
Gámaþjónustu Vestfjarða
sem miðast við að sorpi
verði eytt í sorpbrennslunni Funa á Ísafirði. Þetta
var ákveðið á fundi
hreppsnefndar fyrir
skömmu. Óskað var eftir
tilboðum í sorphirðu á
staðnum, samkvæmt útboði og skiluðu þrír inn tilboði. Aðalsteinn og Ólafur
buðu kr. 4.465.039, Vignir
og Steinar kr. 4.340.000.
Gámaþjónusta Vestfjarða
bauð kr. 8.320.000 og sendi
að auki frá sér frávikstilboð um að sorpi verði eytt í
Funa sem hljóðaði upp á
kr. 4.691.902.
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fjölskyldutengsl og brotið
gegn trúnaðartrausti stúlknanna. Hann eigi sér ekki málsbætur. Fyrir Hæstarétt voru
lögð ný vottorð sálfræðinga
um líðan stúlknanna þar sem
fram kom að þær búa enn við
ýmis einkenni áfallaröskunar.

Eins og sjá má gengur verkið vel en myndin var tekin eftir fimm daga vinnu.

Útihátíðaraðstaða í víkingastíl rís á Þingeyri
Framkvæmdir við grjóthleðslu standa nú yfir á
Oddanum á Þingeyri þar
sem verið er að útbúa aðstöðu til útiskemmtana í
víkingastíl. Verkið þykir
ganga vel og er ætlað að
því verði lokið að mestu
eftir tvær vikur. Um er að
ræða hringhleðslu sem
verður 24 metrar í þvermál og 1,30 metrar á hæð
með eldstæði í miðjunni,

sviði, bekkjum og borðum
fyrir 150-200 manns auk
grillaðstöðu. Stefnt er að
því að fyrsta áfanga mannvirkisins verði lokið fyrir
Dýrafjarðadaga sem verða
haldnir fyrstu helgina í
júlí. Áhugamannafélagið
Víkingar á Vestfjörðum
stendur fyrir framkvæmdinni og er áætlaður kostnaður við fyrsta áfanga um
4 milljónir. – thelma@bb.is

Hringhleðslan á eftir að verða glæsileg.

Fjöldi pólskra bóka hefur
bæst í safnkost Bóksafnsins á Ísafirði og útibús þess
á Flateyri að undanförnu.
Jóhann Hinriksson, forstöðumaður Bókasafnsins,
segir íbúum af pólskum
uppruna alltaf að fjölga á
Flateyri og hafi þeir Pétur
Þorkelsson, bókavörður
þar, reynt að bregðast við
því með því að útvega
pólskar bækur. Fiskvinnslan Kambur á Flateyri styrkti safnið nýverið um hundrað þúsund krónur til kaupa
á pólskum bókum og hefur
safnkosturinn því tekið
stakkaskiptum.
Jóhann segir hægt að
kaupa heilmikið af bókum
fyrir styrkinn enda séu
bækur töluvert ódýrari í
Póllandi en hér á landi.
Þegar er um helmingurinn
bókanna kominn í safnið
en verið er ganga frá pöntun á seinni sendingunni
þessa dagana. Jóhann segir
sömu sjónarmið höfð til
grundvallar og við innkaup
á öðrum bókakosti safnsins, að mestu sé um að ræða
skáldsögur, barnabækur og
fræðirit almenns eðlis.
– kristinn@bb.is

Könnun Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri meðal íbúa á norðanverðum Vestfjörðum

Telja æskilegast að sameina allt svæðið
Aðspurðir um hvaða sveitarfélög á svæðinu væri æskilegast að sameina sögðust 52,2%
svarenda á norðanverðum
Vestfjörðum æskilegast að
sameina allt svæðið en 22,2%
töldu æskilegast að sameina

Ísafjarðarbæ og Bolungarvík
og 18,5% töldu æskilegast að
sameina Ísafjarðarbæ og Súðavík. Þetta kemur fram í nýrri
könnun sem Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri vann
fyrir Fjórðungssambandið.

Af Bolvíkingum töldu flestir æskilegast að sameina Ísafjarðarbæ og Bolungarvíkurkaupstað eða 50% en 35,3%
töldu æskilegast að sameina
allt svæðið. Í Súðavíkurhreppi
töldu 72,7% aðspurða æski-
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legast að sameina Ísafjarðarbæ
og Súðavíkurhrepp en 9,1%
töldu æskilegast að sameina
allt svæðið og jafn margir
lögðu til sameiningu við Bolungarvík.
Aðspurðir um tímamörk á

sameiningu töldu um 30%
íbúa á norðanverðum Vestfjörðum raunhæft að ráðast í
sameiningu á árinu, 20% svöruðu á kjörtímabilinu, tæp 40%
sögðu á næsta kjörtímabili og
rúm 10% síðar. – kristinn@bb.is

MIÐVIK
UDAGUR 16. JÚNÍ 2004
MIÐVIKUDAGUR

3

Bæjarstjórn vinarbæjarins Skála í Færeyjum

Heimsækir Ísafjörð
æskulýðsfulltrúi Ísafjarðarbæjar, hefur fylgt gestunum
um Ísafjarðarbæ en einnig
hittu þeir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóra, og Birnu Lárusdóttur, forseta bæjarstjórnar.
„Við höfum átt gott og gefandi samstarf við vinabæinn
Ísafjörð í 24 ár og við viljum
halda því áfram“, sagði Asbjørn Mikkelsen, mennta-

Meirihluti bæjarstjórnar
Skála, sem er vinabær Ísafjarðar í Færeyjum er í heimsókn á
Ísafirði. Fjórir bæjarstjórnarmenn ásamt konum sínum
komu til Ísafjarðar á laugardag
og síðan þá hafa þau skoðað dvalarheimilið Hlíf, leikskóla á Ísafirði og á Flateyri,
íþróttamannvirki og fleira.
Björn Helgason, íþrótta-og

málastjóri Skála. Skála er við
það að sameinast öðrum bæjarfélögum og mun nefnast
Runavikur. Vilji er fyrir hendi
að halda áfram vinabæjarsambandi við Ísafjarðarbæ eftir
sameininguna og munu fulltrúar Ísafjarðarbæjar heimsækja Runavikur á næsta ári
til að fagna aldarfjórðungsafmæli vinabæjarsambandsins.

Ísfirska móttökunefndin, þau Björn Helgason, Sigríður Steinunn Axelsdóttir og Jóhann
Hinriksson, og færeysku fulltrúarnir, Asbjørn Mikkelsen menntamálastjóri, Arnstein Prestá,
félagsmálastjóri, Kári Johannsen bæjarstjóri og Eyðun Rasmussen, aðstoðarbæjarstjóri,
ásamt konum sínum. Myndin var tekin þegar hópurinn skoðaði Safnahúsið á Ísafirði.

Hátíðarhöld þjóðhátíðardagsins 17. júní í Ísafjaraðrbæ

Fjölbreytt dagskrá á öllum stöðum
9:30 á dorgveiði við Sundahöfn en hálftíma seinna verður
lagt af stað frá Silfurtorgi í
sögurölt um Ísafjörð undir
leiðsögn Kristjáns G. Jóhanns-

Hátíðarhöld á 17. júní í Ísafjarðarbæ verða fjölbreytileg
og skemmtileg og ættu allir
að geta fundið eitthvað við
sitt hæfi. Dagskráin hefst kl.

sonar. Eftir hádegi kl.13:30
fer skrúðganga frá Silfurtorgi
að hátíðarsvæðinu sem verður
við Safnahúsið á Eyrartúni.
Þar verður hátíðin sett af Sig-

Leikfélagið Hallvarður Súgandi

Setur upp N.Ö.R.D.
Leikfélagið Hallvarður
Súgandi á Suðureyri æfir nú
af kappi bandaríska gamanleikinn N.Ö.R.D. eftir Larry
Shue í þýðingu Snjólaugar
Bragadóttur. Leikstjóri er
Ármann Guðmundsson.
Leikritið N.Ö.R.D. segir
frá arkitektinum Will Cubbert og þeim ógöngum sem
hann ratar í þegar hann situr
uppi með hinn fullkomlega
óþolandi Rick Steadman en
þannig vildi svo óheppilega
til að Rick bjargaði lífi Will
í Víetnam-stríðinueins og
segir í tilkynningu.
Frumsýning verður þann
8. júlí í félagsheimilinu á
Suðureyri og verður sýningin jafnframt opnunaratriði
Sæluhelgar á Suðureyri.

urborgu Þorkelsdóttur, varaformanni menningarmálanefndar.
Rétt eftir kl. 14.00 mun
Sunnukórinn á Ísafirði syngja
nokkur lög, næst er fjallkonan
með ávarp sitt og kl. 14.30 er
hátíðarræða Birnu Lárusdóttur, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Þá er komið að
ýmsum skemmtiatriðum m.a.
leiklist, tónlist og dansi, svo
fátt eitt sé nefnt. Jafnframt
verður boðið upp á leiki og
glens fyrir yngri kynslóðina

Frá æfingu Hallvarðs Súganda á N.Ö.R.D.

Evrópuþing Junior Chamber International í Sviss

JC Vestfirðir er aðildarfélag ársins í Evrópu
að taka á móti verðlaununum.
„Við höldum áfram okkar
góða starfi. Við höfum náð
því að verða stærsta aðildarfélagið á landinu og jafnframt
eina félagið á landsbyggðinni“, segir Rúnar Örn Rafnsson núverandi forseti. Að auki
hlaut JC Vestfirðir viðurkenningu fyrir besta fjáröflunarverkefni ársins, flóamarkaðina
sem eru Vestfirðingum af
góðu kunnir.
JC Vestfirðir var stofnað

JC Vestfirðir var útnefnt
aðildarfélag ársins í Evrópu á
Evrópuþingi Junior Chamber
International sem haldið var í
Lausanne í Sviss um þarsíðustu helgi. JC Vestfirðir verður
því fulltrúi Evrópulanda á
heimsþingi hreyfingarinnar í
Fukuaka í Japan í nóvember
og keppir þar við bestu aðildarfélög annarra svæða. Landsforseti JC ásamt Gísla Úlfarssyni, fráfarandi forseta JC
Vestfjarða, fóru til Lousanne
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árið 1998 og telur 30 félaga en
um 100 manns eru starfandi
innan JC á Íslandi. Félagið er
nú í óða önn að undirbúa sig
fyrir landsþing sem haldið
verður á Húsavík í september.
Í fyrra var landsþingið haldið
á Ísafirði og þótti takast mjög
vel.
Um 6.000 aðildarfélög eru
starfandi innan JC og telja um
200.000 félaga. Hátt í 2.000
félög eru starfandi innan JC í
Evrópu.
– thelma@bb.is
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og hestamenn koma með hesta
sína fyrir þá sem vilja prófa að
fara á bak. Áætluð dagskrárlok
á hátíðarsvæðinu eru kl. 16.30.
Á íþróttasvæðinu Torfnesi
hefst frjálsíþróttamót kl. 17:00
og Skíðafélag Ísfirðinga býður
kaffiveitingar til sölu í skíðaskálanum í Tungudal milli kl.
15:00 og 17:00. Kvöldskemmtun hefst á Silfurtorgi
kl. 20:30 og koma fram hljómsveitirnar Apollo, Eydís og
Unaðsdalur. Dagskrárlok eru
kl. 23:30.

Víðavangshlaup verða á
Suðureyri og Flateyri og hefjast þau bæði kl. 11:00. Súgfirðingar hlaupa frá Kleif út á
Suðureyri og á Flateyri er
hlaupið frá Grunnskóla Önundarfjarðar. Á Þingeyri verður gróðursett við tjaldstæðið á
Þingeyrarodda kl. 10:00 og
kaffisala hefst í félagsheimili
staðarins kl. 15:00. Um kvöldið verður söngvarakeppni
Höfrungs í félagsheimilinu og
hefst kl. 20:00.
– thelma@bb.is
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Látrabjarg í Vestur - Barðastrandarsýslu

Ferðamaðurinn
seinna á ferð í ár
„Ferðamaðurinn er
seinn í ár“, segir Birna
Mjöll Atladóttir, hjá ferðaþjónustunni í Breiðuvík í
Vestur-Barðastrandarsýslu. Fuglalíf í Látrabjargi stendur nú í fullum
skrúða og eggjatínslu er
lokið. „Nokkrir hópar hafa
komið til að tína múkkaegg
og svartfuglsegg og það
gekk mjög vel“, segir
Birna. Að öðru leyti segir
hún lítið um að vera hjá
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ferðaþjónustufólki, a.m.k. í
augnablikinu. Að sögn
ferðamálafulltrúa á svæðinu er eins og vegurinn
hafi verið klipptur í sundur þar sem ferðamannastraumurinn er í lágmarki.
Þrátt fyrir það er útlit fyrir
mjög gott sumar og hefur
þegar meira verið bókað í
gistingu í Breiðuvík en í
allt fyrrasumar. „Það er
mál manna hve lundinn er
spakur í Látrabjargi“, seg-

ir Birna aðspurð um
fuglalífið enda er
meirihluti ferðamanna
sem koma þangað
fuglaskoðarar. Nú er
kjörinn tími fyrir ferð í
Látrabjarg fyrir alla
áhugamenn um fuglalíf
og náttúrufegurð. Látrabjarg iðar af lífi eins og
sjá á meðfylgjandi
myndum sem Sigurjón
J. Sigurðsson tók á miðvikudag í síðustu viku.
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„Ef sundur er skipt
lögunum, þá mun
sundur skipt friðnum“

Út af þessum orðum Þorgeirs Ljósvetningagoða, er hann
mælti frá Lögbergi á örlagastundu, lagði Sveinn Björnsson,
í þakkarræðu eftir að hafa verið kjörinn fyrsti forseti íslenska
lýðveldisins, en ræðunni lauk hann með þessum orðum: ,,Nú
á þessum fornhelga stað og á þessari hátíðarstundu bið ég
þann sama eilífa guð, sem þá hélt verndarhendi yfir íslensku
þjóðinni, að halda sömu verndarhendi sinni yfir Íslandi og
þjóð þess á þeim tímum, sem vér nú eigum framundan.“
Þeir sex áratugir sem liðnir eru síðan Íslendingar tóku með
afgerandi hætti ákvörðun um stofnun lýðveldis á Íslandi hafa
í einu orði sagt verið ævintýralegir. Umbyltingunni í þjóðfélaginu, sama hvert eða hvernig á hlutina er litið, verður ekki
með orðum lýst. Sitthvað virðist þó hafa setið eftir.
Ári seinna en Ísland varð sjálfstætt og fullvalda ríki lauk
mesta hildarleik mannkynsins, seinni heimstyrjöldinni. Hvað
hafa þjóðir heims lært allan þennan tíma? Við hvaða frið býr
heimsbyggðin í dag?
Ævintýralegar tækniframfarir, bylting í atvinnuháttum,
menntun þjóðarinnar og hin síðustu ár flóðbylgja fjármagns,
sem engin endimörk virðast vera á, hafa komið okkur á stall
meðal ríkustu þjóða heims. Samt sem áður er viðvarandi
atvinnuleysi og fátækt í landinu og vart líður sá dagur að við
séum ekki minnt á þá ótæpilegu fjármuni, sem sagðir eru fara
í að sinna sjúkum, öldruðum og öryrkjum!
Þjóðin sýndi einhug í atkvæðagreiðslunni um sambandsslitin. Það gerðu þingmenn hins vegar ekki þegar til þeirra
kasta kom að kjósa fyrsta forseta lýðveldisins. Frumkvæði
ríkisstjórans við myndun utanþings stjórnar 1942 og ,,Ríkisstjórabréfið“ svokallaða, geðjaðist mörgum þeirra ekki.
Framundan eru forsetakosningar. Þegar gengið verður að
kjörborði til að velja forseta lýðveldisins til næstu fjögurra
ára liggur fyrir vilji stjórnvalda til að breyta stöðu forsetaembættisins.
Friðnum var ekki sundur skipt 17. júní 1944. Var stoltið í
brjóstum Íslendinga, sem um land allt biðu þess í ofvæni að
á öldum hljóðvakans bærust fréttir frá Þingvöllum af kjöri
fyrsta forseta lýðveldisins og yfirlýsing um Ísland frjálst og
fullvalda ríki og gleðin sem flaut í tárum þeirra, þegar fréttin
barst, ef til vill hin eina sanna þjóðhátíð sem við höfum átt?
Ef sundur er skipt lögunum – hvað bíður þá þjóðar vorrar?
Gleðilega þjóðhátíð!
– s.h.

orðrétt af netinu

Skýr og auðveld

„Ekkert ætti að vera jafnt skýrt og auðvelt eins og að framkvæma þjóðaratkvæðagreiðslu, þ.e. ef vilji manna stendur til
að framkvæma hana með heiðarlegum hætti. Þegar kosið er um
hvort eigi að synja eða hafna lögum þarf lítið að gera annað en
að velja dagsetningu og kjósa. Eða þarf einhverja sérfræðinga
til að skilja 26. grein stjórnarskrárinnar:
„Ef Alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal það lagt fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar eigi síðar en tveim vikum eftir að það var samþykkt, og veitir staðfestingin því lagagildi. Nú synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær það
þó engu að síður lagagildi, en leggja skal það þá svo fljótt sem
kostur er undir atkvæði allra kosningabærra manna í landinu til
samþykktar eða synjunar með leynilegri atkvæðagreiðslu. Lögin
falla úr gildi, ef samþykkis er synjað, en ella halda þau gildi
sínu.“
murinn.is – Huginn Freyr Þorsteinsson
Útgefandi: H-prent ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564 · Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson,
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sími 863 1623, kristinn@bb.is – Halldór Jónsson, sími 892 2132,
hj@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·
Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is · Auglýsingar: Steingrímur Rúnar Guðmundsson, sími 896 0035,
denni@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 250 eintakið með vsk.
Áskriftarverð er kr. 215 eintakið. Veittur er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti.
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Höfuðstöðvar Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. við Hnífsdal. HG er eitt þeirra sjávarútvegsfyrirtækja sem hafa verið
yfirtekin að undanförnu og afskráð af hlutabréfamarkaði í kjölfarið.

Guðbrandur Sigurðsson, fyrrum forstjóri ÚA og Brims

Óttast aukna skuldsetningu sjávarútvegsfyrirtækja
Guðbrandur Sigurðsson,
fyrrum forstjóri ÚA og Brims,
segir í samtali við fréttavef
IntraFish að íslenskur sjávarútvegur hafi aldrei staðið sterkar
en hann segist óttast þá skuldsetningu sem sé að verða í
greininni vegna uppkaupa einstaklinga og fyrirtækja á sjávarútvegsfyrirtækjunum sem
fjármögnuð séu með lánsfé.
Guðbrandur segir að þrátt
fyrir sterka stöðu sjávarútvegs-

ins þá sé ekki hægt að horfa
framhjá þeirri staðreynd að
margir eigendur stórra sjávarútvegsfyrirtækja hafi keypt
meðeigendur sína út og nýir
eignaraðilar hafi einnig komið
að fyrirtækjunum. Nefna megi
Brim, Þorbjörn Fiskanes,
Hraðfrystihúsið-Gunnvöru og
Eskju en öll þessi félög hafi
verið keypt háu verði fyrir
lánsfé. Þau hafi síðan verið
afskráð af hlutabréfamarkaði.

Guðbrandur telur að sú skuldsetning sem þessi kaup hafi
haft í för með sér geti leitt til
mikilla erfiðleika í rekstri
fyrirtækjanna á næstu árum.
Rætt var við Guðbrand í
tengslum við ráðstefnu um
fiskveiðistjórnun sem haldin
var í Færeyjum í síðustu viku.
Fram kemur að Guðbrandur
hafi leitt Útgerðarfélag Akureyringa í átta ár fram að sameiningunni þegar Brim hf. varð

til og síðan verið forstjóri
Brims en hann reki nú sitt eigið
ráðgjafafyrirtæki, Gildi.
Í viðtalinu kemur einnig
fram að Guðbrandur vill gjarnan að reglum um eignaraðild
útlendinga að íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum verði
breytt og hann segist ekki sjá
neina annmarka eða ókosti við
að útlendingar eigi 25-35%
hlut í íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum.

Grunnskólinn í Bolungarvík

Átök um ráðningu skólastjóra
Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur samþykkt að ráða Kristínu Ósk Jónasdóttur náms- og
starfsráðgjafa á Ísafirði í stöðu
skólastjóra Grunnskóla Bolungarvíkur eins og fræðslumálaráð hafði gert tillögu um.
Minnihluti bæjarstjórnar vildi
fresta málinu og að fræðslumálaráð rökstyddi af hverju
reyndir skólastjórnendur
hefðu ekki komið til greina.
Sem kunnugt er sóttu átta
um skólastjórastöðuna. Auk
tveggja heimamanna sóttu
meðal annars þrír starfandi
skólastjórar um stöðuna. Í kjölfar viðræðna við umsækjendur
samþykkti skólamálaráð samhljóða að mæla með ráðningu
Kristínar. Þegar kom að afgreiðslu tillögu ráðsins á bæjarstjórnarfundinum vék Soffía
Vagnsdóttir sæti og í hennar
stað kom Sigurgeir Sigurgeirs-

son. Hann ásamt hinum fulltrúum minnihlutans í bæjarstjórn, þeim Katli Elíssyni og
Bergi Karlssyni, lagði fram
svohljóðandi tillögu: „Leggjum til að afgreiðslu fundargerðarinnar verði frestað til
næsta fundar bæjarstjórnar og
að fræðslumálaráð rökstyðji
tillögu sína og geri grein fyrir
því af hverju reyndir skólastjórnendur koma ekki til
greina.“
Tillagan var felld með fjórum atkvæðum meirihluta bæjarstjórnar gegn þremur atkvæðum minnihlutans. Í framhaldinu var tillaga fræðslumálaráðs um ráðningu Kristínar samþykkt með fjórum atkvæðum gegn þremur. Ketill
Elíasson gerði grein fyrir atkvæði sínu þar sem hann harmaði málsmeðferð meirihluta
bæjarstjórnar.
– hj@bb.is

12.4.2017, 10:13

Tilboð óskast
Tilboð óskast í háþrýstiþvott, múrviðgerðir, Silan böðun og málun stöðvarhúss Mjólkárvirkjunar í Arnarfirði.
Helstu magntölur eru:
Veggfletir,
585 m²
Bitar,
201 m²
Vatnsbretti,
48 m
Sprunguviðgerðir
50 m
Verkinu skal lokið 1. september 2004.
Frá og með mánudeginum 14. júní 2004
verða útboðsgögn afhent á skrifstofu Orkubús Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafjörður.
Tilboðum óskast skilað á sama stað, fyrir
kl. 14:00 þriðjudaginn 22. júní nk. þar sem
þau verða opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda
sem þess óska.

Orkubú Vestfjarða
– beislað náttúruafl
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Fyrstu ummerkin um malbikunarframkvæmdirnar eru orðin sýnileg við Sundahöfnina á Ísafirði. Stórir malarbingir bíða þess að vera lagðir út sem malbik á norðanverðum Vestfjörðum.

Hlaðbær-Colas setur upp malbikunarstöð á Ísafirði

Malbikun hefst í næstu viku
verður víða á norðanverðum
Vestfjörðum og var malbikunarstöðin fengin á svæðið fyrir
tilstilli Vegagerðarinnar og
Ísafjarðarbæjar.
Björn segir ætlunina að
byrja á hafnarsvæðinu á Ísafirði í næsta nágrenni við stöðina og síðan verði malbikað á
Skutulsfjarðarbraut en því
verki eigi að vera lokið fyrir 1.
júlí. Eftir það verði farið í mið-

Björn Þórðarson, verkefnisstjóri hjá Hlaðbæ-Colas, segir
stefnt að því að setja upp færanlega malbikunarstöð við
Sundahöfn á Ísafirði fyrir lok
þessarar viku og að á mánudag
verði vinnuflokkar klárir í
slaginn. „Við stefnum á að
byrja að leggja út strax í næstu
viku og ætlum að vera búnir
með allt saman fyrir verslunarmannahelgi.“ Malbikað

bæinn á Ísafirði og síðan í
verkefni í Bolungarvík, Súðavík, á Flateyri og á Þingeyri.
Að auki verði malbikað fyrir
fyrirtæki og einstaklinga.
„Við verðum með tvo
flokka á svæðinu. Það verða
15 karlar frá mér auk vörubílstjóra af svæðinu svo þetta
verður mikið áhlaup og miklu
afkastað á stuttum tíma“, sagði
Björn.
– kristinn@bb.is

Blokkflautukvartettinn á tónleikum í Hömrum skömmu áður en haldið var í tónleikaferðalagið.

Blokkflautukvartett Suðureyrar

Vinnur til verðlauna á
tónlistarhátíð í Póllandi
m.a. Þýskalandi og HvítaRússlandi. Umgjörð tónlistarhátíðarinnar var öll hin glæsilegasta en hátíðin var haldin í
hinum sögufræga Malbork
kastala sem er á heimsminjaskrá Unesco. Tilkynnt var um
úrslitin á gala-tónleikum að
viðstöddum um 500 manns
m.a. fjölda áhrifa- og ráðamanna. Þar lék blokkflautukvartettinn aftur ásamt fleiri
þátttakendum.
Óhætt er að segja tónleikaferðin sé búin að vera mikil
upplifun fyrir hópinn en kvartettinn hefur vakið áhuga fjölmiðla ytra og verið skrifað um
hann í blöðum og einnig var
tekið sjónvarpsviðtal við þau.
Athygli vekur að stúlkurnar

Blokkflautukvartett Suðureyrar var valinn einn af fimm
bestu flytjendunum á alþjóðlegri tónlistarhátíð sem helguð
er tónlist fyrri alda í Malbork í
Póllandi. Hluti af hátíðinni var
tónlistarkeppni þar sem þátttakendur fluttu 20 mínútna
langa dagskrá og lék kvartettinn lög frá endurreisnartímanum og barrokksvítu eftir Henry
Purcell. Blokkflautukvartettinn hlaut vandaða myndbandsupptökuvél í verðlaun og
munu þau nota hana til að taka
upp ferðina.
Þátttakendur í keppninni
voru 15 misstórir hópar sem
léku tónlist á gömul hljóðfæri,
fiðlu, gítara, blokkflautur o.fl.
og komu frá ýmsum löndum,

24.PM5

7

hafi sjálfar getað safnað og
unnið fyrir öllum ferðakostnaði.
Þá hefur kvartettinn leikið
fyrir pólsk-íslenska vináttufélagið í Varsjá þar sem um 100
áhorfendur mættu til að hlýða
á flutninginn. Að auki hefur
kvartettinn leikið í borgunum
Elblag, Gdansk og Dzizgon
og hafa þau verið beðin um að
leika aftur í Varsjá. Stúlkurnar
voru síðan væntanlegar heim
til Íslands á föstudag.
Kvartettinn skipa 3 stúlkur
á aldrinum 17-19 ára þær Adda
Bjarnadóttir, Anna Sigurðardóttir og Kristjana Margrét
Gísladóttir auk stjórnandans
Lechs Szyszko.
– kristinn@bb.is

12.4.2017, 10:13
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Guðmundur Halldórsson, formaður Smábátafélags Eldingar

„Munum ekki sparka í Akureyringa liggjandi ef illa fer“
Guðmundur Halldórsson,
formaður smábátafélags Eldingar á norðanverðum Vestfjörðum, segir Pál Steingrímsson, formann sjómannadagsráðs á Akureyri, hafa þjófkennt Vestfirðinga alla í hátíðarræðu á sjómannadaginn
sem sagt var frá í Morgunblaðinu. Guðmundur segir
Vestfirðinga þurfa að svara
fyrir sig og hefur blaðinu borist
svohljóðandi yfirlýsing frá
honum.
„Sjómannadagurinn á Akureyri vakti sérstaka athygli í
hitteðfyrra þegar stórútgerðin
skipti um ræðumann og sjómannadagsráð á Akureyri
hlýddi skipunum þeirra eins
og frægt er og einsdæmi á Íslandi. Nú er sjómannadagurinn
á Akureyri notaður til þess að
kasta aur á heilan landshluta.
Ræðumaðurinn, Páll Steingrímsson formaður sjómannadagsráðs, segir bókstaflega
„mér finnst það skrýtin hag-

fræði að flytja kvóta frá mönnum sem hafa í tímans rás greitt
sína skatta og skyldur til samfélagsins til manna sem eru í
því að komast hjá því að borga
gjöld til samfélagsins og láta
síðan útlendinga vinna fiskinn,
sem senda laun sín úr landi.“
Þannig þjófkennir hann Vestfirðinga alla, segir okkur ekki
borga gjöldin okkar og stela
undan skatti. Vestfirðingar eru
jafn píndir af skattayfirvöldum
og aðrir og fullyrðingar um
annað fáránlegar.
Páll fer mikinn í ræðu sinni,
a.m.k. ef marka má frétt Morgunblaðsins frá 8.6., og sparar
hvergi gífuryrðin svo halda
mætti að hann hefði sérstaka
andúð á Vestfirðingum. Hugmyndir hans um að það ágæta
fólk sem vinnur í fiskvinnslu
og er af erlendu bergi brotið
sé eitthvað vandamál eru í
besta falli heimóttarlegar og
dæma sig alfarið sjálfar.
Páll fer hamförum í frásögn-

Guðmundur Halldórsson.
um af stórfelldu klúðri og
kvótasölum Vestfirðinga.
Maður líttu þér nær! Sannleikurinn í málinu er sá að
maður að nafni Guðmundur
Kristjánsson keypti sig inn í
útgerðarfyrirtækið Básafell og
fór með stærri kvóta frá Vestfjörðum heldur en nokkur annar hefur gert. Nú er þessi sami

maður orðinn útgerðarmaður
á Akureyri og Akureyringar
ráða engu um það hvað Guðmundur gerir við sinn kvóta
frekar en við réðum því. Akureyrarbær er fyrir löngu búinn
að selja meirihlutann i ÚA fyrir mörg hundruð milljónir. Nú
eiga þeir undir þessum sama
Guðmundi að atvinnulíf á
Akureyri leggist ekki í rúst.
Ef hann leikur sama leikinn á
Akureyri og á norðanverðum
Vestfjörðum þá duga engar
trillur til að reisa við rústina.
Þá segir Páll að það sé sífellt
verið að flytja veiðiheimildir
til Vestfjarða með stjórnvaldsaðgerðum. Stærstu stjórnvaldsaðgerðir sem gerðar hafa
verið voru þegar Akureyringar
fengu kvóta Kaldbaks tvöfaldaðan. Hann sat eftir hjá ÚA og
þeir fengu viðmiðun og Samherji líka. Þetta eru stærstu
stjórnvaldsaðgerðir sem gerð-

ar hafa verið í millifærslu á
kvóta fyrir utan aðrar millifærslur sem færðar hafa verið
til sama fyrirtækis.
Enn ein bábiljan sem þjakar
Pál er að línuívilnunin hafi
verið ákveðin á fundi á Ísafirði
síðasta haust en staðreyndin
er sú að landsfundir bæði Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks voru löngu búnir að
álykta um að taka upp línuívilnun. Auk þess sem það var
komið í stjórnarsáttmálann
sem var undirritaður löngu
fyrir fundinn. Þannig voru það
m.a. þingmenn frá Eyjafjarðarsvæðinu sem samþykktu
línuívilnunina á sama hátt og
þeir samþykktu byggðakvótann sem Akureyringar hafa
fengið af eins og aðrir.
Loks ræðst hann persónulega á mig fyrir að hafa selt
kvóta frá byggðalaginu fyrir
tugi milljóna króna. Þetta voru

engir tugir milljóna heldur
fimm og hálf milljón króna
sem ég fékk þegar ég seldi
kvóta til Ísfirðingsins Gulla á
Gandi í Vestmannaeyjum.
Þannig var að árið 1991 var ég
nýbúinn að kaupa mér sex
tonna bát frá Færeyjum og
þegar kvótasetning gekk yfir
hafði ég litla viðmiðun og því
var hreinlega ekki rekstrargrundvöllur fyrir útgerðinni.
Enda var ekki um stóran kvóta
að ræða eins og sjá má af uppæðinni.
Ég vona að ekki fari svo illa
að Guðmundur leiki sama leikinn á Akureyri og hann gerði
hér. Ef til þess kemur þá munum við Vestfirðingar ekki
stökkva til og sparka í Akureyringa liggjandi. Að endingu
óska ég Akureyringum og atvinnulífi á Akureyri góðs
gengis í framtíðinni.“
– kristinn@bb.is

Skuld siglir með ungmenni
Skútan Skuld sigldi seglum þöndum um Skutulsfjörð í síðustu viku með
ungmenni á námskeiði hjá
siglingaklúbbnum Sæfara.
Skipstjóri að þessu sinni
var Torfi Einarsson í
Hnífsdal sem flesta daga
leiðir útibú Sjóvá-Al-

mennra á Ísafirði. Börnum
á aldrinum 9-14 ára gefst
kostur á að taka þátt á
námskeiðunum og segir
Torfi undirtektir hafa
verið góðar.
„Þátttakan er alveg eftir
væntingum. Tvö námskeið
eru fullbókuð og allmargir

búnir að skrá sig á það
þriðja.“ Á hvert námskeið
komast tólf börn en auk
þess að vera kennd réttu
tökin á skútusiglingum er
farið í fjallahjólreiðartúr, á
kajak og margt fleira
skemmtilegt gert.
– thelma@bb.is

Hafnir Ísafjarðarbæjar

Enga einkatanka við hafnir
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar neitar Skeljungi hf. um leyfi
til að setja niður 3.800 lítra
afgreiðslutank á innri hafnargarðinum á Þingeyri sem á að
vera til einkanota fyrir útgerðarfélagið Norðurborg ehf.
Hafnarstjórnin bendir Skelj-
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ungi á að félagið geti sótt um
afgreiðslustöð með sjálfsala á
svæðinu.
„Það hefur verið afstaða
hafnarstjórnar og umhverfisyfirvalda Ísafjarðarbæjar að
olíutankar til einkanota einstakra útgerða og fyrirtækja

skuli fjarlægðir eigi síðar en
1. júlí 2004 af svæði hafnarinnar“, segir í bókun hafnarstjórnar. Þá kom fram að engin
leyfi fyrir olíutönkum til
einkanota hafa verið gefin á
svæði hafnanna.
– kristinn@bb.is
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Verktakafyrirtækin Kubbur, Norðurtak og Höttur

Sameinast undir
nafni K.N.H. ehf
við stór verkefni á landsvísu“,
segir Sævar Óli Hjörvarsson
hjá K.N.H. „Verið er að ganga
frá lausum endum en sameiningin er afstaðin og lítur vel út
“. Skrifstofa K.N.H ehf. verður
í húsnæði Kubbs á Grænagarði
sem er nú er verið að gera upp.

Jarðvinnuverktakarnir
Kubbur hf. á Ísafirði, Norðurtak ehf. á Sauðárkróki og Höttur sf. á Hólmavík sameinuðust
um síðustu mánaðamót undir
nafninu K.N.H ehf.
„Það var orðið nauðsynlegt
að stækka við sig til að ráða

Sævar segir starfssvæði fyrirtækisins verða um allt land
en umfang starfsemi þess er
u.þ.b. tvöfalt á við Kubb hf.
Um fimmtíu manns munu
starfa hjá K.N.H. í sumar.
– thelma@bb.is

Þjóðhátíðardagurinn á Hrafnseyri við Arnarfjörð

Ólafur Þ. Harðarson
flytur hátíðarræðuna
S. Ólafsson predikar. Kirkjukór Þingeyrar syngur við undirleik Olavi Körre.
Kl. 15.00 hefst hátíðarsamkoma þar sem Ólafur Þ. Harðarson flytur ræðu og Davíð
Ólafsson, bassasöngvari, mun
syngja nokkur lög við undirleik Ólafs Vignis Albertssonar. Þá verður opnuð sýningin
„Lesið í landið“ á myndverkum eftir Rafn Hafnfjörð og er

Ólafur Þ. Harðarson prófessor í stjórnmálafræði við
Háskóla Íslands flytur ræðu
dagsins á hátíðarhöldum á
þjóðhátíðardaginn 17. júní á
Hrafnseyri við Arnarfjörð. Hátíðarhöldin hefjast kl. 14.00
með guðsþjónustu í minningarkapellu Jóns Sigurðssonar
þar sem séra Guðrún Edda
Gunnarsdóttir sóknarprestur á
Þingeyri messar og séra Skúli

um að ræða hluta sýningar
hans sem var í Hafnarborg í
Hafnarfirði. Sýningin verður
opin á Hrafnseyri í sumar og
eru verkin til sölu.
Að loknum hátíðarhöldum
bíður Hrafnseyrarnefnd öllu
hátíðargestum í 17. júní kaffi
og verður það borið fram á
pallinum við burstabæ Jóns
Sigurðssonar ef veður leyfir.
– hj@bb.is

Svæðisútvarp Vestfjarða er til húsa við Aðalstræti á Ísafirði.

Svæðisfréttir á textavarpi Ríkisútvarpsins

Detta út vegna sparnaðar
miður hefði ekki orðið af því
og hann gæti ekki sagt til um
það með hvaða hætti málið
yrði leyst. Gísli sagði fjölmargar kvartanir hafa borist
vegna málsins að undanförnu
en eins og áður sagði hefði
ekki tekist að finna á því lausn
ennþá. Að öðru leyti vísaði
hann á Jóhann Hauksson,
forstöðumann Rásar 2.
Jóhann Hauksson sagði að
fram til þessa hefði starfsfólk
svæðisstöðvanna sent svæðisfréttirnar í tölvupósti til
starfsfólks textavarpsins. Eðli
málsins samkvæmt væri það
eftir fréttatímana á svæðisstöðvunum á kvöldin. Vegna
sparnaðaraðgerða hefði staðið
til að starfsfólk svæðisstöðv-

Eins og glöggt áhugafólk
um svæðisfréttir Ríkisútvarpsins hefur tekið eftir hafa svæðisfréttir frá Vestfjörðum og
Norðurlandi ekki birst á textavarpinu né á ruv.is að undanförnu. Hefur það vakið furðu
nú þegar mesti ferðamannatíminn er að hefjast og fréttaþyrstir landsmenn leita frétta
af sinni heimaslóð. Gísli Jónasson, fulltrúi á textavarpinu,
sagði í samtali við blaðið að
nú standi yfir sumarleyfistími
og í sparnaðarskyni hafi ekki
verið ráðið afleysingafólk.
Hann segir að meiningin
hafi verið sú að starfsfólk
svæðisstöðvanna á Akureyri
og Ísafirði setti sjálft fréttirnar
á textavarpið og vefinn. Því
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anna leysti þetta mál sjálft en
af ýmsum ástæðum hefði það
skipulag ekki komist á ennþá.
Finnbogi Hermannsson,
deildarstjóri Ríkisútvarpsins á
Ísafirði, sagði í samtali við
blaðið að fyrir nokkru hefði
starfsfólki svæðisstöðvanna
verið tilkynnt að vegna sparnaðaraðgerða yrði þessum
störfum starfsmanna textavarpsins bætt á starfsfólk
svæðisstöðvanna. Svo einfalt
væri málið ekki. Störfin og
kostnaðurinn við þau hyrfu
ekki við það eitt að færa þau
milli húsa. Finnbogi segist
hafa orðið var við mikla
óánægju meðal íbúa með þessa
skerðingu á þjónustu.
– hj@bb.is

12.4.2017, 10:13
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Sigrar og vonbrigði skip

– rætt við Guðjón M. Þorsteinsson, formann KFÍ, um íþróttastarfið á Ísafirði og misjöfn viðhor
Ísafjörður er mikill félagabær. Þar eru allir í félögum af ýmsum stærðum
og gerðum. Enginn er maður með mönnum nema hann sé í að minnsta kosti
einu átthagafélagi, einum karla- eða kvennaklúbbi og í það minnsta tveimur
íþróttafélögum, að ógleymdum stjórnmálaflokkunum. Og kórarnir, maður
lifandi, og leikklúbburinn. Síðan eru foreldrafélög í öllu því sem börnin
taka sér fyrir hendur. Ekki geta menn svikist um þar. Félagsstarf ýmiskonar
byggist að mestu á sjálfboðastarfi félagsmanna. Réttara er nú trúlega að
segja að það byggist á starfi fárra félagsmanna. Þeirra sem tilbúnir eru að
leggja á sig ómælda vinnu til þess að við hin getum notið ávaxtanna. Þeir
eru nefnilega ekki margir í seinni tíð sem mega vera að því að draga félagsmálavagninn. Sennilega af því að það sitja orðið svo margir í honum. Eða
hvað? Ísfirðingar eru dásamlegt fólk. Ja, allavega þegar vel gengur. Þá
finna forystumennirnir svo sannarlega fyrir félagafjöldanum og hlýhugnum
hjá samborgurunum. Þegar á móti blæs týna menn tölunni. Þá verður svo
mikið að gera heima fyrir og í öllum hinum félögunum. En áfram draga
hinir vagninn. Orkan sem knýr þá áfram er heitir áhugi. Á hátíðarstundum
er það kallað eldmóður. Þegar illa gengur er það kallað brjálæði.
Einn þeirra manna sem starfa að félagsmálum á Ísafirði er Guðjón Már
Þorsteinsson. Hann þekkja allir. Hann hefur víða komið við. Festi snemma
ráð sitt vestra. Og hefur ekki farið síðan. Körfuboltinn er hans líf. Þessi
íþróttagrein sem stunduð hefur verið hér áratugum saman. Lengst af án
þess að til væri hús á Vestfjörðum til þess að stunda hana með sómasamlegum hætti. Síðasti vetur var vetur vonbrigðanna hjá körfuboltamönnum.
En þeir láta ekki deigan síga. Guðjón tók nýverið við formennsku í Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar (KFÍ) og lét um líkt leyti af formennsku í Héraðssambandi Vestfjarða (HSV) sem hann tók við af Kristni Jóni Jónssyni
við fráfall hans. Ég spurði Guðjón fyrst um stofnun HSV.
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„Fyrir fimm árum var tekin
sú ákvörðun að sameina
íþróttastarf hér í bænum undir
merkjum HSV. Ég var einn af
þeim sem hlakkaði mikið til
starfsemi sambandsins því ég
taldi fulla þörf á því að sameina krafta íþróttafélaganna.
Að hafa HSV sem sameiningartákn. Þó þannig að heilbrigð
samkeppni ríkti á milli íþróttagreina, en að rígurinn minnkaði og öfundin sem stundum
hefur komið upp hyrfi. Jafnframt að aukin ábyrgð yrði í
kjölfarið færð frá bæjarfélaginu yfir til íþróttafélaganna. Í
dag hefur því miður lítið
breyst. Skipulagið er ennþá
það sama. Öfundin, rígurinn
og leiðindin sem áður voru til
staðar eru ennþá ríkjandi. Mér
fannst eðlilegra að allt íþróttastarf og samskipti við bæjarfélagið færi í gegnum HSV en
það hefur ekki tekist. Sambandið er með mann í fullu
starfi en hann fær ekki nægileg
verkefni. Því miður virðist lítil
hugarfarsbreyting hafa átt sér
stað. Hvorki hjá íþróttafélögunum né bæjaryfirvöldum.“

Getur ekki svarað
fyrir pólitíkusana

12.4.2017, 10:13

– Var það loforð frá bæjaryfirvöldum á sínum tíma, að
aukin ábyrgð flyttist til íþróttafélaganna í gegnum starf
HSV?
„Já, það var sett upp þannig
en því miður hefur það ekki
orðið. Mér finnst að hægt sé
að breyta skipulaginu þannig
að álag á bæjarstarfsmennina
minnki. Af hverju menn stóðu
ekki við þetta loforð veit ég
ekki. Ég get ekki svarað fyrir
pólitíkusana.“
– En nú berð þú ábyrgð,
sjálfur ekki satt? Þú varst í
stjórn HSV og þú hefur líka
tekið þátt í nefndastarfi í
bæjarstjórn.
„Já, þetta er flókið mál. Ég
hef starfað að þessum málum
síðan 1978. Ég hef komið að
störfum í flestum íþróttagreinum.
Eitt atriði segir meira en
mörg orð. Það eru búningamál
íþróttafélaganna. Enginn sameiginlegur búningur er til staðar. Hver er okkar búningur?
Hver er okkar litur? Það veit
enginn. Ef fólk getur ekki
komið sér saman um sameiginlegan aðallit búninga, hvernig heldur þú þá að hægt sé að
komast að samkomulagi um

stærri verkefni?“
– Hverjir eru á móti auknu
samstarfi íþróttafélaganna?
„Ég vil ekkert um það segja.
Ég vil ekki fara að nafngreina
menn hér. Ég hef oft reynt að
ræða við forystumenn annarra
félaga um aukið samstarf en
það hefur ekki tekist. Kannski
eru persónur einstakra manna
að flækjast fyrir. Ef svo er
verða viðkomandi persónur að
víkja. Hvort sem það er ég eða
einhver annar. Við verðum að
ná betri samstöðu og samvinnu
í framtíðinni. Það er lífsnauðsynlegt fyrir framþróun
íþróttanna innan HSV.
Við þurfum að auglýsa upp
okkar árangur og þar verða
bæjaryfirvöld að taka betur
þátt og vera meira vakandi.
Ég vil nefna dæmi. Á dögunum eignuðumst við tvo Norðurlandameistara með drengjalandsliði Íslands í körfuknattleik. Það hefur ekki vakið
mikla athygli bæjaryfirvalda.
Þegar þeir komu heim af mótinu var t.d. enginn til staðar
frá bænum til þess að óska
þeim til hamingju. Það hefur
þó stundum gerst þegar
íþróttamenn hafa komið heim
eftir að hafa náð góðum ár-

MIÐVIK
UDAGUR 16. JÚNÍ 2004
MIÐVIKUDAGUR
Á svona stundum hugsar
maður til hvers maður stendur
í þessari baráttu. Þarna voru
160 manns samankomin í
mjög glæsilegu hófi en karfan
gleymdist. Annað dæmi var
mál Söru Pálmadóttur sem
varð Promotion-Cup meistari.
Á það var varla minnst. Svona
getum við ekki komið fram
við okkar unga og efnilega
fólk. Þessu fólki væri hampað
á öllum stöðum á landinu en
ekki hér. Þetta er óskiljanlegt.“

angri.“

Bæjaryfirvöld hafa
enga afsökun
– Ertu að segja mér að þið
hafið ekkert heyrt frá bænum
vegna þessa glæsilega árangurs?
„Já, svona er þetta bara.
Þessir drengir eru uppaldir Ísfirðingar og hafa æft og keppt
hér alla tíð. Þeir eru innfæddir.
Ég sendi yfir 60 tölvupósta
þar sem ég vakti athygli á þessum árangri þeirra. Ég fékk aðeins eitt svar til baka. Þetta er
auðvitað til háborinnar
skammar. Bæjaryfirvöld hafa
enga afsökun. Þetta er ófyrirgefanlegt. Ég er mjög sár
vegna þessara viðbragða. En
stjórn HSV gerði þessu þó góð
skil og verðlaunaði drengina
með 25 þúsund króna styrk til
æfinga sem að þeir koma til
með að sækja allar helgar í
sumar fyrir undirbúning Evrópumóts drengjalandsliða.
Þetta þurfa strákarnir að kosta
sjálfir með dyggri hjálp foreldra sinna og vonandi KFÍ.
En ég er stoltur af sókn körfunnar hér fyrir vestan og þetta
sýnir svo ekki er um villst að
karfan er á uppleið.“
– Hafa bæjaryfirvöld þá
bara áhuga á ykkur í kringum
kosningar?
„Já, það er farin að læðast
að manni sú hugsun. Ég var til
dæmis mjög hissa á kjöri
Íþróttamanns ársins síðast –

Íþróttastarfið skapar
tekjur í bæjarfélaginu
– En þú hlýtur að hafa rætt
þessa óánægju við bæjaryfirvöld. Þetta er nú einu sinni
fólk sem þú studdir til áhrifa,
ekki satt?
„Jújú, það er rétt. Ég hef
rætt þessi mál við þetta fólk
og ég verð bara að segja það
eins og er, að áhuginn er sama
og enginn hjá þeim sumum.
Stjórn HSV hefur hins vegar
stutt ágætlega við bakið á
strákunum. Við eigum að auglýsa vel allan þann árangur
sem okkar fólk nær. Sama í
hvaða íþróttagrein það er. Ef
við viljum byggja upp samfélag hér, þá verðum við að
auglýsa allt sem gott er. Þá er
alveg sama hvaðan það kemur.
Það hlýtur að vera moldríkt
samfélag sem getur látið
Norðurlandameistaratitil
framhjá sér fara. Hvaða sveitarfélagi skyldi hafa dottið það
í hug?

kiptast á

n viðhorf bæjaryfirvalda og annarra
ekki þó á því hver var kjörinn
Íþróttamaður ársins, því að Ólafur skíðamaður er gríðarlega
metnaðarfullur íþróttamaður
og mikil og góð fyrirmynd.
Hann er löngu búinn að sanna
að hann er einn besti íþróttamaður sem að héðan hefur
komið.
Hins vegar var það athöfnin
sem slík sem ég furða mig á,
eða réttara sagt framkvæmd
hennar. Árið áður höfðum við
í KFÍ unnið fyrstu deildina.
Sem sagt Íslandsmeistarar og
aftur komnir í hóp þeirra bestu
og allir strákarnir mættu í
hófið. Þar var talinn fjálglega
upp árangur íþróttamanna í
bænum. Ég missti nokkur
hjartaslög þegar í ljós kom að
strákarnir voru ekki kallaðir
upp af stjórnendum bæjarins
og þeim veitt viðurkenning í
formi blómvandar og kannski
einhvers peningastyrks. Það
má ekki gleyma því, að boltaíþróttirnar eru einstaklega
erfiðar að vinna til verðlauna í
og það hefur ekki gerst oft á
síðustu áratugum hér á Vestfjörðum. Því er vert að hampa
þessu fólki þegar að þetta loksins tekst. En sem sagt: Engin
blóm, enginn áhugi.
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Í kringum íþróttirnar er hægt
að byggja upp ýmsa starfsemi
sem laðar hingað fólk og það
höfum við í körfunni gert með
góðum árangri. Ég er til dæmis
með verkefni í undirbúningi í
samstarfi við erlenda aðila sem
gætu auðveldlega skapað hér
töluvert miklar tekjur strax á
næsta ári. Vonandi verður af
því.
Þetta ætla ég að vinna sjálfur
með KFÍ og vonandi HSV.
Það er gríðarleg vinna sem
mun fara í þetta verkefni, en
vinna hefur engan mann drepið. Ég er orðinn mjög vanur að
vinna fyrir mitt félag og minn
heimabæ með góðri hjálp fólks
innan KFÍ. Auðvitað væri best
að gefast upp og snúa sér annað. Ég hef fengið boð um að
koma og taka við starfi í öðrum
bæjarfélögum. Það kemur mér
á óvart hversu margir vita
hverju KFÍ er búið að áorka
gegnum tíðina og það er gaman að fá viðurkenningu frá
öðrum félögum. En ég vil ekki
fara héðan. Ég á hér heima og
hér vil ég vera.“

Haldið utan við störfin
í menningarmálanefnd
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11
– Það vakti athygli í síðustu
bæjarstjórnarkosningum, að
þú og þitt fólk studduð Sjálfstæðisflokkinn dyggilega. Í
kjölfarið heyrðist að þú hafir
sóst eftir sæti í íþrótta- og
æskulýðsnefnd en ekki fengið.
Þú varst hins vegar skipaður
sem varamaður í menningarmálanefnd.
„Já, það kom mér talsvert á
óvart, að ekki sé meira sagt.
Ég vildi komast í íþróttanefndina því að þar vildi ég láta gott
af mér leiða og þar hef ég
mestu reynsluna. Á það var
ekki fallist, mér til mikillar
furðu. Til þess að kóróna vitleysuna var ég skipaður varamaður í menningarnefnd og
það fékk ég að vita frá manni
úti á götu eftir kosningar og
fund þar á eftir. Ekkert kom
símtalið eða fundurinn. Þegar
ég fékk þessa frétt, þá vissi ég
ekki hvort ég átti að hlæja eða
gráta.
Hvort verið var að gera grín
að mér veit ég ekki. Hitt veit
ég að það var ekki öllum
skemmt og af einhverri ástæðu
hefur þess verið vandlega gætt
að ég komist ekki á fundi í
menningarnefndinni. Ekki veit
ég heldur hvað er rætt á fundum menningarnefndar. Ég
hefði haldið að ég ætti að vera
upplýstur um mál sem unnin
eru af nefndinni, ef svo færi
að ég yrði kallaður á fund,
eins og ég veit að gert er hjá
öðrum nefndum og varamönnum þeirra.
Þetta er nú mjög skondið, í
ljósi þess að trúlega hafa fáir á
síðari árum staðið fyrir fleiri
menningarviðburðum hér á
Ísafirði en einmitt við í KFÍ.
Við höfum eins og allir vita
haldið marga tónleika og leiksýningar og fleiri menningartengda atburði. Við munum
að sjálfsögðu halda því áfram
á komandi árum. Hvað er
menning? Það er teygjanlegt
hugtak, eftir því við hvern þú
talar.“
– Ertu að segja mér að þú
hafir aldrei verið boðaður á
fund í menningarmálanefnd?
„Já, það er nú þannig. Af
einhverri ástæðu hef ég aldrei
verið boðaður á neinn viðburð
á vegum menningarnefndar.
Engan nefndarfund og því síður á þá viðburði sem nefndin
hefur staðið fyrir og hefur þó
ýmislegt verið á könnu nefndarinnar sem frægt hefur orðið,
eins og bömmerinn í kringum
heimastjórnarafmælið í vetur.
En svona er lífið. Sumt fólk
vill hafa ákveðna bása í kringum sig og inn í þá mega bara
einhverjir útvaldir koma. Við
því er víst lítið að gera. Ætli
ég verði ekki að sætta mig við
það að verða einn af þeim sem
öðlast ekki upphefð heima
fyrir heldur bara annars staðar.“

Uppskerutími
ungmennastarfsins
að ganga í garð
– En hvernig stendur körfuboltinn hér í dag? Nú sluppuð
þið naumlega við fall í vetur.
Verður næsti vetur ekki erfiður?
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„Já, það gekk flest okkur í
óhag. Við vorum mjög óheppin með með útlendinga og eins
lentu menn í meiðslum. Málin
gengu bara ekki upp. Þegar
upp var staðið þurftum við að
tefla nokkuð djarft til þess að
halda sæti okkar í deildinni.
Hefðum við fallið veit ég ekki
hvernig hefði farið. Ég er hins
vegar viss um að við munum
gera betur næsta vetur. Það
verður aðeins hálfsmánaðar frí
í sumar hjá strákunum.
Ég er hins vegar sannfærður
um að nú förum við loksins að
uppskera af okkar barna- og
unglingastarfi. Það má ekki
gleyma því að það eru ekki
nema ellefu ár síðan við fengum þetta frábæra íþróttahús á
Torfnesi. Nú eru drengir og
stúlkur sem voru bara smápúkar á þeim tíma að rísa upp
og láta finna fyrir sér. Sú
ákvörðun hefur verið tekin að
við verðum aðeins með einn
Kana. Að öðru leyti munum
við byggja eingöngu á heimamönnum, fyrir utan að einn
Evrópubúi sem var með okkur
fyrir nokkrum árum kemur
aftur. Hann heitir Tom Hull
og bjó hjá mér og æfði með
KFÍ, jafnframt því að vera í
námi utanskóla í Englandi í
gegnum tölvu. Nú er hann útskrifaður sagnfræðingur og
hlakkar mikið til að koma
„heim til Ísafjarðar“, eins og
hann segir sjálfur. Ég veit að
strákar eins og Siggi og Þórir
og fleiri á þeirra reki eiga eftir
að blómstra næsta vetur. Ég er
sannfærður um það. Okkar leið
mun liggja upp á við.“

Fjöldi stórviðburða á döfinni
– En hvernig standið þið
fjárhagslega?
„Við stöndum ekki vel.
Þessar hrakfarir í vetur reyndust okkur dýrar. Við skuldum
fjármuni en það er ekki óyfirstíganlegt ef okkur tekst að
halda okkar öfluga starfi
áfram. Við erum þekkt fyrir
okkar gífurlega starfsþrótt.
Það er varla sú vika sem líður
sem við erum ekki að vinna að
einhverju til þess að afla tekna
og við erum alltaf boðin og
búin til þess að gera það sem
þarf. Eins og ég sagði áðan
vildum við fórna nokkru til
þess að tryggja að við héldum
okkar sæti í deildinni. Á dögunum var haldinn aðalfundur
og þar komu nokkrir nýir inn í
stjórn. Að mínu mati er hvert
sæti í stjórninni vel skipað og
svo er einnig í öðrum stjórnum
í félaginu. Við höfum öll sama
markmiðið: Að efla körfuboltann sem íþrótt. Nú þegar höfum við dagsett fjölda viðburða
sem við ætlum að bjóða bæjarbúum til jóla. Þar kennir ýmissa grasa. Þar eru Páll Óskar
og Monica, Ríó, Hljómar, Paparnir, Bubbi og margt, margt
fleira. Uppgjöf er ekki til í
okkar huga.“

Ísfólkið
– Nú hafið þið traustan hóp
fólks í kringum ykkur þar sem
Ísfólkið er. Heyrst hafa ýmsar
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sögur af áhuga þess fólks á
íþróttinni.
„Já, að mínu mati eigum
við besta stuðningshóp á landinu og þótt víðar væri leitað.
Þetta er fólk sem leggur mikið
á sig við fjáraflanir okkar og
einnig í vinnu við leiki og líka
sem almennir stuðningsmenn.
Þetta er fólk úr öllum stigum
þjóðfélagsins. Ungt og gamalt.
Karlar og konur. Því miður
hafa svona stuðningsklúbbar
ekki orðið langlífir hjá öðrum
félögum í körfunni og reyndar
ekki hjá öðrum íþróttafélögum
heldur. Það hefur á stundum
vakið upp öfundarraddir í
okkar garð.
Og því miður, þar sem öfundin er, þar er ekki langt í
kjaftasögurnar. Við höfum
heyrt ýmsar sögur um Ísfólkið.
Það er sagt að það sé drukkið
á leikjum og hafi ekki góða
ímynd. Þetta er alls ekki rétt.
Við höfum alla tíð reynt að
halda áfengisneyslu frá
íþróttahúsinu. Það er á hreinu:
Áfengi og vímuefni eiga ekki
erindi inn í íþróttahúsið þegar
kappleikir eru þar á dagskrá.
Hvað fólk hins vegar gerir í
sínu einkalífi þegar við erum
ekki að keppa, það kemur okkur ekki við. Aðalatriðið er að
Ísfólkið er besti stuðningshópur á landinu og án þess væri
íþróttastarfið fátækara á Ísafirði. Það er á hreinu. Þetta
fólk er þekkt um allt land fyrir
sinn dugnað og eljusemi.
Íþróttamenn þurfa hins vegar að vera duglegri að sækja
leiki hjá íþróttamönnum. Það

höfum við reynt að gera og
vonandi eykst það í framtíðinni. Það er dapurt ef við styðjum ekki hvert annað.“

40 ára afmælið
á næsta ári
– Nú verður afmælisár hjá
ykkur á næsta ári.
„Já, á næsta ári verða fjörutíu ár liðin síðan nokkrir ungir
menn fengu þá skrítnu hugmynd að stofna hér körfuboltafélag þrátt fyrir að lítil eða
engin væri aðstaðan. Við ætlum að minnast þessara tímamóta með veglegum hætti. Það
er full þörf á því. Við viljum
þakka þessum frumherjum
fyrir þeirra elju að telja fólki
trú um að hér væri hægt að
stunda þessa skemmtilegu
íþrótt.
Hér náðu menn toppárangri
án þess að hafa boðlegt hús.
Við komumst á sínum tíma
upp í fyrstu deild án þess að
hafa heimavöll. Við spiluðum
heimaleiki okkar í íþróttahúsi
Kársnesskóla í Kópavogi!! Ég
held að þetta sé örugglega einstakt í íþróttasögunni. Þess
viljum við einnig minnast á
afmælinu.
Stjórn Körfuknattleikssambands Íslands hefur ákveðið
að næsta þing sambandsins
verði haldið á Ísafirði. Í tilefni
af afmælinu ætlum við að gera
úr þessu stóra og glæsilega
hátíð. Við erum þegar byrjuð
að undirbúa veisluna og þingið
af þessu tilefni. Við búumst

við miklum fjölda fólks bæði
á þingið og í afmælisveisluna.
Ég held að óhætt sé að tala um
150-200 manns í því sambandi.
Staðreyndin er sú, að karfan
hefur verið að byggjast upp á
Vestfjörðum. Ekki bara á Ísafirði heldur um Vestfirði alla.
Á Vestfjörðum er einn helsti
vaxtarbroddur körfunnar á
landinu. Sem dæmi um það
má nefna, að næsta vetur verða
starfandi sjö meistaraflokkar
á Vestfjörðum. Það er meira
en aðrar íþróttagreinar geta
státað af. Við höldum úti
blómlegu starfi allt árið. Ekki
bara að vetrinum þegar keppt
er.
Í sumar verður til dæmis
mikið um að vera. Núna undirbúum við Landsmót ungmennafélaganna með HSV og
vinnum að allskyns fjáröflunum. Við höldum 17. júní með
Ísafjarðarbæ, þann 19. júní
verðum við með Bylgjulestinni, þann 26. júní erum við
með Óshlíðarhlaupið, við
verðum með þrenna tónleika í
júlí og tvenna tónleika í ágúst.
Þess utan verðum við með tvö
mót í sumar. Allt þetta starf
skapar töluverða vinnu hér um
slóðir. Menn mega ekki
gleyma því að íþróttastarf er
ekki bara peningaeyðsla. Með
okkar starfi erum við að skapa
tekjur á móti. Heilbrigt íþróttastarf má því aldrei gleymast
þegar menn ræða um framtíð
og uppbyggingu landsbyggðarinnar.
En umfram allt verða
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íþróttafélögin að starfa saman.
Helst undir sama hatti til þess
að tryggja samfellu og styrk.
Til þess var HSV stofnað. Það
má ekki gleymast, þrátt fyrir
að sú upphaflega ætlan hafi
ekki tekist hingað til. En umfram allt má fólk aldrei gleyma
því að mest af starfi í kringum
íþróttir er sjálfboðastarf. Það
eina sem sjálfboðaliðar biðja
um er klapp á bakið. Ekki bara
þegar vel gengur heldur ekki
hvað síst þegar mótlætið ætlar
allt lifandi að drepa. Þá fyrst
er klappið orðið lífsnauðsynlegt. Það er nefnilega þannig,
að þegar á móti blæs fer að
fjölga á bakinu á manni og
maður fer að sligast. Þá er gott
að fá klapp. Þó ekki væri nema
til að þeir detti af sem þar
hanga.
Síðan væri auðvitað gott að
stjórnmálamennirnir tækju
eftir góðu starfi oftar en bara í
kringum kosningar. Stjórnmálamenn hér um slóðir eiga
ýmislegt ólært á þeim vettvangi. Við þurfum að fara að
byrja á því að vinna saman,
öll ætlum við okkur að búa
hér áfram. Og með því að
styrkja hvert annað náum við
fyrr markmiðum okkar.“

Viðtal ekki til
vinsælda fallið ...
Ef samborgarar Guðjóns
Þorsteinssonar hafa ekki mikið
breyst mikið undanfarna daga,
þá veit ég að það sem hann
hefur hér sagt á ekki eftir að

auka honum vinsældir. Hann
hefur hins vegar alltaf verið
einlægur og hreinskilinn í
gegnum tíðina. Segist hafa
verið alinn þannig upp. Hann
hefur ávallt verið tilbúinn að
viðra sínar skoðanir og ætlar
að halda því áfram. Það er
sagt að það sé hnignunarmerki
á samfélögum þegar menn
geta ekki rætt eða jafnvel deilt
um hvaða leiðir eigi að fara,
jafnvel þó að menn séu á leið
að sama marki. Komist að niðurstöðu og haldið síðan áfram
för sinni saman. Sá sem ekki
vill rökræða sannfærir aldrei
hópinn. Hans hlutskipti er
fámennið. Sá sem pakkar alltaf
í vörn af minnsta tilefni kynnist aldrei sigri. Trúlega hafa
slíkir menn búið til hugtakið
varnarsigur. Hvað sem það nú
þýðir.
Ekki veit ég hvar orðið félagsmálatröll var fundið upp.
Ekki heldur hvenær. Ekki er
þó ólíklegt að það hafi gerst á
Ísafirði. Hér hafa mörg félagsmálatröllin búið. Það er einhvern veginn þannig, að þau
félög virðast ná bestum árangri
sem eiga forystumenn sem
helga félaginu sínu alla sína
krafta. Menn sem að geta varla
talist normal í hugum okkar
sem látum fara vel um okkur í
vagninum sem þeir draga.
Þessir menn eru ekki eins og
fólk er flest. Ekki eins og við
hin. Ætli þeir hafi ekki allir
verið Guðjón bak við tjöldin?
– Halldór Jónsson.
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Jón Björnsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvar og vinnuskóla Ísafjarðarbæjar

Laun flokkstjóra vinnuskóla orðin
of lág eftir kjarabætur unglinga?
og leiðrétt ef launamunur er
til staðar.“ Fyrir skömmu var
ákveðið að laun unglinga í
vinnuskólanum tækju mið af
kjarasamningum Starfsgreinasambandsins og hlutu þeir allnokkra kjarabót af.
Jón telur brýnt að úttektin
verði gerð svo „ekki skapist

Jón Björnsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvar og
vinnuskóla Ísafjarðarbæjar,
hefur ritað bæjarráði bréf þar
sem óskar eftir því að gerð
verði úttekt á launamálum
flokkstjóra vinnuskólans, „þau
borin saman við sambærileg
störf í öðrum sveitarfélögum

spenna meðal flokkstjóra
vegna lítils launamunar á
þeirra launum og launum unglinga sem vinna undir þeirra
stjórn.“ Jafnframt bendir hann
á að samhliða hækkun á launum unglinganna verði starfsmenn og yfirmenn vinnuskólans að gera þá kröfu til sín að

rekstur stofnunarinnar veðri
eins arðbær og kostur er.
Jón segir að í kjölfar ákvörðunarinnar hafi flokkstjórar
vinnuskólans bent á þann mismun sem er á launum þeirra
og elstu unglinganna. Fram
kemur að samkvæmt kjarasamningum eigi unglingarnir

að fá rúmar 84 þúsund krónur
á mánuði fyrir átta klukkustunda vinnudag. Vinnudagur
þeirra er einungis sex stundir
svo mánaðarlaunin verða lægri
sem því nemur eða u.þ.b. 63
þúsund. Flokkstjórar sem eru
eldri en tuttugu ára fá að sögn
Jóns frá rúmlega 93 þúsundum

á mánuði miðað við 8 klst.
vinnudag. Hann segir mismun
í launum því 9 þúsund krónur
á mánuði en munur á skyldum
sé mun meiri.
Bæjarráð hefur fjallað um
erindið og vísaði því til bæjarritara sem fer með starfsmannamál hjá Ísafjarðarbæ.

Aðalvík og Hornvík á Hornströndum

Rússneskt ferðafólk
í óleyfi í víkunum
um friðlandið á Hornströndum
frá 15. maí til 15. júní nema
með leyfi Náttúruverndar ríkisins eða landeigenda.
Áætlun skemmtiferðaskipsins hljóðaði upp á brottför frá
Reykjanesbæ til Longyearbyen á Jan Mayen og síðan aftur
til Reykjanesbæjar. Landhelg-

Rússneska skemmtiferðaskipið Professor Multanovskiy var staðið að því í síðustu
viku að setja farþega í land í
leyfisleysi á Hornströndum.
Skipið kom bæði við í Aðalvík
og Hornvík og var fólkið flutt
í land á gúmmíbátum. Óviðkomandi er óheimilt að fara

isgæslan var látin vita um ferðir skipsins en gat ekki sinnt
málinu og var það tilkynnt til
ríkislögreglustjóra. Ekki er búist við frekari aðgerðum vegna
málsins. Þann 1. júlí ganga í
gildi lög um hafnvernd og þá
verða mál af þessu tagi litin
alvarlegri augum. – thelma@bb.is

Forsetakosningarnar 26. júní

Illa leikið hræ lambs fannst nálægt bænum Stað í Súgandafirði. Mynd: Þorvaldur Þorvaldsson.

Kosið í íþróttahúsinu Rebbi óvenju skæður
Yfirkjörstjórn hefur skoðað
aðstæður í íþróttahúsinu og
telur þær mun betri en í gagnfræðaskólanum. Kjörstjórnin
hefur farið þess á leit við Ísafjarðarbæ að gerð verði kostnaðaráætlun vegna breytinganna á kjörstöðum á Ísafirði.

Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að kjördeildir fyrir íbúa Ísafjarðar og
Hnífsdals verði settar upp í
íþróttahúsinu á Torfnesi í stað
gagnfræðaskólahússins við
Austurveg eins og tíðkast hefur um áratugaskeið.

Svo virðist sem refur hafi
drepið lamb um 300 metra
frá íbúðarhúsinu á Stað í
Súgandafirði. Þorvaldur Þorvaldsson, bóndi á Stað, fann
hræ lambsins á fimmtudagskvöld og lítur út fyrir að refur

hafi tekið það í tvennt og dregið afturpart þess með sér í grenið.
„Við höfum þrívegis séð ref
mjög nálægt húsinu og dýrið
virðist hafa bitið lambið á háls
áður en hann reif það í sundur“,

Alþjóðasamtök kvenna í fræðslustörfum

Deild innan Delta Kappa
Gamma, alþjóðasamtaka
kvenna í fræðslustörfum, hefur
verið stofnuð á norðanverðum
Vestfjörðum og kallast Jótadeildin. Stofnfélagar deildarinnar eru 22 konur sem vinna
við fræðslustörf í leikskólum,
grunnskólum, tónlistarskólum, skólaskrifstofum, bókasöfnum og víðar. „Markmið
samtakanna er fyrst og fremst
að efla tengsl kvenna, sem
vinna að fræðslustörfum, efla
starfsáhuga þeirra og stöðu og
að efla persónulegan og faglegan þroska félagskvenna”,
segir Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar og nýkjörinn formaður
Jóta-deildarinnar.
Auk hennar eru í stjórn
Steinunn Guðmundsdóttir
grunnskólakennari i Bolungarvík, Guðrún Ásbjörg Stefánsdóttir námsráðgjafi við
Menntaskólann á Ísafirði og
Anna Lind Ragnarsdóttir,
skólastjóri Súðavíkurskóla.
Á stofnfund Jóta-deildar-
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti tillögu kjörstjórnar
en óskaði jafnframt eftir því
að kostnaðaráætlun yrði lögð
fram. Kosið verður í sex kjördeildum í Ísafjarðarbæ og
verður ein á hvorum stað, Flateyri, Suðueyri og Þingeyri.

Taka til starfa á Vestfjörðum

Stofnfélagar Jóta-deildarinnar í safnaðarheimili Ísafjarðarkirkju.
innar, sem var haldinn í safn- vorþing landssambandsins, Meðal þeirra var Dr. Sigrún
aðarheimili Ísafjarðarkirkju mættu allmargar konur frá höf- Klara Hannesdóttir sem nú
fyrir stuttu og var jafnframt uðborgarsvæðinu og Akureyri. gegnir embætti forseta Evr-
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ópusvæðis DKG og Rósa
Kristín Júlíusdóttir, sem er forseti íslenska landssambands-

segir Þorvaldur. Refaskytta
mun fara á næstu dögum til
að leita að refnum og uppræta en atburðurinn þykir
benda til að grenið sé í nágrenni við Stað.
– thelma@bb.is
ins. Á dagskrá Vorþingsins var
m.a. fjölbreyttur tónlistarflutningur, upplestur ungs fólks og
ýmis ávörp. Á síðari hluta
fundarins flutti einn stofnfélaganna, Ólína Þorvarðardóttir
skólameistari, erindi sem hún
kallaði „Galdrakona á norðurslóð“. Gerður var góður rómur
að erindi Ólínu og spunnust
skemmtilegar umræður um
málefnið.
Delta Kappa Gamma Society International var stofnað
af tólf konum í Texas í Bandaríkjunum árið 1929 og fagna
því samtökin 75 ára afmæli í
ár. Jóta-deildin er sú níunda
sem stofnuð er á Íslandi en
fyrsta deildin , Alfa-deild, var
stofnuð í Reykjavík árið 1975.
Íslenska landssambandið var
stofnað árið 1977 og tilheyrir
nú Evrópusvæði, sem stofnað
var 1998. Stjórn Jóta-deildar
hefur þegar haldið sinn fyrsta
fund og er byrjuð að undirbúa
vetrarstarfið en búast má við
að fyrsti félagsfundurinn verði
seint í september.
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Þýskir ferðalangar í reisu á smáflugvél
Þýsk tveggja manna flugvél af
smærri gerðinni lenti á flugvellinum á
Ísafirði á fimmtudag í síðustu viku og
hélt til Grænlands í dag ef veður
leyfir. Um er að ræða flugvél af gerðinni CT 2k sem flugmennirnir Rolf
Bausewein og Harro Lovenz frá
Þýskalandi nota til að ferðast um
heiminn. „Það var draumur minn að
sjá Ísland“, segir Rolf , „að fljúga yfir
Vatnajökul var ótrúleg sjón“. Þjóðverjarnir komu frá Höfn í Hornafirði
og verða í viku á Grænland áður en
þeir snúa aftur til Ísafjarðar og halda
áfram að ferðast um landið. Auk þess
að kanna landið úr lofti munu þeir
fara í gönguferðir á völdum stöðum.
Ferð þýsku flugmannanna mun taka
mánuð en auk Íslands og Grænlands
fara þeir til Noregs, Svíþjóðar og
Færeyja. Aðspurðir sögðust ferðamennirnir vera hæstánægðir með
þjónustuna sem þeir fá á Ísafjarðarflugvelli. – thelma@bb.is Flugvélin er tveggja manna og af smærri gerðinni.

Rolf Bausewein og Harro Lovenz fyrir fram flugvél sína.

Herdís Hübner færir fulltrúum Gamla Apóteksins þeim
Níelsi Guðmundssyni og Tómasi Árni Jónassyni, ávísun
upp á 100 þúsund krónur.

Hollvættir gefa
Gamla Apótekinu
Hollvættir Menntaskólans á
Ísafirði færðu kaffi- og menningarhúsinu Gamla Apótekinu
á Ísafirði peningagjöf í síðustu
viku að upphæð 100 þúsund
krónur. „Þetta er hugsað sem
stuðningur við gott starf og
mun Gamla Apótekið hafa
fullan ráðstöfunarrétt yfir peningunum“, segir Herdís Hübner, fulltrúi Hollvætta, sem afhenti fulltrúum Gamla Apótekisins ávísunina.
Á síðustu árum hafa Hollvættir haft það að leiðarljósi
að styrkja tengsl fyrrverandi
nemenda við skólann. Hefur
það verið gert m.a. með því að
fá eldri nemendur í heimsókn
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til þess að skýra núverandi
nemendum frá því sem þeir
hafa helst fengist við að loknu
menntaskólanámi. Markmið
með þessum heimsóknum er
ekki síst að styrkja unga fólkið
í þeirri sannfæringu að það sé
á góðri braut nám og vonast er
til að heimsóknirnar verki
hvetjandi og uppörvandi á
nemendur.
Hollvættir MÍ eru hollvinasamtök sem stofnuð voru á 30
ára afmæli skólans, 15. maí
1999. Allir fyrrverandi nemendur skólans eru sjálfkrafa
meðlimir í samtökunum en öllum er frjálst að vera með.
– thelma@bb.is
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Sturla Böðvarsson samgönguráðherra skrifar

Hvernig á að mynda byggðakjarna?
Ísafjarðarkaupstaðar var lögð
á það áhersla að við frekari
vinnu, við skilgreiningu á hugtakinu byggðakjarni, væri gert
ráð fyrir því að öll sveitarfélögin á norðanverðum Vestfjörðum næðu að þeirri skilgreiningu. Þessi afstaða þingmanna hefur orðið bæjarstjórn
Ísafjarðarkaupsstaðar tilefni til
ályktunar. Þar er því andmælt
að ekki sé miðað við Ísafjörð
einan sem byggðakjarna. Í
þessari samþykkt bæjarstjórnar felst mikill misskilningur.
Afstaða mín til þessa máls er
byggð á því að ég tel að sveit-

Í umræðum um byggðakjarna á Íslandi í tengslum við
byggðaáætlun hefur verið talað um að þrír meginkjarnar
væru skilgreindir á landsbyggðinni til mótvægis við
höfuðborgarsvæðið. Þar er um
að ræða Eyjafjarðarsvæðið
með Akureyri sem meginkjarna, miðausturland og Ísafjörð.
Þingmenn Norðvesturkjördæmis hafa fjallað um stöðu
atvinnu- og byggðamála á
Vestfjörðum að undanförnu. Í
bréfi, sem ég ritaði fyrir hönd
þingmanna, til bæjarstjórnar

Sturla Böðvarsson.

arfélögin á norðanverðum
Vestfjörðum, þ.e.a.s. Ísafjarðarkaupstaður, Bolungavíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur, eigi að sameinast um
að takast á við þetta hlutverk
að byggja upp byggðakjarna.
Byggðakjarnahugtakið getur ekki miðast við það að allt
gerist á ,,eyrinni” á Ísafirði.
Byggðakjarnahugsunin á að
byggjast á því að innan þessa
svæðis verði bættar samgöngur og þjónustan og atvinnulífið
svo öflugt að það skapi mótvægi við aðra landshluta og
dragi til sín íbúa, sem velja að

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.

Fræðslunefnd Ísafjarðarbæjar

Þörf á leikskólaplássum mun aukast
á leikskólunum Eyrarskjóli,
Bakkaskjóli og Sólborg. Þykir
það benda til þess að töluverður fjöldi barna eigi eftir
að bætast við þann hóp sem
fyrir er á leikskólunum á Ísafirði og í Hnífsdal.
Greinargerð um nýtingu og
þörf á leikskólaplássum frá
Sigurlínu Jónasdóttur, leikskóla- og sérkennslufulltrúa,

Þörf á leikskólarými á Ísafirði mun aukast þegar börn
fædd árin 2002 og 2003 hefja
leikskólagöngu. Á fundi fræðslunefndar Ísafjarðarbæjar
fyrir stuttu kom fram að samkvæmt mannfjöldatölum frá
Hagstofu Íslands eru 66%
barna á svæðinu sem fædd eru
árið 2002 og aðeins 11% barna
sem fædd eru árið 2003 vistuð

var lögð fyrir nefndina í maí
en þar var einkum bent „á
nauðsyn þess að meta stöðu
leikskólarýmum, einkum með
tilliti til fækkunar á biðlistum“,
eins og segir í bókun nefndarinnar. Fræðslunefnd fól starfsmönnum Skóla-og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar að
vinna áfram að málinu.
– thelma@bb.is

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands

Mætir ekki á málþing
um Hannes Hafstein
stökum atburðum með löngum
fyrirvara, þegar svo skammt
væri til forsetakosninga. Þetta
kom fram hjá Örnólfi Thorssyni, skrifstofustjóra hjá forsetaembættinu.
Fram kom í fundargerð bæjarráðs Ísafjarðarbæjar að 19.
júní væri svo ásetinn dagur að
ákveðið hefði verið að fresta
málþinginu til 26. júní. Verið

Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, afþakkaði boð
um að sitja málþing á Ísafirði
um heimastjórnina og Hannes
Hafstein þann 19. júní, þar sem
atburðurinn væri svo nærri forsetakosningum. Málþingið
hefur nú verið flutt á kjördag í
forsetakosningunum 26. júní.
Í svari forsetans kom fram, að
hann gæti ekki bundið sig ein-
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er að leggja lokahönd á dagskrá þingsins en eftir að því
verður slitið er áætlað að bjóða
málþingsgestum vestur í Dýrafjörð á þær slóðir þar sem
Hannes Hafstein freistaði þess
að taka breska togarann Royalist í landhelgi á árabáti, en
þrír Dýrfirðingar fórust við þá
tilraun sem kunnugt er.
– kristinn@bb.is

12.4.2017, 10:13

búa við góðar aðstæður í
byggðakjarnanum. Það má
ekki og getur ekki allt verið
við ,,ráðhústorgið”. Byggðakjarni höfuðborgarsvæðisins
er ekki einungis Reykjavík og
byggðakjarninn norðan heiða
er Eyjafjarðarsvæðið en ekki
einungis Akureyri þó að Akureyringar vilji leggja alla áherslu á þann nafla sem þeir telja
Akureyri vera. Með sama
hætti styður hver hinna þriggja
byggða á norðanverðum Vestfjörðum aðra og eflir byggðakjarnann.
Á Ísafirði verða eftir sem

áður stærstu þjónustustofnanir
svæðisins og þar verður megin
segullinn fyrir fólkið, sem vill
festa rætur í kjarnanum, vegna
kosta svæðisins sem heildar.
Á það má einnig benda að ef
til þess kæmi að önnur stór og
sambærileg sameining sveitarfélaga yrði á þessu svæði, líkt
og varð með sameiningu núverandi Ísafjarðarkaupstaðar,
yrði eitt sveitarfélag á öllum
norðanverðum Vestfjörðum.
Með því væri svæðið einn
samfelldur byggðakjarni, sem
stæði sameinaður og sterkari
til sóknar og varnar. Í því ljósi
m.a. tel ég eðlilegt að beina
því til bæjaryfirvalda á Ísafirði
að byggðakjarna-skilgreiningin verði sú sem þingmenn
benda á. Á hitt er að líta að
þingmenn gefa engin fyrirmæli og þeir ráða þessu ekki.
Það gera sveitarstjórnirnar á
svæðinu. Þær þurfa að ná saman ef byggðin á að dafna og
verða að gæta þess að daga
ekki uppi í hrepparíg, sem getur verið ágætur til að efla heilbrigða samkeppni milli byggða, en getur einnig verið til
skaða.
– Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra.
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Smáauglýsingar
Ný íslenskur 11 feta plastbátur
er til sölu. Verð kr. 70 þúsund.
Uppl. í síma 892 1688.
Erum nýflutt í bæinn og bráðvantar ísskáp fyrir lítið. Þeir sem
hafa áhuga á að losna við einn
slíkan, endilega hafið samband í
síma 690 3099.
Óska eftir að kaupa notaða rúllustrauvél. Uppl. í síma 863 1646.
Kúrekahattur úr leðri tapaðist
laugardagskvöldið 5. júní á leiðinni frá kapellunni í Engidal inn
að Engi. Finnandi vinsamlegast
hafi samband í síma 895 3628
eða 899 3628.
Óska eftir notuðu trommusetti
fyrir lítinn pening. Uppl. í síma
456 8214 eða 864 2974.
Vantar að taka á leigu bílskúr
eða viðgerðaraðstöðu á Ísafirði
eða í nágrannabæjum. Upplýsingar í síma 844 6212.
Til leigu er fullbúin íbúð með
húsgögnum fyrir 1-2 manneskjur
í Reykjavík. Leigist í júní og júlí.
Uppl. í síma 844 1270 eða 866
8487 á pólsku og íslensku.
Til sölu er Lada Sport árg. 1990,
ekin 55 þús. km. Upplýsingar í
síma 863 3859.
Til sölu er nýlegur kæliskápur,
uppþvottavél og sporöskjulaga
eldhúsborð. Uppl. í símum 456
3543 eða 897 6725.
Kvenfélögin Hlíf, Ósk og Hvöt
minna félagskonur sínar á að
laugardaginn 19. júní eru 89 ár
síðan konur fengu kosningarétt á
Íslandi. Af því tilefni eru kvenfélagskonur hvattar til að vera viðstaddar afhjúpun styttunnar
„Harpa hafsins“ kl. 14:00 og
taka síðan þátt í kvennahlaupinu.
Stöndum saman eins og konur
gerðu árið 1915 og sýnum þannig þakklæti okkar fyrir baráttu
þeirra. Stjórnir félaganna.

Veraldarvinir að störfum í Súðavík
Hópur frá alþjóðasamtökum sem kalla sig Veraldarvini er nú að störfum
í Súðavík. Markmið samtakanna er að senda ungmenni frá 16-20 ára aldri
víðs vegar um heim til að
vinna að hverju því sem
fellur undir umhverfismál.
Um er að ræða 16 manna
hóp frá níu löndum. Ungmennin komu 3. júní og
verða á Vestfjörðum í tvær
vikur. Að sögn Ómars Más
Jónssonar, sveitarstjóra,
hafa þau unnið mjög gott
starf. „Þau hafa sett mikinn svip á okkar litla samfélag. Þau planta trjám,
gróðurhreinsa, mála og
ráðast í hvaðeina sem þarf
að gera til að fegra umhverfið. Þannig þjónar
þetta sveitafélaginu mjög
vel. Á milli starfa við fegrun umhverfisins fer hópurinn einnig í ferðir til að
njóta fegurðar Vestfjarða.“

Eins og sjá má eru veraldarvinirnir í Súðavík glaðlyndur og samheldinn hópur.

Til sölu er lítið nota Viking fellihýsi með fortjaldi og svefntjöldum. Upplýsingar í símum 456
3482 eða 845 1831.
Til sölu er fataskápur, svefnbekkur og barnakerra. Selst ódýrt.
Uppl. í síma 848 2097.
Vantar krakkakoju í búið. Ef einhver hefur slíkt húsgagn til sölu
má hann hafa samband við Kalla
í síma 860 8446 eða 456 5515.
Svartur bakpoki, merktur Sportklúbbi Landsbankans, tapaðist á
leiðinni frá grunnskólanum á Ísafirði að íþróttahúsinu á Torfnesi
eða á íþróttavellinum. Í töskunni
er Manchester United galli og
innanhúss skór. Finnandi vinsamlegast hafi samband í síma 898
4277 eða 892 5362.
Til sölu er 3ja manna Sea-doo
GTX 800 sæþota, 110 hestöfl
og þurrbúningur. Upplýsingar í
símum 892 3168 og 893 3240.
BB – ókeypis smáauglýsingar

Glatt á hjalla á íþróttahátíð leikskóla Ísafjarðarbæjar
Íþróttahátíð leikskóla
Ísafjarðarbæjar var haldin
með glæsibrag í síðustu
viku og var Þingeyri fyrir
valinu að þessu sinni í

tilefni 100 ára afmælis
íþróttafélagsins Höfrungs.
Fríður hópur leikskólabarna safnaðist saman við
leikskólann Laufás og fór í

skrúðgöngu að íþróttasvæðinu þar sem leikarnir
hófust með formlegum
hætti. Mörg íþróttafélög
innan HSV tóku þátt í

deginum með leikskólunum og settu upp stöðvar
til að kynna íþróttir sínar.
Að lokum var grillað ofan í
mannskapinn og hátíðinni

slitið með söng barnanna.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar af starfsfólki
leikskólans Eyrarskjóls.
– kristinn@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Þjóðhátíðardagurinn
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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Hann vekur ákveðnar hugrenningar hátíðardagur íslensku þjóðarinnar, 17. júní
ár hvert. Frelsishetjan Jón Sigurðsson fæddist þann dag 1811 á Hrafnseyri. Aðeins
sjö ár eru þar til að haldið verður hátíðlegt tveggja alda afmæli hans. Vonandi verður það með veglegum hætti og þjóðin laus við deilur forsvarsmanna sinna, er hún
hefur reyndar valið sjálf hverju sinni. Nú er aðeins einn dagur til þess að 60 ár eru
liðin frá því lýðveldi var upp tekið á Íslandi. Þá er svo komið að deilur hafa sjaldan
verið meiri um stjórnskipun þess. Forseti lýðveldisins ákvað að synja lögum samþykktum af löglega kjörnu Alþingi staðfestingar, reyndar að liðnum framboðsfresti
til embættis þjóðhöfðingja. Sýnist sitt hverjum um þá ákvörðun. Fræðimenn deila.
Þjóðin skiptist í fylkingar með og á móti líkt og knattspyrnuleikur væri.
Stofnun lýðveldis var merkisatburður, þó ekki eins merkur og að fá sjálfstæði 1.
desember 1918. Eftir 14 ár verður sjálfstjórnin aldargömul og þá verður tilheyrandi
hátíð, vonandi með friði og spekt. Á morgun keppast háir sem lágir við að minnast
stofnunar lýðveldis. Við hæfi er að líta um öxl. Íslendingar sögðu skilið við danska
konunginn í heimsstyrjöldinni. Forseti var kjörinn í hans stað á Alþingi á Þingvöllum. Sá er kjörið hlaut hafði gegnt embætti ríkisstjóra um þriggja ára skeið
vegna forfalla konungs, sem ómögulegt var í hersetinni Danmörku að gegna
skyldum þjóðhöfðingja Íslendinga. Nokkrar deilur voru meðal stjórnmálmanna
um það hvort svo mjög lægi á að slíta konungssambandinu. Þjóðin átti valið og
valdi þann kostinn. Forsetakjör hafa verið árin 1952, 1968, 1980, 1988 og 1996.
Aðeins tvisvar hafa forsetar hlotið hreinan meirihluta atkvæða. Árið 1968 voru

tveir í framboði. Kristján Eldjárn hlaut afgerandi stuðning í embætti. Hann lagði
áherslu á að vera ópólitískur í störfum sínum. Tuttugu árum síðar var í fyrsta sinn
boðið fram gegn sitjandi forseta. Vigdís Finnbogadóttir hlaut yfirburðakjör í það
sinn. Kjörsókn var nokkru minni en áður.
Þjóðinni hefur miðað áfram á lýðveldistímanum, þótt stundum hafi gengið
miður en nú. Núverandi forseti var fjármálaráðherra árin 1988 til 1991 og skorti
nokkuð á stöðugleika þá miðað við það sem verið hefur í rúman áratug. Hann hefur nú kosið að varpa fyrir róða viðurkenndum sjónarmiðum forvera sinna. Þegar
losað er um íhaldsemi, sem mörgum þykir þó nauðsynleg til að halda festu, er við
hæfi að að velta fyrir sér hvort ekki sé tímabært að breyta uppáhaldi þjóðhátíðardags
frá því sem nú er og taka aftur upp 1. desember. Kostirnir eru ýmsir. Að sumrinu
eru margir í orlofi og þess vegna hentara að hafa hátíðina í svartasta skammdeginu
til upplyftingar og gleði. Að sumri freistast þjóðin til þess að efna til útihátíðar, er
vegna legu landsins og veðurfars fýkur stundum út í veður og vind eða hreinlega
rignir niður. Blöðrur og fánar barnanna fjúka og rifna. Að vetrinum geta menn
komið saman og fræðimenn rifjað upp og rætt um sögu og skýringar á einstökum
viðburðum. Frí geta menn fengið eftir sem áður 17. júní og ráðstafað því að vild,
inni eða úti. Tímabært má teljast að stefna að því að forseti hverju sinni hafi hreinan meirihluta kjósenda að baki sér, eins og ríkisstjórnir hafa undantekningalítið
haft í sögunni.
Gleðilega þjóðhátíð.

12.4.2017, 10:13
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Vigur í Ísafjarðardjúpi

Annasamt sumar
Vesturferðir búast við
mikilli ásókn í ferðir til
eyjunnar Vigur í Ísafjarðardjúpi m.a. vegna metfjölda skemmtiferðaskipa
sem von er á í sumar.
Áætlunarferðir hófust
undir lok síðustu viku en
ekki er farið fyrr vegna
æðafuglsins sem liggur á
dúnþekjum á vorin. Þó
hafa nokkrir hópar fermingarárganga og ráðstefnugesta fengið undanþágu og heimsótt eyjuna.
Salvar Baldursson og Hugrún kona hans eru einu
íbúarnir í Vigur og segir
Salvar góðar horfur fyrir
sumarið en blíðskaparveður hafi verið það sem af er.
Eitt skemmtiferðaskip mun
hafa viðdvöl við Vigur í
sumar en 17 koma til Ísafjarðar. Von er á því fyrsta
þann 20. júní og því síðasta 24. ágúst. Með skipunum koma um 6.300 farþegar auk áhafna.
– thelma@bb.is

Boðið var upp á veglegar veitingar í tilefni dagsins. Mynd: Páll Önundarson.

Hundrað ára skólahaldi fagnað á Flateyri

Vigur er sívinsæll áfangastaður ferðamanna um Vestfirði.

Grunnskóla Önundarfjarðar
var slitið við hátíðlega athöfn
fyrir stuttu og var 100 ára afmæli skólahalds á Flateyri
fagnað við það tækifæri. Opnuð var sýning á gömlum bókum og munum allt frá upphafi
skólans en þar á meðal er aldargömul skipsbjalla sem notuð
var sem skólabjalla bæði í
gamla skólanum og í núverandi húsnæði hans.

Frá fjölsóttum tónleikum í Edinborgarhúsinu. Tríó Jóhönnu Linnet flytur djasstónlist en
tríóið skipa Árni Heiðar Karlsson, pínaóleikari, Magnús Reynir Guðmundsson, bassaleikari,
og Jóhanna Linnet, söngkona.

Vel heppnaðri tónlistarhátíð lokið
nokkrum sinnum. Ríkti almennt ánægja með framkvæmd hátíðarinnar.
Á síðasta degi hátíðarinnar
voru tvær uppákomur sem
ekki hafði verið gert ráð fyrir.
Kristján Karl Bragason, ungur
píanóleikari, hélt hádegistónleika í Hömrum og sama dag
héldu Guðrún Birgisdóttir,
þverflautuleikari, og Pétur
Jónasson, gítarleikari, til
Súðavíkur með hóp nemenda
og léku í verslunarmiðstöðinni
Álftaveri. Því má segja að tón-

Tónlistarhátíðin „Við djúpið“ sem haldin var í annað
sinn í Bolungarvík og á Ísafirði
heppnaðist vel að sögn Guðrún
Birgisdóttur, eins skipuleggjenda hátíðarinnar. „Þetta voru
mjög annasamir en skemmtilegir dagar“, segir Guðrún.
Fjölbreytt og viðamikið tónleikahald einkenndi hátíðina
en einnig voru námskeið og
m.a. jóga í boði. Tónleikarnir
voru allir vel sóttir bæði af
gestum hátíðarinnar og bæjarbúum og var nánast húsfyllir
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leikar á hátíðinni hafi verið 8
talsins auk nokkurra smærri
uppákoma.
Auk nemenda frá Vestfjörðum kom hópur ungmenna frá
Reykjavík og var hátíðin ekki
aðeins gagnleg kennsla í tónlist heldur góð kynning á Vestfjörðum. Óhætt er að segja að
mikill áhugi sé fyrir því að
tónlistarhátíðin fái að vaxa og
dafna jafnt til gagns fyrir þátttakendur á hátíðinni og tónlistarlíf við Djúp.
– thelma@bb.is

12.4.2017, 10:13

Meðal góðra gesta var Guðrún Birgisdóttir barnabarn
Snorra Sigfússonar, sem lengi
vel var skólastjóri á Flateyri,
og afhenti hún skólanum að
gjöf brjóstmynd af Snorra frá
Önnu Snorradóttur og systkinum hennar. Guðrún, sem er
flautuleikari, lék síðan nokkur
lög fyrir hátíðargesti ásamt
Pétri Jónassyni, gítarleikara.
„Þetta var góð og hátíðleg

stund“, sagði Vigdís Garðarsdóttir, skólastjóri Grunnskóla
Önundarfjarðar, aðspurð um
hátíðina en hún var kvödd við
sama tækifæri þar sem hún er
að láta af störfum í sumar.
Ísafjarðarbær hefur veitt skólanum styrk til vinnslu á blaði
um skólahald á Flateyri í 100
ár og verður blaðið unnið í
samvinnu við Önfirðingafélagið.
– thelma@bb.is
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Sameiginlegt hálfrar aldar afmæli
Ísfirðingar sem fæddir eru 1954 komu saman
um helgina og héldu hátíðlegt sameiginlegt
hálfrar aldar afmæli sitt. Árgangurinn hefur
komið saman mjög reglulega undanfarna
áratugi við hin ýmsu tímamót og ekki þótti
rétt að láta hálfrar aldar afmælisár líða hjá án
þess að efna til samfunda. Að þessu sinni
kom fólk víða að af landinu og voru krakkarnir rúmlega 30 talsins. Á föstudag hittust
þau á Silfurtorgi og síðan var haldið í Safnahúsið, Skíðaskálann í Tungudal og loks endað
í Edinborgarhúsinu. Á laugardag var siglt í
Vigur og um kvöldið var snæddur kvöldverður í Sjallanum. Blaðamaður bb.is sem var
á siglingu um Ísafjarðardjúp á laugardag
sigldi á hlátrarsköllin úr Vigur og tók þar
meðfylgjandi mynd. – hj@bb.is

Árgangur 1954 á góðri stundu í Vigur.

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Fremur hæg norðlæg eða
breytileg átt. Stöku skúrir
norðan- og austanlands,
annars bjartviðri að mestu.
Hiti 11-17 stig.
Horfur á föstudag:
Vestlæg eða breytileg átt,
3-8 m/s og víða bjartviðri,
en sums staðar súld og
þokuloft við sjóinn. Hiti
10-16 stig, en allt að 22
stigum til landsins.
Horfur á laugardag:
Vestlæg eða breytileg átt,
3-8 m/s og víða bjartviðri,
en sums staðar súld og
þokuloft við sjóinn. Hiti
10-16 stig, en allt að 22
stigum til landsins.
Horfur á sunnudag:
Vestlæg eða breytileg átt,
3-8 m/s og víða bjartviðri,
en sums staðar súld og
þokuloft við sjóinn. Hiti
10-16 stig, en allt að 22
stigum til landsins.

Óli Palli skemmti gestum Vagnsins á Flateyri. Myndir: Páll Önundarson.

Flateyringar tóku
Óla Palla fagnandi

Spurningin
Hvern ætlar þú að
styðja til embættis
forseta Íslands?
Alls svöruðu 880.
Ólaf Ragnar Grímsson
sögðu 594 eða 67,5%
Ástþór Magnússon
sögðu 23 eða 2,5%
Baldur Ágústsson
sögðu 99 eða 11%
Ætla að skila auðu
sögðu 100 eða 12%
Ætla ekki að kjósa
sögðu 64 eða 7%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Óli Palli fer inn í glæsikerruna sem beið hans á flugvellinum.

Gemsinn var að sjálfsögðu tekinn upp á leiðinni til Flateyrar.

> RÚV: 19. júní

kl. 22:05

Ástarsamband Iris Murdoch
Í hinni margverðlaunuðu bíómynd
Iris, segir frá ævilöngu ástarsambandi
bresku skáldkonunnar Irisar Murdoch
og eiginmanns hennar, Johns Bayleys,
og baráttu hennar við alzheimer- sjúkdóminn. Í myndinni er sagan sögð
þannig að Bayleys rifjar upp atvik úr
ævi þeirra, til efri ára þegar sjúkdómurinn sem hún barðist við hafði gert
hana nær ósjálfbjarga.
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Útvarpsmaðurinn Ólafur
Páll Gunnarsson, eða Óli
Palli eins og hann er oftast
nefndur, skemmti Flateyringum og nærsveitungum
á Vagninum á laugardagskvöld. Óli Palli tróð
upp með hljómsveit sem
m.a. var skipuð vöskum
piltum úr BMX og ætlaði
allt um koll að keyra.
Óhætt er að segja að Óli
Palli hafi fengið höfðinglegar móttökur. Þorvaldur
Pálsson, Vagnsstjóri,
mætti ásamt fríðu föruneyti til að sækja kappann
á Ísafjarðarflugvöll og
beið eðalvagn til að skutla

> Stöð 2: 19. júní

kl. 21:25

Rapparinn Eminem

Þrír meðlima hljómsveitarinnar BMX spiluðu undir með
Óla Palla.
Flateyringum gestrisnina
honum yfir á Flateyri, sem
með þrumu stuði um
rokkstjarna væri. Virtist Óli
kvöldið.
Palli kunna vel að meta
móttökurnar og launaði
– kristinn@bb.is

> Sýn: 18. júní

kl. 20:00

Þriggja daga golfveisla

Rapparinn Eminem vinnur
leiksigur í myndinni 8 mílur,
sem hreppti Óskarinn fyrir
tónlist. Hún segir frá ungum
reiðum manni í Detroit sem á
ekki bjarta framtíð. Hann
býr með drykkfelldri móður
sinni og er í ömurlegri vinnu. Kærastan er ófrísk og það er
meira en hann þolir. Hann á bara eina útgönguleið sem er
að slá í gegn í tónlistinni.

12.4.2017, 10:13

Þriggja daga golfveisla hefst á
S'yn í dag en bein útsending
verður frá næstu keppnisdögum
US Open. Þetta er eitt af svokölluðu risamótum en á meðal keppenda eru allir fremstu kylfingar
heims s.s. Phil Mickelson, Tiger
Woods, Vijay Singh, Ernie Els,
Davis Lowe III, Mike Weir, John
Daly og Jim Furyk.
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Tíu ára fermingarafmæli fagnað Vegleg gjöf
Árgangur 1980 á Ísafirði fagnaði tíu ára
ferm-ingarafmæli um síðustu helgi. Hópurinn
hittist á föstudag til að rifja upp gömlu góðu
dagana og á laugardag hófst dagskráin á því
að fara í „Tarzan-leik“ í gamla íþróttahúsinu við
Austur-veg. Að honum loknum var farið með
rútu í kirkjugarðinn í Engidal þar sem hópurinn heimsótti leiði fermingarbróður síns
Magnúsar Freys Sveinbjörnssonar, sem lést
fyrir tveimur árum. Þá heimsóttu þau Þorbjörgu Finnbogadóttur móður Magnúsar og
færðu henni blóm. Um kvöldið var komið
saman í Sigurðarbúð til að líta á myndir og
skiptast á sögum. Að sögn viðstaddra var
afmælið mjög skemmtilegt þó mæting hefði
mátt vera betri en 25 manns mættu að tæplega 50 manna árgangi. – thelma@bb.is Árgangur 1980 fagnaði tíu ára fermingarafmæli. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Sælkeri vikunnar
er Díana Erlingsdóttir í Bolungarvík
TILKYNNING TIL ÍBÚA
ÍSAFJARÐARBÆJAR
Kjörskrá Ísafjarðarbæjar vegna kjörs
forseta Íslands sem fram á að fara
laugardaginn 26. júní 2004, liggur
frammi á skrifstofu Ísafjarðarbæjar
að Hafnarstræti 1 á Ísafirði frá og
með miðvikudeginum 16. júní.
Opnunartími skrifstofu er frá kl. 10:00
til 15:00 alla virka daga.
Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Námsstyrkur til
vestfirskra kvenna
Auglýst er eftir umsóknum um styrk úr
Minningarsjóði Gyðu Maríasdóttur. Tilgangur sjóðsins er að veita vestfirskum konum
námsstyrki. Sjóðurinn styrkir nám á sviði
menningar og lista hérlendis sem erlendis.
Umsóknarfrestur er til 15. ágúst. Umsóknum ásamt námsvottorðum, staðfestingu
og upplýsingum um fyrirhugað nám sendist til undirritaðra.
Sigrún Guðmundsdóttir
Ólína Þorvarðardóttir
Hjallavegi 23
Menntaskólanum á Ísaf.
400 Ísafjörður
400 Ísafirði
sigrunogbiggi@simnet.is
olina@fvi.is

Gleðilega þjóðhátíð!
> RÚV: 19. júní

kl. 23:35

Ekki er allt sem sýnist
Ingvar E. Sigurðsson og Alec
Baldwin eru meðal leikenda í
mynd kvöldsins. Alec leikur
þar mann sem rankar við sér
eftir flugslys ar sem fjölskylda
hans á að hafa farist. Eftir
læknisaðgerðir og endurhæfingu rifjast það upp fyrir honum að fyrir slysið vann hann
sem launmorðingi.
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Pönnusteikt
lúða með
suðuramerískum
salsa sósum
Segja má að sælkeri vikunnar að þessu sinni bjóði
upp á lúðu með suðrænni
sveiflu en með henni eru
bornar tvær gerðir af suðuramerískum salsa sósum,
bæði heit og köld. Fiskur er
óumdeilanlega hollt hráefni
sem á síst verr við þó sólin sé
hátt á lofti. E.t.v. má fagna
þjóðhátíðardeginum með því
að gæða sér á þessum heimsborgarlega heilagfiski.
1,2 kg stórlúða í steikum
1 dl hveiti
2 msk kornolía
salt og hvítur pipar úr
kvörn
Veltið lúðunni upp úr
hveiti og steikið upp úr kornolíu á pönnu. Saltið og piprið
eftir smekk.

Köld grænmetissalsa
1/4 gul paprika
1/4 græn paprika
1/4 rauð paprika
1/6 agúrka
1/2 rauðlaukur
2 tómatar
1/2 chilipipar
1 maísstöngull
1 avókadó
1 msk fersk kóríanderlauf
Kjarnahreinsið agúrkuna
og chilipiparinn. Skerið agúrkuna í teninga og piparinn í
sneiðar. Saxið rauðlaukinn
og skerið tómatana og papr-

ikurnar í teninga. Blandið
saman í skál. Skerið maískornin utan af stönglinum og setjið
þau saman við grænmetisblönduna. Skerið avókadóið í
tvennt langsum. Fjarlægið
steininn og takið ávaxtakjötið
út með skeið. Skerið það í
teninga og látið saman við.
Grófsaxið kóríanderlaufin og
blandið saman við.

1-2 chilipipar
1-2 mangó-ávextir
¼ tsk cummin
¼ tsk kóríanderduft
1 msk sesamolía
1 msk fersk
kóríanderlauf, söxuð
1 dl hvítvín
½ tsk hlynsíróp
2 dl fiskisoð
salt og pipar úr kvörn

Dressing

Saxið hvítlaukinn og
skarlottlaukinn. Kjarnahreinsið chilipiparinn og
skerið í sneiðar. Flysjið
mangóávöxtinn og skerið
ávaxtakjötið utan af steininum. Skerið kjötið í teninga. Léttsteikið allt saman
upp úr kornolíu og bætið
kryddinu út í og sesamolíu.
Hellið hvítvíninu yfir og
látið sjóða vel niður. Þá er
hlynsírópi og fisksoði bætt
út í. Látið þetta sjóða vel
saman þar til salsan hefur
þykknað.

½ dós niðursoðinn tómatsósa
2-4 hvítlauksgeirar
1 tsk hlynsíróp
1 msk sesamolía
¼ tsk kóríanderduft
½ tsk cummin
safi úr einni límónu
½ dl kornolía
Látið allt hráefnið í matvinnsluvél og hrærið þar til
allt er vel samblandað. Hellið
yfir grófskorið grænmetið.
Gott er að láta sölsuna
standa í kæli í minnst 2 tíma
áður en hún er borin fram.

Heit mangósalsa
1 msk kornolía
4-6 hvítlauksgeirar
1-2 skalottlaukar

Ég vil skora á Ragnhildi
Benediktsdóttur snyrtifræðing að koma með
næstu uppskrift.

Tónlistarskóla Ísafjarðar
hefur borist 100 þúsund
króna framlag í flygilsjóð
skólans frá Hansínu Einarsdóttur á Ísafirði. Hansína hefur ávallt verið mikill tónlistarunnandi og kemur fram í tilkynningu frá
Tónlistarskóla Ísafjarðar
að Guðmundur sonur
hennar, sem búsettur er í
Hafnarfirði og er einnig
mikill tónlistarunnandi,
hafi orðið fertugur sama
dag og skólanum var slitið
27. maí. Að því tilefni færði
Hansína skólanum peningagjöfina en hljóðfærið
sem Guðmundur eignaðist
fyrir 30 árum þegar hann
var nemandi við skólann
kostaði einmitt sömu upphæð.

Hannes
aflahæstur
Hannes Kristjánsson varð
aflahæstur veiðimanna á
innanfélagsmóti Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga sem
haldið var á laugardag og
dró 222 kg úr sjó. Fjórtán
veiðimenn tóku þátt á fjórum bátum. Róið var frá
Bolungarvík og veitt í blíðviðri og sléttum sjó undan
Aðalvík, undir Stigahlíð og
á Deildinni. Alls veiddust
2.253 kg, að mestu þorskur
og ufsi, fáeinar ýsur og ein
smálúða. Aflahæsti skipstjórinn var Þórarinn Jóhannesson á bátnum Rán.
Stærsta fiskinn, þorsk sem
vó 11,22 kg, veiddi Guðmundur Þorkelsson en
næst stærsta fiskinn sem
var veginn 10,56 kg. veiddi
Þuríður Guðmundsdóttir
og var það einnig þorskur.

Hættir við
að hætta

Ingibjörg María Guðmundsdóttir, forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar,
hefur ákveðið að draga
uppsögn sína úr starfi til
baka en fer í ársleyfi. Um
helgina var auglýst laust til
umsóknar starf forstöðumanns Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar.
Starfið er auglýst laust til
eins árs en sem kunnugt er
sagði núverandi forstöðumaður starfinu lausu fyrir
nokkru síðan. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, sagði í samtali við blaðið að Ingibjörg
María hefði ákveðið að
draga uppsögnina til baka
eftir vandlega íhugun en
hefði jafnframt óskað eftir
ársleyfi frá störfum.

Kirkjustarf

Áskriftarsíminn er 456 4560
12.4.2017, 10:13

Ísafjarðarkirkja:
Messa á 17. júní kl. 11.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir sýslumaður predikar.
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Könnun Rannsóknastofnunar Háskólans á Akureyri fyrir Fjórðungssamband Vestfirðinga

Súðvíkingar og Bolvíkingar áhugalitlir fyrir sameiningu sveitarfélaga
Innan við 10% Súðvíkinga
eru hlynntir sameiningu sveitarfélaga á Vestfjörðum og
mælist sameiningaráhuginn
hvergi minni í fjórðungnum.
Íbúar Kaldrananeshrepps eru
álíka áhugalausir um sameiningu en næstir koma Bolvík-

ingar þar sem um 25% íbúa
eru frekar eða mjög hlynntir
sameiningu og íbúar í Tálknafjarðarhreppi en tæp 40%
þeirra eru hlynntir sameiningu.
Um 55% aðspurðra í Vesturbyggð eru hlynntir sameiningu, rúm 60% íbúa Reykhóla-

hrepps og um 55% íbúa Ísafjarðarbæjar.
Strandamenn virðast spenntastir fyrir sameiningu en allir
aðspurðir í Broddaneshreppi
voru mjög hlynntir sameiningum 95% aðspurðra í
Hólmavíkurhreppi og 80% aðspurðra í Árneshreppi. Þetta
kemur fram í nýrri könnun sem

Rannsóknastofnun Háskólans
á Akureyri hefur unnið fyrir
Fjórðungssamband Vestfirðinga. Stuðst var við slembiúrtak úr þjóðskrá en tekið skal
fram að svarendur voru mjög
fáir í minnstu hreppunum og
ber að túlka niðurstöðurnar
með þeim fyrirvara.
Meirihluti íbúa fjórðungsins

er hlynntur sameiningu sveitarfélaga. Um 55% voru frekar
eða mjög hlynntir en um 35%
voru frekar eða mjög andvígir.
Ef aðeins er horft til þeirra
sem tóku afstöðu eru 61%
svarenda hlynntir sameiningu
en 39% á móti. Spurt var
hversu hlynnt eða andvígt fólk
væri sameiningu sveitarfélaga

á sínu svæði. Eins og áður
sagði virðast Strandamenn
hlynntastir sameiningum en
71% þeirra svara jákvætt, í
Reykhólasveit nýtur sameiningin 60% fylgis, 54% aðspurðra styðja sameiningu á
norðursvæði og 45% aðspurðra í sunnanverðum fjórðungnum.
– kristinn@bb.is

Bifreiðin á botni tjarnarinnar neðan við Sólbakka á
Flateyri. Ljósmyndir: HH.

Hafnaði á botni tjarnarinnar við Sólbakka
Tvítugur ökumaður missti
stjórn á bifreið sinni á fjórða
tímanum aðfaranótt laugardags með þeim afleiðingum
að bifreiðin hafnaði á botni
tjarnarinnar neðan við Sólbakka á Flateyri. Ökumaðurinn, sem var einn í bílnum,
komst út af sjálfsdáðun og
var hjálpað í land af vitni af
slysinu.
Að sögn lögreglunnar á

Ísafirði gaf ökumaðurinn þá
skýringu á óhappinu að
sauðfé hafi hlaupið fyrir bílinn. Kalla varð út kafara frá
Slökkviliði Ísafjarðarbæjar
til aðstoðar við að koma bifreiðinni á þurrt. Ökumaðurinn, sem grunaður er um
ölvun við akstur, slapp með
skrámur. Tilkynning um
slysið barst Neyðarlínunni
kl. 03:39 um nóttina.

Líflegt er þessar vikurnar í Látrabjargi, einhverju þéttsetnasta fuglabjargi heims, þar sem jafnframt er mesta álkubyggð veraldar. Tugþúsundir fugla eru jafnan á flugi með háværu gargi meðan hundruð þúsunda sitja á syllum
og stöllum hvar sem drepið verður fæti. Fleiri myndir frá þessu stórkostlega undri náttúrunnar eru á bls. 4.

Ísafjarðarbær og skipasmíðastöðin Ósey í Hafnarfirði

Undirrita samning um smíði
Samningur við Ósey í Hafnarfirði um smíði hafnsögubáts
fyrir hafnir Ísafjarðarbæjar var
undirritaður á föstudag. Ríkiskaup buðu bátinn út en mikill

áhugi reyndist á útboðinu og
skiluðu níu aðilar inn fimmtán
tilboðum.
Í útboðsgögnum kom fram
að báturinn mætti vera notaður

Bifreiðin var hífð upp í morgunsárið.
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en aðeins einn aðili bauð slíkan
bát. Þá kom fram að hann
skyldi vera útbúinn lögboðnum siglinga- og fjarskiptatækjum, radar, dýptarmæli og

plotter eins og getið er um í
viðkomandi lögum og reglum
Siglingastofnunar og flokkunarfélags fyrir báta af þessari
gerð.
– thelma@bb.is

