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Eldský á himni

Það var engu líkara að eldsumbrot væru hafin á Hornströndum og í Jökulfjörðum þegar ljósmyndari blaðsins átti leið um Óshlíð og
Skutulsfjörð aðfararnótt sunnudags. En ljósasýningin átti sér hversdagslegri skýringar. Sólin var að koma upp og í samspili við ský á himni
var úr áhrifamikil sýning á himni sem sjá má á meðfylgjandi mynd sem tekin var frá Urðarvegi á Ísafirði um kl. 04:30 um morguninn.

Stefnt að uppsetningu fullkomins
aðflugsbúnaðar á Þingeyrarflugvelli
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir stefnt að
því að koma upp fullkomnum
aðflugsbúnaði á Þingeyrarflugvelli leiði mælingar það í
ljós að slíkt sé fært. Hann segir
að þessu stefnt vegna þeirrar
umræðu sem fram hefur farið
að undanförnu vegna fyrirhugaðra breytinga á skipulagi
sjúkraflugs á Vestfjörðum.
Eins og fram hefur komið í
fréttum verður miðstöð sjúkra-
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flugs á landsbyggðinni á Akureyri og því verður ekki staðsett sjúkraflugvél á Ísafirði yfir
vetrartímann eins og gert hefur
verið undanfarna áratugi.
Sturla segir útboð á sjúkraflugi gert á ábyrgð heilbrigðisráðuneytisins og embættismönnum þar hafi verið ljóst
hver staða mála væri á Þingeyrarflugvelli, meðal annars
að aðflugsbúnaður yrði ekki
settur upp í þeim áfanga endur-
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bóta vallarins sem nú standa
yfir. „Í kjölfar þeirrar ákvörðunar að endurbyggja Þingeyrarflugvöll höfum við gert ráð
fyrir að þar verði komið fyrir
fullkomnum aðflugsbúnaði en
áður en af því getur orðið þurfa
að fara fram rannsóknir á aðstæðum. Verði niðurstöður
þeirra rannsókna jákvæðar
verður farið í uppsetningu búnaðarins. Tímasetning þeirrar
uppsetningar hefur hins vegar

ekki verið ákveðin“ segir
Sturla.
Aðspurður hvort ekki hefði
verið eðlilegra að bíða með
umræddar skipulagsbreytingar þar til eftir að aðflugsbúnaðinum hefur verið komið upp
segir Sturla að embættismenn
heilbrigðisráðuneytisins telji
að með skipulagsbreytingunum sé verið að bæta þjónustu
við íbúa svæðisins.
Aðspurður hvort einhver

faglegur misskilningur geti
verið á milli embættismanna
heilbrigðisráðuneytisins og
samgönguráðuneytisins segir
Sturla það af og frá. „Ákvörðunin um útboð er tekin algjörlega vitandi um allar aðstæður
á Þingeyrarflugvelli og því
enginn misskilningur í því
efni“, segir Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra í samtali
við blaðið.
– hj@bb.is
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Bókhlöðumenn brattir þrátt fyrir
aukna samkeppni á markaðnum
Samkeppni á ritfangamarkaðnum á Ísafirði jókst í síðustu
viku þegar verslun Office 1
opnaði í verslanamiðstöðinni
Neista. Bókaverslun Jónasar
Tómassonar, sem undanfarin
ár hefur verið rekin undir nafninu Bókhlaðan-Penninn, hefur
þjónað íbúum Ísafjarðar í 85
ár um þessar mundir. Um árabil var það gert í samkeppni
við Bókaverslun Matthíasar
Bjarnasonar en sú verslun
hætti rekstri fyrir um þrjátíu
árum síðan. Á undanförnum
árum hefur Bónus boðið bækur í verslun sinni og hefur því
samkeppni verið nokkur á því
sviði.
Jónas Gunnlaugsson kaupmaður segir alla samkeppni af

hinu góða og að hann óttist
ekki hinn nýja keppinaut.
Hann segir Bókhlöðuna fyllilega samkeppnisfæra í verðum
og á meðan svo sé óttist hann
ekki samkeppnina. „Við höfum boðið íbúum hér áratugum
saman fulla þjónustu allan ársins hring og ætlum okkur að
gera það áfram“, segir Jónas.
Skólar landsins hefja starfsemi sína innan tíðar og þess
sjást þegar merki í samkeppni
ritfanga- og bókabúða. Nýr og
óvenjulegur tónn hefur verið
sleginn í þeirri samkeppni. Þrír
viðskiptavinir sem versla í
verslunum Pennans – Eymundsson um land allt fyrir
10 þúsund krónur eða meira,
hljóta í verðlaun afnot af

Volkswagen FOX í eitt ár
ásamt tryggingum.
Bílarnir eru merktir vel og
vandlega þannig að ekki fer á

Bókhlaðan á Ísafirði
milli mála hver er á ferð.
vert spennandi tilhugsun að
Foreldrum grunnskólabarna einn góðan veðurdag komi
hlýtur óneitanlega að þykja barnið heim á nýjum bíl sem
það óvenjuleg en um leið tölu- það hefur til frjálsra afnota í

eitt ár. Hver verður ökumaðurinn skal hins vegar ósagt látið.
– hj@bb.is

Ellen og Eyþór fluttu sálma í Súðavíkurkirkju
Hjónin Ellen Kristjánsdóttir og Eyþór Gunnarsson héldu tónleika í Súðavíkurkirkju á sunnudag.
Fluttu þau sálma fyrir
troðfullri kirkju en tónleikarnir voru liður í
Listasumri. „Þetta var
mjög falleg stund og það
skiptir samfélagið miklu
máli að fólk geti hist í
Súðavíkurkirkju og í kaffihlaðborðinu í lok Listasumars, spjallað saman og
kvatt hvert annað“, segir
Pálína Vagnsdóttir,
skipuleggjandi Listasumars. Að loknum tón-

leikunum var boðið til
kaffihlaðborðs SKG- veitinga þar sem heimilissýning Kjaftaklúbbsins fór
fram. Handverkskonurnar
Sesselja Þórðardóttir og
Salbjörg Þorbergsdóttir
sýndu verk sín. Þar
skemmtu einnig Ellen og
Eyþór gestum meðan þeir
gæddu sér á kaffiveitingunum. Þá var Listasumri
slitið með ávarpi Ómars
Más Jónssonar sveitastjóra
Súðavíkurhrepps og
þakkarávarpi Pálínu
Vagnsdóttur.
– thelma@bb.is

Frá tónleikum Ellenar Kristjánsdóttur og Eyþórs Gunnarssonar í Súðavíkurkirkju. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Fimm sérleyfisleiðir á Vestfjörðum boðnar út
Á mánudag var auglýst útboð á sérleyfisleiðum vegna
áætlunar- og skólaaksturs fyrir
árin 2006-2008. Landinu er
skipt í 5 þjónustusvæði og eru
Vestfirðir eitt slíkt. Það eru
Ríkiskaup sem standa fyrir útboðinu fyrir hönd Vegagerðarinnar. Í fréttatilkynningu frá
samgönguráðuneytinu segir að
þetta sé í fyrsta sinn sem sérleyfi til fólksflutninga um land
allt eru boðin út, en breytingin
tekur gildi þann 1. janúar 2006.
Þá segir að á undanförnum
árum hafi það sýnt sig að á

mörgum sérleyfisleiðum eru
ekki rekstrarlegar forsendur til
að halda uppi viðunandi þjónustustigi. Í útboðinu sé því
meðal annars óskað eftir tilboðum í umframkostnað á viðkomandi sérleyfisleið, það er
mismun áætlaðra tekna og
gjalda sem bjóðandi telur sig
þurfa til að geta staðið undir
rekstri á viðkomandi leið.
Á Vestfjörðum eru eftirtaldar leiðir boðnar út: Á milli
Bolungarvíkur og Ísafjarðar
þar sem fara skal 22 ferðir á
viku. Þar af eru farnar 14 ferðir

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

Jóhanns Júlíussonar
útgerðarmanns, Ísafirði

Kristján G. Jóhannsson Inga S. Ólafsdóttir
Pétur Björn Pétursson
Ólafur Pétursson
Leó Jóhannsson Erika Jóhannsson
Jónína Högnadóttir Birkir Þorsteinsson
börn og barnabörn
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í viku í tengslum við flug til
og frá Ísafirði og 8 ferðir í
viku sem almennar samgöngur
á milli sveitafélaganna. Á milli
Patreksfjarðar, Tálknafjarðar

og Bíldudals skal fara 6 eða 7
ferðir í viku í tengslum við
flug til og frá Bíldudal. Á milli
Ísafjarðar, Brjánslækjar og
Patreksfjarðar skal fara 3 ferðir

í viku á sumrin. Á milli Ísafjarðar, Súðavíkur og Hólmavíkur skal fara 3 ferðir í viku á
sumrin í tengslum við ferðir
frá Brú til Hólmavíkur. Að

síðustu er leiðin milli Ísafjarðar og Súðavíkur en hana skal
fara 12 sinnum í viku samkvæmt útboðinu.
– hj@bb.is

Office 1 opnar í Neista á Ísafirði
Verslun Office 1 keðjunnar opnaði í Neista á
Ísafirði á föstudag. Af því
tilefni var boðið til pylsuveislu fyrir utan Neista.
Verslanir Office 1 selja
ritföng, rekstrar- og
skrifstofuvörur fyrir
fyrirtæki, heimili og
skóla. Þá hefur fyrirtækið
vakið athygli fyrir að
selja erlend tímarit á talsvert lægra verði en gengur og gerist. Var nokkur
örtröð hjá versluninni í
dag enda eru skólarnir að
fara að hefjast á ný. Ekki
var verra að geta gætt sér
á pylsu í verslunarleiðangrinum. – thelma@bb.is

Boðið var til pylsuveislu í tilefni opnunarinnar.
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Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra og fyrsti þingmaður NV-kjördæmis

Útboð á endurvarpi sjónvarps
um gervihnött í undirbúningi
Samgönguráðherra vonast
til þess að á haustdögum liggi
fyrir hvenær útboð fari fram á
endurvarpi stafræns sjónvarps
um gervihnött til sjófarenda
og mesta dreifbýlis. Einnig
verður boðinn út rekstur GSM
endurvarpa við þjóðvegakerfi
landsins. Hluti þeirra fjármuna
sem fást við sölu Símans verður veitt til þessara hluta. Eins
og fram hefur komið í fréttum
var hlutur ríkisins í Símanum
seldur í síðustu viku fyrir 67
milljarða króna.
Í aðdraganda sölunnar og
eftir hana hafa sjónir mann
beinst að fjarskiptamálum á
landsbyggðinni og með hvaða
hætti þau mál verði tryggð nú
þegar ríkið dregur sig útúr
eignarhaldi á fjarskiptasviðinu. Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir að þegar
ríkisstjórnin tók ákvörðun um
að selja Símann þá hafi verið
gert ráð fyrir því að GSMþjónusta á þeim svæðum á
þjóðvegum landsins og fjölmennustu ferðamannastöðum

sem símafyrirtækin telja ekki
sjálfbær verði boðin út.
Til þessa verkefnis er reiknað með að verja 900 milljónum
króna. Einnig sé stefnt að útboði á útsendingu stafræns útvarps- og sjónvarpsefnis um
gervihnött til sjófarenda og
mesta dreifbýlisins. Hann segir að búið sé að taka ákvörðun
um þessi mál og sett hafi verið
á laggirnar verkefnisstjórn
sem undirbýr útboð sem Póstog fjarskiptastofnun sér um.
„Þróunin hefur hins vegar
hjálpað okkur í þessu máli og
nú hefur Síminn til dæmis
ákveðið að setja upp sendi sem
nær til ákveðinna svæða í Ísafjarðardjúpi“, segir Sturla.
Aðspurður hvaða svæði sé
átt við þegar nefnt er mesta
dreifbýli segir Sturla að talað
sé um „að byggðin verði dekkuð“, eins og hann komst að
orði. „Hins vegar hefur útrás
Símans með sjónvarpi með
ADSL tækni breytt stöðunni
nokkuð því með þeirri tækni
hefur verið hægt að nálgast

byggðir sem ekki var hægt
áður. Tæknin og samkeppnin
eru því að hjálpa okkur í þessu
máli“, segir Sturla.
Hann segir ekki endanlega
ákveðið hvenær áðurnefnd
útboð fari fram en vonast til
þess að á haustdögum liggi
fyrir dagsetningar í útboðsferlinu. Íbúar á Vestfjörðum hafa
nokkrum sinnum verið minntir
á mikilvægi góðra fjarskipta
þegar bilanir hafa orðið á ljósleiðarasambandi. Hafa stór
svæði orðið sambandslaus
klukkustundum saman þar
sem ekki er til staðar hringtenging með ljósleiðara eins
og til staðar er víðast hvar á
landsbyggðinni. Einnig kom
fram í fréttum að notendum
ADSL sjónvarps stendur ekki
til boða öll sú þjónusta sem
hægt er að veita með þeirri
tækni þar sem bandbreidd er
ekki nægileg til Vestfjarða.
Aðspurður hvort hugsanlegt
sé að ríkisvaldið leggi fjármuni
til aukinnar bandbreiddar og
varasambands í ljósleiðara-

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.
kerfinu segir Sturla: „Ég geri
síður ráð fyrir því að hægt
verði að verja þessum fjármunum með því að fara inná samkeppnisumhverfið en ég vil
nú samt ekki slá því föstu.
Samkeppnisreglur Evrópska
efnahagssvæðisins setja okkur
mjög þröngar skorður í þessu
máli sem öðrum“. – hj@bb.is

Verkefnisstjóri forvarnar- og félagsmála

3X-Stál á Ísafirði.

3X-Stál tekur þátt í Íslensku sjávarútvegssýningunni í Kópavogi

Kynna m.a. afurð Rennex fyrir
áhugamönnum um fluguveiði
3X-Stál hf., á Ísafirði tekur
þátt í Íslensku sjávarútvegssýningunni sem haldin verður
í Kópavogi dagana 7.-10. september. Að því er fram kemur
á heimasíðu fyrirtækisins er
sýningin álitin gott tækifæri
til að hitta íslenska viðskiptavini og aðra gesti og kynna
fyrir þeim fyrirtækið, vöru
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þess og þjónustu. „Íslenska
sjávarútvegssýningin er okkur
afar mikilvæg og er undirbúningur sýningarinnar að komast
á lokasprettinn. Ísland er ennþá eitt af okkar mikilvægustu
markaðssvæðum og því nauðsynlegt að taka þátt í þessari
sýningu“, segir Þórir Matthíasson markaðsstjóri 3X-Stáls.

3

„Við munum verða með
ýmsar nýjungar á sýningunni.
Áfram ætlum við að leggja
áherslu á okkar vinsælu karalausnir sem eru í stöðugri þróun hjá okkur. Þá munum við
kynna nýja gerð af snyrtilínu
og einnig munum við kynna
nýja mjölvog sem hefur hlotið
afar góðar viðtökur á markaðn-

um en framleiðsla á henni
hófst fyrr á þessu ári. Á sýningunni munum við einnig
kynna nýja afurð frá dótturfélagi okkar Rennex ehf. og
hvetjum við alla þá sem áhuga
hafa á fluguveiði að koma við
hjá okkur, sjón er sögu ríkari“,
segir Þórir.
– halfdan@bb.is

Staða verkefnisstjóra forvarnar- og félagsmála við Menntaskólann á Ísafirði er laus til
umsóknar. Um er að ræða 25% starfshlutfall og þarf viðkomandi að geta hafið störf
eigi síðar en 1. sept. 2005. Ráðið er í stöðuna til tveggja ára í senn.
Verkefnisstjóri forvarnar- og félagsmála
er í forsvari fyrir stefnumörkun og framkvæmd
forvarna í skólanum. Hann aðstoðar nemendur í félagsstörfum þeirra og er tengiliður milli nemenda og stjórnenda. Verkefnisstjóri forvarnar- og félagsmála stuðlar að
því að forvarnir í víðtækum skilningi séu
hluti af daglegu starfi skólans og hefur umsjón með reglulegri endurskoðun á skriflegri
stefnu skólans í forvarnarmálum. Hann sér
um kynningu á stefnu skólans í forvörnum
fyrir starfsmenn, nemendur, foreldra, bæjarfélagið o.fl. Hann sér ennfremur um að fá
fræðslu sem tengist forvörnum fyrir starfsmenn, nemendur og foreldra og er til viðtals fyrir nemendur og forráðamenn þeirra
a.m.k. einu sinni í viku. Verkefnisstjóri forvarnar- og félagsmála stýrir vinnu forvarnarteymis við skólann á grundvelli nánari starfslýsingar.
Kjör forvarnar- og félagsmálafulltrúa eru í
samræmi við gildandi kjarasamning ríkisins.
Umsóknir skulu hafa borist skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði, pósthólf 97, 400
Ísafirði fyrir 21. ágúst 2005.
Skólameistari.
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Bílvelta í
Vatnsfirði

Sumarbústaðir á Vestfjörðum

Fasteignamat hækkar

Fasteignamat sumarbústaða
á Vestfjörðum hækkar að meðaltali um 10,74% þann 1. september í kjölfar endurmats
Fasteignamats ríkisins á sumarhúsum í landinu. Alls voru
endurmetnir 294 sumarbústaðir á Vestfjörðum. Fasteignamat þeirra var 785,6 milljónir
króna en verður 870 milljónir
króna eftir breytinguna. Samtals voru endurmetnir 8.814
bústaðir á landinu öllu og er
hlutur Vestfjarða í þeim fjölda
því 3,3%.
Á landinu öllu hækkar matið
að meðaltali um 23,8% eða
mun meira en á Vestfjörðum.
Heildarmat þessara 8.814 bústaða verður rúmir 46,7 milljarðar króna og er hlutur Vest-

fjarða í því mati 1,86%.
Hækkun fasteignamatsins
er mjög mismunandi eftir
sveitarfélögum á Vestfjörðum.
Í Bolungarvík hækkar mat 17
bústaða um 9% að meðaltali, í
Ísafjarðarbæ hækka 73 hús um
9,7%, í Reykhólahreppi hækka
62 hús um 7,3%, á Tálknafirði
hækka 2 hús um 26,3%, í Vesturbyggð hækka 38 hús um
11,2%, í Súðavíkurhreppi
hækka 46 hús um 15,5%, í
Árneshreppi hækka 12 hús um
6,3%, í Kaldrananeshreppi
hækka 22 hús um 14,5%, í
Bæjarhreppi hækka 4 hús um
69,9%, í Broddaneshreppi
hækkar 1 hús um 1,9% og í
Hólmavíkurhreppi hækka 17
hús um 10,6%. – hj@bb.is

Bíll valt á Vatnsfjarðarnesi,
á milli Vatnsfjarðar og
Mjóafjarðar á fimmtudag í
síðustu viku, samkvæmt
upplýsingum lögreglunnar á
Ísafirði. Tveir erlendir ferðamenn voru í bílnum og slösuðust þeir lítið. Þeir voru
fluttir á sjúkrahúsið á Ísafirði, en voru fljótlega útskrifaðir. Ekki er vitað um
orsakir slyssins, en bíllinn
hafnaði á hvolfi ofan í
skurði.

Kærleiksdagar að Núpi

Í Tungudal er sumarhúsasvæði Ísfirðinga.

Séra Agnes M. Sigurðardóttir sóknarprestur í Bolungarvík

Fyrsti prófastur Vestfjarðaprófastsdæmis
Vestfjarðaprófastsdæmi
varð til á mánudag í síðustu
viku við sameiningu Ísafjarðarprófastsdæmis og Barðastrandarprófastsdæmis og er
séra Agnes M. Sigurðardóttir,
sóknarprestur í Bolungarvík,
fyrsti prófasturinn en hún hefur undanfarin ár gegnt stöðu
prófasts Ísafjarðarprófastsdæmis.

Kirkjuþing samþykkti árið
2003 að sameina Barðastrandarprófastsdæmi og Ísafjarðarprófastsdæmi. Skyldi sameiningin öðlast gildi 1. ágúst 2006
eða við starfslok prófasts
Barðastrandarprófastsdæmis,
séra Braga Benediktssonar,
sóknarprests í Reykhólaprestakalli. Séra Bragi hefur
fengið lausn frá embætti að

Agnes M. Sigurðardóttir.

eigin ósk frá og með 1. ágúst
2005 og er Vestfjarðaprófastsdæmi til frá og með þeim degi.
Héraðsnefnd hins nýja prófastsdæmis mynda auk prófasts, sem er sjálfkrafa formaður, Bergur Torfason,
sóknarnefndarmaður í Þingeyrarsókn og séra Leifur Ragnar Jónsson, sóknarprestur í
Patreksfjarðarprestakalli.

Íbúar í Vestfjarðaprófastsdæmi voru 6.913 þann 1.desember á síðasta ári. Þar af tilheyrðu 6.058 Þjóðkirkjunni.
Prestar og prestaköll eru átta
talsins. Vestfjarðaprófastsdæmi verður eitt af níu kjördæmum landsins til Kirkjuþings, með tvo fulltrúa á þinginu, einn leikmann og einn
prest.
– hj@bb.is

Edinborgarhúsið á Ísafirði

Framkvæmdir við endurbætur stöðvast
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bæjarmynd Ísafjarðar.
Ákvörðun ríkisstjórnarinnar
um að veita fjármunum til
menningarhúsa á landsbyggðinni hleypti miklum krafti í
endurbygginguna. Gísli Halldór Halldórsson stjórnarmaður
í Edinborgarhúsinu segir að
nú vanti um 110 milljónir
króna til þess að ljúka að fullu
framkvæmdum við húsið. Af
því megi búast við 20-30 milljónum króna frá ríkinu sem
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lokaframlags í áætluninni um
byggingu menningarhúsa á
landsbyggðinni. Eftir standi
því 70-80 milljónir króna verk
sem fjármagna verður með
öðrum hætti.
Gísli Halldór segir að horft
hafi verið til Ísafjarðarbæjar
og ýmsir bæjarfulltrúar hafi á
vormánuðum tekið mjög vel í
þá hugmynd að bæjarfélagið
komi að málinu með myndarlegum hætti með afgreiðslu

Ásel ehf. með
lægsta tilboð
Ásel ehf. var með lægsta tilboð í endurbyggingu þekju á
Norðurgarði Súðavíkurhafnar en tilboð í verkið voru
opnuð fyrir stuttu. Tilboð
Ásels var að upphæð tæpar
8,3 milljónir króna. KNH
ehf. á Ísafirði bauð tæpar 9,7
milljónir króna og Úlfar ehf.
bauð rúmar 13,6 milljónir
króna. Kostnaðaráætlun var
að upphæð rúmar 8,1 milljón
króna og var lægsta tilboð
því um 2,2 % yfir þeirri
áætlun og það hæsta 68,3%
yfir áætlun.

Eldsneytissjálfssali
settur upp í
Bjarkalundi

Töluverðar breytingar hafa orðið á Edinborgarhúsinu.

Framkvæmdir við Endurbætur Edinborgarhússins á
Ísafirði hafa nú stöðvast.
Beðið er frekari fjárframlaga
úr ríkissjóði og efndum á loforðum bæjarfulltrúa um fjárveitingar. Óvíst er hvenær húsið verður að fullu tekið í notkun en vonast er til þess að það
verði á næsta ári. Undanfarin
ár hefur verið unnið að endurbyggingu þessa húss sem nú
vekur verðskuldaða athygli í

Kærleiksdagar verða haldnir
annað árið í röð að Núpi í
Dýrafirði um helgina. Á
kærleiksdögum verður boðið
upp á fyrirlestra, nudd, jóga
og fleira. Fólki býðst að vera
á Núpi yfir alla helgina, í
einn dag eða fram eftir viku
ef það kýs svo. Boðið verður
upp á gistingu og mat. „Núpur er frábær staður fyrir
svona“, segir Vigdís Steinþórsdóttir, skipuleggjandi
kærleiksdaga. „Öll aðstaða
er til fyrirmyndar og á Núpi
er góð orka og þar er gott að
vera.“ Áhugasömum er bent
á að skrá sig hjá Vigdísi í
síma 863-5614 í síðasta lagi
þriðjudaginn 9. ágúst.

fjárhagsáætlunar næsta árs.
„Við vorum að vonast til þess
að fá fram afgerandi loforð
þannig að við gætum brúað
bilið til næsta árs með lántöku.
Þannig hefðu framkvæmdir
ekki stöðvast. Því miður hafa
efndir ekki orðið með nægilega afgerandi hætti þannig að
við treystum okkur ekki til lántöku og því hafa framkvæmdir
nú stöðvast“, segir Gísli Halldór.

Hann treystir sér ekki til
þess að segja til um hvenær
húsið verður tekið formlega í
notkun. „Við hefðum getað
opnað það í vor ef hægt hefði
verið að halda framkvæmdum
áfram. Það hefði verið vel við
hæfi að gera það á sjómannadaginn en í dag er ómögulegt
að spá í formlega opnun. Við
vonum auðvitað að það verði
sem fyrst því það vantar þessa
aðstöðu “, segir Gísli Halldór.

6.4.2017, 09:44

Fyrir nokkrum dögum var
settur upp eldsneytissjálfsali
við Hótel Bjarkalund og geta
því bifreiðaeigendur aftur
fyllt bíla sína þar. Sem kunnugt er var sölu eldsneytis
hætt í vor í Bjarkalundi eftir
áratuga þjónustu. Sú ráðstöfun olli mikilli óánægju og
var Olíufélaginu ehf., sem
var með rekstur í Bjarkalundi, sendar fjölmargar
áskoranir um að endurskoða
þessa ákvörðun. Það hefur
nú verið gert og hafa íbúar
Reykhólasveitar og ferðaþjónustuaðilar á svæðinu
tekið gleði sína að nýju.

MIÐVIK
UDAGUR 10. ÁGÚST 2005
MIÐVIKUDAGUR

ritstjórnargrein
Falleinkunn

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

6

Í síðustu viku var svohljóðandi spurning lögð fyrir lesendur
vefsíðu BB: Hefur þú trú á að Vaxtarsamningur Vestfjarða
komist til framkvæmda? Í stuttu máli: Vaxtarsamningurinn
kolféll. Liðlega sjö af hverjum tíu svöruðu spurningunni
neitandi. Hinir skiptust á milli þeirra sem höfðu trúna og
hinna sem kváðust einfaldlega ekki vita það, sem er kannski
ekki að undra.
Vera má að kannanir af þessu tagi þyki ekki mjög vísindalegar. Engu að síður gefa þær sterkar vísbendingar. Aðstandendum samningsins ber að taka þær alvarlega. Margir hverjir
fyrri tíma manna töldu orð og handsal ígildi skriflegs samnings. Nú er öldin önnur. Yfirlýsingar í þá veru um að mönnum
beri að vera menn orða sinna virðast oft gleymdar daginn
eftir að þær eru gefnar. Skriflegir samningar sveitarstjórna
og ríkisvalds þykja ekki lengur trúverðug plögg. Hvað veldur?
Í nýgerðum Vaxtarsamningi Vestfjarða er skýrt kveðið á
um að efla beri flugsamgöngur á Vestfjörðum meðal annars
í tengslum við útboð ríkisins á sjúkra- og áætlunarflugi árið
2005. Ljóst er hvert hugur heilbrigðisráðherra stefnir. Sjúkraflugvél fyrirfinnst ekki lengur á Ísafirði. Þá segir í samningnum: ,,Orkufyrirtæki í Norðvesturkjördæmi verði sameinuð.
Starfsemi Rarik á Vesturlandi og Norðurlandi vestra verði
sameinuð Orkubúi Vestfjarða hf. Höfuðstöðvar fyrirtækisins
verði á Ísafirði.“ Ákvörðun stjórnvalda um að sameina Orkubú
Vestfjarða, Landsvirkjun og Rafmagnsveitur ríkisins er ekki
í takt við framan greinda yfirlýsingu. Vart getur Iðnaðarráðherra borið því við að samningurinn hafi ekki verið kynntur
fyrir ráðuneytinu! (Líkt og heilbrigðisráðherra gerði) Iðnaðarráðherra, sem skrifaði undir Vaxtarsamninginn, að því er
ætla verður í nafni ríkisstjórnarinnar allrar, á þó einn leik á
borði til að bjarga sér fyrir horn, gangi þetta eftir: Höfuðstöðvar hins sameinaða fyrirtækis O.V., Landsvirkjunar og
Rarik verði á Ísafirði!
Fleira mætti til taka. Hvað líður lagasetningu varðandi
Fjölmenningarsetur Vestfjarða, sem setja átti vorið 2005, en
hefur ekki séð dagsins ljós? Fjölgaði störfum á Vestfjörðum
við færslu fjölda starfa frá Fiskistofu í Reykjavík til landsbyggðarinnar? Ekki aldeilis. Þegar upp var staðið var útkoman
í mínus fyrir Vestfirði! (Látum að sinni liggja á milli hluta
fyrirheit um úrbætur í samgöngum. Í þeim efnum þarf heldur
betur að taka til hendinni ef standa á við stóru orðin.)
Það verður ekki öðru trúað en að niðurstaða skoðanakönnunar BB um Vaxtarsamninginn sé stjórnvöldum áhyggjuefni.
Tími til yfirbóta er enn fyrir hendi.
s.h.

orðrétt af netinu

Samstaða gyðinga

Það er erfitt að lýsa þeim tilfinningum og þeim hughrifum sem
ég hef fengið að njóta í þessu „Landi Guðs“ s.l. 25 ár. Ég hef fengið
að sjá og upplifa miklar breytingar í þessu landi sem hefur þurft að
verjast óvinum, sem hafa viljað eyða og deyða land og þjóð frá
stofnun þess árið 1948. Frá fyrsta degi, 14. Maí-mánaðar, réðust 5
arabaríki á þetta litla nýfædda land, með það eitt í huga að útrýma
því. Þeim tókst það ekki. Síðan hafa mörg stríð átt sér stað, en
samstaða gyðinga og trú þeirra hefur alltaf gefið þeim sigur. [...]
En því er ekki hægt að neita að hópur öfgafullra, ofstækismanna
t.d. Hamas samtökin og Islam-heilagt stríð sem hafa aðsetur á
Gasa-svæðinu, neita að semja frið við Ísrael og munu halda áfram
baráttu sinni gegn Ísrael og gyðingum, sem þeir segja að hafi stolið
landi þeirra. Þeir muni ekki hætta fyrr en að þeir hafa fengið alla
„Palestínu“ til baka og gert Jerúsalem að höfuðborg sinni. Abu
Mazen, Abbas, á í miklum erfiðleikum með þessa óvini Ísraels og
gæti farið svo að þeir heygi stríð við hvorn annan.

Fjölmennt og fjörugt
Hlíðarvegspúkamót
Hlíðarvegspúkar komu
saman á laugardagkvöld
og skemmtu sér og sínum.
Þetta er í sjöunda skipti
sem núverandi og fyrrverandi íbúar við þessa götu
koma saman og rifja upp
gamla tíma. Eins og áður
var reist samkomutjald á
leikskólalóðinni ofan Hlíðarvegar. Þar var grillað og
síðan tóku við skemmtiatriði. Undanfarin ár hafa
Hlíðarvegspúkarnir heiðrað nokkra frumherja úr
götunni. Með því hafa þeir
viljað þakka uppeldið og
um leið það umburðarlyndi sem fullorðna fólkið
þurfti að sýna börnum sínum og annarra. Uppátæki
barnanna var af ýmsum
toga sem ekki var sjálfgefið
að féllu öllum í geð. Að
þessu sinnu voru heiðruð
hjónin Rebekka Stígsdóttir
og Sturla Halldórsson,
Þóra Benediktsdóttir og

Jónatan Arnórsson, Alda
Ólafsdóttir og að síðustu
Svava Guðmundsdóttir.
Að vanda var mikið sungið
enda hafa margir tónlistarmenn alist upp í götunni.
Þá var frumfluttur hátíðarsöngur Hlíðarvegspúka
sem Guðríður Guðmundsdóttir samdi. Hápunktur
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kvöldsins var þegar Karlakórinn Ernir kom óvænt
labbandi upp brekkuna og
skemmti gestum með
nokkrum lögum. Á annað
hundrað gestir sóttu samkomuna og voru margir
þeirra komnir langt að.
Þetta uppátæki Hlíðarvegspúka hefur skotið rót-

um og því er ekki að neita
að púkar úr öðrum götum
bæjarins öfundi þá töluvert þó að það verði nú
seint viðurkennt opinberlega. Þorsteinn J. Tómasson kom við í grillveislunni
og tók þar meðfylgjandi
myndir.
– hj@bb.is
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Slógi sturtað í höfnina á Suðureyri með vitund yfirvalda
Fiskslógi er sturtað fram af
brjótnum í Suðureyrarhöfn
með vitund yfirvalda á sama
tíma og gengið er hart fram í
koma í veg fyrir að slógi sé
hent í höfnina á Ísafirði. Málið
er snúið að sögn starfsmanns
Heilbrigðiseftirlitsins því lögum samkvæmt er leyfilegt að
koma slóginu til vinnslu. Engin slík verksmiðja er til staðar
á norðanverðum Vestfjörðum.
Um nokkurt skeið hefur fiskslógi sem til fellur við slægingu á Suðureyri verið fargað
með því að sturta því fram af
brjótnum.
Síðustu vikur hefur einnig
verið ekið þangað slógi frá

fleiri stöðum. Reynt hefur verið að sæta sjávarföllum þannig
að slógið berist til hafs. Hins
vegar hefur að sögn íbúa á
Suðureyri þeim tilfellum farið
fjölgandi þar sem ekki er gætt
sjávarfalla og hefur því slóg
borist inn fjörðinn með tilheyrandi umhverfismengun. Þykir
íbúum súrt í broti að slóg skuli
flutt frá öðrum stöðum og fargað með þessum hætti.
Guðmundur Kristjánsson
hafnarstjóri segist vita af málinu en þessi losun sé ekki framkvæmd með leyfi hafnarinnar.
Aðspurður hvort hafnaryfirvöld hafi eitthvað gert til þess
að stöðva losun á slóginu segir

hann svo ekki vera. Á Ísafirði
hafa hafnaryfirvöld hins vegar
ítrekað bann við hvers konar
losun í höfnina. Aðspurður
hvort ekki gildi sömu reglur í
öllum höfnum sveitarfélagsins
segir Guðmundur að svo eigi
að vera. Hins vegar séu menn
í erfiðri aðstöðu í þessu máli.
Ekki sé hafnarinnar að farga
úrgangi en í þessu tilfelli hafi
menn reynt að haga losun með
tilliti til sjávarfalla.
Helga Friðriksdóttir starfsmaður Heilbrigðiseftirlits
Vestfjarða segir eftirlitið vita
af málinu. „Í þessu máli eru
mönnum settar mjög þröngar
skorður. Í raun er einungis

heimilt að losa slóg til vinnslu
í verksmiðjum en slíkar verksmiðjur eru ekki til staðar á
svæðinu. Skipum er hins vegar

Suðureyri við Súgandafjörð.
ekki gert skylt að koma með
slógið að landi. Þarna er því
um erfitt mál að ræða sem
reynt hefur verið að leysa. Ég

veit til þess að hagsmunaaðilar
hafa verið að vinna að lausnum
en því miður hafa þær ekki
fundist ennþá“, segir Helga.

Viðbragðstími vegna sjúkraflugs á Vestfjörðum

Gæti hæglega aukist mjög
í slæmum veðurskilyrðum
Ljóst má telja að viðbragðstími vegna sjúkraflugs frá
Vestfjörðum geti hæglega
aukist mjög í slæmum veðurskilyrðum að vetri til verði
flugvél ekki staðsett á Ísafirði
eins og verið hefur í áratugi.
Eins og sagt hefur verið frá er
í nýjum útboðsskilmálum
vegna sjúkraflugs á landsbyggðinni ekki gert ráð fyrir
því að sjúkraflugvél verði staðsett á Ísafirði heldur verður
miðstöð sjúkraflugs á Akureyri.
Hvorki Ísafjarðarflugvöllur
né Þingeyrarvöllur eru búnir
til blindflugslendinga þó vonast sé til að sá síðarnefndi verði
næturflugshæfur þegar endurbótum á honum líkur í haust.
Þó ekki sé hægt að lenda er

yfirleitt hægt að taka á loft frá
þessum völlum í blindflugsskilyrðum sem algeng eru á
veturna. Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra sagði í samtali við blaðið
fyrir skömmu að stefnt væri
að því að gera samning við
Landhelgisgæsluna um að
þyrlur hennar yrðu til staðar
ef á þyrfti að halda í sjúkraflugi.
Á það er rétt að benda að þó
þyrlur Landhelgisgæslunnar
og setuliðsins á Keflavíkurflugvelli séu góðar, geti athafnað sig í slæmum veðurskilyrðum og hafi margoft
bjargað mannslífum, hafa þær
m.a. þann ókost að þola talsvert minni ísingu en fastvængja flugvélar og þurfa því

iðulega að fara siglingaleið
milli landshluta í óhagsstæðum skilyrðum. Þetta veldur því
að sjálfsögðu að flugið tekur
talsvert lengri tíma en ella.
Þar að auki er flugtími á þyrlum Landhelgisgæslunnar
margfalt dýrari en flugtími á
þeim vélum sem hingað til
hafa verið notaðar í sjúkraflugi
á Vestfjörðum.
Nefnt skal eitt dæmi. Að
kvöldi 11. janúar árið 2000
þurfti að senda alvarlega veika
konu frá Ísafirði til Reykjavíkur. Sjúkraflugvél hafði verið send suður til skoðunar og
misfarist að hafa aðra vél tiltæka á svæðinu. Veður var
slæmt og illmögulegt að lenda
á Ísafirði og var brugðið á það
ráð að óska eftir þyrlu Land-

helgisgæslunnar rétt fyrir miðnætti. Á leið þyrlunnar vestur
þurfti áhöfnin að þræða fyrir
annes og tók flugið um tvær
klukkustundir. Á bakaleiðinni
hafði veður lagast mikið og
var þá hægt að fljúga beinustu
leið til Reykjavíkur. Það flug
tók um klukkustund og lenti
þyrlan við Borgarspítalann í
Reykjavík um kl. 5 um morguninn, rúmum 5 klukkustundum eftir að óskað var eftir
flutningi.
Þessu til viðbótar má geta
þess að um 50 kílómetrar eru
á milli Fjórðungssjúkrahússins
á Ísafirði og Þingeyrarflugvallar sem rætt er um sem varavöll
fyrir sjúkraflug.
– halfdan@bb.is

Blaðamaður

Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar

Óskar skýringa á útgáfu götukorts
Atvinnumálanefnd Ísafjarðarbæjar hefur óskað eftir greinargerð frá starfsmanni nefndarinnar vegna útgáfu götukorts
af Ísafjarðarbæ, Bolungarvík
og Súðavík. Nefndin vill fá
skýringar á kostnaði og hvernig kortið var unnið að því er
fram kemur í bókun nefndarinnar. Elías Guðmundsson formaður nefndarinnar segir
nefndina óánægða með ýmis
atriði við útgáfu kortsins og
því hafi verið óskað eftir skýringum. Um þær verði síðan
fjallað þegar þær hafa borist
nefndinni. Að öðru leyti vildi
Elías ekki tjá sig um málið.
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Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
Eftir því sem næst verður unarfé nefndarinnar án þess
komist mun ýmiskonar óná- að hún hafi í raun gefið til
kvæmni og villur í götukortun- þess heimild. Götukortið hefur
um hafa farið fyrir brjóstið á að geyma kort af öllum þéttnefndarmönnum og einnig sú býliskjörnum Ísafjarðarbæjar
staðreynd að fjármunir til auk Bolungarvíkur og Súðaverksins eru teknir af ráðstöf- víkur. Einnig er vegakort af
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Ísafjarðarflugvöllur. Ljósm: Grétar Sigurðsson.

Vestfjörðum. Þá eru til staðar
auglýsingar frá nokkrum fyrirtækjum í ferðaþjónustu.
Rúnar Óli Karlsson ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar
segir starfsmenn Upplýsingamiðstöðvar ferðamála hafa
safnað auglýsingum í kortið
en götukortin hafi verið unnin
af Ólafi Valssyni. Hann segir
nokkrar villur hafa komið í
ljós að lokinni prentun sem sé
afar leitt. Rúnar Óli segir heildarkostnað við útgáfuna um 350
þúsund krónur og hlutur Ísafjarðarbæjar sé rúmar 100 þúsund krónur sem komi af fjárframlagi til ferðamála.

6.4.2017, 09:44

H-prent ehf., óskar eftir að ráða blaðamann í fullt starf á Bæjarins besta og bb.is.
Um er að ræða krefjandi en skemmtilegt
starf fyrir réttan aðila. Skilyrði er að viðkomandi hafi gott vald á íslensku og rituðu
máli, sé snöggur að vinna, hafi reynslu af
hliðstæðum störfum og gjarnan menntun
sem kemur að gagni.
Viðkomandi þarf að hafa gott fréttamat
og hafa mikinn áhuga á mannlífi líðandi
stundar. Skilyrði er að viðkomandi sé eða
verði búsettur á svæðinu.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist H-prenti
ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafirði eða á tölvupósti
á netfangið bb@bb.is fyrir 20. ágúst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón J.
Sigurðsson í síma 456 4560.

Steinfreðinn
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Guðmundur Hjaltason, eða
Gummi Hjalta, eins og hann
er betur þekktur, hefur verið
tónlistarmaður til fjölda ára
og þekkja Ísfirðingar og nærsveitungar vel til hans ljúfu en
jafnframt sem rokkuðu gítartóna. Hann hefur verið meðlimur í ýmsum hljómsveitum
en einnig spilað sóló.
– Hvenær byrjaðir þú fyrst
að fikta tónlist?
„Ég byrjaði mjög ungur að
aldri, um 11 ára gamall. Svo
var ég eitthvað að spila í gangfræðaskólanum en byrjaði
ekkert af alvöru fyrr en að
honum loknum, þegar ég var
16 ára gamall. Þá stofnuðum
við hljómsveitina Gabríel.
Hljómsveitin var við lýði
alveg til 1982 en svo endurstofnuðum við hana fyrir um
það bil 5 árum. Ég hef nú líka
verið í nokkrum öðrum hljómsveitum eins og Dolby og
Rock og Co. Einnig hefur
maður stokkið til eitt og eitt
kvöld og spilað með ýmsum
til að leysa af og annað.
Undanfarin ár hef ég mestmegnis verið að spila sóló.
Hljómsveitarmarkaðurinn er
svo lítill hér vestra að þægilegra er að vera bara einn. Litlir
staðir eru í miklu meiri sókn
heldur en þeir stærri. Það er
einnig hagkvæmara fyrir einstaklinginn að fara á skemmtistað án þess að þurfa borga sig
inn og geta bara komið inn í
hversdagsfötunum og slakað
á. Mér finnst mun skemmtilegra að spila á litlum stöðum,
þá nær maður fólkinu betur.
Tala nú ekki um þegar maður
hefur það nánast í fanginu eins
og til dæmis á Langa Manga.
Ég kann því mjög vel að spila
einn. Ég slaka vel á við að
spila og verð aldrei kolvitlaus
í skapinu því ég fæ svo mikla
útrás við það.
Þegar bjórinn var leyfður
þá byrjuðum við Halli, Jón
Hallfreð Engilbertsson, að
spila á pöbb. Þá spiluðum við
fimmtudaga og sunnudaga á
pöbbnum og svo með hljómsveitinni föstudag og laugardag. Þetta stunduðum við í
fleiri mánuði.”
– Hefur þú alltaf spilað á
gítar?
„Ég spilaði nú líka á bassa í
mörg ár. Það æxlaðist þannig
að bassaleikari hljómsveitar
sem ég spilaði með dó á miðju
balli. Þá greip ég bassann og
leysti hann af. Hann var látinn
fara í kjölfarið og ég kom í
hans stað í nokkur ár.“

Steinfreðinn á sviði
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– Þú hefur spilað með nær
öllum tónlistarmönnum á
norðanverðum Vestfjörðum,
er það ekki rétt?
„Jú, langflestum. Svo hljóp
ég nú einu sinni í skarðið fyrir
Egil Ólafsson með Stuðmönnum. Það var frekar skondið.
Hann komst ekki á sama tíma
vestur og hljómsveitin þar sem
hann var að leika í leikriti.
Svo var ekki flogið seinna um
kvöldið og hljómsveitina vantaði söngvara. Ég var eitthvað
að bauka í Krúsinni þegar Dúi,
Steinþór Friðriksson, kom
askvaðandi og spurði hvort ég
vildi ekki fara inn í Hnífsdal
þegar ég væri búinn. Þar sem
ég er mikill já-maður samþykkti ég það. Ég fór heim,
skipti um föt og dreif mig svo
út í Hnífsdal. Ég var svo stressaður að ég held ég hafi aldrei
skolfið eins mikið á ævinni.
Ég staulaðist á sviðið og söng.
Það gekk vel þó ég væri steinfreðinn á sviðinu og fóturinn á
mér titraði af stressi. Ragnhildur Gísladóttir var að ýta
við mér annað slagið til að
reyna fá mig til að hressa mig
við. Matthildur kona mín var
einmitt stödd í salnum og var
á tali við einhvern ballgestinn.
Þegar hún spurði hvernig honum fyndist söngurinn svaraði
hann því til að þetta væri nú
bara fínt. Svo varð honum litið
upp á svið þar sem hann sá
mig og varð alveg furðu
lostinn. Þetta var mjög
skemmtilegt. Stuðmenn komu
svo aftur vestur árið eftir og
þá söng ég eitt lag með Agli
Ólafssyni.”

með Stuðmönnum
upp að manni eftir ball og tjáir
okkur að þetta hafi verið svo
flott hjá okkur að þau hafi bara
setið kyrr og hlustað“, segir
Guðmundur og hlær.
„Ég man nú ekki eftir neinu
skondnu atviki sem hefur
gerst, annað hvort gleymir
maður atvikunum strax eða
þær frásagnir eru ekki birtingarhæfar.“
– Hvað er það versta sem
getur komið fyrir tónlistarmann á balli?
„Tvímælalaust að fá hljóðnemann í tennurnar. Það er
mjög vont og það er töluverð
hætta á því á litlum stöðum
þegar mikið af fólki er á dansgólfinu. Þá hefur komið fyrir
að tennur hafi brotnað við slík
slys. Það hefur þó aldrei hent
mig.
Ég hef spilað í brúðkaupum
og partýum hjá vinum. Það er
mjög stressandi að spila í brúðkaupum. Þar má ekkert klikka
því grafarþögn er í kirkjunni.
Það er nú skondið að segja frá
því að eitt sinn þegar ég var að
spila í brúðkaupsveislu þá var
boðið upp á bollu sem var aðeins of sterk. Ég drekk aldrei
mikið þegar ég er að spila því
þá missir maður tilfinninguna
fyrir því sem maður er að gera.
En þarna áttaði ég mig ekki á
því fyrr en ég var byrjaður að
spila að allt í einu var ég farinn
að finna á mér. Áður en ég
vissi af datt ég aftur á bak og
féll bakvið blómapott. Ég stóð
samt strax upp aftur og hélt
áfram að spila.“

Dreymt um
að meika það

Skrallað
fram á morgun
„Mér finnst að skemmtanahaldið á Íslandi þyrfti að byrja
fyrr á kvöldin. Eins og úti í
löndum þar sem byrjað er að
spila um kl. 8 á kvöldin og
hætt á miðnætti. Menn eru fínir
daginn eftir í staðinn fyrir að
skralla fram á morgun. Gott
dæmi um það hve seint fólk
fer að skemmta sér hérlendis
er þegar við vorum að spila á
Eyrinni á Ísafirði einu sinni
sem oftar. Klukkan var að
verða hálf tvö og örfáar hræður
í salnum. Við ákváðum því að
hætta og einn hljómsveitarfélaginn skrapp á klósettið.
Hann var nú ekki lengi þar en
þegar hann kom til baka varð
varla þverfótað fyrir fólki.
Staðurinn hafði fyllst á svipstundu. Það var alveg með
ólíkindum. Þetta sýnir bara
hvað fólk er að mæta seint.
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Það þarf að koma börnunum
fyrir og hafa sig til. Er ekki að
mæta í partý fyrr en um 10 og
svo ekki á ball fyrr en seint og
síðar meir. Svo er nauðað í
hljómsveitinni að spila lengur.”

Alltaf fiðringur í maganum
– Er ekki mikið um skondin

atvik þegar hlutirnir ganga
úrskeiðis í tónlistarbransanum?
„Ég er nánast alltaf með
fiðring í maganum áður en ég
fer að spila og þegar ég er ekki
með í maganum þá klikkar
eitthvað. Ég finn það alveg á
mér. Ef ég verð ekki stressaður
þá er eitthvað að. Kannski er
þetta orðin hjátrú hjá manni.
En flestir í bransanum segja
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það sama. Ef maður er algjörlega kokhraustur og vottar ekki
fyrir stressi hjá manni þá mætir
enginn á ball eða prógrammið
fellur ekki í kramið hjá ballgestum. Stundum kemur þó
fyrir að við erum að spila og
allir sitja grafkyrrir meira eða
minna allt ballið. Þá lítum við
stressaðir hver á annan og
hugsum: Nú erum við eitthvað
að klikka. En svo kemur fólk

– Er aldrei beðið um lög
sem hljómsveitinni finnst
mjög leiðinlegt að spila?
„Það er nú þannig að þegar
manni finnst lagið leiðinlegt
þá er maður farinn að spila
það vel. Í raun á að æfa lag
það oft að maður fái hundleið
á því og kryfja það til mergjar.
Hitt er svo annað mál að mörg
af lögunum sem eru vinsæl í
dag eru hrútleiðinleg, en maður spilar þau fyrir því. Við
erum að spila fyrir fólkið ekki
okkur sjálf.”
– Hefur eitthvað af tónlist
þinni verið gefið út?
„Við lékum eitt lag inn á
safnplötu einhvern tímann.
Lagið varð allt örðuvísi í endanlegri útgáfu. Við lékum það
rokkað en þegar hljóðverið
hafði lokið við það hljómaði
það eins og diskólag.“
– Var það aldrei draumurinn
að „meika það“?
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Togaraskipstjórar
horfnir af listanum

Sú var tíðin að togaraskipstjórar röðuðu sér í nokkur
af efstu sætum yfir hæstu
skattgreiðendur á Vestfjörðum og á lista yfir tekjuhæstu
sjómenn. Þeir dagar eru liðnir
ef marka má lista yfir 2.400
tekjuhæstu Íslendingana sem
gefinn er út af Frjálsri verslun. Samkvæmt þeim lista eru
tekjuhæstu sjómenn með um
2 milljónir króna í tekjur á
mánuði. Sá sem kemst hæst

á listann af Vestfirðingum er
innan við hálfdrættingur við
þann hæsta. Það er Jón Árnason skipstjóri á Vestra frá Patreksfirði með 904 þúsund krónur í tekjur á mánuði. Þeir sem
komast á listann frá Vestfjörðum eru:
Jón Árnason skipstjóri á
Vestra með 904 þúsund krónur
á mánuði, Páll Halldórsson
skipstjóri á Páli Pálssyni með
876 þúsund krónur á mánuði,

Egill Jónsson skipstjóri í Bolungarvík með 842 þúsund
krónur á mánuði, Finnbjörn
Elíasson skipstjóri á Halla
Eggerts með 760 þúsund krónur á mánuði, Jónatan Ingi Ásgeirsson skipstjóri á Andey
með 654 þúsund krónur á mánuði, Gunnar Arnórsson skipstjóri á Júlíusi Geirmundssyni
með 641 þúsund krónur á
mánuði, Ómar Ellertsson skipstjóri á Júlíusi Geirmundssyni

með 625 þúsund krónur á
mánuði, Skúli Elíasson skipstjóri með 624 þúsund krónur á mánuði og Heiðar Jóhannsson sjómaður á Júlíusi
Geirmundssyni með 473
þúsund krónur á mánuði.
Þess skal getið að listinn
er ekki tæmandi yfir tekjuhæstu einstaklinga í þessari
atvinnugrein en ljóst er þó
að togaraskipstjórar bera
ekki af eins og áður var.

Starf bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar er með hæst launuðustu sveitarstjórnarstörfum á landinu ef marka má álagningaskrár.

„Ég held að það sé draumurinn hjá öllum tónlistarmönnum. En það er annað mál að
láta vaða á það. Maður þarf að
vera svolítið bilaður til að fara
út í þetta af öllum mætti. Það
tekur langan tíma að hasla sér
völl og kostar mikið erfiði. Ég
átti alltaf kærustu svo ég fór
aldrei út til að reyna að slá í
gegn. Það voru ógurlegar
vegalengdir í okkar augum að
fara yfir á Patreksfjörð. Ég hef
spilað út um alla Vestfirði.
Alltaf jafn gaman að koma á
nýja staði.
Ég hef líka nokkrum sinnum
farið á humarhátíð á Höfn í
Hornafirði með kunningjum
mínum. Þar komu við okkur
fyrir á umferðareyju og settum
hatt á jörðina til að safna framlögum í. Einn þeirra spilar á
mandólín og gítar, annar spilar
á litla harmónikku, ég á gítar
og sá fjórði á flautu. Við spiluðum alls konar lög og fengum
nóg fyrir nokkrum bjórum
allavega. Við höfum ekki farið
síðustu tvö árin og þá var líst
eftir okkur. Við vonumst til
að komast á næsta ári.
Svo var ég í Króatíu með
kunningja mínum á síðasta ári
og við ætluðum að kaupa okkur gítara. Við höfðum leitað
okkur upplýsinga á netinu og
fundið hljóðfærabúð. Hún var
aldrei opin þegar við vorum í
bænum og svo loks þegar við
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komust inn var ekkert til sem
okkur langaði í. Við ferðuðumst því með almenningsvagni til að finna aðra búð.
Engin loftræsting og við
gjörsamlega að leka niður. Við
plömmuðum upp einhverja
brekku þar sem okkur var sagt
að verslunin væri í íbúðarhverfi. Þá fundum við hljóðfærabúð og sinn gítarinn hvor
sem við vildum kaupa. Þetta
var allt frekar frumstætt og
ekki hægt að nota nein krítarkort. Vinur minn var með peninga á sér og gátum við því
fest kaup á gíturum. Við hlupum á sandölunum niður brekkuna til að ná rútunni aftur í
bæinn með hundgána á eftir
okkur því þarna voru hundar í
hverjum garði. Búðareigandinn kom svo með gítarana, sem
kostuðu nú ekki mikið, í heimsendingu á hótelið okkar.
– Áttir þú þér eitthvað átrúnaðargoð þegar þú varst yngri?
„Ástæðan fyrir því að ég fór
út í tónlistina til að byrja með
var frændi minn Ólafur Guðmundsson heitinn sem var
söngvari hjá BG. Manni fannst
svo mikill ævintýraljómi yfir
þessu.”
Og sá ævintýraljómi er
greinilega ekki alveg dofnaður, því enn er Guðmundur
önnum kafinn við spilamennskuna flestar helgar.
– thelma@bb.is
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Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar meðal
hæst launuðustu sveitarstjórnarmanna
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar er í hópi
hæst launuðustu sveitarstjórnarmanna á landinu ef marka
má lista yfir tekjur þeirra sem
birtist í tekjublaði Frjálsrar
verslunar. Á síðasta ári var
hann með 895 þúsund krónur
í tekjur á mánuði.
Meðal þeirra sem hærri laun
hafa eru Kristján Þór Júlíusson
bæjarstjóri á Akureyri sem var
með 1.177 þúsund krónur í
tekjur á mánuði, Árni Sigfús-

son bæjarstjóri í Reykjanesbæ
sem var með 1.132 þúsund
krónur á mánuði, Jónmundur
Guðmarsson bæjarstjóri á Seltjarnarnesi sem var með 1.010
þúsund krónur á mánuði og
Einar Njálsson bæjarstjóri í
Árborg sem var með 943 þúsund krónur í tekjur á mánuði.
Af bæjarstjórum sem er
lægra launaðir en bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ má nefna að
Guðmundur Bjarnason bæjarstjóri í Fjarðabyggð var með

888 þúsund krónur á mánuði,
Lúðvík Geirsson bæjarstjóri í
Hafnarfirði var með 883 þúsund krónur á mánuði, Gísli
Gíslason bæjarstjóri á Akranesi var með 785 þúsund krónur á mánuði og Steinunn Valdís Óskarsdóttir borgarstjóri
var með 705 þúsund krónur í
tekjur á mánuði. Bæjarstjórinn
í Vestmannaeyjum, Bergur
Elías Ágústsson, var með 618
þúsund krónur á mánuði og
Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri

á Grundarfirði var með 546
þúsund krónur á mánuði.
Af öðrum sveitarstjórnarmönnum á Vestfjörðum sem
eru á lista Frjálsrar verslunar
eru Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri á Hólmavík sem var með
363 þúsund krónur í tekjur á
mánuði og Ólafur Kristjánsson
fyrrverandi bæjarstjóri í Bolungarvík sem var með 358
þúsund krónur í tekjur á mánuði á síðasta ári.
– hj@bb.is
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Sparisjóðsstjórinn í Bolungarvík tekjuhæstur bankamanna
Ásgeir Sólbergsson sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Bolungarvíkur hefur hæstu tekjur bankamanna á Vestfjörðum ef marka má tekjulista
Frjálsrar verslunar. Ásgeir
var með 915 þúsund krónur í

tekjur á mánuði.
Næstur í röðinni er Angantýr Valur Jónasson sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Vestfirðinga
með 883 þúsund krónur á mánuði, Hallgrímur Magnús Sigurjónsson útibússtjóri Íslands-

banka var með 569 þúsund
krónur á mánuði, Brynjólfur
Þór Brynjólfsson útibússtjóri
Landsbankans var með 566
þúsund krónur á mánuði,
Jensína Kristjánsdóttir starfsmaður Sparisjóðs Vestfirðinga

6.4.2017, 09:44

var með 481 þúsund krónur
á mánuði og Þorbjörg Magnúsdóttir útibússtjóri KB
banka á Hólmavík var með
414 þúsund krónur á mánuði
í tekjur.
– hj@bb.is
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Listi Frjálsrar verslunar yfir hæstu skattgreiðendur á Vestfjörðum

LAUS STÖRF Í GRUNNSKÓLANUM
Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar:
100% kennarastaða í raungreinum í
8.-10. bekk.
70% kennarastaða í raungreinum og
upplýsingatækni á miðstigi.
Staða stuðningsfulltrúa (50-60%) í
bekk. Um er að ræða almenna aðstoð
í bekk.
100% staða skólaliða. Starf við þrif,
gæslu og fleira.
25% starf í Dægradvöl eftir hádegi.
Um er að ræða gæslu í vistun yngstu
barnanna.
Umsóknir skulu hafa borist til skólans
12. ágúst.
Upplýsingar gefa skólastjórnendur í
síma 450 3100.
SKÓLASETNING
Grunnskólinn á Ísafirði verður settur
fimmtudaginn 25. ágúst. Nemendur
skulu mæta á sal skólans sem hér
segir:
8.-10. bekkur kl. 08:00.
6. og 7. bekkur kl. 09:00.
4. og 5. bekkur kl. 10:00.
2. og 3. bekkur kl. 11:00.
Kennarar munu boða nemendur 1.
bekkjar og foreldra sérstaklega.
Innkaupalistar og frekari upplýsingar
eru aðgengilegir á heimasíðu skólans.
Skólastjóri.

bb.is

– lifandi
vestfirskur
fréttavefur

Einar Valur tekjuhæstur framkvæmdastjóra
Einar Valur Kristjánsson
framkvæmdastjóri Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. í Hnífsdal var tekjuhæstur framkvæmdastjóra á Vestfjörðum
á síðasta ári ef marka má lista
Frjálsrar verslunar yfir tekjuhæstu menn landsins. Tekjur
hans voru 1.070 þúsund krónur
á mánuði. Næstur á listanum
er Kristján Haraldsson orkubússtjóri með 940 þúsund
krónur í tekjur á mánuði.
Hinrik Kristjánsson framkvæmdastjóri Kambs var með
705 þúsund krónur í tekjur á
mánuði, Jóhann Jónasson
framkvæmdastjóri 3X-Stáls
var með 627 þúsund krónur á
mánuði, Einar Jónatansson
framkvæmdastjóri Gnár var
með 608 þúsund krónur á mánuði, Ólafur B. Halldórsson
framkvæmdastjóri Ísfangs var
með 606 þúsund krónur á mánuði, Sigurður Viggósson fram-

Einar Valur Kristjánsson fyrir framan Hraðfrystihúsið-Gunnvör hf.
kvæmdastjóri Odda hf. var var með 384 þúsund krónur á
Rétt er að taka fram að listi
með 557 þúsund krónur á mán- mánuði og Sævar Óskarsson Frjálsrar verslunar er ekki
uði, Örn Ingólfsson fyrrver- framkvæmdastjóri Pólsins var tæmandi yfir framkvæmdaandi framkvæmdastjóri Póls með 318 þúsund krónur.
stjóra á Vestfjörðum.

Listi Frjálsrar verslunar yfir hæstu skattgreiðendur á Vestfjörðum

Einar Kristinn Guðfinnsson
tekjuhæstur alþingismanna
Einar Kristinn Guðfinnsson
er tekjuhæstur alþingismanna
á Vestfjörðum ef marka má
tekjublað Frjálsrar verslunar.
Á síðasta ári hafði hann 744
þúsund krónur í tekjur á mánuði. Guðjón A. Kristjánsson
var með 668 þúsund krónur í
tekjur, Kristinn H. Gunnarsson

Einar K. Guðfinnsson.

var með 592 þúsund krónur
og Einar Oddur Kristjánsson
var með 521 þúsund krónur í
tekjur á mánuði.
Af öðrum þingmönnum NVkjördæmis má nefna að Sturla
Böðvarsson ráðherra var með
884 þúsund krónur í tekjur á
mánuði, Anna Kristín Gunn-

arsdóttir var með 674 þúsund
krónur í tekjur, Magnús Stefánsson var með 567 þúsund
krónur, Jóhann Ársælsson var
með 486 þúsund krónur, Jón
Bjarnason með 429 þúsund
krónur og Sigurjón Þórðarson
var með 420 þúsund krónur í
tekjur á mánuði. – hj@bb.is

form og dreifið oreganóinu
yfir. Bakið í ofni í um 40 mín.
Kryddið með salti og pipar.

200 g rjómaostur
Rjómi eða mjólk til þynningar

Sósa

Bræðið ostana við vægan
hita og þynnið með mjólk eða

rjóma eftir smekk.
Við skorum á Öldu Agnesi
Gylfadóttur og Bergvin
Gunnlaugsson á Þingeyri að
taka að sér næstu sælkeramáltíð.

Sælkeri vikunnar · Nanný Arna Guðmundsdóttir á Ísafirði

Kjúklingur og íslenskt grænmeti
Sælkeri vikunnar býður
upp á uppskrift af kjúkling
og gulrætur og kartöflur sem
meðlæti. Uppskriftin er ætluð fyrir um það bil fjóra og
segir Nanný íslenskt grænmeti sérstaklega ljúffengt til
matargerðar. Þá mælir hún
með að bera réttinn fram
með salati. Þá sé gott að
hafa salatið spínat og nýja
íslenska tómata.

Kjúklingur
4 stórar kjúklingabringur,
úrbeinaðar og hamflettar
2. msk sítrónusafi
2. tsk ólífuolía
2 hvítlauksrif
1 tsk. þurrkað basil
1 tsk. cayenne-pipar eða
eftir smekk.
1 tsk. teriyaki-sósa eða
saltsnautt afbrigði

32.PM5

Hreinsið bringurnar vel og
breiðið úr þeim í grunnt eldfast
fat. Blandið saman sítrónusafa, hvítlauk, ólífuolíu, basil,
cayennepipar og teryaki-sósu
og hellið yfir bringurnar. Veltið bringunum vel upp úr blöndunni þannig að hún þeki þær
allar. Best er að loka fatinu og
geyma það í ísskáp til næsta
dags, en ef tíminn er naumir er
líka hægt að baka bringurnar
upp úr blöndunni. Eldist í ofni
eða á útigrilli í 6 mín. á hvorri
hlið.

Gulrætur
8 meðalstórar gulrætur
2 tsk. af Cumin
2. msk smjör
Salt og pipar
Afhýðið gulrætur og skerið

10

þær í fremur þunnar sneiðar.
Sjóðið þær þar til þær eru vel
meirar. Bræðið smjörið á
pönnu, hrærið cuminið saman við og látið krauma þar til
Cuminið fer að ilma. Bætið
gulrótarsneiðunum á pönnuna, kryddið með pipar og
salti og látið krauma við meðalhita þar til gulræturnar eru
orðnar vel meirar.

Kartöflur
1 kg íslenskar kartöflur
½ lítri vatn + grænmetisteningur
hnefi af fersku oregano
salt og pipar
Hitið ofninn í 200°. Skerið
kartöflurnar í þunnar sneiðar,
gott er að hafa hýðið á þeim.
Setjið kartöflurnar og soðkraftinn í meðalstórt eldfast

Hálfur piparostur

6.4.2017, 09:44
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Brekkan var þéttsetin.

Hátt í 3000 manns á Listasumri

Hið árlega Listasumar í
Súðavík var haldið í sjöunda
sinn um helgina. Boðið var
upp á fjölbreytta menningarviðburði jafnt úr smiðjum

heimamanna sem landsþekktra listamanna. Þar má nefna
Ragnheiði Gröndal, Ellen
Kristjánsdóttur, hljómsveitina
Buff og Hermann Gunnarsson.

„Ég tel að hátt í 3000 manns
hafi farið í gegn á hátíðinni
allri en flestir viðburðir voru
vel sóttir. Ég er mjög sátt og
ánægð með viðbrögð fólks“,

Einleikurinn um Gísla Súrsson

Mikill áhugi meðal
erlendra ferðamanna
Einleikurinn Gísli Súrsson hefur verið fluttur á
enskri tungu í Edinborgarhúsinu í uppsetningu
Kómedíuleikhússins á Ísafirði frá því um miðjan júlí
og fengið góðar viðtökur.
„Mikill áhugi virðist vera
fyrir Íslendingasögunum
hjá útlendingunum, margir þeirra eru vel lesnir og
hafa lesið Gíslasögu, Njálu
og Laxdælu“, segir Elfar
Logi Hannesson, meðhöfundur og eini leikari
verksins. Gísli Súrsson var
frumsýndur á Þingeyri í
febrúar og hefur hlotið
mikið lof jafnt gagnrýnenda sem almennings.
Leikstjóri er Jón Stefán
Kristjánsson sem skrifaði
einnig leikgerðina ásamt
Elfari Loga. Sýningarnar
verða á miðvikudögum og
sunnudögum kl. 20:30 og
er hægt að nálgast miða
hjá Vesturferðum. Nánari
upplýsingar má finna á vef
Kómedíuleikshússins.
– thelma@bb.is

segir Pálína Vagnsdóttir,
skipuleggjandi Listasumarsins. Listasumar var sett að
kvöldi fimmtudags með opnun
listsýningar Sigríðar Rannveigar Jónsdóttur í þjónustumiðstöð bæjarins. Brekkan var
þéttsetin á varðeldi í fjörunni
á föstudagskvöld er Vagnssystur stýrðu leikjum og söng.
„Hátt í 300 manns hafa líklega
verið þarna saman komnir og
við fórum í leiki og sungum
söngva sem allir gátu sungið
með“, segir Pálína.
„Ég vil þakka öllum sem
komu að hátíðinni og þá sérstaklega fólkinu sem sótti
hana, án þess væri jú engin
hátíð“ sagði Pálína Vagnsdóttir í samtali við blaðið.
– thelma@bb.is

Gísli Súrsson talar jafnt á ensku og íslensku.

Tæpur þriðjungur byggðakvótans í ár til Vestfjarða
Tæpur þriðjungur byggðakvóta sem ákveðið hefur verið
að úthluta á næsta fiskveiðiári
kemur í hlut Vestfirðinga.
Samtals er úthlutað 4.010
tonnum af byggðakvóta og
renna 1.232 tonn til Vestfjarða. Til Brjánslækjar fara 5
tonn, Patreksfjarðar 103 tonn,
Bíldudals 140 tonn, Tálknafjarðar 70 tonn, Bolungarvíkur
98 tonn, Hnífsdals 37 tonn,
Þingeyrar 79 tonn, Suðureyrar
23 tonn og til Ísafjarðar 140

32.PM5

tonn auk 130 tonna sem renna
til Ísafjarðarbæjar í heild.
Þá fara 210 tonn til Súðavíkur, í Árneshrepp fara 5
tonn, á Drangsnes fara 52 tonn
og til Hólmavíkur 140 tonn. Í
reglugerð um úthlutun
byggðakvóta fiskveiðiárið
2005/2006 kemur fram að
ráðherra ráðstafar allt að 4.010
þorskígildislestum til stuðnings byggðarlögum sem lent
hafa í vanda vegna samdráttar
í sjávarútvegi eða skerðingar
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á heildaraflaheimildum.
Í reglugerðinni er kveðið á
um hvaða viðmið skuli ráða
skiptingu byggðakvótans milli
einstakra byggðarlaga og eru
þær reglur í grundvallaratriðum óbreyttar frá yfirstandandi
fiskveiðiári að því er kemur
fram í fréttatilkynningu sjávarútvegsráðuneytisins. Athygli
vekur að engum byggðakvóta
er úthlutað sérstaklega til Flateyrar að þessu sinni.
– hj@bb.is

6.4.2017, 09:44

Listasumarið var vel heppnað.
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til sölu er einbýlishúsið að Aðalgötu 49 á Suðureyri. Húsið
er 220m² á tveimur hæðum með
bílskúr. Tilboð óskast. Uppl. í
síma 845 0408.
Til sölu er Skoda Fabia Classic
árg. 2000, ekinn 90 þús. km.,
1400 cc slagrými, 5 dyra, beinskiptur. Verð kr. 670 þús. Uppl.
í síma 866 1334.
Til sölu er 3ja sæta, dökkbrúnn
Rubelli leðursófi. Spunkunýr,
enn í umbúðunum. Mjög fallegur, keyptur hjá Innlit. Verð kr.
120 þús. Uppl. í síma 820 3408.
Til sölu er gamall svartur leðursófi. Verð kr. 6.000. Einnig
furu sófaborð á kr. 3.000 og
tvö minni furuborð á kr. 1.000
pr. stk. Uppl. í síma 820 3408.

Fullt hús á tónleikum Ragnheiðar Gröndals
Fullsetið var á tónleikum
systkinanna Ragnheiðar og
Hauks Gröndal í íþróttahúsinu
í Súðavík á föstudagskvöld.
Þá fluttu þau íslensk þjóðlög
sem féllu vel í kramið hjá
áhorfendum en tónleikarnir
voru liður í Listasumri í Súðavík. Ragnheiður er í hópi bestu
söngkvenna á landinu í dag og
Haukur Gröndal er þekktur
fyrir hæfileika í klarínett- og
saxófónleik.
Ragnheiður er handhafi

Íslensku tónlistarverðlaunanna og fékk m.a. verðlaun
fyrir bestu plötuna og var valin
söngkona ársins 2004. Hún er
virkur þátttakandi í íslensku
tónlistarlífi og hefur sent frá
sér tvær sólóplötur. Haukur
hefur haldið úti eigin djasshljómsveitum og leikið með
þeim um öll Norðurlöndin og
Eistland. Auk þess hefur hann
komið fram með fjölda skandínavískra hljómlistarmanna.
– thelma@bb.is

Ragnheiður Gröndal er meðal bestu söngkvenna landsins í dag.

Til sölu eða leigu er lítið einbýlishús í Hnífsdal. Upplýsingar í
síma 896 3387.
Til leigu er lítið einbýlishús í
Króknum á Ísafirði. Upplýsingar í síma 844 8927.
Til sölu er bifreiðin LP-070 sem
er Toyota RAV árg. 03, ekin 35
þús. km. Upplýsingar í símum
858 8855 og 895 7121.

Nesvegur 9.

Einbýlishús í gömlu
byggðinni til sölu

Er að leita að brúklegum nettum húsgögnum í sumarhús.
Vantar sófa (helst hornsófa),
sófaborð, eldhúsborð, stóla,
rúm og fleira. Vinsamlegast
hafið samband í síma 892 1688.
Amsterdam er laust til leigu frá
1. september. Um er að ræða
2ja herb. fallegt einbýlishús
með innbúi við Sundstræti.
Gamalt hús fyrir gott fólk eða
sælkera. Uppl. gefur Kristinn í
síma 456 2268 og 895 3068.
Til leigu er 4 herb., 120m² íbúð
og 60m² íbúð. Lausar nú þegar.
Íbúðirnar eru á Flateyri. Uppl. í
síma 456 7762 og 863 7662.
Til sölu er stór Gram frystikista.
Vel með farin. Verð kr. 15 þús.
Uppl. í síma 861 6005.
Til sölu er Cherokee Laredo
árg. 1996, ekinn 179 þús. km.
Breyttur á 35", beinskiptur og
vel með farinn. Upplýsingar í
síma 892 2564.
Til sölu er Toyota RAV, EXE,
árg. 2004, ekin 46 þús. km.
Einnig Coleman Taos fellihýsi
árg. 2003. Uppl. í símum 696
7316 og 456 7316.
Óska eftir traktorsgrödu með
backhoe, JBC3 eða sambærilegri á árgerðarbilinu 1989 til
1993. Þarf að vera í lagi. Uppl.
í síma 893 8164.
Til sölu er MMC Pajero árg. 99,
2,8 dísel, ekinn 174 þús. km. Á
bílnum eru 33" dekk, PIAA kastarar, vindskeið og varadekkshlíf. Einn eigandi. Upplýsingar
í síma 894 4032.
Til sölu er 2ja herb. íbúð við
Sundstræti. Uppl. í s. 862 6793.

Hemmi Gunn var við stjórn á „Það var lagið á vestfirska vísu“. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Vestfirðingar tóku lagið með Hemma Gunn

Hátt í 200 manns tóku þátt í
kvöldvöku undir stjórn
Hemma Gunn sem bar yfirskriftina „Það var lagið á vestfirska vísu“ í íþróttahúsinu í
Súðavík á laugardag. Sungu
Vestfirðingar þar saman við
undirleik hljómsveitarinnar
Buff sem leikur undir í þáttunum „Það var lagið“ sem slegið
hafa í gegn á Stöð 2.

„Kvöldið var frábært enda
er Hemmi einstakur og þarna
var hann með þessum frábæru
tónlistarmönnum. Þarna gáfu
þeir toppstjörnum úti á landi
færi að syngja af lífsins sálar
kröftum þó þeir séu með
landsþekkta tónlistarmenn í
þáttunum“, segir Pálína
Vagnsdóttir, skipuleggjandi
Listasumars. Að kvöldvök-

unni lokinni stóð Buff fyrir
dansleik í íþróttahúsinu. „Ég
hefði viljað sjá fleiri á ballinu
en það sóttu um 150 manns.
En ekki má gleyma að þessa
sömu helgi var nóg í boði í
vestfirsku menningar- og
skemmtanalífi. Nægir þar að
nefna Hlíðarvegspúkapartýið“, segir Pálína.
– thelma@bb.is

Súðavíkurhreppur auglýsir einbýlishús í
gömlu byggðinni til sölu. Um er að ræða
4ra herbergja einbýlishús, samtals 109m²,
ásamt 39m² bílskúr, byggt árið 1985. Húsið
var uppgert árið 2003 eftir brunatjón. Fastanúmer eignarinnar er 212-7071.
Eignin er innan snjóflóðahættusvæðið og
hefur Umhverfisráðuneytið í samráði við
Veðurstofu Íslands og Skipulag ríkisins og
á grundvelli laga um varnir gegn snjóflóðum
og skriðuföllum tilkynnt að dvöl í húsinu er
óheimil frá 1. nóvember til 30. apríl ár hvert.
Tilboðum skal skila inn á skrifstofu Súðavíkurhrepps, Grundarstræti 3, 420 Súðavík,
merkt „Sumarhús“ eigi síðar en þriðjudaginn 16. ágúst 2005 kl.11:00 og verða þau
þá opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum er þess óska.
Í innsendu tilboði skal jafnframt tilgreina
hvernig greiðslutilhögun á tilboðsupphæðinni verður háttað ef tilboði verður tekið.
– Sveitarstjóri.

STAKKUR SKRIFAR

Frystihús verður fjölbýli
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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Vestfirðir eiga sér von um góða framtíð meðan til er athafnafólk sem
hefur vilja, kjark og þor til að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd.
Það er nefnilega ekki nóg að fá góðar hugmyndir. Það kostar átak að
hrinda þeim í framkvæmd. Fréttir af því að nú verði Norðurtangahúsið
gert að að fjölbýlishúsi, og þar verði búið svo um hnútana að hlið við
hlið verði ýmiss konar íbúðir og því fjölbreytt samfélag í húsinu, vekja
gleði og vonir. Hjónin Guðni Geir Jóhannesson og Margrét Jónsdóttir
eru óhrædd að takast á við ný verkefni og teljast til skapandi athafnamanna
eða eins Guðni sagði í sjónvarpsviðtali fyrir nokkru þegar rætt var um
kaup þeirra hjóna á húsinu og endurgerð þess. ,,Ef enginn hjálpar
manni, verður maður að hjálpa sér sjálfur.”
Þessi hugsun vekur vonir um að Ísfirðingar sem aðrir Vestfirðingar
ráði framtíð sinni á eigin forsendum. Ef til vill er það of djúpt í árinni
tekið, en ef viljinn er ekki fyrir hendi heima þá verða aðrir ekki til þess
að taka af okkur vandann. Okið er okkar eigin, en við ráðum því líka að
láta það verða tækifæri til framfara. Okið er í yfirfærðri merkingu sá
vandi sem við landsbyggðarmenn þurfum að horfast í augu við í kappinu um íbúa og þróun byggðar. Ljóst má vera að stóru tækifærin til uppbyggingar liggja ekki lengur í fískveiðum og fiskvinnslu og munu ekki
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gera um nokkurt komandi skeið nema breytingar verði örar í sjávarútvegi
næstu árin. Afar mikilvægt er að rækta sjávarúrveg og vinnslu sjávarafurða. Það mun skipta miklu máli fyrir framtíð Vestfjarða.
En leita þarf nýrra leiða og þá er hollt að líta til okkar gömlu herraþjóðar Dana, er byggir á hugviti öðru fremur og stundar viðskipti af
kappi. Náttúruauðlindir þeirra eru af skornum skammti. Guðni og Margrét byggja á grunni fiskvinnslu en stíga næsta skrefið, sem er að hverfa
frá frumvinnslunni, og vita að raunverulega gerist ekkert án fólks. Þar
er undirstaða mannlífs á Ísafirði eins og annars staðar í heiminum.
Tenging þeirra við hugvit fólst í orðum Guðna að unnt væri að koma
upp skólagörðum í Norðurtangahúsinu, tækist vel með Háskólasetrið,
sem myndu þá nýtast nemendum og væntanlega fræðimönnum er því
tengjast.
Hér er stigið skref frá fiskvinnslunni yfir í fjölbýli með háleit markmið. Kjarni þessarar framkvæmdar er frumkvæði og framtíðarsýn, sem
getur skilað miklu fyrir byggð á Vestfjörðum ef vel tekst til og orðið
öðrum fordæmi þegar tækifæra er leitað. Skondið er að hugsa til þess að
ráðmenn vildu ekki gera Norðurtangann að skólahúsi fyrir einum og
hálfum áratug. Kraftur einstaklinga dugar betur. Svo einfalt er það.

6.4.2017, 09:44
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Hvað er að frétta? · Valdimar Halldórsson, staðarhaldari á Hrafnseyri

mannlífið

Gestir frá ýmsum löndum
„Það er allt gott að frétta frá
Hrafnseyri. Góður gestagangur hefur verið frá því um miðjan júlí en rólegt fyrir þann
tíma. Fólk kemur mikið í kaffi
til okkar og fer á safnið. Þá
vekja gamla kirkjan og burstabærinn einnig mikla athygli.
Gestirnir eru flestir hverjir
innlendir en þó kemur líka fólk
frá ýmsum löndum eins og
Tyrklandi, Ísrael, Þýskalandi,

Hollandi og Frakklandi. Sumir
þeirra koma í skipulögðum
ferðum en einnig koma þeir
sjálfir á bílaleigubílum. Þá
koma sumir hjólandi. Þeir eru
þá á leið suður eða norður á
reiðhjólum og koma við í kaffi
á Hrafnseyri.
Veðrið var leiðinlegt framan
af sumri. Ég hélt að sumarið
ætlaði aldrei að koma en um
miðjan júlí kom sól og funhiti.

Við höfum boðið upp á lifandi
harmónikkutónlist á hlaðborðunum á sunnudögum og það
leggst vel í fólk. Hvort sem
það situr út á palli í góðu veðri
eða innandyra þegar veðrið
er ekki eins gott. Þá stefnum
við á að halda áfram að bjóða
upp á það næsta tímabil auk
annarra uppákoma. Við lokum 20. ágúst,“ sagði Valdimar
Halldórsson.

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

Í dag er miðvikudagurinn
10. ágúst, 224. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1927 lést Stephan Stephansson
skáld, 73 ára. Hann flutti ungur vestur um haf og bjó
lengi við Klettafjöll í Bandaríkjunum.
Þennan dag árið 1930 fór Súlan í fyrsta sjúkraflugið
hér á landi. Flugvélin fór frá Reykjavík, lenti á Meðalfellsvatni í Kjós og sótti veikan pilt.
Þennan dag árið 1975 varð Guðlaug Þorsteinsdóttir,
14 ára, fyrsti kvenskákmeistari Norðurlanda.
Þennan dag árið 1984 hlaut Bjarni Friðriksson bronsverðlaun í 95 kg flokki í júdó á Ólympíuleikunum í Los
Angeles. Áður hafði aðeins einn Íslendingur hlotið
Ólympíuverðlaun.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 36 árum

Miklar framkvæmdir
Vegagerð á Vestfjörðum hefur miðað vel í sumar, þó rigning hafi að vísu aðeins háð framkvæmdum. Samkvæmt upplýsingum, sem Mbl. aflaði sér hjá Vegagerð ríkisins í gær
mun vegagerð á Bolungarvíkurvegi milli Ísafjarðar og Hnífsdals væntanlega ljúka um aðra helgi. Rigningar hafa háð
vinnu þar nokkuð, en þó öllu meira á Súgandafjarðarvegi, en
þar er unnið að nýlagningu vegar.
Hins vegar hefur vegagerð miðað frekar vel á Gemlufellsheiði. Hefur þar verið unnið að undirbyggingu í allt sumar og
verður bráðlega byrjað á malarburði. Þá er vinna nýlega hafin
á Kleifarheiði og verður þar unnið í framhaldi af því sem gert
var á sl. sumri. Um þessar mundir er einnig verið að bera ofan í Vestfjarðaveg í Mjóafirði og er verið að steypa ræsi í
Kjálkafirði. Er undirbyggingu þessa vegar langt komið og
búist við að vegurinn verði tengdur á Þingmannadalnum í
september. Verður þá umferð um gamla Þingmannaheiðarveginn lög niður, er vegurinn með fjörðum er fullgerður.

Með örfok á sálinni

Nýverið kom út skáldsagan
Örfok eftir rithöfundinn Eyvind P. Eiríksson. Er þetta
fimmta skáldssaga Eyvindar
en eftir hann liggja leikrit,
smásögur, ljóðabækur og þýðingar svo eitthvað sé nefnt.
Eyvindur hefur fengið margar
viðurkenningar fyrir störf sín.
Þá hlaut hann bókmenntaverð○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ laun Halldórs Laxness fyrir
skáldsöguna „Landið handan
Helgarveðrið fjarskans“ árið 1997, þegar
þau voru veitt í annað sinn. Í
Horfur á föstudag:
ár hlaut hann verðlaun í smáNorðlæg átt, 5-10 m/s og rigning eða skúrir norðansagnasamkeppni sem Hafnarlands en bjartviðri syðra. Hiti breytist lítið.
póstur, blað ÍslendingafélagsHorfur á laugardag:
ins í Kaupmannahöfn, PP ForHægviðri og skýjað með köflum. Milt í veðri.
lag og Icelandair stóðu að. EinHorfur á sunnudag:
ungis tvær persónur, ÞÚ og
Suðlæg átt og vætusamt víða um land.
ÉG, eru í sögunni sem fjallar
Horfur á mánudag:
um samskipti kynjanna og
Suðlæg átt og vætusamt víða um land.
smæð mannsins gegn náttúr○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ unni. Eins og kunnugt er EySpur
ning vikunnar vindur auk þess að vera ritSpurning
höfundur og skáld VestfjarðaErtu ánægð(ur) með fyrirhugaða breytingu goði ásatrúarmanna. Af tilefni
á skipulagi sjúkraflugs á Vestfjörðum? útkomu bókarinnar spjallaði
Bæjarins besta við Eyvind.
Alls svöruðu 428. – Já sögðu 37 eða 9% – Nei sögðu
„Ég byrjaði að skrifa í
369 eða 86% – Alveg sama sögðu 22 eða 5%
menntaskóla eins og svo margNetspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið ir aðrir og var þá að yrkja ljóð,
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér. jafnvel byrjaði ég á skáldsögu
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Eyvindur P. Eiríksson.

sem ekkert meira varð svo úr.
Svo fór maður að mennta sig
og vinna. Megnið af ævinni
var ég að vinna við hefðbundin
störf. Mest hef ég verið við
kennslu en unnið bæði á sjó
og landi við önnur störf. Ég
ákvað svo að reyna við skriftir
fyrir alvöru um 1987. Ég hef
þó alltaf verið að kenna inn á
milli því erfitt er að lifa á skriftum einum saman.
Pælingarnar í bókinni Örfok
eru komnar út frá því að ég hef
verið að skrifa mig frá ýmsum
árekstrum, bæði sambandserfiðleikum og í mínum eigin
mótsögnum. Úr því varð óttalegt hrúgald til á vissu tímabili
í lífi mínu sem ég lagði til
hliðar og ætlaði ekki að gera
neitt meira úr. Fyrir nokkrum
árum greip ég svo til þess aftur
og vann úr þeim þessa bók. Ég
kalla hana Örfok því að aðalpersónan er með örfok á sálinni. Hann á í ástarsambandi
sem hann þráir að verði að
einhverju miklu og djúpu en
það eru erfiðleikar og árekstrar. Á endanum verður mjög
lítið um neitt annað í sambandinu. Þó er alltaf einhver von.

6.4.2017, 09:44

Inn í þetta fléttast að hann
gælir við hugsanir um að enda
líf sitt því allt er orðið svo
erfitt. Hann er uppi á hálendinu
og leitar til náttúrunnar. Í sögunni koma fram ýmsir órar
mannsins og oft undir lesandanum komið hvort hann túlki
það sem óra eða raunverulega
atburði. Það er í sjálfu sér ekkert nýtt og hafa fleiri rithöfundar eins og Dostojevski og
Tolstoy fitlað við óra í sögum
sínum. Að vissu leiti er ég að
feta í fótspor þeirra í Örfok án
þess að ég nái ekki neitt upp í
þá kappa“,segir Eyvindur og
brosir.

Kafað í sálardjúpið
– Þá hefur Örfok fengið
misjafnar viðtökur hjá gagnrýnendum og telur Eyvindur
að gagnrýnendur þurfi að
vanda vel til verks og umfram
allt að vera hlutlausir.
„Það er strangur hópur rithöfunda, svona elíta, sem eru
góðir rithöfundar, bæði karlar
og konur, sem fá góða dóma
og falla í kramið hjá almenningi. En svo eru líka rithöf-

undar eins og ég sem eru góðir
líka, því ég hef fengið viðurkenningu á því að vera góður
rithöfundur, sem eru oft á tíðum misskildir og gagnrýnendur hafi fyrirfram ákveðnar hugmyndir um verk þeirra. Menn
sem hafa kafa niður í sálardjúpið í sögum sínum í gegnum tíðina og verið misskildir
og fá ekki viðurkenningu þar
til þeir eru dauðir. Það er því
mun erfiðara að fá útgefin
svona verk. Sumir ritdómarar
leyfa sér það að hlaupa yfir
verk á nokkrum klukkustundum sem menn hafa legið yfir í
marga mánuði og afgreiða það
sem rusl. Það er einnig algengt
í leikhúsi og dæmi eru um að
slæmir dómar hafi orðið til
þess að aðsóknin hafi fallið
svo að hætta þurfi sýningum.“
Þá hefur Eyvindur mörg járn
í eldinum og er meðal annars
að vinna að annarri skáldsögu.
„Ég er að vinna að mörgum
verkum í einu og hef til dæmis
verið að reyna koma út einu
verki í um það bil fimm ár.
Það er framtíðarsaga sem inniheldur ádeilu.
– thelma@bb.is
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Gæti búið á Akureyri og Egilsstöðum
„Fyrir utan Ísafjörð sem
er mitt fyrsta val hef ég alltaf
verið heitur fyrir Akureyri
og Egilsstöðum. Andrúmsloftið þar er svo gott og
einhver fílingur í loftinu. Svo
spillir góða veðrið sem er
þar svo oft ekki fyrir. Ég fór
einmitt þangað í sumar
þegar ég var i hringferð um
landið og fór þá á alla helstu

staðina. Ég hef margoft
komið áður á Akureyri en
þetta var í svona fimmta sinn
sem ég heimsótti Egilsstaði.
Ég gæti vel hugsað mér
að búa á öðrum hvorum
staðnum um tíma svo vel
kann ég við mig þarna. Og
hver veit nema úr því verði
einhvern daginn,“ sagði
Tómas Árni.

Vestfirskar þjóðsögur

Anton heitinn Ingibjartsson, Toni Ingibjartar, var þekktur
borgari á Ísafirði. Toni var vænn maður, fyndinn, orðheppinn
og skemmtilegur. Toni var lengi kyndari á gömlu kolatogurunum á Ísafirði og einnig var hann á nýsköpunartogurum.
Eitt sinn þegar Toni var á togaranum Skutli og var að koma
úr siglingu til Englands var hann að segja félögum sínum frá
mannlífinu í Fleetwood:
Mikil menningarþjóð Bretarnir. Smápollar bara fimm eða
sex ára gamlir tala reiprennandi ensku.

Brot úr fortíðinni · Djúpbáturinn Fagranes strandar í Aðalvík

Djúpbáturinn Fagranes.

Sportbátar drógu Fagranesið af strandstað
Fyrir 25 árum strandaði
Fagranesið við Aðalvík í friðlandi Hornstranda þegar það
var að ferja farþega í land.
Svo heppilega vildi til að þessa
verslunarmannahelgi var fjölskylduhátíð Siglingaklúbbsins
haldin í Aðalvík og komu færir
siglingakappar Fagranesi til
aðstoðar. Á fjórum 22 feta
sportbátum tókst þeim að
koma djúpbátnum á flot. Í
Morgunblaðinu birtist eftirfarandi frétt af strandinu:
„Djúpbáturinn Fagranes
strandaði fyrir utan Sæból í
Aðalvík, Hornströndum í
fyrradag. Fjórir 22 feta sport-

bátar úr Bátaklúbbnum Sæfara á Ísafirði drógu Fagranesið á flot, en áður hafði
árangurslaust verið reynt að
ná því út á eigin vélarafli.
Fagranesið mun þó eigi vera
mikið skemmt og hélt í áætlunarferð í morgun.
Strandið átti sér stað á
þriðja tímanum síðdegis, er
verið var að flytja farþega úr
landi um borð. Mun það hafa
rekið um 20-30 metra á meðan og lent á rifi þar sem það
sat síðan fast í rúmlega eina
klukkustund. Reynt var að ná
því á flot með eigin vélarafli,
en það tókst ekki. Bátaklúbb-

urinn Sæfari hélt fjölskylduhátíð í Aðalvík um verslunarmannahelgina og voru þar samankomnir á annan tug báta. Eigendur fjögurra 22 feta kraftmikilla báta buðu fram aðstoð
og tókst það með sameiginlegu
átaki þeirra og Fagranessins
Að sögn Kristjáns Jónassonar, framkvæmdastjóra Djúpbátsins h/f er Fagranesið ekki
mikið skemmt en kafari kannaði skemmdirnar í gærdag.
Ekki verða neinar tafir á ferðum
þess og hélt það í áætlunarferð
á ný í morgun. Stýrimaður
Fagranessins var skipstjóri í
þessari ferð.“

Staðarkirkja í Aðalvík. Strandið
átti sér stað við Aðalvíkina.

Brennslan mín · Jakob Einar Jakobsson, Önfirðingur og skíðakappi í Noregi

Stundum gott að hlusta á róleg lög
Hér kemur listinn yfir 10
uppáhaldslögin mín í fljótu
bragði á litið.
1. Heaven – Jónsi
Kynntist kærustunni
minni Evróvisionhelgina í
fyrra svo þetta frekar leiðinlega lag er samt pínulítið í
uppáhaldi.
2. Long face – Mínus
Mínus semur bara leiðinleg lög, nema þetta lag sem
er tær snilld. Og mjög hresst.
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3. I´d rather dance –
Kings of convenince
Myndbandið er svo fyndið.
Norskir nördar að dansa við
14 ára stelpur í ballett fötum.
4. Vögguvísur fyrir skuggaprins – 200.000 naglbítar
Ótrúlega flottur texti. Þeir
eru ein uppáhalds hljómsveitin mín.
5. Bli hos meg. – Dina
Norskt diskólag. Þetta lag

15

var spilað út í eitt í útskriftarpartíum í Noregi 2003.

spilaranum þegar maður er úti
að hlaupa.

6. Anyone who had a heart –
Burt Bacharach/Páll Óskar.
Páll Óskar syngur ballöður
afar vel, og það er stundum
gott að hlusta á róleg lög. Gaf
mömmu einu sinni disk með
Palla og stal honum daginn eftir.

8. If I can dream
– Elvis Presley
Rosa flott big band útsetning, og Elvis er frábær söngvari. Þetta er svona lag sem
lætur mann fá gæsahúð.

7. Get on top
– Red hot chilipeppers.
Flott lag til að hafa á mp3

9. 2 birds. Mugison
Mugison er flottastur á
sviði. Og þetta lag ásamt Mur
mur eru í miklu uppáhaldi hjá
mér.

· Gísli Hjartarson

Tungumálakunnátta

Jakob Einar Jakobsson.
10. I, You ,We.
– Jet Black Joe
Vinur minn sem ég bjó
með í tvö ár kenndi mer að
meta Jet Black Joe. Þetta
lag eins og öll lög með þeim
minnir mig á hann Markús.

6.4.2017, 09:44
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Borgin mín · Tómas Árni Jónsson, húsamálari á Ísafirði

Sportið í beinni
Enski boltinn – S1:
Laugardagur 13. ágúst:
Kl. 11:45
Everton – Man. Utd.
Kl. 14:00
Fulham – Birmingham.
Kl. 16:15
Middlesbrough – Liverpool
Sunnudagur 14. ágúst
Kl. 12:30
Arsenal – Newcastle
Kl. 15:00
Wigan – Chelsea
Enski boltinn – aukarásir:
Laugardagur 13. ágúst
Kl. 14:00
Portsmouth – Tottenham
Sunderland – Charlton
West Ham – Blackburn
Aston Villa – Bolton

Jói Torfa
sigraði
Jóhann Króknes Torfason
sigraði á VÍS-mótinu í golfi
sem fram fór á Tungudalsvelli á Ísafirði á sunnudag.
Jóhann fór hringina tvo á
79 höggum en annar
varð Sigurður Fannar
Grétarsson á 83 höggum.
Tryggvi Guðmundsson
varð þriðji á 86 höggum.
Þegar tekið hafði verið tillit
til forgjafar var Sveinn Hermann Þorbjörnsson efstur
með 59 högg, Jóhann
Króknes Torfason annar
með 67 högg og Sólveig
Pálsdóttir þriðja með 68
högg. Nándarverðlaun
fengu þeir Jakob Ólafur
Tryggvason, Einar Valur
Kristjánsson og Kristján
Elías Ásgeirsson. Alls tóku
32 þátt í mótinu sem eins
og nafnið gefur til kynna
var styrkt af Vátryggingafélagi Íslands.
Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til sölu er Subaru legacy 2.0
GL árgerð 2002, ekinn 35 þús.
km. Upplýsingar í símum 456
3638 og 895 7171.
Til sölu er stór og björt 5-6 herb.
íbúð að Pólgötu 4, 2. hæð. Verð
kr. 6,4 milljónir. Upplýsingar gefur Ólafur í síma 699 3370.
Óska eftir þrekhjóli, stigvél eða
öðru álíka tæki, gefins eða fyrir
lítinn pening. Uppl. í síma 864
5940.
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Sjávarútvegsráðuneytið
hefur ákveðið að úthluta
veiðiheimildum til þeirra
báta sem hafa orðið fyrir
skerðingu í veiðum á
innfjarðarrækju.

Kvóta
úthlutað

Sjávarútvegsráðuneytið
hefur með reglugerð ákveðið að úthluta á næsta fiskveiðiári veiðiheimildum til
þeirra báta sem orðið hafa
fyrir skerðingum í veiðum
á innfjarðarækju og hörpudisk. Samtals er um að ræða
1.685 þorskígildislestir
vegna innfjarðarækju og
1.411 þorskígildislestir
vegna hörpudisks.
Vegna skerðinga í veiðum á innfjarðarækju koma
8 lestir í hlut báta í Arnarfirði, 543 lestir í hluta báta
í Ísafjarðardjúpi, 329 lestir
í hlut báta í Húnaflóa og 19
lestir í hlut eins báts í
norðurfjörðum Breiðafjarðar. Vegna skerðinga í
hörpudiskveiðum koma 13
lestir í hlut báta í Arnarfirði,
64 lestir í hlut báta í Húnaflóa og 1.307 lestir í hlut
báta við Breiðafjörð.
– hj@bb.is
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Frá opnun fjölskyldugarðsins Raggagarðs á laugardag. Vilborg Arnarsdóttir frumkvöðull að uppbyggingu garðsins er önnur frá vinstri.

Raggagarður í Súðavík
tekinn formlega í notkun
Raggagarður, fjölskyldugarður Vestfjarða í Súðavík,
var tekinn í notkun á laugardag. „Það var rosalega stór
áfangi að geta opnað garðinn í
ár. Ég gat ekki betur séð en að
börn og fullorðnir hafi verið
hæstánægð með þetta en það
var töluvert að fólki þarna
saman komið og svo var stöð-
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ugt rennerí allan daginn“, segir
Vilborg Arnarsdóttir, frumkvöðull að byggingu garðsins
en nú hefur verið stofnað
áhugamannafélagið Raggagarður um uppbyggingu hans.
Að undanförnu hefur verið
unnið að uppsetningu leiktækja í garðinum og á enn eftir
að koma fyrir nokkrum tækj-

um í viðbót. Við athöfnina
flutti séra Magnús Erlingsson
blessunarorð og hljómsveitin
Apollo lék fyrir gesti. Veitingar voru í boði Ölgerðar Egils
Skallagrímssonar og Sláturfélags Suðurlands og boðið var
upp á karamelluregn.
Garðurinn fékk ýmsar gjafir
í tilefni opnunarinnar. Að-
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standendum hans var færð
gestabók frá Súðavíkurhreppi,
hringborð frá Sumarbúum,
tunnur undir gosflöskur frá
Gámaþjónustu Vestfjarða og
50.000 kr. frá Sparisjóði Vestfirðinga. „Þá lögðu Súðvíkingar hönd á plóg við að
skreyta garðinn fyrir opnunina. Það var mjög góð stemmn-

ing í garðinum á laugardag“,
segir Vilborg. Fulltrúar Bensínorkunnar opnuðu svokallaðan Orkulund þar sem eru
þjálfunar- og leiktæki sem
Orkan færði garðinum.
Raggagarður verður opinn
ár hvert frá 1. júní til 1. október.
– thelma@bb.is

