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Íbúum á Vestfjörðum með
erlent ríkisfang fækkaði um
6,7% frá árinu 2000 til 2005,
eða úr 499 í 466. Á sama tíma
fækkaði íbúum á Vestfjörðum
um 4,8%, úr 7.928 í 7.551, og
íbúum á Vestfjörðum með ís-
lenskt ríkisfang fækkaði um
4,6%, úr 7.429 í 7.085. Á

fimm árum fækkaði því fólki
með erlent ríkisfang úr því að
vera 6,3% af Vestfirðingum í
að vera 6,2% af Vestfirðing-
um. Einhverjir hljóta eðlilega
að spyrja sig hvað valdi því
að fólki með erlent ríkisfang
fækki hraðar en fólki með ís-
lenskt ríkisfang, og enn aðrir

spyrja sig vonandi hvers
vegna fólki fækki á Vestfjörð-
um yfir höfuð.

Hlutfallslega eru flestir íbú-
ar með erlent ríkisfang búsettir
á Tálknafirði, eða 12,3%, en
árið 2000 voru þeir 1,9%. Þar
á eftir kemur Bolungarvík
með 7,2%, en árið 2000 voru

þeir 6,8%. Þá Vesturbyggð
með 7%, en var 6,5%. Næst
Ísafjarðarbær með 6,9%, en
var með 6,1%. Annars staðar
búa umtalsvert færri íbúar
með erlent ríkisfang. 2,9% í
Súðavíkurhreppi, en var 6,4%,
1,9% í Bæjarhreppi en var
enginn, 0,9% í Kaldrananes-

hreppi en var 0,7%, og 0,2% í
Hólmavíkurhreppi en var
1,1%. Þá er enginn íbúi með
erlent ríkisfang í Reykhóla-
hreppi, en var 2,2%, enginn í
Árneshreppi og var enginn
heldur árið 2000, né er enginn
í Broddaneshreppi, og var
ekki þá.         – eirikur@bb.is

Íbúum með erlent ríkisfang
fækkaði um 6,7% á fimm árum

Yfir sjö þúsund manns
hafa heimsótt safnið í Ós-
vör í Bolungarvík það sem
af er sumri. Finnbogi
Bernódusson starfsmaður
safnsins segir að það sé
aukning frá fyrra ári þó að
nákvæmar tölur liggi ekki
fyrir en um það bil sex
þúsund manns sóttu safnið
í fyrra.

Endurbygging húsanna
kláraðist í fyrra en alltaf
er veið að huga að frekari
breytingum á safninu til
að gera það betra og að-
gengilegra fyrir gesti.
Finnbogi segir að þau hús
og mannvirki sem eru í
Ósvör núna séu í góðu
horfi en ekki sé útilokað
að farið verði í frekari
byggingar en ekkert sé
ákveðið í þeim efnum.

Finnbogi sem er vél-
smiður að mennt og hefur
starfað við iðn sína í ára-
tugi segir að sér þyki mjög
gaman að vera að stússast
í þessu enda eru þetta mjög
ólík störf.

Aðsókn
eykst að

Ósvör

Um þrjú hundruð manns tóku þátt í hinni árlegu sandkastalakeppni sem fór fram í Holti í Önundarfirði á laugardag.
Keppnin var haldin í ellefta skipti en hún fer fram um verslunarmannahelgi ár hvert. Allnokkur rigning var í Holti eins
og víðar á Vestfjörðum en fólk lét það ekki á sig fá. Þurfti dómnefndin að hafa hraðann á í störfum sínum því einhverjir
höfðu byggt kastala sína neðarlega og var mikið kapphlaup að ná að dæma áður en mannvirkin urðu aðfallinu að bráð.
Steinþór Kristjánsson og Ólafur Halldórsson ásamt fjölskyldum þóttu eiga glæsilegustu bygginguna að þessu sinni og
er það annað skiptið í röð sem þeir eru hlutskarpastir. Sparisjóður Vestfjarða veitti verðlaun og útbýtti að auki poka
með fötum og skóflum til allra keppenda fyrir keppni.                                                                                   – smari@bb.is

Yfir 300 manns tóku þátt í
sandkastalakeppninni í Holti
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Björgunarsveitarmaður sígur niður að manninum.

Bjargað úr
sjálfheldu í

Gleiðarhjalla
Erlendum ferðamanni var

bjargað úr sjálfheldu í Gleið-
arhjalla í Skutulsfirði á mið-
vikudag í síðustu viku. Hann
hringdi sjálfur í Neyðarlín-
una kl. 13:05 og hélt þá
Björgunarfélag Ísafjarðar og
Björgunarsveitin Tindar í
Hnífsdal í björgunarleið-
angur. Maðurinn er 26 ára
gamall Pólverji og áhafnar-
meðlimur á skemmtiferða-
skipinu Marco Polo sem
kom til Ísafjarðar um morg-
uninn.

Ákvað hann að bregða sér

í skemmtigöngu á meðan
dvöl hans stóð á Ísafirði og
fór það hátt að hann lenti
sjálfheldu. Hann er ekki
vanur fjallgöngumaður og
var ekki sérútbúinn fyrir
klifur. Að sögn björgunar-
manna voru aðstæður þar
sem maðurinn var mjög erf-
iðar en björgunin gekk vel.
Maðurinn var ómeiddur og
var komið um borð á skipið
skömmu fyrir brottför þess.
Vildi hann skila þakklæti
til allra sem komu að björg-
un hans.     – thelma@bb.is

Teknar voru fyrir fjórar um-
sóknir um lóðir í Hnotulundi í
nýju Lundahverfi á Ísafirði í
umhverfisnefnd í síðustu viku.
Um er að ræða lóðirnar að
Hnotulundi 1-4. Umhverfis-
nefnd lagði til að umsóknirnar
yrðu samþykktar með þeim
skilmálum sem eru í gildi og
kunna að verða settir, og lét
bóka að lóðaúthlutanirnar falli

úr gildi hafi framkvæmdir
ekki hafist á lóðunum innan
eins árs frá úthlutun þeirra. Þá
var lögð fram umsókn um
byggingarleyfi fyrir parhús á
lóðunum að Hnotulundi 2 og
4, og var lagt til að umsóknin
yrði samþykkt.

Einnig barst umsókn um
leyfi til þess að flytja hús sem
nú stendur að Árvöllum 5 í

Hnífsdal, að Grenilundi 8 í
Lundahverfi, og lagði nefndin
til að erindið yrði samþykkt
en benti á að skila þyrfti inn
fullgildum byggingarnefndar-
teikningum.

Sótt var um byggingarleyfi
fyrir einbýlishúsi við Greni-
lund 1, og lagt til að það yrði
samþykkt. Lagt var fram bréf
frá umsækjanda um lóð við

Eikarlund 5, þar sem umsækj-
andi afsalaði sér lóðinni sem
honum hafði verið úthlutað.
Þá voru lagðar fram umsóknir
um byggingarleyfi á lóðunum
við Asparlund 7 og Asparlund
8, en þar á í báðum tilfellum
að reisa einbýlishús. Lagði
nefndin til við bæjarráð að
umsóknirnar yrðu samþykkt-
ar.                  – eirikur@bb.is

Mikið um lóðaúthlutanir og
byggingarleyfi í Lundahverfi

Haukur Davíð Jónasson, eigandi annars hússins nýtur góðrar aðstoðar vina og ættingja við smíðarnar.

Glæsilegt skemmti-
ferðaskip á Ísafirði

Skemmtiferðaskipið Minerva II var við bryggju á Ísafirði á
laugardag. Skipið er afar glæsilegt og segir Guðmundur M. Krist-
jánsson hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar að það sé fimm stjörnu skip
og eitt það glæsilegasta sem hann hafi komið í, íburður mikill og
aðbúnaður farþega í hæsta klassa. Alls voru 655 farþegar um
borð, mest Bretar en 338 voru í áhöfn sem gerir um tvo farþega á
hvern áhafnarmeðlim. Það sem eftir er sumars eiga eftir að koma
fjögur skemmtiferðaskip til Ísafjarðar og er Sea Princess, sem
kemur þann níunda september, það stærsta, eða rúm 77 þúsund
tonn. Skemmtiferðaskip hafa stóraukið komur sínar til Ísafjarðar
undanfarin ár og er von á að farþegatalan nái 14.000 áður en sum-
arið er úti. Tekjur Ísafjarðarhafnar af komum skemmtiferðaskipa
í sumar gætu numið tæpum ellefu milljónum króna ef fer sem
horfir. Nú þegar hafa 23 skemmtiferðaskip boðað komu sína til
Ísafjarðar á næsta ári en í sumar er áætlað að alls komi 21 skip. Minerva II í Sundahöfninni á Ísafirði.

Vilja hraða vinnu við
aðal-og deiluskipulag

Tvær beiðnir bárust hafn-
arstjórn Ísafjarðarbæjar á
dögunum um umsagnir
nefndarinnar vegna um-
sókna um lóðir á hafnar-
svæðinu á Ísafirði. Annars
vegar er um að ræða umsókn
Lauga ehf. um lóð á Sunda-
hafnarsvæði á Ísafirði, en
hins vegar lóðaumsókn Sig-
urborgar Þorkelsdóttur um
lóðir við Ásgeirsgötu.

Hafnarstjórn lét bóka að
hún tæki ekki afstöðu til

lóðaumsóknanna fyrr en
fyrir liggur aðal- og deili-
skipulag fyrir svæðið og
hvaða starfsemi umsækj-
endur ætli að reka á lóðun-
um. Þá benti hafnarstjórn á
að þær lóðir sem Sigurborg
sækir um eru í vinnu við
nýtt deiliskipulag ætlaðar
undir hafnsækna starfsemi,
sem hefði samtvinnaða að-
stöðu á hafnarkantinum, svo
sem vöruskemmu eða frysti-
geymslu.    – eirikur@bb.is

Stóráfallalaus versl-
unarmannahelgi

Verslunarmannahelgin gekk
stórslysalaust fyrir sig í um-
dæmum lögreglunnar á Ísa-
firði og Bolungarvík. Frá
föstudegi til mánudags voru
tólf teknir fyrir of hraðan akst-
ur og sá sem keyrði hraðast
ók á 142 kílómetra hraða. Tvö
ungmennasamkvæmi voru
stöðvuð í heimahúsum á
föstudagskvöld, þau leyst upp
og viðhlítandi ráðstafanir
gerðar.

Þá var tilkynnt um bílstuld

í Bolungarvík á laugardags-
morgun, en bíllinn fannst
óskemmdur á Ísafirði og er
málið til rannsóknar. Á sunnu-
dag kom upp eitt smávægilegt
fíkniefnamál. Á mánudags-
kvöld valt tengivagn mjólkur-
bíls við Eyri í Skötufirði, eng-
in slys urðu á fólki og tók um
tvo tíma að koma honum á
réttan kjöl og hélt bíllinn
áfram för.

Enginn ökumaður var tek-
inn fyrir ölvun við akstur.

Minnihluti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur vill ekki að
markaðs- og kynningarfull-
trúi verði ráðinn til bæjarins
til frambúðar, en meirihlut-
inn ákvað fyrir skemmstu
að ráða hann til áramóta eftir
að hann hafði skilað greinar-
gerð um starf sitt fyrir kaup-
staðinn. Í bókun minnihlut-
ans segir:

„Við teljum að nú liggi
fyrir allar forsendur til að

taka ákvörðun um hvort
ráða eigi markaðs- og kynn-
ingarfulltrúa Bolungarvík-
urkaupstaðar til frambúðar.
Við teljum hins vegar að
staðan sé of dýr fyrir bæjar-
félag af þessari stærð, en
reikna má með að kostnaður
vegna hennar sé 20 milljónir
króna á kjörtímabilinu. Við
leggjum því til að staðan
verði ekki gerð að fastri
stöðu hjá bæjarfélaginu.“

Markaðsfulltrúinn
og dýr fyrir Víkina
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Útsölulok!
 auka

afsláttur af út-
söluvörum. Nýjar

 vörur streyma inn!

25%

Óska eftir að almannavarnanefnd
fjalli um sprungugliðnun í Óshyrnu

Óskað hefur verið eftir því
að almannavarnanefnd Bol-
ungarvíkur taki til umfjöllunar
gliðnun þá sem hefur verið í
sprungu í Óshyrnu síðustu ár-
in. Jónas Guðmundsson,
sýslumaður í Bolungarvík,
mætti á fund bæjarráðs Bol-
ungarvíkur á dögunum og fór
yfir þær upplýsingar sem
liggja fyrir varðandi gliðnun-
ina með bæjarráðsmönnum,
og varð þetta úr. Gliðnunar-
hraði sprungunnar tvöfaldað-
ist á milli ára og var um fimm
millimetrar á síðasta ári. Hefur
þetta valdið mönnum nokkr-
um áhyggjum, en í skýrslu
sem Vegagerðin lét gera um
málið komust þeir Gísli Ei-
ríksson, verkfræðingur, og
Ágúst Guðmundsson, jarð-
fræðingur, að þeirri niður-
stöðu að ekki væri líklegt, að
þeirra mati, að hrunið úr fjall-
inu myndi breytast umtalsvert
til verri vegar næsta áratuginn.

Sprungan er um 30-40 metra
löng, en ekki er vitað hversu
djúp hún er eða hvert hún ligg-
ur.

Á fundi bæjarstjórnar fyrir
stuttu gerði Anna Edvards-
dóttir það að tillögu sinni að
bæjarráði yrði falið að afla
nánari upplýsinga um niður-
stöður mælinga á gliðnun í
sprungu í Óshlíð, og jafnframt
að kanna hvernig möguleg
fjármögnun á viðvörunarkerfi
geti verið háttað. Tillagan var
samþykkt, og eins og áður
segir kom sýslumaður á næsta
fund bæjarráðs til að ræða
málið.

Lögreglustjórarnir í Bol-
ungarvík og Ísafirði funduðu
með fulltrúum Vegagerðar-
innar fyrir skemmstu, og
ræddu þar stöðu mála vegna
gliðnunar sprungu í Óshlíð.
Þar komust menn að þeirri
niðurstöðu að ekki væri ástæða
til að grípa til sérstakra ráðstaf-

ana vegna gliðnunarinnar.
Fyrir tveimur árum bók-

færðu tveir starfsmenn Veður-
stofu Íslands, Esther Hlíðar
Jensen og áðurnefndur Jóhann
Hannibalsson, í minnisblaði
að mögulega væri ástæða til
að óttast að allstórt stykki, allt
að 50-100 þúsund rúmmetrar,
gæti hrunið úr brúninni yfir
veginn og í sjó fram. Hættan
væri hins vegar ekki yfirvof-
andi.

Fyrstu mælingar sem vitað
er um að hafi verið gerðar á
sprungunni voru gerðar árið
1923 og var hún þá rúmir 30
metrar að lengd. Nú er talið
að hún sé rúmir 34 metrar að
lengd. Í minnisblaði Estherar
og Jóhanns kemur fram að
samtals hafi mælst um 1,2 cm
gliðnun á sprungunni frá 1982
og að síðustu árin hafi gliðn-
unarhraðinn farið vaxandi því
síðustu tvö ár hafi gliðnun
mælst um 2mm hvort ár.

Óshlíð.

Magni fær hákarl og
harðfisk að vestan

Ómar Helgason, harð-
fiskverkandi hjá Vestfiski
á Ísafirði sendi Magna Ás-
geirssyni, áður kenndan við
hljómsveitina Á móti sól,
en í dag þekktur sem Magni
Rockstar, góðan glaðning á
dögunum. Magni, sem tek-
ur þátt í raunveruleikaþátt-
unum Rockstar Supernova
í Bandaríkjunum, lýsti því
yfir í fjölmiðlum að hann
vantaði sárlega harðfisk, há-
karl og brennivín og vinir
hans brugðu á það ráð að
senda honum harðfisk um
hæl. Ómar segir að það hafi

verið harðfiskhallæri og það
hafi verið hringt í hann og
spurt hvort hann gæti ekki
reddað nokkrum flökum og
það hafi verið auðsótt mál.

„Þau báðu mig bara um
harðfisk en ég hafði heyrt að
hann vildi fá hákarl líka svo
ég fór inn í frysti og skar flís
af hákarlsstykki sem ég á. Þá
var ekki undan því komist að
setja brennivínsfleyg í kass-
ann sem ég og gerði.“ Ómar
veit ekki hvort að sendingin
hafi komist til skila en miðað
við gengi Magna í undanförn-
um þáttum er það ekki ósenni-

legt, þvílíkur hefur fítons-
krafturinn verið í kappan-
um.

Ómar segir að það sé
mikil sala í harðfiski um
þessar mundi, sumrin eru
alltaf góður tími og er versl-
unarmannahelgin ein aðal-
söluhelgi ársins. „Ég er að
vísu búinn að koma öllu frá
mér fyrir helgina en það er
búið að vera brjálað að gera
undanfarið. Þetta kom ekk-
ert á óvart, ég vissi í fyrra
hvenær verslunarmanna-
helgin er í ár þannig að ég
var undirbúinn“

Einar Oddur ætlar
aftur fram til þings

Einar Oddur Kristjánsson,
þingmaður Sjálfstæðisflokks-
ins í Norðvesturkjördæmi seg-
ir að það hafi aldrei staðið
annað til en að bjóða sig fram
aftur til Alþingis, en kosið
verður í vor. Einar segir að
kjördæmisþingið sem kemur
saman 7. október taki ákvörð-
un hvernig staðið verði að
uppstillingu á listann og segist
hann ekki hafa sérstakar mein-
ingar um hvaða aðferð verði
beitt. Einar, sem var formaður
kjördæmisráðs Sjálfstæðis-
flokksins á Vestfjörðum til
fjölda ára, segir að það sé ekki

maður fjárlaganefndar, að það
skýrist í haust þegar fjárlög
verða tilbúinn. „Ég á ekki von
á öðru en að það verði nein töf
á mikilvægustu framkvæmd-
um í vegagerð á Vestfjörð-
um.“ Hann stendur fast á því
að um mikilvægar aðgerðir sé
að ræða, útlitið var orðið dökkt
og hættan orðin á langvarandi
víxlverkun launahækkana og
verðbólgu. „Við bjuggum við
óþolandi ástand í efnahags-
málum frá 1971 til 1991 og
ég held að ekki nokkur maður
vilji sigla aftur inn í þann
tíma“, segir Einar Oddur.

öfundsvert starf að stilla upp
lista enda hafi hann tekið þátt
í að stilla upp einum sex listum
í Vestfjarðakjördæminu gamla.

Aðspurður um næstu skref
í vegagerð á Vestfjörðum seg-
ir Einar, sem er starfandi for-
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Er ekki með nema fyrsta stig
einkenni af skíðabakteríunni

Nýverið breyttist rekstrar-
form Upplýsingamiðstöðvar
ferðamanna og við starfi for-
stöðumanns tók Heimir Hans-
son sagnfræðingur með meiru.
Heimir hefur verið fjarri
heimahögunum í nokkur ár
að afla sér meiri menntunar
en er nú kominn heim til að
takast á við nýtt og spennandi
verkefni. Heimir er fæddur og
uppalin Ísfirðingur, sonur
hjónanna Hans W. Haralds-
sonar og Þóru Gestsdóttur.
Kona hans er Dagný Svein-
björnsdóttir og eiga þau einn
son.

„Eftir að ég kláraði sagn-
fræðina vann ég í Safnahúsinu
í Borgarnesi í tæp tvö ár en
kom svo heim og fór að vinna
á Byggðasafninu með honum
Jóni Sigurpáls og var þar fram
að hausti 2004. Þá var eigin-
lega komið að þeim tíma-
punkti að maður varð að taka
ákvörðun um framtíðina og
valmöguleikarnir voru tveir,
kaupa hús og festa ræturnar
almennilega eða fara í fram-
haldsnám og prófa eitthvað
nýtt. Úr varð að við ákváðum
að fara til útlanda í nám, eða
öllu heldur ætlaði ég í nám en

Dagný vinnur fyrir Vísindavef
Háskóla Íslands og getur tekið
þá vinnu með sér hvert sem er
um heiminn, svo lengi sem
hún kemst í netsamband. Síð-
an settist ég bara við tölvuna
og fór að leita á álitlegum há-
skólum á netinu. Stefnan var
sett á Evrópu en skólakerfið
þar hentaði ekki, ýmissa hluta
vegna. Ameríska kerfið hent-
aði hins vegar mun betur og
hringurinn þrengdist alltaf  þar
til ég fann á endanum skólann
sem ég svo fór í.  Skólinn sem
varð fyrir valinu er í bænum
Fredericton í New Brunswick
fylki í Kanada og þar fór ég í
masters nám í Sport Admini-
stration eða stjórnun íþrótta-
mála eins og það myndi út-
leggjast á íslensku.“

Lélegur í íþróttum enLélegur í íþróttum enLélegur í íþróttum enLélegur í íþróttum enLélegur í íþróttum en
með brennandi áhugameð brennandi áhugameð brennandi áhugameð brennandi áhugameð brennandi áhuga

„Ég var alltaf ákveðinn í
því að ef ég færi í frekara nám
yrði það ekki í sagnfræðinni
heldur langaði mig að prófa
eitthvað allt annað. Það lá
raunar nokkuð beint við að ég
færi þá í nám tengt íþróttum

þar sem ég hef alla tíð haft
mikinn áhuga á þeim og hef
bæði æft og starfað innan
hreyfingarinnar og þá aðallega
með Skíðafélaginu. Ég hef
stundum sagt að ég sé lélegur
í íþróttum en hafi mikinn
áhuga, þannig að maður hefur
einbeitt sér meira að hinum
félagslega þætti íþróttanna í
seinni tíð. Þetta er svona svip-
að og með þá sem  eru ekki
góðir í fótbolta en langar að
vera inni á vellinum, þeir
verða dómarar.  Svona fólk er
auðvitað nauðsynlegt fyrir
íþróttahreyfinguna til þess að
halda batteríinu gangandi.

Námið sem ég fór í er sam-
heiti yfir marga mismunandi
þætti. Þú getur valið þér marg-
ar leiðir innan þessa náms,
hrein stjórnunarfræði, mark-
aðsmál o.s.frv. Námið seturðu
saman eftir þínu áhugasviði.
Flestir sem voru með mér í
þessu námi voru að stúdera
markaðssetningu íþrótta eða
stjórnunarfræði en mitt nám
þróaðist út í ferðamennsku í
tengslum við íþróttir og úti-
vist. Það var ekkert sem ég
var búinn að ákveða þegar ég
fór heldur þróaðist námið í þá

átt. Ég hugsaði oft þegar ég
var þarna að maður eigi ekkert
að fara í framhaldsnám fyrr
en maður er kominn á miðjan
aldur. Ég upplifði þetta nám
allt öðruvísi heldur en það sem
ég fór í, í mínu fyrra náms-
mannalífi. Þetta var miklu af-
slappaðra, ég naut þess miklu
betur sem ég var að gera.
Kannski er það að ég var búinn
að vera á vinnumarkaði í dá-
góðan tíma og var kannski
skipulagðari en ég var áður
fyrr. Maður lenti aldrei í þess-
um dæmigerðu törnum sem
maður var að baslast við í
gamla daga þegar kom að
verkefnaskilum og prófum.

Þetta stafaði kannski að ein-
hverju leyti af þessu afslapp-
aða umhverfi sem Fredericton
hefur upp á að bjóða. Ég var í
skólanum frá níu til fimm og
þá var ég bara búinn. Ég held
að ég hafi fengið miklu meira
út úr þessu námi heldur en ég
gerði þegar ég var á þessum
hefðbundna námsaldri.“

Ísafjörður meiriÍsafjörður meiriÍsafjörður meiriÍsafjörður meiriÍsafjörður meiri
borg en Frederictonborg en Frederictonborg en Frederictonborg en Frederictonborg en Fredericton
–Hvernig var að vera í Kan-

ada?
„Það var reglulega fínt. Í

bænum búa 50 þúsund manns
og þar af eru um

12 þúsund sem tengjast há-
skólanum. Stór hluti stúdent-
anna er fólk annarsstaðar frá
og á sumrin má segja að bær-
inn tæmist. Andrúmsloftið er
frekar íhaldssamt en mjög ró-
legt og afslappað. Farsíma-
notkun er til dæmis áberandi
minni en hér heima. Maður
var auðvitað ekta Íslendingur
og byrjaði á að kaupa sér gsm
síma um leið og maður steig
þarna niður fæti. Svo aðlagað-
ist maður umhverfinu og ég
held að hæg sé að telja á fingr-
um sér dagana sem kveikt var
á símanum þessi tvö ár sem
við dvöldumst í Kanada. En
þetta á reyndar við flestalla
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heltekið, heldur áfram af full-
um krafti jafnvel þótt börnin
hætti. Næsta skref er þá að
skrá sig í Vasagönguna og
kaupa sér hjólaskíði og þá er
þetta orðið heilsárssport. Sem
alvöru keppnisíþrótt á gangan
þó í vök að verjast hér á landi.
Það eru ekki margir sem eru
að æfa í fullri alvöru á aldrin-
um milli tvítugs og þrítugs en
það er sá aldur þegar hægt er
að tala um raunverulegt keppn-
isfólk í öllum venjulegum
íþróttagreinum. Við erum með
þokkalegan fjölda barna og
unglinga og svo aftur upp úr
þrítugu sjáum við stóran góð-
an hóp göngufólks. Það er
einsog fólk detti út þegar það
fer að mennta sig og koma sér
af stað í lífsgæðakapphlaup-
inu, hafi einfaldlega of mikið
að gera, en komi svo aftur
þegar um hægist. Sem trimm
og heilsubót er gangan mjög
vinsæl og það sést vel á sífellt
vaxandi þátttöku Íslendinga í
trimmgöngum, einkum er-
lendis. Ár eftir ár vex fjöldinn
sem tekur þátt í Vasagöngunni
í Svíþjóð auk þess sem fólk
sækir álíka göngur í öðrum
löndum í vaxandi mæli. Svo
fjölgar þátttakendum í Fossa-
vatnsgöngunni ár frá ári, en
hún er lang stærsta trimm-
gangan á Íslandi.

–Þú hefur svo verið að fara
í þessar göngur úti, ekki satt?

„Nokkrar jú, Vasagönguna
að sjálfsögðu, og Birkebeiner-
gönguna í Noregi. Svo fór ég
líka í tvær stórar göngur í Kan-
ada og Bandaríkjunum. Við
Einar Yngvason höfum verið
að fara í þessar göngur saman
ásamt Gunnari Þór málara og
nú er stefnan sett á tvær göng-
ur í Finnlandi og Eistlandi
næsta vetur. Þessar göngur eru
inni í Worldloppet sem er sería
14 stærstu trimmgangna heims.
Ef kláraðar eru tíu göngur af
þessum fjórtán í tveimur
heimsálfum þá fær maður
þann merka titil „World-
Loppet Goldmaster“ og ætli
maður reyni ekki að ná þeirri
nafnbót. Einar er reyndar
kominn fram úr mér og verður
sennilega á undan að klára,
bölvað keppnisskapið í hon-
um. Þetta er alveg ótrúlegur
heimur sem birtist manni í
þessum göngum. Þarna koma
saman til keppni jafnt atvinnu-
skíðamenn sem helgartrimm-
arar, þúsundir manna í hverri
göngu.

Maður hittir þarna allra
þjóða kvikindi sem ferðast um
allan heiminn til þess að taka
þátt í göngumótum og þetta
fólk er margt svo fársjúkt af
skíðadellu að meira að segja
mér blöskrar. Mikið af þessu
fólki er vel stætt og komið á
eftirlaun og gerir ekkert annað
en að taka þátt í göngumótum.
Þeir sjúkustu bíða þess með
óþreyju að júní og júlí mán-
uðir líði, því þegar komið er
fram í ágúst byrja mót í S-
Ameríku og Ástralíu. Mótin
færast svo norður á bóginn
þegar kemur fram á haust og
mikið af þessu fólki eltir stær-
stu mótin um heiminn þveran
og endilangan. Ég er sem betur
fer ekki kominn með nema
fyrsta stigs einkenni af veik-

þætti tilverunnar, það er allt
einhvern veginn miklu rólegra
og afslappaðra en á Íslandi,
og meira að segja í saman-
burði við Ísafjörð. Maður
hafði oft á tilfinningunni að
það væri meiri borgarbragur
og stemmning á Ísafirði en í
Fredericton. En þetta átti vel
við okkur og var reglulega
ljúft umhverfi að búa í. Við
bjuggum á stúdentagörðum
þar sem aðallega voru eldri
stúdentar og fjölskyldufólk,
þeir kölluðu þetta garða fyrir
„þroskaða stúdenta“. Íbúarnir
voru frá öllum heimshornum
og það var ótrúlega gaman að
kynnast svona ólíkum hugs-
unarhætti og menningu. Mér
liggur við að segja að ég hafi
lært jafn mikið af því að spjalla
við þetta fólk úti á leikvelli
með stráknum mínum eins og
ég gerði í skólanum. Þetta
virkilega opnaði augun og
víkkaði hjá manni sjóndeild-
arhringinn.

Veðráttan í Fredericton er
mjög öfgafull, hitastigið sveifl-
ast um sextíu gráður milli vet-
urs og sumars. Þeir sögðu það
oft við mig Kanadamennirnir
að ég kæmi nú frá Íslandi,
kuldinn væri nú ekki mikið
mál fyrir mig. Svo brast vetur-
inn á og dögum saman var
þrjátíu gráðu gaddur en lítill
snjór. Sumrin eru aftur á móti
mjög notaleg, stuttbuxnaveð-
ur og maður var bara úti í
garði að rækta grænmeti og
jarðarber og þannig er það
fram í október.“

Margir efnilegirMargir efnilegirMargir efnilegirMargir efnilegirMargir efnilegir
skíðamenn á fer-skíðamenn á fer-skíðamenn á fer-skíðamenn á fer-skíðamenn á fer-

tugsaldri á Ísafirðitugsaldri á Ísafirðitugsaldri á Ísafirðitugsaldri á Ísafirðitugsaldri á Ísafirði

–Þú hefur verið viðloðandi
gönguskíðin lengi?

„Já ég held ég hafi byrjað
að æfa þegar ég var ég tólf ára
og svo tók maður þetta af
miklum krafti á unglingsárun-
um. Þá var æft alla virka daga
og svo keppt jafnvel bæði
laugardaga og sunnudaga.
Þröstur Jóhannesson sá lengst
af um þjálfunina og Einar Ól-
afsson var stóra hetjan, enda
einn allra besti göngumaður
sem Ísland hefur átt. Hann
var líka mjög duglegur að
hvetja okkur púkana til dáða.
Ég var ekkert sérstaklega góð-
ur í göngunni, frekar en öðrum
íþróttum, en mjög áhugasam-
ur! Seinni árin í menntaskóla
dró úr alvörunni í þessu hjá
mér og í háskólanum var ég
alveg hættur að skíða af ein-
hverju viti.   En skíðin eru
baktería sem erfitt er að losna
við. Þegar ég flutti aftur heim
í árslok 1999 blossaði áhuginn
upp á ný og ef eitthvað er þá
er hann meiri en nokkru sinni
áður. Margir af þeim sem voru
að æfa með mér í gamla daga
eru enn að, eða byrjaðir aftur
eftir hlé og fleiri bætast við. Á
Ísafirði er mikið af efnilegu
göngufólki um fertugt og ég
reikna með að við náum að
toppa um sextugt. Þannig að
framtíðin er björt!

Margir taka sín fyrstu skref
á skíðunum þegar krakkarnir
þeirra fara að mæta á æfingar
og fyrr en varir er fólk orðið

inni. Kannski er það bara af
því að ég hef ekki efni á að
elta þessi mót. En þetta er
mjög skemmtilegur máti til
að ferðast um heiminn og
kynnast nýjum löndum. Það
er mjög gaman að segja frá
því að einn af fremstu skíða-
göngumönnum Norðmann
keppti í Fossavatnsgöngunni
í vor og hann lét hafa það eftir
sér í viðtali að Fossavatns-
gangan væri á sínum topp
fimm lista yfir göngur sem
allir sem eru að ferðast svona
um verða að taka þátt í. Hann
sagði að mótið væri mjög gott,
sambærilegt við það besta sem
gerist í þessum bransa, og um
leið mjög skemmtileg leið til
að kynnast Íslandi. Fyrir okk-
ur sem höfum unnið að göng-

unni í fleiri ár var þetta mikil
upplyfting og hjálpar vonandi
til við markaðsstarfið í útlönd-
um.

UpplýsingamiðstöðinUpplýsingamiðstöðinUpplýsingamiðstöðinUpplýsingamiðstöðinUpplýsingamiðstöðin
–Þú varst að taka við nýju

starfi?
„Já, ég var að byrja fyrir

nokkrum dögum sem for-
stöðumaður Upplýsingamið-
stöðvar ferðamanna á Ísafirði.
Þegar ég sá starfið auglýst sá
ég að það féll mjög vel að því
sem ég var að læra úti. Starfið
felst að miklu leyti í upplýs-
ingagjöf til ferðamanna en
þessari stöðu er einnig ætlað
koma að skipulagningu ým-
issa viðburða sem fara fram á
svæðinu. Margir af þeim

viðburðum eru íþrótta- og úti-
vistartengdir þannig að þetta
smellpassaði við það sem ég
var læra úti í Kanada. Ferða-
mennska á svæðinu snýst al-
mennt mikið um útivist og að
njóta náttúrunnar, hvort sem
það eru gönguferðir, siglingar,
hestaferðir eða annað.

–Eigum við að reyna að ein-
beita okkur meira að þessari
tegund ferðamennsku og skapa
okkur jafnvel sérstöðu með
því?

„Hér á svæðinu er auðvitað
heilmikil áhersla lögð á ferða-
mennsku sem tengist útivist
og ég sé ekki betur en að fram-
boðið á slíku fari vaxandi. Hér
er yfirleitt stutt að fara til að
njóta náttúrunnar og mögu-
leikar miklir fyrir hvers kyns

útivist. Það hefur sýnt sig í
könnunum á meðal erlendra
ferðamanna að náttúran og
umhverfið eru mikilvægustu
þættirnir þegar ákvörðun er
tekin um að ferðast til Íslands.
Ég hef nú ekki mikið fylgst
með umræðunni síðustu tvö
ár, en áður en ég fór til Kanada
var hugtakið „menningar-
tengd ferðaþjónusta“ talsvert
í tísku. Það er auðvitað sjálf-
sagt að nýta þau tækifæri sem
menningin og sagan gefa
okkur og mér sýnist talsverðu
hafa verið áorkað í þeim efn-
um hér á Vestfjörðum. Það
hefur margt verið vel gert í
ferðamálum á svæðinu undan-
farin ár og vonandi höldum
við áfram á þeirri braut.

–smari@bb.is

Greint er frá því hér að
ofan að bæjarstjórn Bolung-
arvíkur hefði ákveðið að
veita rökstuðning fyrir ráðn-
ingu Gríms Atlasonar í starf
bæjarstjóra Bolungarvíkur
í kjölfar bókunar minnihlut-
ans þess efnis að meirihlut-
inn þyrfti að færa rök fyrir
henni. Að sögn Soffíu Vagns-
dóttur, forseta bæjarstjórn-
ar, stendur þó ekki til að
færa þessi rök fyrir minni-
hluta bæjarstjórnar, eða op-
inberlega, enda hafi þetta
verið rætt við minnihlutann

á fundinum. Hins vegar hafi
borist bréf frá einum umsækj-
andanum, Guðrúnu Stellu
Gissurardóttur, þar sem farið
sé fram á rökstuðning. „Við
munum svara henni og hún
mun fá sín rök“, segir Soffía.
Þá segir hún að sá rökstuðn-
ingur verði ekki opinberaður
nema Guðrún Stella kjósi sjálf
að koma honum til fjölmiðla.

Í áðurnefndri bókun minni-
hlutans sagði að meirihlutinn
þyrfti að skýra ástæður þess
að við ráðningu bæjarstjóra
hafi verið gengið framhjá aðil-

um sem hefðu meiri menntun
en sá sem var ráðinn, auk þess
sem aðrir umsækjendur hefðu
haft meiri reynslu af rekstri
og stjórnun en Grímur. Þá
nefndi minnihlutinn einnig að
„ákveðnir umsækjendur“ hafi
góða staðarþekkingu. „Varð-
andi bókun minnihlutans, þá
vil ég benda á að bæjarstjóri
er ekki löggilt vinnuheiti, og
því er ekki krafist sérstakrar
menntunar“, segir Soffía.

Grímur, sem kemur til Bol-
ungarvíkur undir lok ástarvik-
unnar, er þroskaþjálfi að

mennt og starfaði lengi sem
slíkur bæði á Íslandi og í
Danmörku. Síðastliðin sex
ár hefur hann rekið fyrir-
tækið Austur-Þýskaland,
sem er umboðsstofa fyrir
tónlistarmenn. Auk þessa
starfaði Grímur fyrir Vinstri
Græna í borgarmálapólitík-
inni undanfarin ár og setið í
nefndum fyrir flokkinn.

Þá hefur einnig sést til
hans slá bassagígju með
hljómsveit Dr. Gunna á
Stór-Reykjavíkursvæðinu.

– eirikur@bb.is

Stendur ekki til að færa opin-
berlega rök fyrir ráðningu Gríms

Minnihluti bæjarstjórnar
Bolungarvíkur hefur bókað
að hann telji að meirihlutinn
þurfi að skýra ástæður þess
að við ráðningu bæjarstjóra
hafi verið gengið framhjá
aðilum sem hafa meiri
menntun en sá sem var ráð-
inn, Grímur Atlason, auk
þess sem aðrir umsækjend-
ur hafi haft meiri reynslu af
rekstri og stjórnun en Grím-
ur. Þá nefnir minnihlutinn
einnig að „ákveðnir um-

sækjendur“ hafi haft góða
staðarþekkingu.

Grímur, sem kemur til starfa
fljótlega, er þroskaþjálfi að
mennt og starfaði lengi sem
slíkur bæði á Íslandi og í Dan-
mörku. Síðastliðin sex ár hef-
ur hann rekið fyrirtækið Aust-
ur-Þýskaland, sem er umboðs-
stofa fyrir tónlistarmenn. Auk
þessa starfaði Grímur fyrir
Vinstri Græna í borgarmála-
pólitíkinni undanfarin ár og
setið í nefndum fyrir flokkinn.

Þá hefur einnig sést til hans
slá bassagígju með hljómsveit
Dr. Gunna.

Tíu umsóknir bárust um
starf bæjarstjóra Bolungarvík-
ur en umsóknarfrestur um
starfið rann út á sunnudag.
Meðal umsækjenda má nefna
Bolvíkinginn Kristján Jón
Guðmundsson, iðnrekstrar-
fræðing, son Guðmundar
Kristjánssonar, fyrrum bæjar-
stjóra Bolungarvíkur, Trygg-
va Harðarson, fyrrv. bæjar-

stjóra á Seyðisfirði og
Glúm Baldvinsson, frétta-
mann á NFS, son Jóns Bald-
vins Hannibalssonar og
Bryndísar Schram.

Forseti bæjarstjórnar lagði
fram tillögu um að meiri-
hluta bæjarstjórnar, sem
stóð að ráðningu Gríms,
yrði falið að veita rökstuðn-
ing fyrir ráðningunni, og
var sú tillaga samþykkt
samhljóða.

– eirikur@bb.is

Vilja rök fyrir ráðningu Gríms
Atlasonar sem bæjarstjóra

Bolungarvík.
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Alþingismaður hefur imprað á því að tengivagnar flutningabíla verði bannaðir. Vegakerfið
er ekki í stakk búið til slíkra flutninga, segir þingmaðurinn. Betur að honum hefði komið
þetta til hugar áður en stjórnvöld festust í þeirri hugmyndafræði að brýnasta lausnin í sam-
göngumálum landsmanna væri að leggja Skipaútgerð ríkisins niður og koma öllum þungaflutn-
ingum út á þjóðvegina. Ólíklegt er að hugmynd þingmannsins fái hljómgrunn. Það sem einu
sinni er á komið verður ekki aftur tekið. Sama hversu vitlaust það er; sama á hverju gengur.
Um það vitna dæmi á æði mörgum sviðum þjóðlífsins; í skatta- og kvótakerfinu, svo nærtæk
dæmi séu tekin; mistök sem allir viðurkenna en engum kemur til hugar að leiðrétta.

Útihátíðar um verslunarmannahelgina verða ekki aflagðar frekar en tengivagnarnir og
,,raðhúsin“ sem vanbúnir smábílar draga á eftir sér um þjóðvegina með ófyrirsjáanlegum af-
leiðingum. Útihátíðirnar eru komnar til að vera. Fram hjá því verður ekki horft. Útihátíðirnar
eru eins og peningurinn. Á þeim eru tvær hliðar. Meðan margir segja þær dásamlegustu fjöl-
skylduskemmtanir sem hægt er að hugsa sér, að ekki sé nú minnst á menninguna sem þær eru
sagðar færa heimamönnum viðkomandi staða,  sjá aðrir ekkert nema sukk og svínarí í
þessum fylliríissamkomum, eins og það er orðað.

Árlega umræðu um hætturnar sem steðja að unglingum á útihátíðunum og heilræðafyrirlestra

vikuna fyrir verslunarmannahelgina, kunna menn orðið utanbókar. Forvarnir hér og for-
varnir þar og eftirlit alls staðar. Í ár á allt að vera í lagi. Eigi að síður endurtekur sagan sig.
Allt samkvæmt bókinni.

Undir lok fyrri heimstyrjaldarinnar flutti þýska útvarpið daglega sömu fréttina af stríð-
inu: Tíðindalaust á vesturvígstöðvunum. Sama á hverju gekk. Því er þessi tilvísun, sem
færði höfundi samnefndrar bókar heimsfrægð, hér tilfærð að fréttir af útihátíðarhöldum
verslunarmannahelgarinnar enduðu nær undantekningalaust, eftir að greint hafði verið frá
tugum fíkniefnabrota, slagsmálum og höfuðkúpubrotum og að aldrei hefði önnur eins
örtröð verið á neyðarmóttökum, að ekki sé minnst á nauðganir, á sömu setningunni: Að
sögn lögreglu hefur að öðru leyti allt farið vel fram.

Spurningin snýst ekki um að banna útihátíðir um verslunarmannahelgina. Hún snýst
um annað tveggja: breytt hugarfar, breytt viðhorf, breyttar fyrirmyndir; eða hvort við
sættum okkur bara við þær  fórnir, sem hingað til hafa verið fylgifiskar þeirra? Lítum á þær
sem hið óumflýjanlega.

Ætlum við að taka okkur á eða ætlum við okkur bara að una áfram við fréttina: Að öðru
leyti var tíðindalaust á útihátíðum verslunarmannahelgarinnar?                                   s.h.

Hvetja félagsmenn til að
fylgjast með taxtahækkun

Eins og kunnugt er hækk-
uðu allir taxtar í samningum
Verkalýðsfélags Vestfirð-
inga um 15 þúsund krónur
á mánuði þann 1. júlí síð-
astliðinn. Á þessi hækkun
við hjá verkafólki, verslun-
ar- og skrifstofufólki, hjá
byggingamönnum, vélstjór-
um í frystihúsum og í Þör-

ungaverksmiðjunni á Reyk-
hólum, um kauptryggingu sjó-
manna og starfsfólks á greiða-
sölu- og bensínsölustöðum.
Þess ber þó að geta að yfir-
borganir þær sem fólk kann
að hafa haft ganga upp í taxta-
hækkunina, en þó ekki nema
svo að lágmarkslaunahækkun
frá júní 2005 til júli 2006 má

ekki vera undir 5,5%.
Afkasta- eða frammistöðu-

tengdar greiðslur, eins og til
dæmis bónus í fiskvinnslu,
teljast ekki yfirborgun og
skerðast ekki á móti taxta-
hækkuninni. Sömuleiðis skal
fastur bónus, sem tekur mið
af afkastabónus, ekki breytast.
Verkalýðsfélag Vestfirðinga

hvetur alla félagsmenn sína
til að fylgjast með því að
hækkunin skili sér, og biður
menn að skoða launaseðl-
ana vel.

Þeim sem vilja verða sér
úti um frekari upplýsingar
er bent á að hafa samband
við Verk-Vest í síma 456
3190.        – eirikur@bb.is

Vegur sem gerður var þegar
aðrennslislögn í Tungudals-
virkjun var lögð í jörðu verður
breytt í göngustíg. Vegurinn
liggur frá virkjuninni og upp
að afleggjaranum frá þjóðveg-
inum inn á bílastæði skíða-
svæðisins. Að sögn Jóhanns
Birkis Helgasonar, bæjar-
tæknifræðings mun stígurinn
verða malbikaður en ekki er
ljóst hvort það verði gert í

sumar en það fer eftir fjár-
magni.

Fleiri göngustígir eru ráð-
gerðir í Tungudal en unnið er
samkvæmt deiliskipulagi. Áð-
ur en bærinn fer að vinna í
stígnum mun Orkubú Vest-
fjarða þurfa að laga veginn til
en í dag er hann mun breiðari
en sem nemur þeim tveim
metrum sem stígurinn á að
vera.                – smari@bb.is

Gerður verður göngu-
stígur í Tungudalnum

Eins og sagt hefur verið frá
sótti Hallvarður Aspelund um
lóðina að Hafnarstræti 17 á
Ísafirði fyrir hönd Íslenska
eignarhaldsfélagsins til bygg-
ingar húss sem á meðal annars
að innihalda útibú frá al-
þjóðlegu skyndibitakeðjunni
Subway. Vélsmiðjan Þristur

hafði fengið lóðinni úthlutað,
en drógu svo umsókn sína til
baka. Umhverfisnefnd fjallaði
aftur um málið í vikunni, en
nefndin hafnaði umsókninni í
fyrra skiptið sökum þess að
Þristur hafði þegar fengið lóð-
inni úthlutað. Í þetta skiptið
fól nefndin tæknideild bæjar-

ins að kanna ráðstöfunarrétt
Ísafjarðarbæjar á lóðinni, og
frestaði afgreiðslu málsins þar
til það hefur verið kannað.

Skúli Sigþórsson, eigandi
Subway, kom til Ísafjarðar
fyrir skemmstu í leit að bygg-
ingarstað og fann þá þessa lóð,
en húsið sem þarna stóð og

hafði löngum sett sterkan svip
á Eyrina, var rifið í ágúst síð-
astliðnum. Vélsmiðjan Þristur
sótti um lóðina til að byggja
nýtt verslunarhús, en húsnæði
Þrists í gamla Straumshúsinu
verður rifið í tengslum við
uppbyggingu Grunnskólans á
Ísafirði. Þristur ákvað svo að

flytja inn í gamla Sjallann.
Áðurnefndur Skúli sótti um
lóðina með þeim fyrirvara að
henni yrði skilað, enda hafði
Skúli fyrir því heimildir að
svo myndi fara.

Hallvarður Aspelund sagði
við blaðið fyrir stuttu að mikill
áhugi væri fyrir því að skyndi-
bitakeðjan opnaði útibú á Ísa-
firði, og sérstaklega hefði yng-

ra fólk sýnt áhuga.
Í vefkönnun sem fram-

kvæmd var á bb.is svöruðu
436 manns því til að þau væru
spennt fyrir opnun Subway á
Ísafirði, eða 60,6% svarenda.
138 manns, eða 19,2%, sögð-
ust ekki spennt og 146, eða
20,3% sagði að sér væri alveg
sama.

– eirikur@bb.is

Tæknideild falið að kanna ráðstöfunar-
rétt bæjarins á svonefndri Subway-lóð

Umrædd lóð er fyrir neðan nýbygginguna við Hafnarstræti.
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Blaðamaður
Blaðamaður óskast til starfa á Bæjarins

besta og bb.is frá og með mánaðarmótum
ágúst/september. Viðkomandi þarf að hafa
góða íslensku kunnáttu, geta unnið sjálf-
stætt og hafa góða þekkingu Vestfjörðum.

Nánari upplýsingar veitir Sigurjón J. Sig-
urðsson í síma 456 4560.

Starf ritara við MÍ
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir rit-

ara í fullt starf.
Ritari er aðstoðarmaður skólameistara í

daglegri umsýslu skólans, annast afgreiðslu
og símavörslu og veitir upplýsingar um
skólastarfið auk almennra skrifstofustarfa.
Leitað er að liprum starfsmanni með þjón-
ustulund og hæfni í samskiptum. Ritarinn
þarf að geta hafið störf sem allra fyrst.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst nk. Um-
sóknir ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf berist Menntaskólanum á Ísa-
firði, pósthólf 97, 400 Ísafirði.

Starfskjör fara eftir kjarasamningi ríkisins
og SFR.

Allar nánari upplýsingar veitir Ingibjörg
S. Guðmundsdóttir, skólameistari, sími 450
4400.

Skólameistari.
Sumarvertíðin hefur verið

ágæt hjá Sjóferðum Hafsteins
og Kiddýjar á Ísafirði en þau
eru með þrjá báta í ferðum um
Djúp, Jökulfirði og Horn-
strandir. Að sögn Guðrúnar
Kristjánsdóttur (Kiddýjar)
byrjaði sumarvertíðin rólega
vegna leiðinda tíðarfars og
mikið var um afbókanir hjá
íslenskum ferðamönnum en
útlendingarnir skiluðu sér.
Þegar veður fór að skána í júlí
jókst traffíkin til muna ásamt
því að knattspyrnusjúkur karl-

peningurinn fékkst loks út úr
húsi eftir mánaðardvala fyrir
framan viðtækin, en þekkt er
meðal ferðaþjónustuaðila að
bókanir detta niður meðan á
stórum íþróttaviðburðum
stendur eins og HM.

Guðrún segir veðrið hafa
verið yndislegt undanfarnar
vikur og sjólag gott og þá er
ekki að spyrja að því að fólk
sæki í að komast í sæluna inn
í Vigur, Jökulfirðina eða norð-
ur á Strandir. Talsverð umferð
skemmtiferðaskipa hefur ver-

ið á Ísafirði í sumar og tvö-
faldaðist farþegafjöldinn milli
ára og segir Guðrún að það
hafi mikið að segja. Síðasta
skemmtiferðaskipið kemur í
september og segir Guðrún
ekki vita hvað eigi að gera
fyrir þá farþega þar sem ferða-
menn sem fara inn í Vigur séu
fyrst og fremst að skoða fugla-
lífið en það verður búið að
minnka allverulega þegar
kemur fram í september. „Ætli
við verðum ekki að vera með
skemmtiatriði fyrir fólkið“,

segir Guðrún.
Fækkun hefur orðið á far-

þegum sem fara með fyrir-
tækinu í Hornstrandafriðland-
ið en í fyrra en hvort fækkun
hafi orðið á ferðamönnum þar
er ekki gott að segja því fleiri
aðilar sinna ferðum inn á frið-
landið. „Það er fínt hljóð í
okkur og við þökkum Guði
fyrir að það er ekkert bilerí á
bátunum en það er það versta
sem getur komið fyrir þegar
vertíðin er svona stutt“, segir
Guðrún.          – smari@bb.is

Sumarvertíðin fór rólega af stað hjá
Sjóferðum Hafsteins og Kiddýjar

Íslenski fáninn blakti við hún á nýbyggingunni í Hafnarstræti á Ísafirði á fimmtudag. Starfsmenn Ágúst og Flosa
ehf., luku þá við að setja síðustu sperruna í húsið og eins og lög og hefðir gera ráð fyrir hélt fyrirtækið þeim reisugilli
með tilheyrandi kaffi og bakkelsi. Lúther Ólason hjá Ágústi og Flosa segir að reisugillin í dag séu ekki svipur hjá
sjón miðað við hvernig þau voru áður fyrr þegar iðnaðarmenn duttu hressilega í það í kaffiskúrnum að gömlum ís-
lenskum sið. Það er svo smekksatriði hvor að um fram- eða afturför er að ræða. Talsverðar tafir hafa orðið á húsinu
og segir Lúther að margt spili þar inn í. Eitthvað tafðist verkið vegna veðurs í vetur og segir Lúther að mánaðartöf
á svona verki sé í rauninni ekki mikið.                                                                                                       – smari@bb.is

Reisugilli við Hafnarstræti
Íslenski fáninn blakti á báðum göflum hússins á meðan starfsmenn Ágústs og Flosa voru að steypa síðustu steypuna.

Sjálfstæðishúsið, sem gegnt
hefur hlutverki skemmtistaðs
Ísfirðinga og nærsveitunga
svo lengi sem elstu menn
muna, en þeir muna nú ekki
neitt eins og séra Baldur í
Vatnsfirði sagði, hefur skipt
um hlutverk og mun í fram-
tíðinni hýsa verslun Þrists.
Miklar framkvæmdir hafa
staðið yfir í húsinu undanfarið
enda eru innréttingar og skipu-
lag skemmtistaðar ekki hent-
ugar fyrir verslunarrekstur.

Gólfið undir dansgólfinu

verður tekið niður í götuhæð
að mestu, nýir gluggar settir í
framhlið hússins sem og ný
hurð. Ekki er ákveðið hvenær
verslunin flytur en það verður
á næstu mánuðum. Þristur
verður áfram með verslun í
húsnæði vélsmiðju sinnar. Þá
hefur Þristur einnig sent inn
erindi til bæjaryfirvalda þess
efnis að gangstétt fyrir framan
húsið verði endurgerð þar sem
ástand hennar sé ekki viðun-
andi.

– smari@bb.is

Sjallanum
breytt í verslun

Þar sem dansinn dunaði áður dynja nú hamrahögg
og gnístir í sagarblöðum og slípirokkum meðan

iðnaðarmenn standsetja nýja verslun Þrists.

Steypuvinna hafin við
Grunnskólann á Ísafirði

Framkvæmdir eru komnar á fullt við
byggingu nýs Grunnskóla á Ísafirði. Byrj-
að er að steypa sökkla og er kominn stór
byggingarkrani á svæðið. Byggja á nýja
tengibyggingu á milli nýja barnaskólans
og þess gamla og mun því núverandi
tengibygging víkja. Einnig er áætlað að
byggja viðbyggingu við gamla barna-
skólann í áttina að húsinu sem áður hýsti
verslunina Björnsbúð en hýsir nú hár-
greiðslustofu og verslun á jarðhæð.

Vestfirskir verktakar voru lægstbjóð-
endur í verkið og sjá um framkvæmdina
sem á að vera tilbúin haustið 2008. Þá er
einnig að vera rífa upp Kaupfélagsplanið
en það hefur verið leiksvæði grunnskóla-
barna undanfarin ár en gamalt malbik
var á því ásamt því að það var steypt að
hluta en helluleggja á planið og mun það
áfram vera leiksvæði.

– smari@bb.is Byrjað er að steypa sökkla nýbyggingarinnar.
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„Ég er fæddur og uppalinn í
Reykjavík og bjó út um allt á
höfuðborgarsvæðinu. Að lok-
inni hefðbundinni skólagöngu
þá fór ég að vinna í tískuvöru-
verslun og var þar í fimm ár
og starfaði meðal annars sem
tískumódel og við tískusýn-
ingar samhliða því. Ég var
fjögur ár í banka, var þar gjald-
keri og önnur fjögur ár í veit-
ingabransanum en þaðan lá
leið mín í Tollgæsluna þar sem

ég var í 18 ár.“
–Það er engin tilviljun að

þú fórst í Tollgæsluna?
„Nei, afi minn var í löggæsl-

unni en hann dó mjög ungur.
Pabbi var lögreglumaður í
Reykjavík í 39 ár og ég er 31
árs þegar ég geng til liðs við
tollgæsluna í Reykjavík og
það er nokkuð sem ég sé aldrei
eftir því þetta var geysilega
góður skóli, ég vann með mik-
ið af úrvals fólki, bæði lög-

reglumönnum og tollvörðum.
Ég var í leitar- og rannsóknar-
deildinni í níu ár og þaðan lá
leiðin í fíkniefnahundaþjálfun
sem ég lærði á fjölda nám-
skeiða í Danmörku og Noregi
og starfaði einnig sem leið-
beinandi í Tollskóla ríkisins“

–Hvernig stóð á að þú fórst
í hundana?

„Ég hef átt hunda alla mína
ævi og það voru tvær hunda-
stöður lausar og það að hafa
umgengist hunda frá barns-
aldri er talinn mjög góður
grunnur fyrir starfið. Ég hafði
mikinn áhuga á starfinu og
var svo heppinn að fá það. Ég
fór á fjögur námskeið í Dan-
mörku, eitt í Noregi ásamt því
að þjálfarar komu til Íslands
að kenna okkur. Minn besti
æfingafélagi var Sigurður Jón-
asson rannsóknarlögreglu-
maður og við brutum blað í
sögu þessara tveggja lög-
gæslustofnana því að lög-
reglumaður og tollvörður
höfðu aldrei áður æft saman.
Við settum upp æfingar hvor
fyrir annan, ég í mínu um-
hverfi og hann í sínu og með
því náðum við að víkka reyn-
sluheim hvors annars. Toll-

gæslan leitar á landamærun-
um, á hafnarsvæðum, pósti, í
bílum sem koma til landsins,
á flugvöllum o.s.frv. Lögregl-
an er í húsleitum og eru meira
á vettvangi hins almenna
borgara. Við Sigurður grædd-
um mikið á fyrirkomulagi
okkar.“

–Var Bassi með þér allan
tímann?

„Já, ég fékk hann fjögurra
mánaða gamlan í Danmörku.
Fór út og var með hann fyrst í
tveggja vikna grunnþjálfun.
Ég flýg með hann heim þar
sem við fórum til Hríseyjar í
einangrun og ég var með hon-
um þar. Hann var í langan
tíma í Hrísey og ég fylgdist
grannt með honum og áttum
við strax geysilega sterkt sam-
band. Síðan komum fórum við
til Reykjavíkur og við héldum
áfram grunnþjálfun. Um haust-
ið kemur danski yfirhunda-
þjálfarinn okkar þegar Bassi
er tíu mánaða gamall og tók
hann í grunnpróf og hann var
það ánægður með þann árang-
ur sem hafði náðst, að hann
gaf okkur leyfi til að byrja að
vinna. Þannig að Bassi var
farinn að leita að fíkniefnum

þegar hann var bara 11 mán-
aða gamall sem er alveg eins-
dæmi. Í prófinu fór hann í
gegnum allar þrautir sem lagð-
ar voru fyrir hann, nánast eng-
in efni fóru fram hjá honum.
Vorið 1998 fór þegar hann er
á öðru ári fór Bassi í svokall-
aða góðkenningu eða úttektar-
próf sem er yfirlýsing um að
hundar séu fullþjálfaðir fíkni-
efnahundar og hann fékk 63
stig af 64 mögulegum stigum.
Ég var alveg óskaplega stoltur
og danski yfirhundaþjálfarinn
ekki síður því að hann valdi
Bassa á sínum tíma og það er
ekki þannig að næsti hundur
sé tekinn. Hann fór í gegnum
nokkur got áður en hann valdi
Bassa. Þegar valdir eru hvolp-
ar til að þjálfa sem fíkniefna-
hunda eru ýmsir skapgerðar-
þættir skoðaðir og margt
fleira.“

–Hvað heldurðu að Bassi
hafi fundið mikið af fíkniefn-
um á sínum ferli?

„Ég veit það ekki almenni-
lega. Hann fann á sínum tíma
eitt mesta magn af amfetamíni
sem hefur verið lagt hald á,
hann átti stærsta e-töflu fund-
inn. Ég veit ekki hvort þessi

met standi ennþá en það er
alltaf erfitt að tala um magn
en hann fann, einsog við segj-
um gjarna, umtalsvert magn
af fíkniefnum. Og það sem
mér finnst skipta meira máli,
hann eyðilagði daginn fyrir
fullt af fólki. Það sem fólk
gleymir stundum varðandi
fíkniefnahunda, það er að þeir
eru björgunarhundar. Þeir
bjarga mannslífum þegar þeir
finna fíkniefni sem annars
hefðu farið á götuna. Fólk ger-
ir sér ekki almennilega grein
fyrir því hvað Bassi er merki-
legur því að árið 1999 þegar
hann er búinn að vera tvö ár í
leitinni þá er hann kominn í
forvarnarstarf.“

Hinn sann-Hinn sann-Hinn sann-Hinn sann-Hinn sann-
kristni Bassikristni Bassikristni Bassikristni Bassikristni Bassi

„Ég hef verið í félagsstarfi
með ungu fólki sem hafði lent
illa í fíkniefnum og þegar ég
byrja að vinna við fíkniefna-
leitina þá fór ég að sjá hluti
sem eru alveg skelfilegir. Við
vorum oft í húsleitum með
fíkniefnadeild lögreglunnar
og það varð kveikjan að því
að ég fékk leyfi tollstjórans í

Í húsi í Súðavík sem er á sínum þriðja grunni,
byggt norður á ströndum, flutt til Súðavíkur og aft-
ur flutt til innan þorpsins eftir flóðið, býr Þorsteinn

Haukur Þorsteinsson ásamt sambýliskonu sinni,
Lilju Kjartansdóttur og hundinum Bassa. Það er

ekki langt síðan Haukur flutti vestur ásamt Bassa
sem nú er komin á eftirlaun eftir dygg störf í þágu

Tollgæslunnar.  Hann hefur komið sér vel fyrir á
þeim stutta tíma sem hann hefur verið hér og ekki

setið auðum höndum. Hauki er margt til list lagt, en
baráttan gegn fíkniefnum er sem rauður þráður í lífi

hans. Þeir félagar, Haukur og Bassi fundu á sínum
tíma í Tollgæslunni mikið magn fíkniefna áður en

þeir helguðu sig alfarið forvarnarstarfi. Flestir Vest-
firðingar ættu kannast við bróðir Hauks, Guðjón

(Gauja) Þorsteins körfuboltafrömuð og þeir bræður
eru eins að því leyti að ekki skortir á eldmóðinn
þegar kemur að hugðarefnum þeirra þó ólík séu.

Það má aldrei gefast upp
fyrir þessum mikla vágesti
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Reykjavík til að gera tilraun
með forvarnastarf þar sem
Bassi var miðpunkturinn. Á
tveimur árum óx það yfir höf-
uð mér, eftirspurnin var svo
mikil. Allan tímann var hann
aðalnúmerið, ég lét hann leika
listir, gelta nafnið sitt, var með
atriði þar sem ég dáleiddi
hann. Börnin voru ekki að
koma að hitta mig, þau voru
að hitta Bassa. Við fórum út
um allt land, fyrst í skóla og
seinna í kirkjur. Í samstarfi
við séra Bjarna Karlsson prest
í Laugarneskirkju unnum við
að því að koma á legg sam-
starfssamningi á milli bisk-
upsstofu og tollgæslunnar í
Reykjavík um forvarnarstarf
til fermingarbarna. Í nóvem-
ber 2003 var samningurinn
undirritaður og búið að opna
okkur leið að fermingarár-
ganginum eins og hann lagði
sig. Við Bassi vorum orðnir
liður í fermingarfræðslunni og
við fórum.

Eitt sem er merkilegt er að
Bassi er sennilega búinn að
fara inn í sextíu kirkjur á Ís-
landi og Karl Sigurbjörnsson
biskup veitti góðfúslega bless-
un sína. Það var ekki sjálfgefið
að hann fengi að fara inn í
kirkjurnar en prestarnir, að
hugsuðu máli, opnuðu kirkjur
sínar fyrir okkur nema einn.
Þeir vildu meina að Bassi væri
verkfæri Guðs og sköpun
hans. Nokkrir prestar bentu á
það að það hefði verið hinn
þjóðlegasti siður áður fyrr að
hundar lægju fram á lappir
sínar á kirkjuloftunum. Eftir
að þetta byrjaði þá hættum
við í fíkniefnaleit eftir sex ára
starf og fórum alfarið í for-
varnarstarf ásamt því að leið-
beina í Tollskóla ríkisins.
Reyndar var svo komið fyrir
Bassa að hann var kominn
með brjóskeyðingu  í hægra
olnbogabeinið og sú ákvörðun
var tekin að hann hætti í leit-
inni. Fljótlega fór ég að setja
þetta þannig upp að foreldr-
arnir komu með börnunum.
Það var lykilatriði, krakkarnir
komu heim að loknum fyrir-
lestri og sögðu frá að þetta og
hitt hafi komið fram og Bassi
hafi gert hinar og þessar kúnst-
ir, þannig að foreldrarnir voru
kannski að heyra enduróminn
af því sem ég var að segja.

Þegar foreldrarnir fóru að
koma þá talaði ég fyrst við
börnin og foreldrarnir hlust-
uðu á og síðan öfugt, svo var
ég með smá leikþátt með
Bassa og endaði á fyrirspurn-
um. Svo fóru foreldrar og börn
heim og flest veit ég ræddu
saman um það sem kom fram
á fyrirlestrinum. Heilbrigð
umræða er lykillinn að góðu
forvarnarstarfi. Fyrir þremur
árum hönnuðum við marg-
miðlunardisk sem við gáfum
öllum fermingarbörnum Ís-
landi, með upplýsingum um
fíkniefni og um starfsemi
Tollgæslunnar. Við fórum á
marga staði á Vestfjörðum og
árið 2003 fer ég í Grunnskól-
ann í Súðavík og er þar með
fíkniefnafræðslu og þar stend-
ur þessi yndislega kona, kenn-
arinn þeirra, Kristín Lilja
Kjartansdóttir. Ég verð að
segja eins og er að ég varð

alveg yfir mig ástafanginn af
þessari konu. Mér tókst að
koma mér í kaffi til hennar
um kvöldið og við höfum ver-
ið saman síðan. Ég bjó fyrir
sunnan fyrst og við flugum á
milli í tvö ár og í apríl í fyrra
flutti ég til Súðavíkur. Þetta
átti ekkert að gerast, þetta
gerðist bara og þannig er það
yfirleitt.

Ég hætti í Tollgæslunni eftir
18 ára starf, byrjaði á að vera
með unglingavinnuna í fyrra-
sumar og fór síðan í Bónus á
Ísafirði og hef verið aðstoðar-
verslunarstjóri í eitt ár. Ég er
mjög glaður að hafa verið í
þetta ár í Bónus, ég kynnst
svo mikið af Vestfirðingum
og þeir hafa tekið mér vel. Ég
hefði aldrei kynnst þessu fólki
nema í gegnum þetta starf. Í
Bónus koma sirka 2500
manns á viku og auðvitað
kynnist maður mikið af því.
En nú er ég að hætta þar og
ætla að vinna í fullu starfi á
Langa Manga og verð þar
aðallega á daginn þó að ég
taki einhverjar kvöldvaktir.
Þrátt fyrir að ég hafi ekki
höndlað drykkju sjálfur þá er
ég ekki fanatískur og get um-
gengist ölvað fólk þó að það
sé vissulega misskemmti-
legt.“

Það má aldrei gefastÞað má aldrei gefastÞað má aldrei gefastÞað má aldrei gefastÞað má aldrei gefast
upp fyrir dópinuupp fyrir dópinuupp fyrir dópinuupp fyrir dópinuupp fyrir dópinu

–Hvaðan kemur þessi brenn-
andi á forvarnarstarfi og bar-
áttu gegn eiturlyfjum?

„Ég hætti að drekka þegar
ég var 26 ára gamall og hef
ekki bragðað áfengi í tæpan
aldarfjórðung. Þá ákvörðun að
hætta að drekka tók ég nauð-
beygður, drykkjan var orðinn
mér klafi og ég notaði þau
úrræði sem til voru, fór í með-
ferð og í gegnum þann félags-
skap sem ég verið í síðan hef
ég séð hvað fíkniefni leika
fólk grátt og auðvitað áfengið
líka. Árið 1999 þegar ég fæ
þá hugmynd að fara út í for-
varnarstarfið hafði ég heyrt
um að í Bandaríkjunum væru
lögreglumenn að fara í skóla
með hunda til að fræða krakka
um skaðsemi fíkniefna. Þetta
var kveikjan að því að ég fór
út í þetta, mér fannst ég geta
sameinað reynslu mína og nýtt
hana til góðs. Ég vil meina að
Guð hafi gefið mér þann hæfi-
leika að geta staðið fyrir fram-
an fólk og talað. Mér telst svo
til að ég hafi haldið um það
bil 450 fyrirlestra á þessum
ferli, mér tókst að ná til krakk-
ana þrátt fyrir að vera þetta
fullorðinn. Það er alltaf verið
að tala um jafningafræðsluna
en þarna var ég mættur til að
tala við krakkana, kominn vel
yfir fertugt og ég vil meina að
mér hafi tekist að ná til þeirra.
Bassi hjálpaði eflaust mikið
til enda var hann alltaf mið-
punktur hvers fyrirlesturs og
sem betur fer tókst mér að
sameina skemmtun og fræð-
slu. Ég hitti krakka í dag sem
eru kannski komnir upp undir
tvítugt og þeir muna enn eftir
stundinni okkar og mér hlýnar
mjög um hjartarætur að heyra
það.“

mér að semja tónlist fyrir
messuna. Ég sá algjörlega um
tónlistina og hann um mess-
una. Fyrsta messan var í febr-
úar og ég samdi fjóra sálma
og eina miskunnarbæn og við
erum búnir að vera með þessa
messu í fimm kirkjum á Vest-
fjörðum, förum væntanlega til
Patreksfjarðar í haust og síðan
eitthvað norður í land. Þetta
er búið að vera mjög gaman
og mikill heiður að vinna með
séra Valdimari. Ég flyt tónlist-
ina annaðhvort á flygil og
syng eða að ég er með eitthvað
á bandi en spila á gítarinn
ásamt því að syngja. Þetta er
mjög spennandi og það er fyr-
irséð að við verðum með fleiri
messur næsta vetur og það
mætti segja að við Valdimar
séum farnir að túra!“

Vil koma minniVil koma minniVil koma minniVil koma minniVil koma minni
reynslu á framfærireynslu á framfærireynslu á framfærireynslu á framfærireynslu á framfæri

„Ég og ung kona á Flateyri,
Aldís Thorsteinsdóttir höfum
rætt saman um að gera eitt-
hvað fyrir unglinga næsta vet-
ur. Niðurstaðan er sú að við
ætlum að vera með námskeið
fyrir áttundu og níundu bekk-
inga þar sem við munum vera
með það sem við köllum
sjálfsvarnar- og sjálfsstyrk-
ingarnámskeið. Við ætlum að
byggja námskeiðin upp á ólík-
um þáttum okkar reynslu. Al-
dís æfði karate úti í Kanada,
ég var sjálfur í sjálfsvörn í
þrjú ár í gamla daga, við ætlum
að byggja þetta upp á grunn-
atriðum í sjálfsvörn, hreyfing-
um og slíku, leggja mikla
áherslu á teygjur sem ekki
veitir af, krakkar í dag sitja
mikið. Síðan verður fræðslu-
þátturinn stór og síðast en ekki
síst mun hver tími enda á slök-
un. Við hugsum þetta sem
góða viðbót við allt það góða
starf sem unglingum býðst í
dag. Ég er aðeins búinn að
kynna foreldrum grunnskóla-
barna þetta og þeim hefur litist
mjög vel á. Mér finnst mjög
mikilvægt að gera tilraun með
þetta og sjá hvert það leiðir
okkur, ef maður prófar ekki
neitt og situr bara með hendur
í skauti þá gerist ekki neitt.
Svona byrjaði forvarnarstarf
mitt með Bassa, þetta var pínu
hugmynd sem ég fékk sem
þróaðist út í fullt starf. Við
vitum að það er svo margt
sem glepur unglinga í dag og
ekkert síður vestur á fjörðum.
Ég veit af minni reynslu úr
starfi með unglingum að það
er svo margt sem gerist í þeirra
lífi sem þau segja ekki foreldr-
um sínum.“

–Er baráttan gegn fíkniefn-
um orðin að köllun í lífi þínu?

„Ég veit það ekki, þegar ég
fór að tala við hana Aldísi í
vetur þá hugsaði ég með mér
að mig langar að hafa vigt í
samfélaginu með mína reyn-
slu og þekkingu. Ef að samfé-
lagið kallar ekki eftir reynslu
minni þá hlýt ég að bjóða mig
fram sjálfur. Það er akkúrat
sem ég ætla að gera, ég er að
bjóða fram mína reynslu og
mína þekkingu í forvarnar-
málum, ég tel mig geta náð til
krakkana.“ –smari@bb.is

–Nú hefur þú verið í fram-
varðasveit þeirra sem heyja
hið svokallað stríð gegn fíkni-
efnum. Af fréttum að dæma
er innflutningur og neysla á
fíkniefnum að aukast. Er þessi
barátta að skila tilætluðum ár-
angri?

„Ég held að við höfum al-
drei verið að gera réttari hluti
en akkúrat í dag. Ég fylgist
með fréttum og ég sé þennan
mikla árangur sem er að nást
á landamærunum, t.d. það
mikla magn af amfetamíni
sem hefur verið gert upptækt
á undanförnum mánuðum. Að
því leyti held ég að við séum á
réttri leið, en hitt er alveg ljóst
að eitthvað er að því að eftir-
spurnin er alltaf fyrir hendi.
Ég held að við þurfum að fara
í ítarlega naflaskoðun til að
breyta því, hvort það þýði það
að við þurfum að fara í for-
varnirnar fyrr, það veit ég
ekki. Við vitum að verð á am-
fetamíni hefur verið að hríð-
lækka og það býður hættunni
heim. Það næst aldrei nema
brot af þeim efnum sem
smyglað er til landsins en við
vitum að hlutfall haldlagðra
efna er að hækka og því ber
að fagna. Hvert ár er sett met
í haldlögðum efnum á landa-
mærunum en á móti er vitað
að alltaf fer meira magn inn í
landið. Það er eitthvað mikið
að þegar 18 ára krakkar eru
farnir að nota amfetamín með
áfengi, það er algjörlega óá-
sættanlegt. Þessi hörðu efni
eins og amfetamín og e-taflan
fara skelfilega með heilabúið
á þessu unga fólki, það hef ég
séð margoft. Það er ekki hægt
að samþykkja það að þetta sé
bara eitthvað sem er komið til

að vera og orðinn partur af
okkar kúltúr, það má aldrei
gefast upp fyrir þessu, aldrei
nokkurn tímann. Fíkniefni
taka líf ungs fólks í hrönnum.
Það eru margir sem hafa verið
að starfa í Tollgæslunni eða
lögreglunni og hafa horft upp
á þá mannlegu niðurlægingu
sem fylgir fíkniefnum sem
fara út í það að starfa í sínum
frítíma í forvarnarstarfi. En
þetta er mjög erfitt, unglingar
eru í eðli sínu mjög forvitnir
og líta á sig sem ósigrandi
einstaklinga, það kemur ekk-
ert fyrir mig hugsunarháttur-
inn. En markmiðið er að ungl-
ingurinn segi nei við fíkni-
efnum umhugsunarlaust, þó
svo að þau bjóðist fyrir spott-
prís.“

Tónlistin, Jaebesar-Tónlistin, Jaebesar-Tónlistin, Jaebesar-Tónlistin, Jaebesar-Tónlistin, Jaebesar-
bænin og messuhaldbænin og messuhaldbænin og messuhaldbænin og messuhaldbænin og messuhald

„Ég hef fiktað við tónlist
alla mína ævi en byrjaði fyrir
alvöru fyrir tíu árum síðan og
er að stefna að því að taka upp
disk í febrúar á næsta ári. Efnið
er allt tilbúið, öll lög frum-
samin og eru flest í lofgjörðar-
stíl og ég þarf virkilega að
koma þessu frá mér. Hér er
allt til staðar til að koma þessu
í framkvæmd, geysilega mik-
ið af hæfileikaríkum tónlist-
armönnum, tæknimenn sem
kunna sitt fag, Rúna Esra-
dóttir, dóttir Lilju ætlar að út-
setja fyrir mig kórinn og í
rauninni er ekkert því til fyrir-
stöðu að kýla á þetta. Ég spila
á gítar, píanó og saxófón en
hef aldrei lært á hljóðfæri fyrir
utan einhverja þrjá-fjóra pí-
anótíma. Við munum taka

hann upp „live“ í Ísafjarðar-
kirkju, með áhorfendum og í
rauninni er ekki mikið tilstand
í kringum það. Ég er mjög
ánægður með hvað allir hafa
verið fúsir að aðstoða mig við
gerð plötunnar. Það er það
sem ég finn fyrir hér fyrir vest-
an, hlutirnir ganga mun ljúfara
fyrir sig en í Reykjavík. Fólk
er rosalega greiðvikið. Ég
hefði viljað gera þetta fyrr en
sumarið er afleitur tími til að
standa í þessu, fólk í fríum og
svo framvegis. Þá kom til
greina að gera þetta í haust en
þegar líða fer að jólum þá er
mikið annríki hjá tónlistar-
fólki, við Lilja erum til dæmis
bæði í Kammerkór Ísafjarðar.
Okkur Lilju gengur mjög vel
að vinna saman, við höfum
verið að koma fram í söngva-
messum og léttari messum
innan þjóðkirkjunnar, hún er
mjög góð söngkona og það
gerist stundum að raddir
tveggja einstaklinga hljóma
mjög vel saman og í okkar
tilfelli er það þannig. Það eru
mikil forréttindi að vinna með
henni.“

–Þú hefur verið að starfa
með séra Valdimari á Suður-
eyri?

„Já, þannig var að sr. Valdi-
mar kom til mín í desember
og sýndi mér bók eftir Banda-
ríkjamanninn Bruce Wilkin-
son. Bókin fjallar um messu-
form sem unnið í kringum í
svokallaða Jaebesarbæn sem
er í Krónikubókinni. Hann
sýndi mér þetta og lét mig
hafa disk með tónlist sem er
flutt í þessum messum í
Bandaríkjunum. Við ákváð-
um að prófa að gera þetta líka
og ég bað hann um að leyfa
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STAKKUR SKRIFAR

Með augum farþegans
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Vantar þig varahluti í Volvo 460?
Þá er einn til sölu. Upplýsing-
ar í síma 897 3733.
Hlíðarvegspúkar! Hlíðarvegs-
púkapartýið verður laugardag-
inn 12. ágúst kl. 19 á sama stað
og síðast. Varðeldur, grill og söng-
ur. Takið með ykkur gesti. Mæt-
um öll með góða skapið!

Til sölu er X-18 Gallaway golf-
sett ásamt tösku. Upplýsingar
í síma 866 7579.

Til sölu er Jeep Grand Chreo-
kee árg. 99, 5,9 ltr. vél. Einn með
öllu. Uppl. í síma 869 8999.

Til sölu er Subaru Impreza árg.
97. Uppl. í síma 864 6551.
Við síðustu dósasöfnun hjá 5.
flokki kvenna hjá BÍ, fannst
Blaupunkt vídeóvél í poka ásamt
ýmsum fylgihlutum. Upplýsing-
ar í síma 863 4721.
Svört budda með Bacob korti
og peningi í fannst á gervigras-
vellinum á Torfnesi. Eigandinn
getur vitjað hennar á skrifstofu
Bæjarins besta.
Vegna flutninga og skólagöngu
er til sölu Ford Explorer Sport
Track árg. 2002 og lítið notuð
þvottavél. Uppl. í símum 587
3707 eða 867 0361.

Margt hefur verið gert til að fegra bæjarmynd höfuðstaðar Vestfjarða.
Ísafjörður er kjarni Ísafjarðarbæjar, en sveitarfélagið hefði að sjálfsögðu átt
að heita Ísafjörður. Það er útúrdúr. Áhugi á umhverfi og snyrtimennska
hefur aukist um Ísafjarðarbæ allan, öllum til gleði. Miklar framkvæmdir
standa yfir á Skutulsfjarðareyri. Hús barnaskóla rís, byggt er í Hafnarstrætinu
og enn er framkvæmt við Edinborgarhúsið. Tilhlökkunarefni er þegar því
lýkur. Eitt skemmtilegasta húsaþorp á Íslandi er í Neðstakaupstað, ekki
stórt en fagurt og býr yfir sögu. Aðkoman er ekki sérlega fögur úr bænum
en ófegurri af sjó.

Gleðiefni er hve mörg skemmtiferðaskip koma til Ísafjarðar. Gaman er
að taka á móti fólki utan úr heimi og sýna því hið besta er bærinn hefur að
bjóða. Snöggtum er þó verra hvernig hlið langferðalanganna að bænum er.
Sé gengið um hafnarsvæðið verður ekki sagt að snyrtimennska og glæsileiki
sé í fyrirrúmi. Eftir nokkrar ferðir um höfnina er helst hægt að ímynda sér
að verið sé að bjóða gestum í ruslkompu heimilisins. Alls kyns vélar, tæki
og skran blasir við þeim sem stendur hátt uppi í glæsilegu skemmtiferðaskipi
og lítur yfir land Sundahafnarinnar. En það er bara byrjunin. Sama er hvort
gengið er upp til miðbæjarins, upp eyrina, eða í hina áttina að Neðstakaupstað.

Draslaralegt umhverfi gín við á báðum leiðum.
Viljum við taka á móti útlendum og innlendum ferðalöngum með þessari

sýn? Er það raunin að okkur þyki þetta sjálfum í lagi? Ætla má að svarið við
báðum spurningum sé skýrt og klárt nei. Hvers vegna lætur þá stjórn Ísa-
fjarðarhafna þennan sóðaskap líðast? Útilokað er að hafnarstjórn og hafnar-
stjóra standi á sama hver ímynd langförulla gesta sé af Ísafirði. Hér verður
að grípa í taumana strax þótt of seint sé vegna þeirra sem farnir eru hjá garði.

Við hljótum öll, bæjarstjórn, hafnarstjórn og síðast en ekki síst íbúar að
sýna bestu mynd bæjarins. Til þess að svo verði þurfa allir að taka höndum
saman og útrýma rusli og sóðaskap. Skorað er á bæjarstjórn og hafnarstjórn
að taka á þessum leiða bletti á ásjónu Ísafjarðar. Okkur er skylt að sýna strax
að í Ísfirðingum býr ekki sóðapúki. Súðvíkingar hófu að hreinsa til á Garð-
stöðum í Ögursveit og færa burt bílhræin sem þara hafa stungið í augu alltof
lengi. Þriðjungur er farinn, mikið eftir, en viljinn og getan eru skýr. Vart eru
Ísfirðingar síðri í snyrtimennsku. Fordæmi nágranna okkar á að verða okkur
að kenningu og hvetja til dáða við hreinsun á landi Sundahafnar og reyndar
allst staðar í bænum, jafnt við Ísafjarðardjúp og vestan heiða. Sýnum
gestum okkar og ekki síst okkur sjálfum þá virðingu að ganga vel um.

Magnús Þorgilsson, oftast
kallaður Maggi kroppur,
varð 65 ára 8. ágúst. Af

því tilefni verður opið hús
hjá honum í „Ömmuhúsi“

að Aðalgötu 12 í Súðavík,
laugardaginn 12. ágúst

frá kl. 20:00. Allir eru
velkomnir!

Námsmann vantar herbergi á
leigu á Ísafirði í vetur, helst
sem næst Tónlistaskólanum.
Uppl. gefur Börkur í síma
+358(0)4573433008.

Til sölu Toyota Land Cruiser
árg. 1999 (00). Uppl. í síma 861
2265 og 456 7564.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Einar Kristinn Guðfinns-
son, sjávarútvegsráðherra
og þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi hyggst gefa kost á
sér til áframhaldandi setu á
Alþingi í kosningunum í
vor. Hann segir að ekkert
annað standa til og vonast
til að hljóta stuðning í eitt
af efstu sætunum en hann
skipaði annað sætið á lista
flokksins í síðustu alþingis-

kosningum.
Kjördæmisráð Sjálfstæðis-

flokksins í kjördæminu kemur
saman 7. október og ákveður
hvernig verði háttað með nið-
urröðun á lista sjálfstæðis-
manna og segir Einar að hann
hafi ekki sérstakar skoðanir
því hvaða aðferð verði beitt,
hann taki því sem ráðið ákveði.
Einar er bjartsýnn fyrir kosn-
ingarnar, telur að flokkurinn
standi vel að vígi í kjördæm-

inu og hefur fyrir sér í því
niðurstöður sveitarstjórnar-
kosninganna í vor.

Einnig segir hann að
mikill einhugur ríki í þing-
mönnum Sjálfstæðis-
flokksins og menn vinni vel
saman. Einar hefur setið á
þingi frá því árið 1991 og
27. september síðastliðinn
var hann skipaður sjávar-
útvegsráðherra.

– smari@bb.is

Einar Kristinn gef-
ur kost á sér í vorMeirihluti bæjarstjórnar í

Bolungarvík lagði til fljótlega
eftir kosningar að nefndar-
mönnum yrði fjölgað í tveim-
ur af fastanefndum bæjarins,
annars vegar atvinnumálaráði
og hins vegar íþrótta- og
æskulýðsráði. Áður sátu þrír í
hvorri nefnd, en nú eiga að
sitja fimm menn í hvorri
nefnd.

Við fyrri umræðu í bæjar-
stjórn sátu bæjarfulltrúar
minnihlutans hjá, en meiri-
hlutinn greiddi atkvæði með
tillögunni. Við seinni umræðu

greiddu bæjarfulltrúar minni-
hlutans svo atkvæði gegn til-
lögunni og lögðu fram eftir-
farandi bókun: „Við teljum
að fjölgun í tveimur af fasta-
nefndum bæjarins, úr þremur
fulltrúum í fimm sé óþörf og
einungis til þess fallin að auka
kostnað sveitarfélagsins sem
er þó ærinn fyrir.“

Bæjarfulltrúar meirihlutans
greiddu hins vegar aftur at-
kvæði með tillögunni, og
höfðu því yfirhöndina með
fjórum atkvæðum gegn þrem-
ur.                 – eirikur@bb.is

Mótmæla fjölgun
í fastanefndum

Vestfirskir skógabændur sigr-
uðu á hálandaleikum í Skotlandi

Vestfirskir skógabændur komu, sáu og
sigruðu á Lochaber hálandaleikunum í Fort
William, en þeir voru staddir í Skotlandi í
námsferð. „Eftir hefðbundinn sekkjapípuleik
og staurakast kom að hápunktinum, alþjóð-
legri níu liða keppni í reiptogi. Vasklegt lið
Íslendinganna kom öllum á óvart, sigraði
Svía auðveldlega og hafði lítið fyri því það
leggja sjálft Evrópusambandið. Í úrslita-
keppninni mættu Vestfirðingarnir belgískum
beljökum sem greinilega höfðu ætlað sér
sigur . Þeir máttu sín samt lítils gegn íslensku
„skógarhöggsmönnunum“ og voru dregnir
léttilega í þrígang yfir markið“, segir í til-
kynningu.

Hinn þekkti plötusnúður, Sir Jimmy
Savile, afhenti verðlaunin sem var lokað
umslag og viskíflösku á hvern hinna átta
liðsmanna. Að sögn mótstjórans áttu síðasta
orðið og tjáði áhorfendum að úrslitin hefðu
ekki átt að koma neinum á óvart, sterkasti
maður heims væri Íslendingur og hefði samt
ekki komist í liðið og framvegis skyldu
Skotar muna það í hvert sinn sem þeir opnuðu
sardínudós að það eru þessir karlar sem
troða í dósirnar.

Vestfirðingarnir mættu æstum aðdáendum
er þeir komu stórborgarinnar Glasgow, sem
kröfðust eiginhandaráritunar, en áhorfendur
töldu þessa sterku menn vera skógarhöggs-
menn.                                  – thelma@bb.is Sigurliðið með sigurlaunin.
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Liðveisla
Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir

starfsfólki í liðveislu fyrir nemendur á starfs-
braut skólans. Skriflegar umsóknir berist
umsjónarmanni brautarinnar, Menntaskól-
anum á Ísafirði, 400 Ísafjörður.

Nánari upplýsingar veitir umsjónarmaður
brautarinnar í síma 861 4677 eða á netfang-
inu emil@fvi.is

Það er ódýrara að vera áskrifandi!

Allt stefnir í að ferðamönn-
um sem heimsækja Vestfirði
muni fjölga á milli ára. Heimir
Hansson forstöðumaður Upp-
lýsingamiðstöðvar ferðamála
á Ísafirði segir að toppnum
hafi verið náð í sumar en þess
ber þó að geta að nokkur

skemmtiferðaskip eiga eftir að
koma, það síðasta í september.

„Mér heyrist almennt á fólki
í ferðaþjónustunni að einhver
aukning hafi orðið milli ára
þó að endanlegar tölur liggi
ekki fyrir. Veður í byrjun sum-
ars setti strik í reikninginn sem

og HM í fótbolta.“ Heimir seg-
ir að hlutfall íslenskra og
útlenskra ferðamanna sé mjög
breytilegt eftir ferðaþjónustu-
aðilum en á Ísafirði er hlutfall
útlendinga mjög hátt vegna
skemmtiferðaskipana.

Vesturferðir hafa undan-

farin ár rekið upplýsingamið-
stöðina samkvæmt samningi
við Ísafjarðarbæ og Ferða-
málastofu en bærinn hefur nú
alfarið tekið við rekstri henn-
ar. Upplýsingamiðstöðin er
landshlutamiðstöð.

– smari@bb.is

Stefnir í betra ár í ferðaþjón-
ustu á Vestfjörðum en í fyrra

Læknishúsið á Hesteyri.

Hátt í 100 manns í kjötsúpuferð
Árleg kjötsúpuferð var farin til Hesteyrar í Jökulfjörðum á

laugardag og heppnaðist hún prýðisvel að sögn Gylfa Ólafs-
sonar framkvæmdastjóra Vesturferða sem skipulagði ferðina.
„Ferðin gekk prýðilega og hátt í hundrað manns fóru í hana, en
við erum ekki komin með nákvæma tölu. Veður var milt og
þurrt að mestu leyti og Birna Pálsdóttir og niðjar hennar eld-
uðu mjög bragðgóða súpu.“

Kjötsúpan var matreidd að hætti Bolvíkinga í Læknishúsinu
en að mestu leyti fór ferðin fram undir berum himni. Að loknu
kjötsúpuáti var farið í leiki og kveiktur varðeldur áður en
menn héldu saddir og sælir til byggða um miðnæturbil. „Það
var fjör framundir miðnætti og öruggt er að segja að kjöt-
súpuferðin hafi ekki svikið nokkurn mann“, segir Gylfi.

Áður fyrr munu kjötsúpuferðir úr Bolungarvík til Hesteyrar
hafa verið árlegur viðburður en síðan lögðust þær niður um
árabil. Þær voru teknar upp á ný frá Ísafirði á síðasta áratug og
hafa notið mikilla vinsælda síðan.                  – thelma@bb.is

Aðalheiður Jóhannsdóttir og Lúter Ólason
voru meðal ánægðra gesta í kjötsúpuferðinni.

Hátt í hundrað manns fóru í kjötsúpuferð til Hesteyrar.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Ásta Sjöfn Kristjánsdóttir á Reykhólum

Salsafiskur og piri piri kartöflur
Suðrænn bragur er á upp-

skrift sælkerans að þessu
sinni en hún býður upp á
Salsafisk og piri piri kart-
öflur. Ásta Sjöfn segir að
kartöflurnar eru alveg frá-
bært meðlæti með Salsafisk-
inum og gott salat með. Rétt-
urinn er einfaldur í matseld
en hefur á sér framandi yfir-
bragð.

Salsafiskur

Spínat
4-5 tómatar
600 g Ýsa
Salsasósa
Fetaostur
Salt og pipar

Setjið ferskt spínat í eldfast
mót (ca. ½ poki frá Ferskt og
gott), skerið tómatana niður í
sneiðar og raðið yfir spínatið.
Skerið fiskinn niður í bita og
steikið á pönnu með salt og

pipar, ca. 2 mín hvor hlið.
Raðið síðan bitunum ofan á
tómatana og spínatið. Setjið 1
msk. af salsasósu á hvern fisk-
bita og hellið síðan ½ krukku
af fetaosti yfir og bakið í ofni
í ca. 10 - 15 mínútur.

Piri piri kartöflur
Bökunarkartöflur
Piri piri krydd
Ólífuolía
Skerið bökunarkartöflur

niður í báta og setjið í eldfast
mót. Kryddið þær með piri
piri kryddi frá pottagöldrum
og örlítið af ólífuolíu. Bakið í
ofni í ca. 30 mín eða þar til að
þær eru orðnar fallega brúnar.

Ég ætla að skora á Sigur-
björgu Daníelsdóttur og Hall-
dór Óskar Sigurðsson fram-
kvæmdastjóra Þörungarverk-
smiðjunnar.

Guðbjörg Halla Magna-
dóttir, fjögurra barna móðir á
Ísafirði, hefur skrifað Halldóri
Halldórssyni, bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar opið bréf þar sem
hún segir farir sínar ekki slétt-
ar. Segir hún í bréfi sínu að
leikskólagjöldin á Ísafirði séu
of há, og nefnir hún að nú
þegar hafi hún, lauslega áætl-
að, borgað þrjár milljónir í
leikskólagjöld á síðustu 7 ár-
um og eigi þó enn eftir að
borga fyrir einn dreng í heilt
ár. Samkvæmt yfirliti Alþýðu-
sambands Íslands frá því í
upphafi árs voru gjöld fyrir
átta tíma vistun með fæði á
leikskóla hæst í Ísafjarðarbæ,
ef borið var saman við fimm-
tán fjölmennustu sveitarfélög
landsins.

Gjaldið var þá 33.050 kr.
og fyrir forgangshópa (ein-
stæða foreldra og námsmenn)
24.213 kr. Lægsta almenna
gjaldið fyrir samskonar þjón-
ustu var á Akureyri þar sem
almennt gjald var 22.325, og
fyrir forgangshópa var lægsta
verð í Reykjavík eða 13.050
kr. Þá hafði munur á hæsta og
lægsta almenna gjaldi eftir
sveitarfélögum vaxið á milli
ára, úr 44% í 48%, en munur á
hæsta og lægsta gjaldi fyrir
forgangshópa hafði vaxið úr
48% árið 2005 í 85% í byrjun
árs 2006.

Í bréfi Guðbjargar segir: „Í
lok apríl árið 1999 ákvað ég
að flytja aftur heim til Ísa-
fjarðar með mína fjölskyldu,
eiginmann og þrjá unga syni.

Síðan þá hefur einn sonur bæst
í hópinn svo nú er ég stolt
móðir fjögurra drengja.  Það
er gott að ala upp börn á Ísa-
firði en því miður er ein und-
antekning þar á. Leikskóla-
gjöldin í fallega bænum okkar
eru með þeim hæstu á landinu.
Lauslega áætlað hef ég borgað
3.000.000 í leikskólagjöld síð-
an ég flutti til Ísafjarðar (og á
enn eftir að borga fyrir einn
dreng í heilt ár).  Þetta er há
skattlagning á barnafjölskyld-
ur og gerir róðurinn þungan
hjá mörgum þeirra. Síðasta
vetur var mikil umræða um
leikskólagjöld og mörg bæjar-
félög töluðu um það, í aðdrag-
anda kosninganna, að lækka
grunngjaldið (ekki bara syst-
kinaafslátt) og hafa síðasta

árið ókeypis. Nágrannasveit-
arfélagið Súðavík gekk svo
langt að leggja öll leikskóla-
gjöld niður og rukka bara fyrir
matinn. Nú er svo komið að
Ísafjarðarbær þarf að fara að
huga að barnafjölskyldum.
Lækkið leikskólagjöldin, með
því hvetjið þið til frekari barn-
eigna í bænum ásamt því að
laða að nýtt fólk.“

Í málefnasamningi Fram-
sóknarflokks og Sjálfstæðis-
flokks til bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar, sem undirritaður
var að Skrúði í vor segir að
leikskólavist verði gjaldfrjáls
fyrir fimm ára börn og leik-
skólagjöld lækkuð frá og með
áramótum 2006/2007. Þá að
vinna að því að ríkisvaldið
viðurkenni að leikskóli fyrir

fimm ára börn eigi að vera
hluti af skólakerfinu og sveit-
arfélög fái auknar tekjur vegna
þess. Auk þess verður dag-

mæðrakostnaður jafn leik-
skólakostnaði frá og með ára-
mótum 2006/2007.

– eirikur@bb.is

 Leikskólinn Sólborg.

Hefur borgað þrjár milljónir
í leikskólagjöld á sjö árum

Framkvæmdir við bygg-
ingu leiksvæðis og spark-
vallar í Holtahverfi á Ísafirði
ganga vel, en þeim á að vera
lokið fyrir veturinn. „Bær-
inn er nú að vinna jarðvegs-
vinnuna, svo sem að leggja
dren og undirlag, og að því
loknu munu íbúasamtökin
taka við vinnunni. KSÍ kem-
ur svo á næstunni með gervi-
grasið“, segir Svavar Þór
Guðmundsson, stjórnar-
meðlimur í íbúasamtökum
Holtahverfis sem leggja
fram vinnu og tæki að verð-
mæti 2,6 milljón krónur.

Auk þess kemur 7,5 millj-

ón króna framlag til verks-
ins frá Ísafjarðarbæ. Spark-
völlurinn verður 18 x 33
metrar að stærð. Tæknideild
Ísafjarðarbæjar gerir ráð
fyrir því að heildarkostn-
aður við uppsetningu vallar-
ins og endurnýjun leiktækja
verði liðlega tíu milljónir
króna. Íbúasamtökin voru
stofnuð 1. apríl sl. og er
tilgangur þeirra að bæta og
fegra umhverfi, aðstöðu og
mannlíf í Holtahverfi. Í
Holtahverfi búa nú um það
bil 550 íbúar og þar af um
150 börn. Hverfið var byggt
um fyrir um 30 árum síðan.

Kostnaðurinn
um 10 milljónir

Leiksvæði í Holtahverfi

Forseti bæjarstjórnar Bolungarvíkur

Hefur ekki rétt til að
sitja fundi bæjarráðs

Forseta bæjarstjórnar Bol-
ungarvíkurkaupstaðar er ekki
heimilt að taka sér einhliða
setu á fundum bæjarráðs sem
áheyrnarfulltrúi, nema hann
sé sérstaklega boðaður til þess.
Þetta kemur fram í svari Fé-
lagsmálaráðuneytinu við fyr-
irspurn um heimild um slíka
fundarsetu.

„Á fyrsta fundi bæjarstjórn-
ar Bolungarvíkur þann 22.
júní s.l., kom fram í máli for-
seta bæjarstjórnar að forseti
hefði áhuga á því að sitja fundi
bæjarráðs, með málfrelsi og
tillögurétt, án þess að vera þar
kjörinn fulltrúi. Kvaðst forseti
mundu leita álits Félagsmála-
ráðuneytisins á málinu, þar
sem ekki væri ljóst að heimild
til slíkrar fundarsetu forseta

fundi bæjarráðs.
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-

flokksins ákváðu í kjölfarið
að senda fyrirspurn til ráðu-
neytisins, þar sem ekki lá fyrir
nein álitsgerð frá Félagsmála-
ráðuneytinu varðandi málið.
Í svari ráðuneytisins segir
meðal annars: „Samkvæmt
framansögðu er ljóst að forseti
bæjarstjórnar hefur ekki stöðu
sinnar vegna rétt til að taka
sér einhliða setu á fundum
bæjarráðs sem áheyrnarfull-
trúi. Bæjarráð getur hins vegar
ákveðið að boða hann á ein-
staka fundi til viðræðna um
tiltekin mál.“

Þar segir jafnframt: „Þar
sem fyrir liggur að meirihluti
bæjarstjórnar hafði efasemdir
um hvort heimild væri fyrir

fundarsetu forseta sem hér um
ræðir, efasemdir sem ástæða
þótti til að bera undir Félags-
málaráðuneytið, þá hlýtur það
að vekja furðu að mánuði
seinna hafði engin slík fyrir-
spurn borist ráðuneytinu. Sér-
staklega vekur það furðu í ljósi
þess að engin tilraun var gerð
af hálfu meirihlutans til að
benda á heimild til slíkrar
fundarsetu í bæjarmálasam-
þykkt Bolungarvíkurkaup-
staðar eða í sveitarstjórnar-
lögum, heldur virðist svo sem
að um geðþóttaákvörðun hafi
verið að ræða.“

Þess má geta að samkvæmt
svari ráðuneytisins hafði því
ekki borist fyrirspurn frá Bol-
ungarvíkurkaupstað varðandi
málið.            – thelma@bb.is

væri fyrir hendi. Forseti sat
eftir það fundi bæjarráðs, að
því er virðist að eigin frum-
kvæði og án athugasemda for-
manns bæjarráðs“, segir í bók-
un sem Elías Jónatansson,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins, lagði fram á síðasti

Bolungarvík.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
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Í dag er fimmtudagurinn
10. ágúst,  224. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1927 lést Stephan G. Stephansson
skáld, 73 ára. Hann flutti ungur vestur um haf og bjó

lengi við Klettafjöll.

Þennan dag árið 1930 fór Súlan í fyrsta sjúkraflugið
hér á landi. Flugvélin fór frá Reykjavík, lenti á Meðal-

fellsvatni í Kjós og sótti veikan pilt.

Þennan dag árið 1984 hlaut Bjarni Friðriksson brons-
verðlaun í 95 kg flokki í júdó á Ólympíuleikunum í Los

Angeles í Bandaríkjunum. Áður hafði aðeins einn
Íslendingur hlotið ólympíuverðlaun.

Þennan dag árið 1986 var lágmynd af G. Schierbeck
landlækni afhjúpuð ú Fógetagarðinum í Reykjavík.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Jóhann Hinriksson, forstöðumaður Safnahússins

Á þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árum

Farið fram á þyngingu
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg vestlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu en

stöku skúrir á vesturhluta landsins. Hiti 10-16 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Breytileg átt og víða vætusamt og milt í veðri.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Breytileg átt og víða vætusamt og milt í veðri.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Útlit fyrir stífa norðanátt með vætu norðantil,
en þurru sunnanlands. Kólnandi veður.

Alls svöruðu 478. – Já sögðu 382 eða 80%
– Nei sögðu 96 eða 20%

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

Óvenju mikill straumur ferðafólks

Ríkissaksóknari hefur áfrýjað til Hæstaréttar dómum yfir
sex af þeim sjö ungmennum, sem hlutu dóma í Geirfinns-
og Guðmundarmálum í sakadómi Reykjavíkur í desember
sl. Í áfrýjunarstefnu er farið fram á staðfestingu á dómunum
yfir Kristjáni Viðari Viðarssyni og Sævari Ciesielski, en þeir
hlutu lífstíðarfangelsi, en farið er fram á þyngri dóma yfir
Tryggva Rúnari Leifssyni, sem dæmdur var í 16 ára fang-
elsu, Guðjóni Skarphéðinssyni, sem dæmdur var í 12 ára
fangelsi, Erlu Bolladóttur sem dæmd var í 3ja ára fangelsi
og Albert Klahn Skaptasyni, sem dæmdur var í 15 mánaða
fangelsi.Fjórir hinna dómfelldu, Sævar, Kristján, Tryggvi
og Guðjón höfðu óskað eftir áfrjýun en Erla og Albert ekki.
Samkvæmt lögum var saksóknara skylt að áfrýja dómunum
yfir fjórum fyrstnefndu mönnunum, þar er þeir hlutu lengri
dóma en 5 ára fangelsi.

Ísafjörður vagga Mýr-
arboltans á Íslandi

Frá síðasta Mýrarboltamóti.

Mýrarboltinn er óvenjuleg
íþrótt sem hefur hlotið mikla
athygli á landsvísu, en á laug-
ardag verður Mýrarboltamót-
ið haldið í þriðja sinn á Ísa-
firði. Mýrarboltafélag Íslands
heldur mótið en baki þess eru
þrír menn; Jóhann Bæring
Gunnarsson formaður, Rúnar
Óli Karlsson ritari og Jón Páll
Hreinsson gjaldkeri. Bæjarins
besta hitti kappana viku fyrir
mót.

– Hvernig leggst komandi
mót í ykkur?

„Þetta leggst vel í okkur en
eins og Íslendinga er siður er
fólk lengi að skrá sig. En við
vitum af mörgum sem áforma
að taka þátt. Nú eru 15 lið
búin að skrá sig. Við erum að
vonast eftir því að um það bil
25 lið taki þátt. Við höfum
meðal annars heyrt af tveimur
kvennaliðum sem eru að æfa í
laumi í mýri í öðrum firði,
svo að stelpurnar koma sterkar
inn. Það er mjög skemmti-
legt“, segir Rúnar Óli.

– Mótið hefur vakið mikla
athygli, finnið þið fyrir meiri
áhuga nú en undanfarin tvö
ár?

„Já, alveg greinilega. Á
sama tíma í fyrra var einungis
eitt lið búið að skrá sig en
dagana fyrir mót tók skrán-
ingin við sér. Það voru meira
að segja lið sem mættu bara á
staðinn og vildu fá að taka
þátt, en það bara gengur ekki.
Það þarf að skipuleggja svona
mót og raða niður í riðla og
slíkt. Við leggjum því mikla
áherslu á að fólk skrái sig svo
að við getum undirbúið þetta
almennilega. Það er ekki hægt
nema að vita hversu margir
taka þátt“, segir Rúnar Óli.

– Mótinu hefur vaxið ás-
megin með hverju árinu,
hversu stórt haldið þið að það
verði?

„Við sjáum það fyrir okkur
að þetta verði stór viðburður
á landsvísu og stefnum að því
að halda það um verslunar-
mannahelgi á næsta ári. Það
er stórt skref því að helgin er
þéttsetin og gríðarlega mikið
að gerast. Okkur finnst því að
við verðum að ná töluverðri
stærð áður en við þorum að
leggja í stóru fiskana“, segir

Rúnar Óli.
„Við sjáum fyrir okkur að

þetta verði á milli 1000 til
2000 manna mót. Við teljum
að það sé fín stærð. Innviði
bæjarins, hvað varðar gistingu
og annað, hentar mjög vel fyrir
þá stærð. Það er markmiðið
auk þess að gera það að sjálf-
bæru móti. Við höfum vakið
yfir þessu og lagt mikla vinnu
í þetta, við höfum gert mikið
fyrir mjög lítið fé“, segir Jón
Páll.

„Það tekur tíma að fá styrkt-
araðila fyrir svona mót en góð
fjölmiðlaumfjöllun hjálpar til
og við höfum fengið hana.
T.d. ætlar Stöð 2 að gera sjón-
varpsþátt um mótið. Það mun
skila sér á næsta ári í auknu
fé“, segir Rúnar Óli.

– Mýrarboltamót Íslands
var stofnað í ár, hversu miklu
máli skiptir það fyrir mótið
sjálft?

„Það skiptir öllu máli. Bæði
rekstrarlega og það að geta
rekið þetta á kennitölu eykur
trúverðugleika. Við erum
samt ekki að reka þetta sem
fyrirtæki, það er í samþykkt-
um félagsins að ef það verður
hagnaður af mótinu rennur
hann til góðgerðamála. Við
erum allir bara áhugamenn um
viðburði í Ísafjarðarbæ og vilj-
um efla samfélagið með því

að byggja upp sterkan við-
burð. Af því skapast reynsla
og þekking. Að stofna félag
sem heldur fundi og gerir er
uppgjör eftir hvert mót gerir
þetta allt að traustari maskínu.
Þó svo að það sé þröngur kost-
ur þá verður samt að fram-
kvæma þetta af alvöru“, segir
Jón Páll.

Meðbyr fráMeðbyr fráMeðbyr fráMeðbyr fráMeðbyr frá
samfélaginusamfélaginusamfélaginusamfélaginusamfélaginu

„Við kynntumst Mýrarbolt-
anum í gegnum Evrópuverk-
efnið Usevenue sem snýst um
viðburðaskipti. Það stílar inn
á þróun nýrri og eldri við-
burða. Flaggskip Finna í þessu
verkefni var í raun Mýrarbolt-
inn. Við fengum leyfi til þess
að nýta þeirra þekkingu og
forma þeirra hugmynd að okk-
ur. Það er að sýna sig í dag að
viðburðir skipta gríðarlegu
máli til að laða að ferðamenn
og bæta ímynd staðarins. Þetta
getur líka skapað mikla pen-
inga eins og sjá má í Finnlandi
þar sem Mýrarboltinn er að
afla hundruð milljónum fyrir
samfélag sem að af svipaðri
stærð en okkar.“

– Er Mýrarboltinn stundað-
ur einhvers staðar annars stað-
ar en í Finnlandi og á Íslandi.

„Já, það er í Svíþjóð, Skot-

landi og nú síðast að ég held í
Þýskalandi“, segir Rúnar Óli.

„Við höfum fengið óstað-
festar fregnir af því að Mýrar-
boltinn sé víða um Evrópu og
víðar, eins og t.d. Í Brasilíu“,
segir Jón Páll.

„Mótið var búið að sprengja
utan af sér í Finnlandi og þar
sem þeir gátu ekki stækkað
það meira var brugðið á það
ráð að hefja útbreiðslu“, segir
Rúnar Óli.

„Aðalatriðið við að halda
svona mót er stemmningin
sem skapast í kringum það.
Þessi tvö ár sem við höfum
haldið það hefur myndast
gríðarlega mikil stemmning“,
segir Jón Páll.

„Sérstaklega hjá keppend-
um þó að áhorfendur skemmti
sér að sjálfsögðu líka. Það er
alltaf mjög gaman á Mýrar-
boltanum“, segir Jóhann Bær-
ing.

„Fyrst þegar venjulegur fót-
bolti kom upp á sjónarsviðið
var hlegið að þessari skrítnu
íþrótt og sömu sögu er að segja
af golfi. Kannski eru einhverj-
ir sem líta þannig á Mýrarbolt-
ann í dag en það er ekkert
lögmál sem segir að hann geti
hreinlega ekki orðið að vin-
sælli íþróttagrein. Ég er ekki
að segja að Mýrarboltinn verði
jafn vinsæll og golfið, en engu

Það er allt gott að frétta frá Safnahúsinu. Það hefur verið óvenju mikill straumur ferða-
manna í sumar. Það tengist komum skemmtiferðaskipa, því fleiri skip sem koma því fleiri
gestir koma til okkar. Það kemur til að skoða og fara á netið og þess háttar. Aðsóknin á
sumrin byggist á túristum en svo snýst það við þegar skólarnir byrja á haustin. Þá fara
heimamennirnir aftur að lesa bækur.Svo vorum við að prófa að hafa opið á sunnudögum,
það var nú ekki mikil aðsókn en þetta var tilraunastarfsemi. Það er orðið ljóst að við þurfum
að hafa opið meira á daginn, því það er of lítið að hafa opið sex tíma á sólarhring. Það verður
skoðað með haustinu hvort opnunartíminn verði lengdur. Slíkt mun kosta peninga, en þeim
er vel varið. Svo höfum við verið með slæðing af sýningum. Nú standa yfir sýningar á vegum
Fornleifastofnunar og „lókal“ tréskurðarlistamanns. Í byrjun september opnar svosýning á
prjónlesi. Við höfum bætt við fullt af glerskápum svo það er hægt að hafa ýmislegt til sýnis
fyrir utan sýningarsalinn.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hefur þú ferðast innanlands í sumar?

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

32.PM5 5.4.2017, 10:5514



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 10. ÁGÚST 2006 1515151515

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

UppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinn  · Jens Kristmannsson, aðalbókari hjá Orkubúi Vestfjarða Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.thorbjörg.is
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Litirnir fallegir í Kaldalóni Menntun hefst við fæðingu

Stjórnin
í Súðavík

Hljómsveitin sívinsæla
Stjórnin heldur dansleik í
íþróttahúsinu í Súðavík nk.
laugardagskvöld. Stjórnin
er ein af vinsælustu sveit
landsins og á ógrynni laga
sem eru orðin sígild. Þetta
verður eina ballið sem
hljómsveitin heldur í sumar
en Sigríður Beinteinsdóttir
söngkona á ættir sínar að
rekja til Súðavíkur.

Stjórnin er skipuð Sigríði
sem mun sjá um sönginn
ásamt Grétari Örvarssyni
sem einnig leikur á hljóm-
borð, Kristjáni Grétarssyni
spilar á gítar, Sigfúsi Ótt-
arssyni á trommur, Jóhanni
Ásmundasyni á bassa og
Einari Braga Bragasyni á
saxófón. Dansleikurinn verð-
ur haldinn í tengslum við
menningarhátíðina Lista-
sumar.

Golfklúbbur Bolungar-
víkur hefur gert samning
Golfklúbb Kópavogs og
Garðabæjar um gagnkvæma
afslætti af vallargjöldum á
golfvöllum félaganna.

Samningurinn er þannig
að félagar í Golfklúbbi
Bolungarvíkur fá 50% af-
slátt af vallargjöldum á Víf-
ilstaðavelli gegn framvísun
félagsskírteinis.

GB gerir samn-
ing við GKG

Ingólfur Þorleifsson var
kjörinn formaður KFÍ á
aukaaðalfundi félagsins
sem haldinn var undir lok
síðustu viku, en nokkur
krísa hefur ríkt hjá félaginu
síðan að Karl Jónsson sagði
embættinu lausu skömmu
eftir kjör sitt á síðasta aðal-
fundi.

Þá gerðust þær breytingar
á stjórn félagsins að Guð-
ríður Sigurðardóttir, sem
gegnt hefur starfi vara-
manns í stjórn, baðst lausn-
ar og Sævar Óskarsson kom
í hennar stað. Auk þess sem
ofannefndar kosningar fóru
fram voru rædd leikmanna-
mál hjá liðinu, en til stendur
að ráða makedóníska þjálf-
arann Borce Ilievski til þess
að þjálfa unglingalið KFÍ.

Ingólfur for-
maður KFÍ

„Það er erfitt að nefna uppáhaldsstaðinn
innanlands því að þeir eru nú ansi margir.
Mér finnst mjög fallegt í Kaldalóni, það kemur
fyrst upp í hugann. Umhverfið er svo fallegt
og litirnir í náttúrunni þar. Ég fer þangað alltof
sjaldan en hef þó farið þangað nokkrum
sinnum. Mér finnst líka alltaf mjög gaman að
koma norður á Strandir og í Kaldbaksvíkina.
Ég hef komið þangað nokkrum sinnum. Mér
finnst mjög gaman að ferðast og geri þó nokk-
uð af því, en ég veit þó ekki hvort það sé.“

að síður gæti hann náð langt,“,
segir Rúnar Óli.

„Eini Íslandsmeistaratitill-
inn sem komið hefur í knatt-
spyrnu á Ísafirði í áratugi var
í Mýrarboltanum“, segir Jó-
hann Bæring.

„Það verður aldrei tekið af
okkur að vagga Mýrarboltans
á Íslandi var á Ísafirði“, skýtur
Jón Páll að.

„Já, og það er alveg ljóst að
ef við hefðum ekki gert þetta
hefðu einhverjir aðrir gripið
tækifærið. Það var bara spurn-
ing um tíma“, segir Rúnar Óli.

„Þó við séum að eyða mikl-
um tíma og þetta geti verið
óttalegt basl þá er mjög gaman
að standa að þessu. Ég er far-
inn að hlakka mikið til á laug-
ardaginn. Á mótsdaginn er
stanslaust fjör frá morgni til
kvölds “, segir Jón Páll.

„Síðustu dagarnir fyrir mót
eru samt ansi strembnir og
margt sem þarf að huga að.
Undirbúa völlinn, það þarf að
plægja hann og vökva. Þetta
mót gæti ekki verið haldið ef

ekki væri fyrir þá aðila sem
styrkja það, ekki með pening
heldur með vinnu sinni.
Slökkviliðið kemur og vökv-
ar völlinn, K.N.H. kemur
með mannskap og tæki og
þetta myndi kosta fleiri hundr-
uð þúsunda króna ef við
þyrftum að borga fyrir það.
Maður finnur svo mikinn
meðbyr í samfélaginu og allir
eru tilbúnir að leggja hönd á
plóginn“, segir Jóhann Bær-
ing.

„Þess vegna er líka hægt
að halda svona viðburði hér í
bæ, við þurfum ekki að kaupa
iðnaðarmenn og borga allt á
uppsprengdu verði. Það er
sama stemmning þegar kem-
ur að öðrum viðburðum líka.
Við erum mjög þakklátir fyrir
þetta en þegar mótið er orðið
sjálfbært þá er hægt að borga
fólki fyrir vinnuna. En á með-
an við erum að byggja þetta
upp erum við mjög þakklátir
fyrir þessa aðstoð því án
hennar væri þetta ekki mögu-
legt“, segir Jón Páll.

„Sem dæmi má taka að í
fyrra fengum við Feita félagið
til þess að sjá um dómgæsluna.
Þessar gömlu hetjur sem eru
búnir að standa sína plikt í
mörgu í gegnum tíðina. Allir
sem við höfum leitað til í sam-
félaginu hafa verið fúsir til að
gefa tíma og vinnu til þess að
hjálpa okkur. Ég tek undir með
Jóni að maður er mjög þakk-
látur fyrir það, því þetta er
ómetanlegt“, segir Jóhann Bær-
ing.

– Þannig að Mýrarboltinn
hefur fest sig í sessi sem árlegur
viðburður, en hvernig sjáið þið
fyrir ykkur mótið fimm ár fram
í tímann?

„Stórt mót með yfir þúsund
þátttakendum. Eins og við
sögðum áðan þá erum við að
spá í að færa mótið yfir á versl-
unarmannahelgina en það er
ekkert víst að það gangi upp.
Þetta er líka spurning um hvaða
markhóp við erum að reyna
höfða til. Mín skoðun er sú að
ef við náum að þróa boltann
áfram er hann vel samkeppnis-

hæfur við viðburði sem eru
að gerast á verslunarmanna-
helgi. Við höfum nú þegar
fundið fyrir áhuga hjá tónlist-
armönnum sem vilja koma og
spila fyrir þátttakendur og
áhorfendur Mýrarboltans. Það
er einmitt það sem gerist að
fullt af hlutum prjónast í
kringum svona viðburð. Sem
dæmi ætla kaffihúsagestir
Langa Manga að mæta með
tvö lið en auk þess ætla þeir
að slá upp tjaldi þar sem spáð
verður í bolla og annað. Það
er rosastemmning sem mynd-
ast í kringum þetta“, segir
Jóhann Bæring.

„Svo hef ég heyrt að það sé
mikill metnaður hjá þátttak-
endum að hljóta búningaverð-
launin. Hjá einu liði var hald-
inn einn fundur um liðaskipan
en þrír til þess að ákveða
búningana. En þeir sem eru í
bestu búningunum fá verð-
launin“, segir Jón Páll.

„Þetta sport er líka fyrir alla.
Maður þarf ekki að vera knatt-
spyrnumaður til þess að geta

leikið Mýrarbolta. Það er ekki
nauðsynlegt að vera góður í
fótbolta til þess að vera góður
í Mýrarboltanum, þó það
hjálpi ef til vill eitthvað til.
En það er ekki það sem Mýr-
arboltinn snýst um.

Við höfum haft 18 ára ald-
urstakmark en einstaka liðum
hefur verið veitt undanþága.
Við leyfum það ef þau eru í
fylgd með forráðamönnum“,
segir Jóhann Bæring.

„Þátttakendur voru frá aldr-
inum 18 ára og upp í fimmtugt
í fyrra. Við erum líka að vinna
í umgjörð mótsins. Að fá m.a.
klósett, heitar sturtur og
áhorfendapall til þess að gera
þetta allt notalegra“, segir
Rúnar Óli.

„Aðgangseyrir er 3000
krónur og þær fara allar aftur
til þátttakandans og ríflega
það. Féð rennur til þjónustu
og umgjörð mótsins. Svo er
náttúrlega lokahófið hefur
alltaf verið stórskemmtilegt.
Þetta er allt mjög gaman“,
segir Jón Páll.

Mennirnir að baki Mýrarboltans, Jón Páll Hreinsson, Jóhann Bæring Gunnarsson og Rúnar Óli Karlsson.

Óteljandi fjöldi vísindalegra rannsókna hafa viðurkennt mikilvægi
þess að börn fái örvun og kennslu á fyrstu árum sínum. Í dag eru
nánast allir fræðimenn í þroskafræðum sammála um að strax við
fæðingu er heili mannsins hannaður til að taka við upplýsingum
frá umhverfinu. Margt þarf að læra til að sjálfstæði sé náð. Ís-
lendingar hafa í þessum efnum sem öðrum verið fljótir að tileinka
sér nýja þekkingu og aðferðir til þess að veita ungum börnum
það umhverfi sem gefur þeim kost á að tileinka sér hæfileika og
færni. Sveitarfélög um allt land hafa sett mikinn metnað í að búa
til sterka umgjörð fyrir leikskólann. Ísland er eina þjóðin á Norð-
urlöndum sem hefur viðurkennt leikskólann sem fyrsta skólastigið
og hefur því verið leiðandi í að kynna og miðla reynslu um þessa
farsælu stefnumótun.
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Bílstuldur í
Bolungarvík

Tilkynnt var um bílstuld
á Bolungarvík á laugar-
dagsmorgun og fannst bíll-
inn óskemmdur með lykl-
unum í, á Ísafirði. Sama
dag var farið með eins árs
gamalt barn frá Súðavík á
sjúkrahúsið á Ísafirði sem
hafði brennst á hálsi og
bringu eftir sjóðheitt kaffi.
Bruninn var að mestu 1.
stigs en eitthvað var um 2.
stigs bruna.

Þá þurfti lögreglan að
hafa afskipti af ofurölvi
unglingsstúlku á Þorska-
fjarðarheiði. Var hún í bíl
með félögum sínum sem
lögreglan stöðvaði og var
hún færð til síns heima.

Skortir heildarsýn í málefn-
um Jökulfjarða og friðlandsins

Baldvin Kristjánsson marg-
reyndur leiðsögumaður segir
að Ísfirðingar séu að glata
tækifærum í ferðamennsku
með framkvæmdum og að-
gerðarleysi í verndun Jökul-
fjarða og skort á heildarstefnu
fyrir óbyggðir svæðisins.
Hann segir að reglan sé sú að
því ósnortnari sem svæðin séu
þeim mun meira er fólk tilbúið

að borga fyrir ferðirnar.
„Ég fór í ferð í sumar til

Kamtsjatka og fólk var að
borga sjö þúsund dollara fyrir
vikuferð. Óbyggðaferðir og
hverslags náttúruferðir eru nú
þegar stór hluti af markaðnum
og fer ört stækkandi og ég
óttast að Ísfirðingar og í raun
og veru landsmenn allir séu
að missa af miklum tækifær-

um með hugsunarhætti sín-
um.“ Baldvin segir að kúnnar
sem kaupa dýrar ferðir til að
upplifa ósnortna náttúru vilji
ekki sjá vegagerð og bryggju-
smíði í ferðum sínum eins og
raunin sé í Jökulfjörðum.

„Ég fór með bandarískan
hóp í Jökulfirði fyrir stóra
ferðaskrifstofu og það er fyrsta
og eina ferðin sem farin verður

á hennar vegum. Ekki var
frekari áhugi á svæðinu vegna
þess hve lítill partur af svæð-
inu eru óbyggðir.“ Að sögn
Baldvins verða yfirvöld og
landeigendur að gera upp við
sig hvort að vernda eigi svæð-
ið fyrir frekari framkvæmdum
eða að halda áfram á sömu
braut og segist hann þess full-
viss að mörg tækifæri séu í

ferðamennsku á svæðinu ef
menn sýni framsýni.

Baldvin hefur starfað í mörg
ár sem leiðsögumaður og fer
með óbyggðaþyrsta kajak-
ræðara um allan heiminn, m.a.
Galapagos, Grænlands og
Rússlands. Hann hefur ferðast
talsvert um Vestfirði og þá
aðallega Hornstrandafriðland-
ið og Jökulfirði. – smari@bb.is

Tuttugu og sex börn hafa
fæðst á Fjórðungssjúkra-
húsinu á Ísafirði það sem
af er ári. Þá höfðu 20 börn
fæðst um mánaðamótin
sem er sami fjöldi og 1. júlí
í fyrra.

„Júlímánuður var rólegri
á síðasta ári en það stefnir í
svipað ár og í fyrra, og bú-
umst við að fæðingar verði
á bilinu um 50-60“, segir
Brynja Pála Helgadóttir
ljósmóðir.

Þá hafa 14 strákar og 12
stelpur fæðst í ár. „Það hef-
ur verið strákahrina upp á
síðkastið hjá okkur en þeg-
ar uppi er staðið er kynja-
skiptingin alltaf mjög jöfn.
53 börn fæddust á Ísafirði
árið 2005 sem er heldur
færra en árið þar á undan
þegar 61 barn fæddist.

26 börn
komin í
heiminn

Halldór ætlar
ekki á þing
Sá orðrómur hefur verið

uppi um að Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar muni setjast á
framboðslista Sjálfstæðis-
flokksins í NV-kjördæmi
fyrir næstu alþingiskosn-
ingar og þá væntanlega í
einhver af efstu sætunum.

Halldór segir að ekkert
sé til í þessum vangavelt-
um. Hann hafi ekki verið
beðinn að taka sæti á list-
anum, hann hafi ekki verið
að íhuga það og ef til þess
kæmi að falast verður eftir
því að hann byði sig fram,
myndi hann afþakka það.

Þremur arnarhreiðrum í
Breiðafirði var spillt í sumar
sem á sinn þátt í því að arnar-
varp í ár er eitt það lakasta í
20 ár. Þetta kemur fram í frétt
á mbl.is þar sem haft er eftir
Jóhanni Óla Hilmarssyni, for-
manni Fuglaverndarfélags

Íslands, að hann telji miklar
líkur á því að hreiðrunum hafi
verið spillt af mannavöldum
og eggjunum stolið.

„Þetta getur haft mikil áhrif
enda er um að ræða stórt hlut-
fall af hreiðrunum,“ segir Jó-
hann Óli í samtali við mbl.is.

Að sögn hans eru arnarhreiður
afar viðkvæm og ekki þarf
mikið að koma til svo varp
þeirra misfarist. „Það er nóg
að sigla fram hjá þegar ernirnir
liggja á eggjunum en menn
hafa einnig stundað það að
setja út gasbyssur til þess að

halda geldörnum í fjarlægð.
Svo er það til að menn hrein-
lega ræni hreiðrin.“

Um þrjátíu arnarungar hafa
komist upp árlega undanfarin
ár og heldur arnarstofninn á
landinu því áfram að styrkjast
og hefur ríflega þrefaldast á

síðastliðnum 40 árum. Að
sögn Jóhanns Óla ætti bakslag
í varpi þetta árið ekki að setja
strik í reikninginn varðandi
þá þróun en það skipti hins
vegar miklu að varpið gangi
vel að ári.

– thelma@bb.is

Arnarhreiðrum spillt af mannavöldum

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur tekið fyrir erindi
bæjartæknifræðings þar sem
sótt er um byggingarleyfi
vegna 2. áfanga framkvæmda
við Grunnskólann á Ísafirði,
vegna viðbyggingar á milli
nýja barnaskólans og gamla
barnaskólans við Aðalstræti á
Ísafirði. Á fundinum var lagt

fram bréf frá húseigendum að
Silfurgötu 1 þar sem fram
kemur að þeir telji fjarlægð á
milli húsanna vera of litla, og
að hún standist ekki bygging-
arreglugerð. Umhverfisnefnd
fjallaði um erindi þeirra og
benti á að fjarlægð á milli
grunnskólans og Silfurgötu 1
er meiri en sú fjarlægð sem

var á milli Silfurgötu 1 og Að-
alstrætis 32. Þá lagði nefndin
til að byggingarleyfið verði
samþykkt, og vísaði til bygg-
ingarreglugerðar.

Eins og áður segir á að
byggja nýja tengibyggingu á
milli nýja barnaskólans og
þess gamla og mun því núver-
andi tengibygging víkja. Einn-

ig er áætlað að byggja við-
byggingu við gamla barna-
skólann í áttina að húsinu sem
áður hýsti verslunina Björns-
búð en hýsir nú hárgreiðslu-
stofu og verslun á jarðhæð.
Vestfirskir verktakar voru
lægstbjóðendur í verkið og sjá
um framkvæmdina sem á að
vera tilbúin haustið 2008. Þá

er einnig að vera rífa upp
Kaupfélagsplanið en það hef-
ur verið leiksvæði grunn-
skólabarna undanfarin ár en
gamalt malbik var á því ásamt
því að það var steypt að hluta
en helluleggja á planið og mun
það áfram vera leiksvæði nem-
enda skólans.

– eirikur@bb.is

Leggja til að byggingarleyfi vegna
viðbyggingar GÍ verði samþykkt

Miklar framkvæmdir eru á Grunnskólasvæðinu þessa dagana.
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