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Gaulverjahrepps sigruðu
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Gaulverjahrepps sigruðu
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Hópurinn Vasa2000 og
Heilsubærinn Bolungarvík
gangast fyrir keppni í þríþraut
þann 4. september. Keppnin
fer fram í Bolungarvík og á
Ísafirði og á leiðinni þar á
milli. Þetta er fjórða árið í röð
sem keppt er í þríþraut á
svæðinu. Keppni hefst með
700 metra sundi í sundlauginni
í Bolungarvík en að því loknu
taka við 17 km hjólreiðar um
Óshlíð til Ísafjarðar og loks 7

km hlaup eftir Skutulsfjarðar-
braut á Ísafirði.

Bikarar eru veittir fyrir þrjú
fyrstu sæti í hverjum flokki
auk þess sem sigurvegarar í
heildarkeppni karla og kvenna
fá farandgripi til varðveislu í
eitt ár. Keppnin er öllum opin
og allt áhugafólk um holla og
skemmtilega hreyfingu er
hvatt til að vera með.

Enginn ætti að láta það aftra
sér þótt hann eða hún sjái fram

á að verða lengi á leiðinni.
Hver og einn tekur þátt í
keppninni á eigin forsendum
og er allt eins að keppa við
sjálfan sig eins og aðra.

Þátttakendum verður skipt í
þrjá aldursflokka, 13-15 ára,
16-39 ára og 40 ára og eldri.
Þátttökugjald er ekkert og
skráning stendur til 2. septem-
ber.

– thelma@bb.is Frá þríþrautarkeppninni árið 2002.

Þríþrautin haldin
í fjórða sinn
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Vestfirðingar
Sölusýning á LIBA húsum í
Súðavík dagana 20. og 21. ágúst
á Jóni Indíafara á meðan staður-
inn er opinn báða dagana.

Verið velkomin
Eldafl ehf.

Vegagerð í
Svansvík

Vegagerðin hefur óskað
eftir tilboðum í ný- og

endurlögn Djúpvegar á um
3,6 km kafla frá Svansvík að
Rauðagarði auk lagfæringa á

vegamótum Vatnsfjarðar-
vegar og Reykjanesvegar í
Ísafjarðardjúpi. Verkið er
tengt framkvæmdum við

þverun Mjóafjarðar. Tilboð
verða opnuð 30. ágúst og

verkinu skal að fullu lokið 1.
október 2006.

– hj@bb.is

Brotist inn í
sundalaugina

á Suðureyri
Aðfararnótt sunnudag var
brotist inn í sundlaugina á

Suðureyri. Stolið var
talsverðu af peningum en

engar skemmdir unnar. Að
sögn lögreglunnar á Ísafirði

kemur það fyrir að fólk fari í
laugina um nætur. Þar sem

sundlaugin er útilaug virðist
sumt fólk líta á það sem

sjálfsagðan hlut að fara þar
inn að næturlagi. Oftast er
þar um að ræða ölvað fólk
og skapast því af þessum

laugarferðum töluverð
slysahætta að mati lögreglu.
Þeir sem einhverjar upplýs-

ingar hafa um ferðir fólks
við sundlaugina aðfararnótt

sunnudags eru beðnir um að
hafa samband við lögregluna

á Ísafirði.
– hj@bb.is

Styrkir ekki
Vestfjarðasund

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur hafnað ósk Benedikts

S. Lafleur um styrk vegna
Vestfjarðasunds hans.

Óskaði hann eftir styrk að
fjárhæð 50-100 þúsund

krónur. Eins og fram hefur
komið hér í blaðinu hyggst

Benedikt síðar í þessum
mánuði synda yfir alla firði á

Vestfjörðum. Markmiðið
með sundinu er að vekja

athygli á ósnortinni fegurð
Vestfjarða og tækifærunum

sem þar geymast eins og
Benedikt komst að orði í

samtali við blaðið.

Samið um kaup
á tækjum

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu

bæjartæknifræðings um að
gengið verði til samninga

við Jóhann Ólafsson & Co
ehf. í Reykjavík um kaup á

tækjum í svokallað
framleiðslueldhús í

Grunnskólanum á Ísafirði
sem nú er verið að setja þar
upp. Tilboð fyrirtækisins er

að upphæð rúmar 13,3
milljónir króna. Einnig barst

tilboð frá A. Karlsson ehf.
að upphæð rúmar 15,9

milljónir króna og Bak og
Ísberg að upphæð rúmar

18,6 milljónir króna.

Bátur til sölu

Þetta er SKEL 26 með 36 ha Buck 4,11
brt., góður grásleppubátur.Báturinn er í
mjög góðu ástandi með haffærnisskírteini
til 14.5.2006. Í honum er litadýptarmælir,
GPS staðsetningartæki og gúmmíbátur.
Það sem getur fylgt er m.a. netaspil, 1
DNG tölvurúlla, tvö 360 ltr. fiskikör, belgir
o.fl., t.d. geymslugámur.

Allar uppl. gefur Ólafur V. Þórðarson í
símumm 456 8152 eða 866 9904.

Bensínstöðin á Ísafirði

Rætt um niðurrif
stöðvarinnar

Meðal hugmynda sem
starfsmenn Olíufélagsins ehf.
ræða þessa dagana er að rífa
núverandi bensínstöð á Ísafirði
til þess að koma fyrir nýrri og
fullkomnari stöð sem veitt
getur viðskiptavinum betri
þjónustu en veitt hefur verið
um árabil á Ísafirði. Hug-
myndirnar eru nú til umfjöll-
unar í bæjarkerfinu og vonast
er til að framkvæmdir geti
hafist sem fyrst.

Eins og fram hefur komið í
fréttum bb.is hefur Olíufélagið
ehf. haft í undirbúningi að
stækka bensínstöð félagsins í
Hafnarstræti á Ísafirði. Sótti
félagið m.a. um stækkun á lóð
félagsins en öðrum var veitt
lóðin. Hófust starfsmenn fé-
lagsins þá handa við að kanna
aðrar leiðir við uppbyggingu

á lóðinni. Meðal þeirra hug-
mynda sem ræddar eru þessa
dagana er niðurrif núverandi
stöðvar til þess að rýma fyrir
nýrri og stærri stöð.

Guðmundur Tryggvi Sig-
urðsson deildarstjóri fast-
eigna- og framkvæmdadeildar
Olíufélagsins staðfesti í sam-
tali við bb.is að niðurrif nú-
verandi stöðvar væri ein af
þeim hugmyndum sem ræddar
hafa verið.

„Allt frá því að við tókum
alfarið yfir rekstur stöðvarinn-
ar á Ísafirði höfum við verið
að undirbúa stækkun hennar.
Við viljum byggja upp
myndarlega aðstöðu sem hæfir
stað eins og Ísafirði. Þannig
getum við veitt okkar við-
skiptavinum eins góða þjón-
ustu og hægt er. Hver niður-

staðan af þessari undir-
búningsvinnu verður á eftir
að koma í ljós“, segir Guð-
mundur.

Hugmyndir Olíufélags-
manna hafa verið til umræðu í
bæjarkerfinu á Ísafirði um
skeið. Ekki er ljóst hvenær
framkvæmdir geta hafist á lóð-
inni en Guðmundur Tryggvi
segist hafa vonast til þess að
geta hafið framkvæmdir í
haust en hvort af því getur
orðið mun ráðast nokkuð af
því hvenær framkvæmdaleyfi
fæst.

„Okkar markmið er að geta
boðið þjónustu í nýrri eða
mikið endurbættri stöð næsta
sumar en hvort það tekst
verður tíminn að leiða í ljós“,
segir Guðmundur Tryggvi.

– hj@bb.is

Bensínstöðin á Ísafirði.

Júlíus Geirmundsson
í 11. sæti frystitogara

Júlíus Geirmundsson ÍS
varð í 11. sæti þeirra frysti-
togara sem mestum verð-
mætum skiluðu á land á
síðasta ári. Hann aflaði 4.499
tonna að verðmæti 666

milljónir króna. Árið áður var
afli skipsins 5.289 tonn að
verðmæti 734 milljónir
króna.

– hj@bb.is

Júlíus Geirmundsson.

Atvinna
Starfsmann vantar í shellskálann á

Bolungarvík 2 kvöld í viku og aðra hverja
helgi.

Upplýsingar gefur Sigurgeir í síma
456-7554 og 898-4043.

Sprengingar í Gleiðarhjalla

Hefjast eftir
miðjan september
Sprengingar á grjóti úr

Gleiðarhjalla ofan Ísafjarðar,
sem talið er geta skapað
skriðuhættu, hefjast eftir miðj-
an september að sögn Jóhanns
Birkis Helgasonar bæjar-
tæknifræðings. Hann segir að
nú þegar hafi verið merkt
töluvert af því grjóti sem
sprengja á. Hreinsun sem þessi
með sprengingum hefur verið
framkvæmd áður í Gleiðar-
hjalla.

Eins og áður verður fyllsta
öryggis gætt við sprenging-
arnar og er við það miðað að
steinarnir molni það smátt að
brotin skapi ekki hættu í
byggð. Á dögunum fór Grétar
Sigurðsson upp á hjallann og
tók meðfylgjandi mynd þar
sem sjá má að sig hefur
myndast utarlega í hjallanum
og verður hugað að því þegar
hreinsun grjótsins fer fram.

– hj@bb.is
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Upptökutækni hefur fleygt
fram á undanförnum árum og
sífellt verður auðveldara og
ódýrara að taka upp tónlist í
litlum upptökuverum sem

sprottið hafa upp í kjöllurum
og bílskúrum um allt land.
Tölvutæknin hefur gert það
að verkum að minna þarf af
rándýrum og fyrirferðarmikl-

um verkfærum til að taka upp
tónlist og hefur þessi þróun
hjálpað mörgum áhugamönn-
um að taka upp það sem þeir
hafa fram að færa.

Í litlum skúr við sjávar-
kambinn á Flateyri hefur Ön-
undur Pálsson, vörubílstjóri,
tónlistarkennari, trommuleik-
ari og upptökustjóri, komið sér

upp litlu en snotru upptöku-
veri. Tekið var hús á Önundi
og verið skoðað.

Fékk fyrsta tæk-Fékk fyrsta tæk-Fékk fyrsta tæk-Fékk fyrsta tæk-Fékk fyrsta tæk-
ið 13 ára gamallið 13 ára gamallið 13 ára gamallið 13 ára gamallið 13 ára gamall

„Þarna er ég með aðstöðu
til að taka upp tónlist og hef
tekið upp hjá hinum þessum
tónlistarmönnum á svæðinu.“

– En hvenær byrjaðirðu að
hafa áhuga á þessum málum?

„Ég eignaðist fyrsta upp-
tökutækið mitt þegar ég var
13 ára, lítið 4 rása tæki. En ég
byrjaði að fikta meira í þessu
þegar ég fór á námskeið í lýð-
háskóla í Noregi fyrir nokkuð
mörgum árum. Síðan hef ég
meðal annars farið á námskeið
í upptökutækni þegar ég var í
skóla FÍH, Félagi íslenskra
hljómlistarmanna, og í Stúdíó
Sýrlandi þar sem við fengum
að taka upp tiltölulega óþekkt-
ar hljómsveitir sem upptöku-
fyrirtækið var að skoða með
tilliti til útgáfusamnings.“

Hægt er gera fínarHægt er gera fínarHægt er gera fínarHægt er gera fínarHægt er gera fínar
plötur á þennan háttplötur á þennan háttplötur á þennan háttplötur á þennan háttplötur á þennan hátt

– Þessi tæki sem þú hefur
komið þér upp í skúrnum, er
þetta ekki eitthvað sem þú hef-
ur viðað að þér í gegnum árin?

„Jú, það má segja það. En
tölvutæknin er orðin það góð
að menn þurfa alltaf minna og
minna af vélbúnaði. Fyrir utan
tölvubúnaðinn liggur kostnað-
urinn við að koma sér upp
svona veri aðallega í kaupum
á hljóðnemum. En ég get ekki
fullunnið plötur í verinu. Ég
get yfirleitt hljóðblandað að
mestu leyti, en mastering verð-
ur að fara fram í alvöru stúdíói.
Þar er öllu efninu keyrt í gegn-
um hljóðjafnara sem ekki allir
hafa efni á að kaupa.

Sumir vilja ennþá taka upp
og hljóðblanda í gegnum rosa-

Tekur upp tónlist í litlum skúr
við sjávarkambinn á Flateyri

lega flókinn vélbúnað, en það
er vel hægt að gera góðar plöt-
ur á annan hátt. Til dæmis er
síðasta plata Mugison tekin
upp og hljóðblönduð í Power
book tölvunni hans. Þessi
tækni auðveldar mönnum líka
að eyða meiri tíma í upptökur,
því tíminn í stúdíói kostar ekki
lengur einhverja tíu þúsund
kalla.“

UpptökusumarbúðirUpptökusumarbúðirUpptökusumarbúðirUpptökusumarbúðirUpptökusumarbúðir

„Mig hefur lengi langað til
að útvíkka þetta upptökuver
mitt. Það væri ekkert vitlaust
að kaupa eitthvað gamalt
sveitarhús við sjávarsíðuna í
einhverjum firðinum hérna og
gera úr því eins konar upptöku-
sumarbúðir. Þar gætu hljóm-
sveitir komið og verið í nokkr-
ar vikur, tekið upp og slappað
af þess á milli. Meðan verið er
að taka upp einn gítar, gætu
hinir hljómsveitarmeðlimirnir
farið á kajak eða eitthvað.

Ég held að fullt af fólki
myndi hafa áhuga á þessu.
Hljómsveitin Múm hefur í tví-
gang farið á Galtarvita til að
taka upp tónlist og ég held að
margir fleiri myndu hafa áhuga
á að taka upp í rólegheitum á
sæmilega afskektum stað.“
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Bæjarins besta var hlynnt þeirri ákvörðun að afþakka
byggingu menningarhúss á Ísafirði, en nýta í þess stað fjár-
framlög ríkisins til endurbóta og lúkningar á húsakynnum,
sem þegar þjónuðu hlutverki hins boðaða menningarhúss,
þótt misjafnlega væru í stakk búin til þeirra hluta. Með
ákvörðuninni var áréttað það viðhorf að menning er ekki
steinkassi. Menning býr í fólki, samofin lífi þess og starfi.

Endinborgarhúsið, sem einstaklingar og félagasamtök með
yfirfljótandi bjartsýni en nær tómar hendur fjár höfðu ákveðið
að yrði samastaður alls kyns lista, féll inn í þann ramma, sem
menningarhúsum ríkisvaldsins hafði verið markaður.

Fjárframlög ríkisins hleyptu nýju blóði í framkvæmdir við
endurbyggingu hússins, sem fram til þess tíma höfðu að
mestu miðast við litla fjármuni og mikla fórnfýsi áhugafólks.
Þótt sitthvað hafi verið gert innanhúss, samhliða því sem
ýmis konar listviðburðir hafa farið þar fram, er sýnilegasta
breytingin á útliti hússin, þeim hluta sem snýr að Pollinum,
en þar hefur húsið fengið upprunalega mynd. Vel hefur verið
að verki staðið og hefur húsið vakið verulega eftirtekt. Þarf
ekki að undra þar sem margar þekktar byggingar eftir sama
hönnuð eru víðs vegar um landið.

Endurbygging gamalla húsa er kostnaðarsöm. Og nú er
svo komið að framkvæmdir hafa stöðvast. Allir aurar upp-
urnir. Að sögn Gísla Halldórs Halldórssonar, stjórnarmanns
Edinborgarhússins, er talið að enn vanti um kr. 100-110
milljónir til að koma húsinu í endanlega mynd. Þar af er inni-
stæða hjá ríkinu kr. 20-30 milljónir.

Gísli Halldór segir bæjarfulltrúa hafa tekið vel í að bæjar-
félagið kæmi myndarlega að málinu við afgreiðslu fjárhags-
áætlunar fyrir næsta ár. Þar við situr. ,,Við vorum að vonast
til þess að fá fram afgerandi loforð þannig að við gætum brú-
að bilið til næsta árs með lántöku. Þannig hefðu framkvæmdir
ekki stöðvast,“ sagði Gísli Halldór í samtali við blaðið.

Vissulega er hér um all háa fjárhæð að ræða. Fjárhæð, sem
með öllu er óhugsandi að náist án verulegs framlags bæjarfé-
lagsins. Án  aðildar þess með afgerandi hætti er framtíð Ed-
inborgarhússins í uppnámi.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar verður að taka af skarið. Edin-
borgarhúsið hefur þegar sannað tilveru sína sem aðsetur
menningarlífs á Ísafirði. Endurbyggingu Edinborgarhússins
verður að ljúka. Til þess verður að leita allra leiða.

Fullbúið mun það verða stolt bæjarbúa.                       s.h.

Ekki er ég viss um að menn yrðu par sáttir ef ég mundi stofna
til tjaldbúða í Laugardalnum. Ástæðan væri sú að mótmæla
ætti launasjóði listamanna og við ætluðum okkur að stunda rót-
tækar mótmælaaðgerðir, hugmyndin væri þá sú að brjótast inn
á vinnustofur listamanna eyðileggja þar pensla, spreyja á mál-
verk og skera striga. Fara einnig í stúdíó tónlistarmanna slíta
strengi í hljóðfærum og saga í sundur rafmagnsvíra úr mögnur-
um. Auðvitað allt í nafni hugsjónanna.

Arna Ösp Magnúsardóttir talar um svipuð ofangreindra teg-
unda mótmæla „séu viðurkenndar mótmælaaðgerðir allstaðar
erlendis“. Fyrir öllu hugsandi fólki er þetta ekkert annað en
eignaspjöll. Arna talaði einnig um að aldrei áður hefðu umhverf-
ismál fengið jafnmikla athygli og núna. Það sem Arna gerir sér
ekki grein fyrir að sú athygli sem þau fá er á mótmælunum ekki
málstaðnum.

HAFNIR ÍSAFJARÐARBÆJAR ÓSKA
EFTIR STARFSMANNI Á SKRIFSTOFU

Laust er til umsóknar starf starfsmanns
á skrifstofu Hafna Ísafjarðarbæjar á
Ísafirði. Umsækjandi skal hafa gott
vald á almennri tölvunotkun og reyn-
slu í að vinna með Word og Exel forrit.
Starfið felst í almennri skrifstofu-
vinnu svo sem símsvörun, reikninga-
gerð, skráning og vigtun á hafnarvog
og fleira. Starfshlutfall er 75% frá kl.
09:00 til 16:00.
Nánari upplýsingar gefur hafnarstjóri
í símum 456 5209 eða 893 2988 eða
á netfanginu hafnarstjori@isafjordur.is

Hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Reykjavík með tónleika
í Tjöruhúsinu

Hljómsveitin Reykjavík
hélt tónleika í Tjöruhúsinu
í Neðstakaupstað á Ísafirði
á föstudagskvöld. Er þetta
í annað sinn sem sveitin
leikur á þessum stað, en
óalgengt er rokksveitir sem
þessi haldi tónleika í húsinu.

Sveitin, sem að 4/5 hlut-
um er skipuð Ísfirðingum
sem búsettir eru syðra,
hefur getið sér gott orð fyrir
kröftugt rokk og öfluga
sviðsframkomu á tónleik-
um og þóttu standa undir
því orðspori á föstudags-
kvöld.

– halfdan@bb.is

Kristinn H. Gunnarsson

„Algerlega óþolandi að útgerðarmenn einir
ráðstafi veiðiréttinum að eigin geðþótta“

Kristinn H. Gunnarsson
alþingismaður segir í grein á
vef sínum, sem hann kallar
Hroki.is, að það sé óþolandi
staða fyrir landverkafólk í
Vestmannaeyjum að Magnús
(Kristinsson útgerðarmaður,
innskot BB) selji fisk sinn
óunninn til útlanda. Það sé
einnig óþolandi staða fyrir
íbúa Vestmannaeyja að and-
virði selds kvóta renni ein-
göngu í vasa Magnúsanna,
ekkert til launafólks, ekkert til
bæjarsjóðs.

„Það er einmitt algerlega
óþolandi að útgerðarmenn
einir ráðstafi veiðiréttinum að
eigin geðþótta. Og svo er
hrokinn orðinn óþolandi“,

hvenær sem er breytt
lögunum, á hvern þann hátt
sem menn koma sér saman
um. Það getur breytt
úthlutunarkerfinu sérstaklega
eða jafnvel afnumið það með
öllu.“

Um kvótakerfið og úthlutun
byggðakvótans segir hann:
„Stjórnmálamenn hafa talið
nauðsynlegt að bregðast við
áhrifum af framsali veiði-
heimilda með löggjöf um
byggðakvóta. Það er viðleitni,
fremur veikburða að vísu, til
þess að styrkja atvinnulíf í
byggðarlögum sem hafa orðið
fyrir verulegum samdrætti
vegna brotthvarfs veiðiheim-
ilda. Stjórnmálamennirnir
axla ábyrgð á vondri lagasetn-

segir alþingismaðurinn í grein
sinni. Greinin er skrifuð í fram-
haldi af hótunum Magnúsar
Kristinssonar útgerðarmanns
í Vestmannaeyjum um lög-
sókn á hendur sjávarútvegs-
ráðherra vegna úthlutunar
byggðakvóta. Sem kunnugt er
rennur þriðjungur þess kvóta
til Vestfjarða. Í greininni segir
Kristinn m.a.:

„Verði þeim að góðu. Mér
finnst að þeir ættu bara að láta
verða af hótunum sínum. Það
er engin vafi á því hvernig slík
málaferli munu fara. Lög-
gjöfin er algerlega ótvíræð.
Veiðiheimildum er úthlutað til
eins árs í senn og myndar ekki
eignarrétt. Alþingi getur

Rekstur kaffihúss sem
rekið er í menningarmið-
stöðinni Félagsbæ á Flateyri
hefur gengið vel að sögn
vertsins Guðmundu Guð-
rúnu Björgvinsdóttur. „Það
hefur verið góð umferð í allt
sumar en svona nýjungar
taka tíma að festa sig í sessi“,
segir Guðmunda.

Kaffihúsið opnaði þann
17. júní. Kaffihúsið er það
eina í bænum og tekur rúm-
lega 50 manns í sæti. Meðal
þess sem er á boðstólum eru
veglegar tertur, kleinur og
nýbakaðar vöfflur.

„Það var tilraunastarfsemi

Reksturinn
gengur vel

að reka kaffihúsið í sumar
og við munum fara yfir
reksturinn eftir að því lokar
og ákveða framhaldið. Það
er alveg inni í myndinni að
opna aftur næsta sumar en
við eigum eftir að vega og
meta það“, segir Guðmunda.
Í Félagsbæ er rekin margþætt
starfsemi; handverksverslun,
brúðusafn, listgallerí og
félagstarf eldri borgara á
veturna. Félagsbær er til húsa
í fyrrum verslunarhúsi Kaup-
félags Önfirðinga sem byggt
var árið 1956.

– thelma@bb.is

Kaffihús í Félagsbæ

ingu með því. En lítið er það,
byggðakvótinn 4000 tonn er
aðeins um 1% af útgefnum
veiðiheimildum ársins og er
varla upp í nös á ketti.“

– hj@bb.is

Kristinn H. Gunnarsson.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Alda Agnes Gylfadóttir á Þingeyri

Beikonvafinn kjúklingur í chilli
rjómasósu með banönum

Sælkeri vikunnar býður
að þessu sinni upp á beikon-
vafinn kjúkling í chilli-
rjómasósu með banönum.
Rétturinn er borinn fram
með hrísgrjónum og fersku
salati með fetaosti. Þá segir
Alda að gott sé að drekka
gott hvítvín með.

Á eftir má svo borða köku
sem er frosin og fljótleg.

Beikonvafinn kjúkl-
ingur í chillirjóma-
sósu með banönum

4 skinnlausar kjúklinga-
bringur, matarolía til
steikingar
8 sneiðar beikon

1 peli matreiðslurjómi
1 grænmetisteningur
1 kjúklingateningur
Um 2-4 dsl chilli-sósa ( í
glerflöskum, fæst í Thai-
Khoon)
2 bananar

Steikið kjúklinginn í potti í
2-3 mín á hvorri hlið. Vefjið 2
beikonsneiðum utan um
hverja bringu og raðið í eldfast
mót. Setjið rjómann í gas-
sprautu, þannig verður hann
hálfþeyttur, léttur og froðu-
kenndur. Setjið teningana í
pottinn ásamt öllum rjóman-
um. Bætið chilli-sósunni sam-
an við og magn hennar fer
eftir því hversu sterkur réttur-
inn á að vera. Skerið bananana

í sneiðar og setjið út í alveg í
restina. Hellið öllu yfir bring-
urnar og bakið þær í ofni í 30-
40 mín á ca. 180°c.

Frosin og fljótleg

1 1/2 bolli Rice Crispes
1/2 bolli púðusykur
1/2 bolli haframjöl
1/2 bolli kornflex
1/2 bolli súkkulaði rúsínur
1/2 bolli kókosmjöl má
sleppa
100 g smjör

Bræðið smjörið á pönnu við
lágan hita og setjið allt út í og
setjið svo í form

Kremið

3 eggjarauður
3 msk flórsykur
100 g suðusúkkulaði
1/2 l rjómi, þeyttur

Hrærið saman eggjarauður
og flórsykur, bætið restinni
saman við og hellið yfir.

Við skorum á hjónin Huldu

Láru Jónsdóttur og Sigurð
Martein Magnússon á Þing-
eyri til að verða matgæð-
ingar næstu viku.

Friðbert Kristjánsson bóndi
á Hólum í Dýrafirði segir að
þrátt fyrir að tjón af völdum
eldsvoðans í vélageymslu við
bæinn í síðustu viku sé mikið
komi ekkert annað til greina
en að endurbyggja það sem
skemmdist. Það var klukkan
17.42 á þriðjudag sem lögregl-
unni á Ísafirði barst tilkynning
um að kviknað hefði í dráttar-
vél sem var inni í vélageymsl-

unni. Slökkviliðið á Þingeyri
var kallað út og þegar það kom
á vettvang logaði út um dyrnar
á geymslunni og var talsvert
mikill eldur inni í húsinu.

Að sögn lögreglunnar á Ísa-
firði gekk slökkvistarf vel og
meðal annars tókst að koma í
veg fyrir að tveir 20 kg. gas-
kútar spryngju og einnig tókst
að verja stóran olíutank sem
var rétt innan við dyrnar. Mikil

mildi þykir að
ekki hafi orðið
slys á mönn-
um þegar stór
rennihurð féll
niður við hit-
ann frá eldin-
um. Slökkvi-
lið var einnig sent frá Ísafirði
en því var snúið við þegar ljóst
varð að slökkviliðið á Þingeyri
hafði náð tökum á eldinum.

Talið er full-
víst að eldur-
inn hafi
kviknað út-
frá rafkerfi
g a m a l l a r
dráttarvélar
sem var í

geymslunni. Miklar skemmdir
urðu á þremur dráttarvélum,
tveimur heyvinnuvélum og
verkfærum auk hússins sjálfs.

Friðbert Jón Kristjánsson
bóndi á Hólum í Dýrafirði var
staddur í Reykjavík ásamt
fjölskyldu sinni þegar eldurinn
kom upp. Á bænum var hins
vegar Guðbrandur Stefánsson
sem einnig býr á Hólum og
tókst honum af miklu harðfylgi
að bjarga því sem bjargað varð
úr vélageymslunni. Friðbert
segir tjónið mjög mikið. Meðal
annars brann snjómoksturs-

tæki sem Friðbert hefur notað
við mokstur Þingeyrarflug-
vallar en hann er verktaki hjá
Flugmálastjórn. Friðbert seg-
ist vera með tryggingar í
þokkalegu lagi en samt sem
áður setji bruninn töluvert strik
í reikninginn við búskapinn.
Hann segir að þrátt fyrir áfallið
muni hann halda sínu striki og
hefjast handa við endurbygg-
ingu hið fyrsta.      – hj@bb.is

„Ekkert annað í stöðunni en að endurbyggja“
Friðbert Kristjánsson bóndi á Hólum í Dýrafirði þar sem eldur gjöreyðilagði vélageymslu á bænum í síðustu viku

Bolfiskkvóti Súðvíkinga

Ríflegur helmingur
kvótans leigður burt

Ríflegur helmingur, eða
rúm 57%, bolfiskkvóta báta
og skipa í Súðavík hefur ver-
ið leigður burt úr sveitarfé-
laginu á yfirstandandi fisk-
veiðiári. Mikill rækjukvóti
hefur á sama tíma verið
keyptur til sveitarfélagsins.
Skip og bátar sem nú eru
skráð í Súðavík fengu úthlut-

að samtals 631 tonni af þorsk-
kvóta en 234 tonn eða um 37%
kvótans hafa verið leigð burt.

Af 305 tonna ýsukvóta hafa
214 tonn eða um 70% verið
leigð burt. Mikill meirihluti
ufsakvótans eða 207 tonn af
238 hafa verið leigð burt og
einnig 56 tonn af 62 tonna
steinbítskvóta. Til skipa í

Súðavík var úthlutað 193
tonnum af úthafsrækju og
við þann kvóta hafa verið
keypt 599 tonn á fiskveiðiár-
inu.

Þess má geta að á yfir-
standandi fiskveiðiári var
úthlutað til Súðavíkur 150 t.
byggðakvóta og á næsta ári
verða þíg.tonnin 210 talsins.

Hluti af útskriftarhópnum.

Hálfrar aldar útskriftar-
afmæli að Núpi fagnað

Tveir árgangar fögnuðu 50
ára útskriftarafmæli úr

Núpsskóla á Núpi í Dýra-
firði fyrir stuttu. Útskrif-

uðust þeir árin 1954 og -55.
Til endurfundanna komu

tæplega 70 manns og voru
makar með í för. „Mikil
ánægja var með endur-

fundina enda höfðu margir
ekki hist í 50 ár“, segir

Þóra Þórðardóttir, skipu-
leggjandi og hvatamaður

að endurfundunum. Marg-
ir komu á föstudeginum 5.
ágúst en meginþungi dag-

skráarinnar var daginn
eftir. Var þá gengið í

Skrúð, elsti skólinn sem
enn stendur heimsóttur,

þeir sem treystu sér fóru í
fjöruferð og aðrir heim-

sóttu menningar- og
minjasafnið Hlíð. „Það var
sérstaklega ánægjulegt að

heimsækja Hlíð því við

munum eftir hjónunum
Sigtryggi og Hjaltalínu sem

þar bjuggu“, segir Þóra.
Var þá kvöldvaka og hátíð-
arkvöldverður um kvöldið
og að því loknu dansleikur
þar sem dansað var fram á
nótt. „Við kvöddumst svo í

Núpskirkju þar sem við
minntumst þeirra sem

fallið hafa frá úr hópnum,
áður en við héldum heim“,
segir Þóra. – thelma@bb.is

Stærsta skip sem kom-
ið hefur til Ísafjarðar

Stærsta skip sem komið
hefur til Ísafjarðar lá við ankeri
í Skutulsfirði á fimmtudag í
síðustu viku. Það bar nafnið
Maasdam og er 55 þúsund
tonn að stærð og 219,4 metrar
á lengd. Um borð voru 1.100
farþegar auk 581 manna áhafn-
ar. Farþegarnir voru flestir
Bandaríkjamenn en skipið
siglir undir hollensku flaggi.

Skipið kom frá Noregi. Far-
þegarnir voru ferjaðir í land
þar sem þeim var boðið upp á

ýmsar skoðunarferðir auk þess
sem leikhópurinn Morrinn tók
á móti þeim með glensi og
gríni. Maasdam hefur bókað

komu sína aftur á næsta ári en
þá er einnig von á Amsterdam
sem er enn stærra eða 61 þús-
und tonn.       – thelma@bb.is

Maasdam við ankeri í Skutulsfirði.
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Ein verðmætasta eign Ísa-
fjarðar er á efa miðbærinn og
miðbæjarstemmingin. Full-
yrða má að ekkert sveitarfélag
á Íslandi getur státað af slíkum
miðbæ, sem bærinn okkar,
nema ef vera skyldi sjálf höf-
uðborgin. Þeir voru framsýnir
og stórhuga kaupmennirnir
sem á fyrri hluta síðustu aldar
lögðu lóð sín á vogarskálar
okkar fallega miðbæjar þegar
byggð var húsaröðin frá Silfur-
torgi og upp Hafnarstræti. Þeir
byggðu þar sínar verslanir á
jarðhæðinni og bjuggu síðan
á hæðunum fyrir ofan.

Nú ríflegum mannsaldri síð-
ar standa þessi hús og eru fyrir
löngu orðin órjúfanlegur hluti
miðbæjarins. Ennþá eru þar
starfandi verslanir þó kaup-
mennirnir búi fæstir þar leng-
ur. Ein verslun hefur þó starfað
þar frá upphafi og ennþá býr
„gamli“ kaupmaðurinn í hús-
inu. Í sjálfu hjarta bæjarins
við Silfurtorgið hafa íbúar á
Ísafirði sótt sér bækur og rit-
föng um langan aldur. Á laug-
ardaginn fagnar Bókhlaðan 85
ára afmæli. Þessi síunga versl-
un sem ávallt er til staðar hvað
sem tautar og raular.

Það var 20. ágúst árið 1920
sem Jónas Tómasson, tónskáld
og orgelleikari, hóf reksturinn
bóka- og ritfangaverslunar að
Aðalstræti 26A, undir nafninu
Bókaverslun Jónasar Tómas-
sonar. Jónas hafði árin áður
starfað nokkuð við verslunar-
störf ásamt því að hann stund-
aði tónlistarnám syðra. Árið
1928 flutti Jónas verslunina í
nýbyggt hús að Hafnarstræti
2 við Silfurtorgið. Allt frá
upphafi hefur verslunin gengið
undir nafninu Bókhlaðan.

Í ársbyrjun 1953 tekur
Gunnlaugur, sonur Jónasar,
við rekstri Bókhlöðunnar og
rekur hana til ársloka 1993 en
þá taka Jónas, sonur Gunn-
laugs, og kona hans Kristín
Ólafsdóttir við rekstrinum.
Hafa því þrír ættliðir komið
að rekstri þessa 83 ára gamla
fjölskyldufyrirtækis.

Umfangsmestu vöruflokk-
arnir í versluninni hafa alla tíð
verið bækur og ritföng. Á ár-
unum fyrir stríð var talsvert
verslað með hljóðfæri m.a.
flutt inn orgel frá Þýskalandi.
Sportvörur var einnig verslað
með lengi og um tíma var rekin
sérstök sportvörudeild og síðar
dótturfyrirtæki, Sporthlaðan,
til að sjá um þann rekstur.
Sporthlaðan hætti rekstri árið
1998. Ljósmyndavörur hafa
einnig verið áberandi í nokkra
áratugi og eru enn. Frá árinu
1987 hefur verið rekin Kodak
Express framköllunarþjón-
usta.

Eins og áður sagði bjuggu
kaupmennirnir við Hafnar-
stræti á hæðunum fyrir ofan
verslanir sínar. Jónas Tómas-

Bókaverslun Jónasar Tómassonar
– Bókhlaðan fagnar 85 ára afmæli

son bjó í Hafnarstræti 2 og þar
var Gunnlaugur sonur hans al-
inn upp og hefur ekki farið úr
húsi að heitið getur. Hann fór
heldur ekki langt eftir kvon-
fangi því konu sína Láru sótti
hann í Aðalstræti 26A og hefur
það hús því komið mjög við
sögu Bókhlöðunnar. Jónas nú-
verandi kaupmaður er því al-
inn upp í húsinu en flutti síðar
að heiman þó hann reki versl-
unina. Jónas segir það hljóti
auðvitað að hafa verið mjög
sérstakt að alast upp í búð þó
að hann hafi nú ekki saman-
burð. Hann segir töluverðan
eril hafa fylgt því að kaup-
maðurinn bjó í sama húsi. Það
hafi fólk nýtt sér þegar mikið
lá við. Það hafi því mörgum
verið bjargað um bækur og
fleira þó komið væri framyfir
opnunartíma. Hann segir það
þó hafa minnkað með árunum
og sé í dag orðið mjög fátítt.

Framan af var Bókhlaðan
nánast ein á markaðnum en
síðar stofnaði Matthías Bjar-
nason, síðar alþingismaður og
ráðherra, sína bókaverslun of-
ar í Hafnarstræti og sú verslun
var starfrækt fram á áttunda
áratug síðustu aldar. Síðan hef-
ur Bókhlaðan verið eina sér-
hæfða bóka- og ritfangaversl-
un bæjarins. Jónas segir að
samkeppnin á milli þessara
verslana hafi fyrst og fremst
verið þjónustusamkeppni. Í þá
daga hafi verð á bókum verið
það sama um land allt og því
hafi samkeppnin fyrst og
fremst verið fólgin í þjónustu
við viðskiptavininn. Að geta
boðið sem breiðast úrval bóka
og ritfanga. Einni vörutegund
var þó skipt á milli búðanna.
Það voru dagblöðin. Matthías
var umboðsmaður Morgun-
blaðsins og Bókhlaðan var
með hin dagblöðin það er Al-
þýðublaðið, Tímann og Þjóð-
viljann. Fram að sjöunda ára-
tugnum sóttu áskrifendur dag-
blöðin í bókabúðirnar. Flestir
eldri íbúar Ísafjarðar muna
ennþá blaðarekkann sem var
eftir endilangri gluggahlið
Bókhlöðunnar. Jónas segir í
raun ótrúlegt hversu mikið
rými var notað undir blöð og
tímarit í þá daga. Annað sem
meira var í lagt voru glugga-
útstillingar. Töluvert rými var
tekið undir þær.

Eins og áður kom fram hefur
ýmislegt verið selt í Bókhlöð-
unni annað en bækur og rit-
föng. Um árabil voru sport-
vörur veigamikill þáttur í
rekstrinum. Snemma á áttunda
áratug síðustu aldar var Sport-
hlaðan opnuð í Hafnarstræti 4
þar sem áður var bakarí og nú
er hluti Gullaugans. Síðar flyt-
ur Sporthlaðan í Silfurtorg 1
við hlið hinnar upprunalegu
Bókhlöðu. Það húsnæði er nú
hluti bókaverslunarinnar. Þrátt
fyrir að verslun með sportvör-

í aðra tegund verslunar. Æ
fleiri greinar verslunar séu í
eigu stórfyrirtækja og slíkt hafi
einnig gerst í bóka- og rit-
fangaverslun. Árið 1999 hafi
Penninn keypt stærstu verslun
í þeirri grein á Akureyri og í
framhaldinu hafi fjórar versl-
anir á landsbyggðinni gert
samstarfssamning við Penn-
ann. Með þeim samningi séu
verslununum tryggt að útsölu-
verð sé það sama í þessum
verslunum og þeim sem Penn-
inn á og rekur. Þetta skref hafi
í raun tryggt að starfsemi
Bókhlöðunnar sé jafn sterk og
hún er í dag. Núverandi fyrir-
komulag sé báðum aðilum
hagkvæmt en þróunin í verslun
er mjög hröð. Fyrir nokkru
síðan opnaði síðan verslun á
Ísafirði í eigu verslunarkeðju
syðra sem eflaust á eftir að
veita Bókhlöðunni harða sam-
keppni. Jónas segist ekki bang-
inn við þá samkeppni enda
veiti samstarfið við Pennann
mikinn styrk.

Á föstudaginn verður haldið
hátíðlegt afmæli Bókhlöðunn-
ar. Viðskiptavinum verður
boðið í kaffi og með því. Í
tilefni af þessum tímamótum
verði viðskiptavinum boðinn
það sem kallað er „Afsláttur
kynslóðanna“. Sá afsláttur
verður hærri eftir því sem fleiri
kynslóðir koma saman í versl-
unina. Með því vill starfsfólk
og eigendur Bókhlöðunnar
undirstrika þjónustu verslun-
arinnar við undanfarnar kyn-
slóðir á Ísafirði. Í dag er Bók-
hlaðan elsta verslun sinnar
tegundar sem verið hefur í eigu
sömu fjölskyldunnar frá upp-
hafi. Hvort næsta kynslóð taki
við af Jónasi vill hann ekki
spá. Þrátt fyrir að mörg börn
séu af þeirri kynslóð í fjöl-
skyldunni á Ísafirði sé þróunin
svo hröð að vonlaust sé að spá
svo langt fram í tímann. Þró-
unin í verslun sé andstæð
verslunum í einkaeigu. Það
geti þó breyst í framtíðinni.
Hinsvegar sé ekkert annað í
spilunum en að Bókhlaðan
haldi áfram blómlegri verslun
á horninu við Silfurtorgið í
framtíðinni.

Þó miðbærinn á Ísafirði sé
óviðjafnanlegur og standi á
gömlum merg er hann ekki
eilífur. Hann dafnar aðeins sé
hann ræktaður og hlúð að hon-
um. Þar ráða íbúarnir, við-
skiptavinirnir, miklu. Þar ráða
skipulagsyfirvöld einnig
miklu. Byggingar síðustu ára
í Hafnarstræti sanna það. Með
metnaðarleysi er á örskömm-
um tíma hægt að breyta til
verri vegar starfi kynslóðanna.
Bókhlaðan og viðskiptavinir
hennar fagna tímamótum.
Vonandi verða þau fleiri.
Blaðburðadrengur frá fyrri tíð
þakkar fyrir sig.

– Halldór Jónsson.

ur hafi verið hætt segir Jónas
að sá hluti starfseminnar hafi
ekki alltaf verið erfiður. Hann
hafi lengst af gengið vel. Vöru-
úrvalið hafi verið mikið enda
kröfuharðir viðskiptavinir hér
vestra. Hann segir samkeppn-
ina við höfuðborgarsvæðið
hafa verið erfiða og síðar hafi
komið snjólausir vetur sem
hafi komið sér illa fyrir rekst-
urinn. Undir það síðasta var
Sporthlaðan orðin með elstu
sportvöruverslunum landsins
og nú sé engin á lífi sem hafi
verið til þegar Sporthlaðan
hætti rekstri. Það sýni best
hversu áhættusöm verslun
með íþróttavörur getur verið
enda hafi snjólausum vetrum
frekar fjölgað en hitt frá því
að Sporthlaðan hætti.

Eins og allir vita fer stærstur
hluti bókaverslunar nokkra
daga fyrir jól. Jónas segir að á
árum áður hafi bóksalan verið
að mestu leyti umboðssala. Nú
kaupi kaupmenn af forlögun-
um en skilaréttur sé á öllum
bókum og það segir Jónas vera
betra fyrirkomulag enda gengi
rekstur bókabúðar varla á
litlum markaðssvæðum eins
og hér með öðru fyrirkomu-
lagi. Á árum áður þegar sam-
göngur voru strjálari þurftu
bóksalar auðvitað að veðja
nokkuð á hvaða bækur myndu
seljast mest síðustu dagana. Í
dag þegar samgöngur séu betri
þurfi ekki að sjá nema í mesta
lagi tvo daga fram í tímann
svo fremi að titlar seljist ekki
upp. Hann segir Alistair Mac-
Lean hafa á árum áður verið
sígildan. Hann hafi alltaf selst.
Eiginkonurnar hafi komið síð-
ustu dagana og keypt hann fyr-

ir manninn.
Markaðssetning bóka hefur

breyst mjög á síðari árum. Jón-
as segir að í dag geti það skilið
á milli lífs og dauða hvernig
markaðssetningin gangi. Þá
skipti ekki endilega höfuðmáli
hvort bókin sé góð enda sé
það smekksatriði hvað sé góð
bók. Nú skipti mestu máli að
koma bókum á framfæri við
fjölmiðla auk hefðbundinnar
auglýsingamennsku. Lítil for-
lög eigi því eðli málsins sam-
kvæmt mjög erfitt uppdráttar.
Á jólabókamarkaðnum í dag
geti því vinsæll höfundur gefið
út slappa bók án þess að það
komi niður á sölunni af þeirri
einföldu ástæðu að þeir séu
betur kynntir en aðrir. Eftir að
stórmarkaðirnir komu til sög-
unnar í bóksölu fyrir jólin
breikkaði bilið ennþá frekar
að mati Jónasar því markaðirn-
ir selji aðeins vinsælustu bæk-
urnar og því breikki bilið á
milli höfunda.

Með fullri virðingu fyrir
stórmörkuðum þá geta þeir
tæpast boðið þá sérfræðiþjón-
ustu við bóksölu sem í það
minnsta viðskiptavinir Bók-
hlöðunnar hafa notið. Við-
skiptavinir hafa oft velt því
fyrir sér í jólamánuðinum
hvernig Gulli fari að því að
kynna sér nánast allar bækur
sem hann selur. Jónas segist
reyna að feta í fótspor föður
síns hvað þetta varðar. Hann
segist þó ekki komast yfir það
sem hann vildi komast yfir í
þessu efni. Bókaverslanir
hvetja starfsfólk sitt til þess
að kynna sér bækurnar eins og
kostur er. Á meðal bókaversl-
ana sem eru í samstarfi við

Pennann eru skipulögð skoð-
anaskipti á milli starfsfólksins
um einstakar bækur. Með því
tekst betur að sögn Jónasar að
tryggja að sem flestir viti eitt-
hvað um flestar bækur.

Alkunna er örtröðin sem
myndast í bóka- og ritfanga-
verslunum á haustin þegar
skólar hefja störf á haustin. Á
örfáum dögum þurftu hundruð
skólabarna að nálgast allt sem
þurfti til vetrarins. Hvernig
afgreiðslufólk hélt sönsum þá
daga er ókunnugum óskiljan-
legt. Jónas segir þetta ástand
hafa lagast á seinni árum.
Grunnskólinn á Ísafirði hafi í
nokkur ár gefið út með góðum
fyrirvara innkaupalista fyrir
nemendur sína og því gefist
þeim og foreldrum þeirra mjög
rúmur tími til innkaupa. Slíkt
sé mikið framfaraspor og
Grunnskólinn á Ísafirði sé til
mikillar fyrirmyndar hvað
þetta varðar á landsvísu. Því
sé nú hægt að veita öllum nem-
endum góða þjónustu sem ekki
hafi verið hægt í örtröðinni á
árum áður. Þetta framfaraskref
þurfi Menntaskólinn á Ísafirði
einnig að stíga.

Á undanförnum árum hefur
orðið mikil breyting í verslun
á Ísafirði. Margar rótgrónar
verslanir hafa hætt rekstri. Til
skjalanna hafa einnig komið
verslanir frá stórum verslana-
keðjum. Árið 1999 var gerður
samstarfssamningur við Penn-
ann og gengur verslunin upp
frá því undir nafninu Bókhlað-
an Penninn. Jónas segir aug-
ljóst að hefðbundnir kaup-
menn eigi undir högg að sækja.
Sú þróun sem byrjað hafi í
matvöruverslun hafi færst yfir

Gunnlaugur Jónasson og hjónin Kristín Ólafsdóttir og Jónas Gunnlaugsson.
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Nauðsynlegt að íbúar
Ísafjarðar opni augun
–viðtal við Finnboga Jónasson, síðasta bolfiskverkandann á Eyri við Skutulsfjörð

Fyrir nokkrum árum stóð upp maður
á stjórnmálafundi á Ísafirði. Hann hélt
stutta ræðu þar sem hann lýsti ástand-

inu í sjávarútvegi á Ísafirði. Hann
sagði það skoðun sína að ef ekki yrði

að gert yrði brátt engin hefðbundin
fiskvinnsla á Eyri við Skutulsfjörð.

Þessi orð fengu marga fundarmenn til
þess að hlægja svo ótrúlegur þótti

þessi spádómur og í raun fjarstæðu-
kenndur. Aðrir horfðu samúðarfullir á
þennan mann sem fulltrúa þeirra sem

nú er kallað að hrópi á torgum. Það
mun vera samnefni yfir þá íbúa sem

ennþá kveða sér hljóðs í opinberri
umræðu og ekki eru sammála sjónar-
miðum þeirra er þessa stundina ráða

ferðinni í mannlífi hér vestra. Nú
rekur þessi maður síðustu bolfisk-
vinnsluna á Eyri. Á hann var ekki

hlustað og staðreyndir tala sínu máli.
Hann rekur harðfiskverkun og er sem
slíkur þekktur um allt land. Finnbogi

Jónasson hefur alla tíð talað tæpi-

tungulaust um hlutina. Svo tæpitungu-
laust stundum að undan hefur sviðið.

Hann er hins vegar að sjá rólyndið
uppmálað og stutt í strákslegt brosið.

Ásamt sonum sínum rekur hann einnig
útgerð. Þar gæti komið að tímamótum

á næstu mánuðum eins og hjá svo
mörgum öðrum. Ísafjörður, þetta

gamla höfuðvígi sjávarútvegs á Íslandi
hefur tapað ljóma sínum á síðustu

árum. Flestir töldu að botninum væri
náð fyrir um þremur árum og nú lægi

leiðin uppá við. Svo er ekki. Á undan-
förnum mánuðum hafa miklar afla-
heimildir tapast frá staðnum. Ekki

virðist þessi þróun fara fyrir brjóstið á
ráðamönnum. Hvorki heima í héraði

né annars staðar. Í það minnsta verður
ekki vart viðbragða. Vegna þessarar

þróunar þótti rétt að setjast niður með
síðasta eða eina fiskverkandanum á

Ísafirði og ræða þróun mála í þessum
fyrrum höfuðatvinnuvegi okkar

Ísfirðinga og auðvitað var fleira rætt.
vita hvernig þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins hefur unnið
fyrir sitt fólk í Bolungarvík á
kostnað annarra. Sama gerist
á Flateyri. Þá sögu þekkja allir
og hver þar stendur á bakvið.
Grindvíkingar eiga kvótann á
Þingeyri og þar er nánast eng-
inn annar kvóti eftir.“

– Ertu að segja mér að ofan
í þau áföll sem fylgt hafa
stjórnkerfi fiskveiða sé nú
komið það fyrirkomulag að
þeir einir lifi í sjávarútvegi
hér um slóðir sem hafa stjórn-
málamann á bak við sig?

„Já, ég er að segja það. Tök-
um Hnífsdal sem dæmi. Hann
sameinaðist Ísafirði fyrir rúm-
um 30 árum en nú nýverið var
hann skilinn frá Ísafirði í út-
hlutun byggðakvóta og þangað
var úthlutað kvóta. Ekki var
hins vegar úthlutað kvóta í
suðurhluta hins gamla Eyrar-
hrepps eða til útgerðar sem á
heimilisfesti í Holtahverfi sem
þó áður tilheyrði Hnífsdal.
Nei, það voru búnar til reglur
sem nýttust einni útgerð í
Hnífsdal. Allir vita stjórnmála-
legu tengslin þar. Árangurinn
er því sá að eftir næstu áramót
verða eingöngu gerðir út tveir
litlir bátar á línu frá Ísafirði.
Allir aðrir eru farnir.“

– Er allur smábátakvótinn
að hverfa frá Ísafirði?

„Já, það er að gerast þessar
vikurnar án þess að það snerti
nokkurn mann. Ég reikna með
að við seljum ýsukvótann af
Norðurljósinu um næstu ára-
mót og eftir það verðum við

–Finnbogi var fyrst spurður
hvort ekki væri rétt að hann
væri síðasti fiskverkandinn á
eyrinni.

„Jú, það er rétt. Hér er auð-
vitað í nágrenni við mig Sindra-
berg sem framleiðir sushi og í
Miðfelli er verkuð rækja. Ná-
grannar mínir í Stál og hníf
gera að fiski og flaka líka fyrir
önnur fyrirtæki. Ég er hins
vegar síðasti hefðbundni fisk-
verkandinn á þessu svæði. Sá
maður hefði verið talinn stór-
bilaður sem spáð hefði þessari
þróun fyrir nokkrum árum síð-
an. En því miður er þetta stað-
reyndin. Undanfarin ár hefur
staðið stríð á hendur byggð-
unum í landinu með þeim ár-
angri að þær standa víðast
mjög höllum fæti. Á allra síð-
ustu árum hafa stjórnmála-
menn síðan beitt byggðakvóta
til þess að auka enn á misvæg-
ið. Nú lifa eingöngu þau fyrir-
tæki í sjávarútvegi sem hafa
aðgang að byggðakvóta í
gegnum þingmenn og sveitar-
stjórnarmenn. Þar skilur nú
milli feigs og ófeigs í grein-
inni. Síðasta dæmið var sala
Guðbjargarinnar til Bolungar-
víkur. Með þeirri sölu hurfu
hundruð tonna til fyrirtækis
sem nýtur velvildar þing-
manns.“

StjórnmálamennStjórnmálamennStjórnmálamennStjórnmálamennStjórnmálamenn
velja þá sem lifavelja þá sem lifavelja þá sem lifavelja þá sem lifavelja þá sem lifa

– Er það nú rétt. Hvaða þing-
maður er það?

„Það vita það allir sem vilja

því engum háðir og getum
landað hvar sem er. Við höfum
engan byggðakvóta fengið og
því stöndum við höllum fæti
og við því verðum við að
bregðast. Línuívilnunin hefur
tekist mjög vel í þessum reks-
tri. Með hana er ekki hægt að
braska og því virkar hún vel
fyrir byggðirnar. Hinsvegar
hefur hugmyndin um byggða-
kvóta verið eyðilögð með
braski og mismunun stjórn-
málamanna. Það ásamt lækk-
andi fiskverði hefur gert það
að verkum að þau fyrirtæki
sem engan byggðakvóta hafa
fengið þurfa að selja frá sér og
þau fyrirtæki sem notið hafa
velvildar stjórnmálamanna
kaupa kvótann. Það er nauð-
synlegt fyrir ábyrga fjölmiðla
að fara yfir það hvernig menn
hafa farið með byggðakvótann
sem úthlutað hefur verið. Sýna
fram á hvernig honum hefur
verið ráðstafað.“

Útgerðum erÚtgerðum erÚtgerðum erÚtgerðum erÚtgerðum er
mismunaðmismunaðmismunaðmismunaðmismunað

– Þú fullyrðir að mönnum
sé mismunað við úthlutun
byggðakvóta. Eftir hvaða lín-
um er það?

„Það er alveg augljóst að
mönnum er mismunað. Eftir
hvaða línum sú mismunun fer
verða aðrir að upplýsa. Sá sem
best getur upplýst um það er
Vilhjálmur Egilsson, ráðu-
neytisstjóri í sjávarútvegs-
ráðuneytinu. Ég hef sterkan
grun um að þar ráði hrein póli-

tík ferðinni því innan staðanna
sem fá byggðakvóta er einnig
gerður mismunur. Hvort að
menn þurfa að vera í ákveðn-
um trúfélögum, íþróttafélög-
um eða stjórnmálaflokkum
þarf að upplýsa. Það er hlut-
verk fjölmiðlanna að upplýsa
almenning um þau mál. Það
vita allir hvernig gekk að deila
út kvótanum sem kom í hlut
Flateyrar og Suðureyrar. Hvað
eftir annað var reiknað uppá
nýtt eða þar til ráðandi öfl urðu
ánægð. Síðan tekur steininn
úr þegar bæjarfulltrúar sjálfir
tengjast útgerðunum beinum
hætti. Þarna er verið að úthluta
milljóna verðmætum til út-
gerða. Í lækkandi fiskverði
verða það þessar milljónir sem
skipta sköpum þegar upp er
staðið.

Eitt gott dæmi er Þingeyri.
Þar hefur verið rekin undan-
farin ár öflug fiskvinnsla sem
jafnframt gerir út nokkra smá-
báta. Þetta fyrirtæki hefur eng-
an byggðakvóta fengið og nú
er svo komið að rekstrinum á
Þingeyri hefur verið hætt og
útgerðin hefur verið færð
suður á bóginn til Patreksfjarð-
ar. Þetta er nú staðreyndin sem
blasir við. Menn fá einfaldlega
nóg af vitleysunni. Menn láta
ekki spila með sig endalaust.
Við höfum einnig horft á tog-
arana sem héðan eru gerðir út
landa að undanförnu á öðrum
stöðum á landinu. Okkar stær-
stu skip hafa landað mánuð-
um saman í Reykjavík með
tilheyrandi tapi fyrir samfélag-

ið hér.“
– Nú eru það bæjarfulltrúar

sem semja úthlutunarreglurn-
ar. Er þeim ljóst að með regl-
unum eru þeir að velja þá sem
eiga að lifa og hverjir eiga að
deyja. Maður á nú bágt með
að trúa því að menn séu vís-
vitandi að setja reglur sem
valda því að útgerð og fisk-
vinnsla hér leggst af?

„Já, nú er stórt spurt. Þessu
verða bæjarfulltrúarnir sjálfir
að svara. Ég get ekki neitað
því að ég hef haft það sterklega
á tilfinningunni undanfarin ár
að hér eigi að leggja niður alla
útgerð og fiskvinnslu. Í það
minnsta stefnum við hraðbyri
í þá átt.“

Rótgrónir flytja brottRótgrónir flytja brottRótgrónir flytja brottRótgrónir flytja brottRótgrónir flytja brott
–Hvernig lýst þér á þessa

þróun. Á samfélag eins og Ísa-
fjörður einhverja lífsmögu-
leika ef þetta heldur svona
áfram?

„Nei, ég get ekki sagt það.
Það verður í það minnsta mjög
erfiður róður. Menn eru ótrú-
lega rólegir yfir þessari þróun.
Hér eru að vísu mjög öflugar
þjónustustofnanir eins og
skólakerfið og heilbrigðis-
þjónustan. Fyrir vikið er mjög
mikið af fólki sem fær launin
sín inn um bréfalúguna um
hver mánaðarmót og er því
kannski ekki að velta þessum
hlutum fyrir sér. Síðan vaknar
það upp einn góðan veðurdag
við það að hér er engin útgerð
og fiskvinnsla lengur. Þróunin

undanfarin ár hefur einnig
verið sú að það eru rótgrónu
Ísfirðingarnir sem eru að flytj-
ast brott. Ég heyri engan
stjórnmálamann velta því fyrir
sér hvers vegna svo er fyrir
okkur komið að þeir sem alið
hafa allan sinn aldur kjósa að
fara. Ég heyri lítið um það
talað að héðan flytjist heilu
fjölskyldurnar brott. Hins
vegar heyrist fljótt ef einhver
flytur hingað. Það er nú svo
skrítið. Ég óttast að þegar mjög
mikið af rótgrónu fólki er farið
þá komi mikill veltingur á
skútuna. Því miður.“

– En er það ekki bara eðli-
legt þegar grundvallar breyt-
ingar verða í byggðunum og
þær hasla sér nýjan völl að þá
verði töluverð skipti á fólki?

„Nei, það held ég ekki. Ef
kjölfestan fer þá hriktir í og
skútan getur auðveldlega lagst
á hliðina.“

– Ertu þá að segja að íbúar
bæjarins sem vinna við opin-
bera þjónustu séu orðnir sinnu-
lausir um umhverfi sitt og
grundvallargerð samfélags-
ins?

„Já, mér finnst það. Það sést
best á því þegar brottfluttir
Ísfirðingar koma hingað í
heimsókn. Þeir sjá þessa þróun
mjög vel og eru forviða margir
hverjir á þeirri þróun sem átt
hefur sér stað. Verði það síðan
niðurstaðan að þeir fáu smá-
bátar sem hér eru ennþá verða
hraktir héðan þá loka smiðj-
urnar, rafmagnsverkstæðin og
í framhaldinu verslunin. Þetta
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hefur allt áhrif til hins verra.“
– En nú telja stjórnmála-

menn sig vera að gera góða
hluti. Það er nýbúið að sam-
þykkja Vaxtarsamning Vest-
fjarða og hér er að hefja starf-
semi Háskólasetur Vestfjarða.
Erum við ekki á réttri leið þrátt
fyrir allt?

„Já, það er tilfellið. Það er
látið í það skína að hér sé
eitthvað um að vera. Ég er
hinsvegar hræddur um að það
dugi skammt þegar helsta
grundvöll byggðarinnar vant-
ar.“

– Er þjónustan hér þá meiri
en við getum í raun borið?

„Já, þannig er það í raun.
Verði síðan áframhald á þeirri
þróun að togararnir landi ann-
ars staðar þá versnar ástandið
til muna. Við megum ekki
gleyma því að á yfirstandandi
fiskveiðiári hafa verið seld
héðan á annað þúsund tonn af
varanlegum veiðiheimildum í
bolfiski. Menn hrökkva við á
Bíldudal og telja þróunina þar
vandamál. En á Ísafirði virðist
það engu máli skipta þó allur
þessi kvóti hverfi héðan.“

Augun lokuðAugun lokuðAugun lokuðAugun lokuðAugun lokuð

– Getur það verið að hér
loki menn augunum fyrir
vandamálunum?

„Já, því miður virðist mér
staðreyndin sú að menn loka
augunum kyrfilega. Það er
okkar stærsta vandamál. Ég
skal nefna eitt dæmi um hvar
við erum á vegi stödd í umræð-
unni. Í vetur var haldinn mikill
fundur þar sem iðnaðarráð-
herra, Valgerður Sverrisdóttir
var aðalmaðurinn. Hún sagðist
ætla að veita hingað fjármun-
um til þess að spýta inn í at-
vinnulífið. Þegar upphæðin 20
milljónir var nefnd fór um
ýmsa. Einhver hafði orð á því
að þetta væri nú rýrt. Það var
umsvifalaust þaggað niður í
þessum manni með þeim orð-
um að það mætti ekki van-
þakka það sem vel væri gert.
Hann benti mönnum hins veg-
ar á þá staðreynd að þessi fjár-
hæð dygði ekki fyrir kjallara-
íbúð í Reykjavík. Svona er nú
fyrir okkur komið. Menn telja
sig vera að gera stóra hluti
þegar veitt er hingað ígildi
kjallaraíbúðar til þess að
bjarga málum.“

– Erum við á rangri leið. Nú
segja margir stjórnmálamenn
hér um slóðir að ekki eigi að
hrópa á torgum. Mál verði að
vinna skipulega og ekki eigi
að eyða tímanum í að rífa kjaft.
Þessi stefna hefur nú ríkt hér í
bráðum átta ár. Finnst þér hún
hafa skilað markverðum ár-
angri?

„Nei, það sjá allir að hún
skilar engum árangri. Lykill-
inn er sá að við verðum að
veiða fisk. Ef við megum ekki
veiða og vinna fisk er enginn
tilgangur fyrir veru okkar hér.
Þá getum við alveg eins flutt
inn í blokk á höfuðborgar-
svæðinu. Vestfirðir byggðust
upp vegna fiskveiða og vinn-
slu. Það er staðreynd sem verð-
ur ekki umflúin hvað sem
menn reyna. Nú er verið að
breyta fiskvinnsluhúsunum
okkar í skóla og íbúðir. Ísa-

fjörður er að verða eitt kvóta-
minnsta byggðarlag landsins.
Hvað skyldu margir stjórn-
málamenn gera sér grein fyrir
því að þessi sjávarútvegsrisi
sem Ísafjörður var alla tíð
vermir nú allra neðstu sæti í
kvótaeign og vinnslu.“

Reynt aðReynt aðReynt aðReynt aðReynt að
kæfa umræðukæfa umræðukæfa umræðukæfa umræðukæfa umræðu

– Eitt af því sem ofarlega
hefur við í hugum þeirra sem
stjórna ferðinni hefur verið að
gæta að ímynd bæjarins. Gæta
þess að umræða verði ekki of
neikvæð að þeirra mati. Er
ekki stutt í að svona stefna
kæfi alla gagnrýna og frjóa
umræðu?

„Jú, það er orðið eitt af okkar
stærstu vandamálum þessi til-
hneiging ráðandi afla að kæfa
alla umræðu. Það má ekki
ræða um þessi stóru vandamál
sem að okkur steðja. Það hefur
sífellt verið klifað á því að við
séum komin á botninn og nú
liggi leið okkar uppá við að
nýju. Þetta hafa menn sagt ár-
um saman. Samt höfum við
aldrei tekið jafn krappa dýfu
niður á við og undanfarna
mánuði. Eina breytingin er sú
að nú er reynt að fá fólk til að
halda kjafti þannig að þessir
hlutir komi ekki fram í dags-
ljósið.“

– Er gjáin þá orðið breið á
milli almennings og kjörinna
fulltrúa þeirra?

„Ég veit það ekki. Hins veg-
ar eru þeir orðnir fáir sem hafa
þor og vilja til þess að benda á
stöðuna eins og hún raunveru-
lega er í dag og á hvaða leið
við erum . Hér er fjöldi fólks
sem vantar vinnu. Það er sífellt
talað um túrista og að þeir
muni skapa mikil verðmæti í
framtíðinni. Það vita allir að
við munum aldrei lifa á þeim
eingöngu. Ekki í það minnsta
allir sem hér búa í dag. Hér
tala menn líka um skóla og
það er hið besta mál. Ég var til
dæmis óánægður með hvernig
við lentum háskólamálinu. Ég
vildi stíga skrefið til fulls og
stofna hér háskóla en vera ekki
í þessu föndri sem nú er að
hefjast. Horfum bara til Borg-
arfjarðar og þeirra tveggja há-
skóla sem þar eflast með hverj-
um deginum á Hvanneyri og
Bifröst. Hefðu menn borið
gæfu til þess að stíga háskóla-
skrefið til fulls væri bjartara
yfir nú. Hins vegar geta skól-
arnir aldrei staðið einir. Við
verðum að hafa fjölbreytni í
kringum þá til þess að tryggja
grósku. Hér verður að byggjast
upp sterkt atvinnulíf. Öll fyr-
irtæki eiga að vera velkomin
hingað. Við verðum að berjast
fyrir gróskumiklu atvinnulífi
við hliðina á og sem grunnur
að þeirri þjónustu sem ennþá
er hér til staðar.“

Að gera greinAð gera greinAð gera greinAð gera greinAð gera grein
fyrir árangrifyrir árangrifyrir árangrifyrir árangrifyrir árangri

– En hvað er þá til ráða.
Hvað á almenningur á Ísafirði
að gera?

„Við eigum að kalla bæjar-
fulltrúana til og láta þá gera
grein fyrir verkum sínum fyrir

næstu kosningar. Hér voru gef-
in stór loforð fyrir síðustu
kosningar og við verðum að
sjá efndir þeirra. Við verðum
líka að gera okkur grein fyrir
þeirri þróun sem á sér stað.
Við verðum að viðurkenna það
sem er að gerast. Á meðan við
viðurkennum ekki á hvaða leið
við erum þá getum við ekki
valið aðra betri. Við verðum
líka að fá uppá borðið hvaða
árangur hefur orðið af einstök-
um verkum okkar kjörinna
fulltrúa. Þar nefni ég sem
dæmi úthlutun byggðakvóta.
Við verðum að sjá svart á hvítu
hvernig byggðakvótanum hef-
ur verið varið.“

– Þú ert að gefa það í skyn
að byggðakvótinn hafi í ein-
hverjum tilfellum verið seldur
burt?

„Já, ég neita því ekki að ég
hef haft um það rökstuddan

grun. Það er tiltölulega einfalt
að upplýsa það. Það vita það
allir að seldur kvóti skapar
enga atvinnu. Við getum held-
ur ekki horft aðgerðarlaus á
þá þróun sem á sér stað að
hafnirnar, þessi miklu mann-
virki, standi tómar. Með skipu-
lögðum hætti er verið að safna
öllum togaraflotanum til
Reykjavíkur og láta hann
landa þar með þeim afleiðing-
um að hafnirnar á landsbyggð-
inni verða tekjulausar. Það
hefur líka þær afleiðingar að
flutningskostnaður til lands-
byggðarinnar hækkar með og
byggðin veikist enn frekar.“

Pólitíska spillinguPólitíska spillinguPólitíska spillinguPólitíska spillinguPólitíska spillingu
þarf að upprætaþarf að upprætaþarf að upprætaþarf að upprætaþarf að uppræta

„Við verðum líka að upp-
ræta þá spillingu sem er að

grafa um sig með pólitískum
afskiptum af úthlutun byggða-
kvóta. Stjórnmálamenn mega
ekki fá þau völd í hendurnar
að ráða því hver lifir og hver
deyr. Sú þróun er hafin með
skelfilegum afleiðingum nú
þegar og þessa þróun verður
að stöðva. Íbúar þessa samfé-
lags verða að vera vakandi. Þá
gildir einu hvað menn hafa að
atvinnu. Það er sameiginlegt
hagsmunamál íbúa að allar at-
vinnugreinar blómstri. Þjón-
ustustéttirnar verða ekki hér
til langframa ef aðra stéttir eru
ekki til staðar. Það er grund-
vallaratriði sem allir verða að
skilja eigi hér byggð að lifa.“

—
Ekki er að efa að mörgum

hefur brugðið við frásögn
Finnboga. Hvort að hann er
hrópandinn í eyðimörkinni

kemur í ljós. Eins og staðan er
í dag er líklegt að svo sé.
Mannskepnan er undarleg.
Aðlögunarhæfni hennar er
mikil. Hæfni hennar til að
blekkja sjálfa sig og aðra er
einstök. Það er ánægjulegra
að segja skemmtisögur en
hörmungarsögur. Það er líka
ánægjulegra þegar vel gengur.
Flestir landar okkar búa við
mikla velmegun. Vonandi
verður hún til frambúðar.

Velmegunarvagninn hefur
ekki komist vestur. Hvort hann
kemur er töluvert undir okkur
sjálfum komið. Eigi hann hins
vegar leið hér um verðum við
að vera tilbúin á stoppistöð-
inni. Leiðina að henni verðum
við að rata eða fara hana að
öðrum kosti með þeim er hana
þekkir. Hún verður án efa tor-
sótt og verður ekki farin með
lokuð augu.           – hj@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

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

Einbýlishús til sölu
Til sölu er einbýlishúsið að Miðtúni 16 á

Ísafirði. Húsið er 265m² að stærð með bíl-
skúr, byggt árið 1969. Húsið var mikið end-
urnýjað á árunum 2002 og 2003.

Nánari upplýsingar eru gefnar í síma 895
2132.

Heilbrigðisþjónusta er einn af þeim þáttum opinberrar stjórnsýslu
sem flestum finnst þeir þurfa að vita af og vilja njóta með öryggi og vera
vissir um að sé vel sinnt. Vestfirðingar hafa sérstöðu. Þeir búa í erfiðum
hluta Íslands, eru fáir og samgöngur eru ólíkar því sem gerist í þéttbýlinu
syðra. Ekkert er eðlilegra en reynt sé að hagræða varðandi þjónustu heil-
brigðiskerfisins. Þess vegna er mikilvægt að reyna að byggja upp full-
komna þjónustu og hátæknisjúkrahús þar sem flestir búa og eiga bestan
aðgang. Það er margt sem mælir með því að Landspítali háskólasjúkrahús
sé í Reykjavík. En það verður að tryggja að aðrir landsmenn komist
þangað fljótt og greiðlega.

Fyrir Vestfirðinga er ekki um það að ræða að senda alvarlega sjúka
eða slasaða, sem þurfa að komast á besta sjúkrahús landsins, með
sjúkrabíl. Eini kosturinn er að nota flugvélar til þess að koma sjúkum og
slösuðum á Landspítalann. Vissulega er flug oft erfitt á Vestfjörðum,
þar sem aðeins eru tvö sjúkrahús, á Ísafirði og Patreksfirði. Brýnt er að
þaðan komist þeir sjúklingar sem þurfa meira en þau geta veitt. Sjúkraflug
hefur verið gert út frá Ísafirði, fjölmennustu byggðinni á Vestfjörðum,
en í Ísafjarðarbæ býr ríflega helmingur þeirra er Vestfirði byggja. Unnt
er að koma íbúum Ísafjarðarbæjar á sjúkrahús þar og á flugvöllinn.

Sama gildir um þá er búa í Bolungarvík og Súðavík, ef ekki ríkja af-
brigðilegar aðstæður.

Nú hefur heilbrigðisráðherra ákveðið að auka þjónustuna við íbúa
Vestfjarða með þvi að flytja sjúkraflugvél frá Ísafirði til Akureyrar.
Honum virðist alvara með þessum málflutning. En íbúar eru slegnir og
finna til vanmáttar og öryggisleysis. Hvernig verður þjónustan þegar
bíða þarf þess að flugvél komi frá Akureyri til Ísafjarðar, Patreksfjarðar,
Hólmavíkur og Gjögurs, svo nokkrir staðir séu nefndir. Sennilega
verður jafn fljótlegt að nota sjúkrabíl frá Reykhólum eftir þessa breytingu
og er þá ekki verið að gera lítið úr þörfum íbúa þar.

Ekki er að sjá að styrkja eigi sjúkrahúsin á Ísafirði og Patreksfirði nú,
sem þó hlýtur að vera nauðsynlegt þegar sjúkraflugsþjónusta hverfur
aftur um áratugi. Hvar eru alþingismenn til að gæta hagsmuna Vestfirð-
inga? – nú eða sveitarstjórnarmenn, sem þó berjast gegn nýju fyrirkomu-
lagi af miklum vilja en veikum mætti?

Ákvörðun heilbrigðisráðherra er eins og löðrungur í andlit Vest-
firðinga og mun enn veikja byggð. Öryggi minnkar og hætt er við að
sumir telji sig ekki geta búið við þetta fyrirkomulag. Sjúkraflugi þarf að
breyta til fyrra horfs. Svo einfalt er það.

Sjúkraflug – fyrir hvern?

Vegagerðin hefur gengið frá
samningum við Vestfirska
verktaka ehf. á Ísafirði um
stækkun á skrifstofuhúsnæði
stofnunarinnar á Dagverðardal
í Skutulsfirði. Um er að ræða
110 fermetra og 373 rúmmetra
viðbótarhúsnæði. Samningar
voru gerðir í kjölfar útboðs

þar sem Vestfirskir verktakar
voru lægstir en tilboð þeirra
var að upphæð rúmar 23,8
milljónir króna.

Önnur fyrirtæki sem buðu í
verkið voru Spýtan ehf. sem
bauð rúmar 24,4 milljónir og
Ásel ehf. sem bauð tæpar 25,6
milljónir króna. Kostnaðar-

áætlun var rúmar 22,8 millj-
ónir króna og var því tilboðið
sem tekið var 4,4% yfir áætl-
un. Umsvif á Vegagerðarinnar
á Ísafirði hafa aukist nokkuð á
liðnum árum eftir að hluti af
símsvörun þjónustudeildar
stofnunarinnar var flutt til Ísa-
fjarðar fyrir nokkrum árum.

Stækka skrifstofur Vegagerðarinnar
Vestfirskir verktakar ehf., á Ísafirði

Hús Vegagerðarinnar á Dagverðardal.

Framleiðsla á mat fyrir nemendur Grunnskóla Ísafjarðar

Gengið til samninga
við SKG-veitingar hf

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu bæjar-
tæknifræðings um að gengið
verði að tilboði SKG-veitinga
á Ísafirði í framleiðslu á mat
fyrir stofnanir Ísafjarðarbæjar
í miðlægu eldhúsi á Ísafirði.
Stærstur hluti þess er fram-
leiðsla á mat fyrir grunnskóla-
börn á Ísafirði.

Lægsta tilboðið kom frá
Sláturfélagi Suðurlands sem
bauð 329-348 krónur í hvern
matarskammt eftir því fyrir
hvern maturinn var ætlaður.
SKG veitingar buðu hinsvegar
362 krónur og Bernharð Hjal-
talín bauð 363 krónur.

Í bréfi Jóhanns B. Helga-
sonar bæjartæknifræðings sem
lagt var fyrir bæjarráð í gær
kemur fram að Sláturfélag
Suðurlands hafi aðeins boðið
í stærstu verkliði og því vanti

liði eins og neyðarnesti, morg-
unverð og síðdegiskaffi fyrir
leikskólann Bakkaskjól. Því
leggur hann til að tilboði SKG-
veitinga verði tekið.

– hj@bb.is

SGK-veitingar eru með höfuðstöðvar á Hótel Ísafirði.

Á yfirstandandi fiskveiði-
ári var úthlutað 1.299 tonn-
um af þorski til skipa og
báta á Suðureyri. Af þeim
hafa 439 tonn eða tæp 34%
verið leigð í burtu þ.e. frá
þeim sem fengu úthlutun í
upphafi. Sömu sögu er að
segja með ýsukvóta Súgfirð-
inga. Samtals var úthlutað
1.399 tonnum en nú þegar
hafa 523 tonn eða rúmlega
37% verið leigð burt.

Þriðja mikilvægasta teg-
und Súgfirðinga er steinbít-
urinn en 397 tonnum var út-
hlutað og sáralítil viðskipti

hafa verið með kvóta í þeirri
fisktegund. Á yfirstandandi
fiskveiðiári var úthlutað 60
þorskígildistonna byggða-
kvóta til Suðureyrar og á
því næsta verður úthlutað
þangað 23 tonnum. Þess skal
getið að í þessum tölum eru
aðeins þau skip og bátar sem
nú eru skráð á Suðureyri.
Þau skip og bátar sem seld
kunna að hafa verið með öll-
um aflaheimildum á árinu
eða keypt og ekki hafa skipt
um heimahöfn eru því ekki í
þessum tölum.

– hj@bb.is

Ríflega þriðjungur
kvótans leigður burt

Þorsk- og ýsukvóti Súgfirðinga

Til sölu eru hross þmt. 10 vetra
gömul trippi. Flest moldótt eða
leirljós. Uppl. í síma 456 4849.

Til sölu er sjónvarpsskápur,
stofuborð og örbylgjuofn fyrir
lítinn pening. Uppl. í síma 896
4844.

Tilboð óskast í 15 vetra meri.
Upplýsingar í síma 456 5176
og 892 8584.
Ungan mann vantar allt í búið,
helst ódýrt eða gefins. Uppl. í
síma 456 1426 eftir kl. 19.

Óska eftir þrekhjóli, stigvél eða
öðru álíka tæki gefins eða fyrir
lítinn pening. Upplýsingar í
síma 864 5940.

Til sölu er MMC Pajero Sport,
árg. 99. Uppl. í síma 893 3240.

Óska eftir að kaupa lampa með
stækkunargleri. Uppl. í síma
868 8464.

Til sölu er borðstofuborð og
stólar. Selst ódýrt. Upplýsingar
í síma 456 3014.
Notaður Simo-kerruvagn til
sölu.  Stór og sterklegur vagn
með burðarrúmi. Kerrupoki
getur fylgt. Uppl.: Sólrún, sími
456-7117 eða 861-5260.

Reglusamur ungur Ísfirðingur
á leið í háskólanám óskar eftir
samastað í Reykjavík yfir
veturinn, hið minnsta. Herbergi,
stúdíó, tvíbýli - flest kemur til
greina. Vinsaml. hafið samband
við Fiffa í síma 824 4762.

Óska eftir íbúð á leigu á Ísafirði.
Uppl. í síma 456 4292.
Til sölu notað golfsett. Mjög
gott byrjendasett. Uppl. í síma
897 6293.

Til sölu Subaru Forester árg.
2001, sjálfskiptur, ekinn 78
þús. Verð 1.460 þús. Uppl. í
síma 863 6107.

Til sölu góður og vel með farinn
bíll. Chrysler Neon ´95. Þarfn-
ast smáviðgerðar. Uppl. í síma
456 3384 og 846 8339.

Til sölu stór og björt 5-6 herb.
íbúð á Pólgötu 4, 2. hæð. Verð
6,4 m. kr. Uppl. í síma 699 33370
Ólafur.

Til sölu Toyota Avensis árgerð
2003 og einnig Hyundai Elantra
árgerð 1998. Uppl. í síma 895-
7104.
Mitsubishi L200 Dísel pickup
árg. '92. Nýskoðaður. Uppl. í
síma 849 2401.

bb.is
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Guðmundur Guðmundsson, sumarhúsaeigandi í Tunguskógi skrifar

Er friðurinn rofinn – kattafár í Tunguskógi
Það eru nú liðin 70 ár frá

því er fyrsta húsið reis af
grunni í sumarhúsabyggð-
inni í Tungudal þegar byggt
var skólasel Gagnfræðaskól-
ans að frumkvæði þáverandi
skólastjóra, Lúðvíks Guð-
mundssonar. Brátt hófust
einstaklingar handa og
byggðu sér smáhús af ólík-
um gerðum til sumarveru
með fjölskyldum sínum.
Strax í upphafi var mönnum
ljóst að staðurinn var hinn
ákjósanlegasti til sumardval-
ar og húsunum fjölgaði á
hverju ári. Áfallið mikla er
snjóflóð æddi yfir byggðina
og skildi eftir rústir einar
var átakanlegt og mikill
skaði öllum sem fyrir urðu.

Byggt var upp að nýju og
má í dag sjá hve vel hefur
verið að verki staðið. Allir sem
notið hafa vistar á þessum stað
eiga vart orð til að lýsa því
hve dásamlegt er að dvelja
sumarlangt við fuglasöng og
lækjarnið. Allur gróður hefur
nú náð sér vel eftir snjóflóðið
og gefur öðrum að líta hin
myndarlegustu tré af ýmsum
tegundum. Sá er hér heldur á
penna hefir verið svo lánsamur
að vera meðal hinna mörgu er
notið hafa þeirrar dásemdar
að búa sumarlangt í Tungudal
um langan tíma. Margir ánæg-
justundir hafa liðið er setið
hefir verið út á veröndinni og
fylgst hefir verið með fjöl-
skrúðugu fuglalífi, sem gjarn-

an er gefið eitthvað til að
kroppa í á pallinum. Launa
þeir þá fyrir sig með tísti og
söng sem unun er á að hlíða.

Að venju var setið úti á pall-
inum í gær (4. ágúst) í góðu
veðri. Fuglunum hafið verið
gefið og gerðu þeir sér gott af
því sem fram var reitt. Maríu-
erlur og skógarþrestir í góðu
samkomulagi, sem þó er ekki
alltaf fyrir hendi þar frekar en
hjá okkur jarðarbúum. Þá
skeður óhappið. Stærðar kött-
ur stekkur út úr skógarrjóðrinu
og í miðjan fuglahópinn. Hví-
líkt fjaðrafok er litlu vinirnir
reyndu að bjarga sér frá rán-
dýrinu.

Frá upphafi byggðar hér í
skóginum hafa verið óskráð

ið vandamál. Það er skemmst
frá að segja að síðan kötturinn
gerði árásina hefir ekki sést
fugl hér um tíma. Svipaður
atburður átti sér reyndar stað
fyrr í sumar á aðal varptíma
smáfuglanna með þeim afleið-
ingum að ekki heyrðist í fugli
í langan tíma. Ég vona að allir
skógarbúar séu mér sammála
um að ef hið fjöruga fuglalíf
hverfur úr náttúrinni, þá er
mikið farið úr lífríkinu hér.

Skógarbúar! Nú er það okk-
ar allra að snúast til varnar
þessu kattafári áður en það er
orðið of seint. Ég minnist þess
ekki að þessi staða hafi komið
áður upp á okkar friðsæla reit.
Undirritaður hefur upplýst
lögreglu og meindýraeyðir um

málið. Nú kann að vera að
einhver sem er nýbúi í skóg-
inum hafi ekki vitað um
bannið við kattahaldi sem
áður er minnst á hér að fram-
an og ber þeim, ef svo er, að
finna gæludýrum sínum
annan samastað með dvalið
er í skógarhúsunum. Ef svo
ólánlega hefir til tekist að
villikettir hafi sest hér að,
verða allir að sameinast um
að hafa uppi á þeim, finna
bæli þeirra svo að þeim verði
útrýmt sem fyrst.

Við verðum að vera sam-
taka um að vernda fuglalífið.
Það hefur svo mikla þýðingu
í þessu fagra umhverfi.

Guðmundur Guðmunds-
son, Sunnuhlíð.

lög að búendur mættu ekki
hafa með sér ketti í sumar-
dvölinni, þeir ættu aldrei sam-
leið með fjölbreyttu fuglalífi.
Nú virðist einhver brotalöm
hafa orðið á þessu samkomu-
lagi eða hér hafa sest að villi-
kettir og er þá komið upp mik-

Guðmundur Guðmundsson.

Blaðamaður
H-prent ehf., óskar eftir að ráða blaða-

mann í fullt starf á Bæjarins besta og bb.is.
Um er að ræða krefjandi en skemmtilegt
starf fyrir réttan aðila. Skilyrði er að viðkom-
andi hafi gott vald á íslensku og rituðu
máli, sé snöggur að vinna, hafi reynslu af
hliðstæðum störfum og gjarnan menntun
sem kemur að gagni.

Viðkomandi þarf að hafa gott fréttamat
og hafa mikinn áhuga á mannlífi líðandi
stundar. Skilyrði er að viðkomandi sé eða
verði búsettur á svæðinu.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist  H-prenti
ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafirði eða á tölvupósti
á netfangið bb@bb.is fyrir 20. ágúst. Nán-
ari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón J.
Sigurðsson í síma 456 4560.

Gestir hafa verið í húsi
Önfirðingafélagsins í Reyk-
javík, Sólbakka 6, í Önund-
arfirði allar vikur í sumar.

„Mjög góð nýting hefur
verið á húsinu í sumar. Und-
anfarin sumur hefur verið
fólk í húsinu allar vikur en í
ár hafa mun fleiri verið þar
saman komnir hverja viku.
Fjölskyldumót og lítil ættar-
mót hafa farið fram þar í
sumar og íbúðafjöldinn á
Flateyri hefur því aukist til

muna við heimsóknirnar“,
segir Björn Ingi Bjarnason,
formaður Önfirðingafélags-
ins.

Á menningarsetrinu Sól-
bakka hafa ýmsar uppákom-
ur verið haldnar í gegnum
árin auk þess sem húsið er
leigt út til brottfluttra Ön-
firðinga. „Húsið er fjarðar-
prýði í hlíðinni og við höfum
lagt metnað í að gera það
upp og halda því við“, segir
Björn Ingi.         – thelma@bb.is

Fjöldi gesta á Sólbakka
Sólbakki er fjarðarprýði í hlíðinni.

Malbikunarframkvæmdir
hófust á Ísafirði í síðustu viku
og munu þær standa yfir til
mánaðarloka. „Við byrjuðum
á því að malbika við hliðina á
malbikunarstöðinni sem við
höfum komið upp á Suður-
tanga. Við byrjuðum þó á und-
irbúningnum fyrr“, segir Stef-
án Már Guðmundsson, verk-
stjóri hjá Hlaðbæ – Colas sem
hefur verkið með höndum.

Malbikað verður í Mána-
götu, Mjallargötu, Pólgötu og
Skipagötu á Eyrinni á Ísafirði
og í efri bænum verður malbik-

að á Engjavegi og við Hlíf,
íbúðir aldraðra. Þá verður nýr
göngustígur inn í Skutulsfjarð-
arbotn og götur í hinu nýja
Tunguhverfi malbikaðar. Í
Hnífsdal verður svo sett mal-
bik á Garðaveg og Bakkaveg.
Að auki verður ráðist í við-
gerðir hér og þar um bæinn.

Tveir vinnuhópar eru á Ísa-
firði á vegum fyrirtækisins eða
á annan tug manna. Hlaðbær
– Colas vann einnig að malbik-
unarframkvæmdum á Ísafirði
síðasta sumar.

– thelma@bb.is Malbikað í Mánagötu á Ísafirði.

Malbikunarframkvæmdir hafnar

Fjöldi landsþekktra tónlistarmanna
á stórtónleikum Sigurvonar

koma að þeim eru að gefa
vinnu sína, ég reiknaði það út
að ef svo væri ekki þá myndu
þeir kosta á aðra milljón“,
segir Gunnar Atli Gunnarsson,
skipuleggjandi tónleikanna.
Kynnar verða Sverrir Þór
Sverrisson og Auðunn Blön-
dal sem betur eru þekktir sem
Sveppi og Auddi úr Strákun-
um á Stöð 2. Tónleikarnir
byrja kl. 19:30 og standa til
kl. 22. Um er að ræða fjöl-
skyldutónleika og áfengi eða
önnur vímuefni eru með öllu
bönnuð.

„Á tónleikunum verður
prufað nýtt ljósakerfi sem Stöð
2 er að lána okkur, það er eitt
það stærsta á Íslandi þannig
að tónleikagestir ættu ekki að
verða fyrir vonbrigðum“, segir
Gunnar Atli.

Auk þess sem allir sem
koma fram á tónleikunum gefa
vinnu sína leggja ýmsir aðrir
hönd á plóg. „Það gekk mjög
vel að fá styrktaraðila í lið
með mér, Íslandsbanki, Flug-
félag Íslands, Office 1, Hrað-
frystihúsið – Gunnvör, Spari-
sjóður Vestfirðinga og Vífil-

fell hafa verið sérstaklega
rausnarleg í því sambandi. Ég
fékk góðan afslátt á íþróttar-
húsinu og hafa samskipti mín
við Skúla Ólafsson á Skóla-
og fjölskylduskrifstofu og
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóra verið með eindæmum
góð og hafa þeir hjálpað mér
mikið“, segir Gunnar Atli.

Forsala aðgöngumiða hefst
í Íslandsbanka á miðvikudag
og er takmarkað upplag af
miðum. Miðaverð er 1.500
krónur.

– thelma@bb.is

Góðgerðartónleikar til
styrktar krabbameinsfélaginu
Sigurvon verða haldnir í
íþróttahúsinu á Torfnesi á Ísa-
firði 26. ágúst. Á tónleikunum
koma fram Á móti sól, Birgitta
Haukdal, Nylon, Hildur Vala
Einarsdóttir, Sign, Davíð
Smári Harðarson, Nine
elevens, Apollo og Húsið á
sléttunni.

„Ég held að þetta séu bara
einir stærstu tónleikar sem
haldnir hafa verið á Vest-
fjörðum. Það góða við þessa
tónleika er að allir sem að

Frá styrktartónleikunum í fyrra.
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Bolvíkingar
leigja til sín

mikinn kvóta
Á yfirstandandi fisk-

veiðiári hafa skip og bátar
í Bolungarvík leigt til sín
rúm 2.159 tonn af þorski
til viðbótar þeim 2.958
tonnum sem úthlutað var
til þeirra í upphafi. Hafa
Bolvíkingar því aukið við
þorskkvóta sinn um 73%
með leigu. Einnig hafa þeir
leigt til sín 255 tonn af
steinbít til viðbótar við þau
664 tonn sem úthlutað var
þangað eða sem nemur
38% aukningu.

Um fimmtungur ýsu-
kvótans hefur hins vegar
verið leigður burt á fisk-
veiðiárinu eða rúm 298
tonn af 1.538 tonna úthlut-
un í upphafi. Af öðrum
tegundum má nefna að 113
tonn af 664 tonna ufsa-
kvóta hafa verið leigð burt
og einnig 267 tonn af 822
tonna rækjukvóta. Á þessu
fiskveiðiári fengu skip og
bátar í Bolungarvík úthlut-
að tæpum 100 þíg.tonna
byggðakvóta og svipað
magn kemur í hlut þeirra á
næsta fiskveiðiári.

Þess skal getið að í þess-
um tölum eru aðeins þau
skip og bátar sem nú eru
skráð í Bolungarvík en ekki
þau sem kunna hafa verið
seld.                 – hj@bb.is

Björgunarskipið Gunnar Friðriksson með Eyjólf Ólafs í togi.

Fiskibátur strandaði við Straumnes
Björgunarskipið Gunnar Friðriksson frá Ísafirði kom um há-

degisbil á fimmtudag með fiskibátinn Eyjólf Ólafs frá Sandgerði
í togi til Bolungarvíkur. Skipverjar á Eyjólfi sigldu bát sínum
í strand við Straumnes um nóttina eftir að mikill leki kom að
bátnum. Sendu skipverjar út neyðarkall um kl. 03.30. Björg-
unarskipið fór þegar á vettvang og voru skipbrotsmenn komnir
um borð í skipið um kl. 6.

Þá þegar var hafist handa við að ná bátnum út og tókst það
eftir að belgjum hafði verið komið fyrir, dælt hafði verið úr
bátnum og hann þéttur. Var síðan haldið áleiðis til Bolungar-
víkur. Pálmi Stefánsson skipstjóri björgunarskipsins segir
björgun skipverjanna hafa gengið vel svo og dráttur bátsins til
Bolungarvíkur, enda veður gott. Skipverjunum tveimur á Eyjólfi
Ólafs varð ekki meint af óhappinu. Rétt utan til við þann stað
er Eyjólfi Ólafs var strandað í nótt strandaði Goðafoss fyrri
hluta síðustu aldar og sést ketill skipsins ennþá á strandstað.

– hj@bb.is
Skipverjarnir af Eyjólfi Ólafs komnir upp á bryggju í Bolungarvík.

Á milli þeirra er Pálmi Stefánsson skipstjóri á björgunarskipinu.
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Um 1500 þorskígildistonn
hafa horfið frá Ísafjarðarbæ,
af smábátum, á þessu fisk-
veiðiári. Þrettán bátar hafa ver-
ið seldir burt með aflaheim-
ildum. Samkvæmt lauslegri
úttekt Ríkisútvarpsins á stöðu
fiskibáta í Ísafjarðarbæ eru 198
bátar skráðir með heimahöfn í
sveitarfélaginu, það er að segja
Þingeyri, Flateyri, Suðureyri,
Ísafirði og Hnífsdal. Þar af
eru 125 með engar veiðiheim-

ildir eða í svokölluðum núll
flokki hjá Fiskistofu.

Eru því 71 skip í sveitarfé-
laginu með veiðiheimildir. Af
þeim hafa fjörutíu verslað með
kvótann, selt hann frá sér eða
leigt. Þá hafa þrettán bátar ver-
ið seldir, með aflaheimildum,
burt úr sveitarfélaginu. Ekki
er vitað til þess að til standi að
kaupa nýja báta í staðinn.

Nú hefur sjávarútvegsráðu-
neytið ákveðið úthlutun á 409

þíg.tonna byggðakvóta til Ísa-
fjarðarbæjar á næsta fiskveiði-
ári. Er það bæjaryfirvalda að
semja reglur þar að lútandi. Ef
bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ
fylgja þeim úthlutunarreglum
sem farið hefur verið eftir
verða aðeins um þrjátíu bátar í
sveitarfélaginu, sem ættu að
fá úthlutun úr byggðakvótan-
um, það er að segja þeir bátar
sem ekki hafa leigt eða selt frá
sér kvóta á síðasta fiskveiðiári.

Um 1.500 þorskígildistonn
hverfa frá Ísafjarðarbæ

Útibú Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins á Ísafirði

Samstarf hafið við vísinda-
menn í Skotlandi og Noregi

Útibú Rannsóknastofnun-
ar fiskiðnaðarins á Ísafirði
hefur hafið samstarf við vís-
indamenn við háskólann í
Stirling í Skotlandi og við
Havsforsknings Institutet í
Björgvin í Noregi um rann-
sóknir á sviði þorskeldis í
sjókvíum.

Að því er fram kemur í
frétt á vef stofnunarinnar
verður í verkefninu einkum

lögð áhersla á að finna leiðir
til að seinka kynþroska hjá
þorski, en ótímabær kynþroski
hefur áhrif á vöxt og gæði eld-
isþorsks. Að verkefninu kemur
einnig fyrirtæki sem er leið-
andi í framleiðslu ljósabúnað-
ar fyrir fiskeldi, Intravision
Group í Noregi, en þeir munu
útvega allan ljósabúnað á
meðan á verkefninu stendur.
Leitað verður til innlendra og

erlendra rannsóknasjóða til
fjármögnunar. Verkefnið
hefst í þessum mánuði og er
reiknað með að fyrstu niður-
stöður fáist snemma á næsta
ári.

Eins og sagt var frá á sín-
um tíma fékk stofnunin styrk
frá Byggðastofnun til að
setja upp rannsóknarkvíar í
Ísafjarðardjúpi í samstarfi
við fyrirtæki á svæðinu.

Trésmiðjan ehf. flytur inn-
an tíðar frá Hnífsdal á nýjan
stað á Suðurtanga á Ísafirði.
Magnús Helgason, fráfar-
andi framkvæmdastjóri Tré-
smiðjunnar, segir að lengi
hafi verið þröngt á þingi í
húsi fyrirtækisins í Hnífsdal.

„Þeir sem eru að koma
inn í fyrirtækið núna hafa
hug á því að stækka og þá er
hagkvæmast að flytja starf-
semina“, segir Magnús en
eins og sagt frá fyrir skömmu
seldi hann nýverið megnið
af hlut sínum í fyrirtækinu
til G7 sem er í eigu Guðna
Geirs Jóhannssonar athafna-
manns á Ísafirði.

Magnús segir að ekki hafi
verið ákveðið nákvæmlega
hvenær starfsemin verði
flutt, en það gerist í fyrsta
lagi eftir einhverja mánuði.

„Við þurfum að loka fyrir-

tækinu í svona hálfan mánuð
meðan á flutningunum
stendur og við þurfum að
standa við okkar verksamn-
inga fyrst.“ Trésmiðjan var
stofnuð af Hnífsdælingum
fyrir 47 árum og hefur alla
tíð verið til húsa í Hnífsdal.
Upphaflega var Trésmiðjan
alhliða trésmíðafyrirtæki en
síðasta áratuginn eða svo
hefur smíði á hurðum og inn-
réttingum verið meginstoðin
í starfseminni. Meginhluti
framleiðslunnar fer í ný-
byggingar á höfuðborgar-
svæðinu, einkum í skóla og
aðrar byggingar á vegum
hins opinbera.

Trésmiðjan flytur í 1.000
fermetra húsnæði á Suður-
tanga en gamla húsnæði
fyrirtækisins er um 400 fer-
metrar að stærð.

– halfdan@bb.is

Flytur á nýjan
stað á Ísafirði

Trésmiðjan ehf., í Hnífsdal

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar fundar um fyrirhugaðar breytingar á sjúkraflugi á Vestfjörðum

Fellst ekki á breytingarnar
nema að uppfylltum skilyrðum

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
samþykkti í síðustu viku álykt-
un þar sem ekki er fallist á
fyrirhugaðar breytingar á
sjúkraflugi til og frá Vestfjörð-
um. Einnig kom fram að ekki
hafi verið haft samráð við bæj-
aryfirvöld áður en ákvörðun
var tekin um útboð á sjúkra-
fluginu. Eins og fram hefur
komið verður sjúkraflugi sam-
kvæmt útboði sinnt frá Akur-
eyri og verður því ekki til stað-
ar sjúkraflugvél á Ísafirði yfir
vetrarmánuðina eins og verið
hefur undanfarna áratugi. Fyr-
irhugaðar breytingar hafa fall-
ið í grýttan jarðveg á Vest-
fjörðum og er skemmst að
minnast þess að 86% þátttak-
enda í könnun bb.is sögðust
óánægðir með breytingarnar.

Á fund bæjarráðs í síðustu
viku mætti Þorsteinn Jó-
hannesson lækningaforstjóri
Heilbrigðisstofnunar Ísafjarð-
arbæjar. Í máli hans kom fram
að þessar breytingar á skipu-
lagi flugsins væru til bóta
„enda verði skilyrði til aðflugs
fullkomin á Ísafirði eða Þing-
eyri“, eins og segir orðrétt í
fundargerð bæjarráðs. Bæjar-
ráð samþykkti samhljóða eftir-
farandi tillögu: „Bæjarráð Ísa-
fjarðarbæjar fellst ekki á fyrir-
hugaðar breytingar á sjúkra-
flugi til og frá svæðinu nema

eftirfarandi skilyrði verði upp-
fyllt:

1. Aðflugsskilyrði á Ísafirði
eða Þingeyri verði eins full-
komin og tæknilega er mögu-
legt og við það miðað að hægt
verði að fljúga næturflug.

2. Fullkomin sjúkraflugvél
sem uppfyllir kröfur heilbrigð-
isstarfsfólks.

3. Starfsemi sjúkrahússins
á Ísafirði verði enn frekar efld,
sérstaklega bráðaþjónusta.

Bæjarráð bendir á að ekki
var haft samráð við bæjaryfir-
völd áður en ákvörðun var tek-
in um útboð á sjúkraflugi. Bæj-

arráð felur bæjarstjóra að
ræða málið við heilbrigðis-
ráðherra.“

Í tillögu bæjarráðs er ekki
beinlínis talað um blindflug
en bæjarráðsmaður sem bb.is
ræddi við taldi það hafa verið
sameiginlegan skilning bæj-
arráðsmanna að þar sem talað
er um aðflugsskilyrði væri átt
við fullkominn blindflugs-
búnað. Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra lýsti því
yfir í samtali við blaðið í síð-
ustu viku að stefnt væri að
uppsetningu slíks búnaðar á
Þingeyrarflugvelli komi í ljós

við mælingar að slíkt sé hægt.
Í kynningu á helstu verkefnum
í samgönguáætlun sem ráðu-
neytið gaf út er þó ekki minnst
á fyrirhugaða uppsetningu
þess búnaðar heldur aðeins
tíundaður ljósabúnaður sem
komið verður upp við völlinn.

Af samþykkt bæjarráðs má
því ráða að það telji, miðað
við óbreyttar forsendur, að
sjúkraflugvél skuli áfram
staðsett á Ísafjarðarflugvelli.

Þingeyrarflugvöllur.
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Evrópumeistaramótið
í mýrarknattspyrnu

Lið KFÍ varð á laugardag Evrópumeistari í mýrarknatt-
spyrnu þegar liðið lagði Reyni frá Hnífsdal 1-0 í úrslitaleik
um titilinn. Þá varð Gleðisveit Gaulverjahrepps Íslands-
meistari í kvennaflokki. Alls tóku 15 lið þátt á mótinu, 9 í
karlaflokki og 6 í kvennaflokki. Flest voru liðin skipuð
Íslendingum, en þó var eitt skipað Þjóðverjum og annað að
hluta til skipað reyndum sænskum mýrarknattspyrnu-
mönnum.

Keppt var á tveimur völlum á drullusvaði í Tunguskógi
sem útbúið hafði verið sérstaklega fyrir mótið og stóðu

leikar frá klukkan 10 og fram eftir degi. Um kvöldið var
svo blásið til veislu í skíðaskálanum í Tungudal þar sem
þátttakendur á mótinu snæddu saman lambakjöt og þeir
sem það áttu skilið tóku við verðlaunum fyrir ýmis konar
afrek, t.d. fyrir bestu búningana og bestu tilþrifin. Þá var
skítugasti leikmaðurinn verðlaunaður sérstaklega og var
það samdóma álit skipuleggjenda mótsins að Sigurvin
Samúelsson hefði verið manna drullugastur.  Meðfylgjandi
myndir tók Páll Önundarson.

 – halfdan@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
17. ágúst,  231. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1924 kom ítalski flugmaðurinn
Antonio Locatelli til Reykjavíkur á flugbáti. Hann fór

héðan til Grænlands 21. ágúst ásamt Nelson sem
fyrstur kom fljúgandi til Íslands.

Þennan dag árið 1946 tók Valgerður Þorsteinsdóttir
einkaflugmannspróf, fyrst íslenskra kvenna, þá 21 árs.

Þennan dag árið 1980 hófst Heklugos sem stóð í fáa
daga. Annað stutt gos hófst 9. apríl 1981 og er það

talið framhald af þessu gosi.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Jón Geir Jóhannsson, tónlistarmaður frá Ísafirði

Á þessum degi fyrir 69 árumÁ þessum degi fyrir 69 árumÁ þessum degi fyrir 69 árumÁ þessum degi fyrir 69 árumÁ þessum degi fyrir 69 árum

Minningarsjóður um
Hrafn Sveinbjarnarson

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg suðaustlæg eða breytileg átt og þurrt

fram eftir degi, en fer síðan að rigna suðvestanlands.
Hiti breytist lítið.

Horfur á laugardag og sunnudag:Horfur á laugardag og sunnudag:Horfur á laugardag og sunnudag:Horfur á laugardag og sunnudag:Horfur á laugardag og sunnudag:
Útlit fyrir suðlæga átt með vætu, en úrkomulítið verður

norðaustanlands. Áfram milt í veðri.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Útlit fyrir breytilega átt með vætu víða um land og hiti
breytist lítið.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu ánægð(ur) með stjórnun þíns
bæjarfélags?

Alls svöruðu 483. – Já sögðu 111 eða 23% – Nei
sögðu 338 eða 70% – Alveg sama sögðu 34 eða 7%

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

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

Spila frekar í Djúpuvík en NewYork

„Páll V.G. Kolka fyrrv. héraðslæknir hefur nýlega stofnað sjóð
til að koma upp minnismerki um Hrafn Sveinbjarnarson á Hrafnseyri
í Arnarfirði. Stofnframlagi Kolka fylgir þessi greinargerð:

„Saga læknisfræðinnar getur margra ágætra lækna á miðöldum,
allt frá upphafi Salernoskólans á 10. öld. Meðal þeirra eru aðeins
tveir Norðurlandabúar, samtíðamennirnir Hrafn Sveinbjarnarson
á Eyri og Henrik Harpestreng í Hróarskeldu. Hrafn, sem var lærð-
ur á klerkelg fræði, svo sem latínu, eins og fleiri íslenskir höfðingjar,
fór pílagríms- og námsferðir til Englands, Frakklands, Ítalíu og
Spánar. Hann mun vera fyrsti íslenski læknirinn, sem er lærður á
alþjóðavísu í grein sinni, og má segja, að hann hafi haldið fyrsta
spítala á Íslandi á óðali sínu, þar sem hann vann líknarstarf sitt af
alúð og mannkærleika.

Það er því maklegt og vel til fallið, að honum verði reist þar
minnismerki nokkurt, og leyfi ég mér að leggja fram til þess eitt
þúsund krónur í von um að Vestfirðingar og aðrir bæti því við, sem
þarf og þeir telja hæfilegt.“

Ísfirska listakonan Dagný
Þrastardóttir er á leið til Edin-
borgar í Skotlandi í listaskóla
þar sem hún ætlar að leggja
stund á nám í glerlist. Dagný
er lærður húsgagnasmiður og
hefur um árabil rekið Ramma-
gerðina á Ísafirði þar sem eru
til sýnis og sölu ýmsir munir
hennar. Þá ætlar hún að leggja
land undir fót í september og
flytja ásamt manni sínum Hall-
dóri Antonssyni og tveimur
börnum. En hvernig leggst
þessi stórvægilega breyting í
Dagnýju og hvað varð til þess
að hún lét slag standa? Bæjar-
ins besta ræddi við glerlista-
konuna um áform hennar.

„Ég hef fengið inngöngu í
Edinburgh College of Arts en
um er að ræða fjögurra ára
listanám. Ég hef valið gler-
brautina og mun því sleppa
fyrsta árinu. Ég ætla nú að
taka eitt ár í einu og sjá hvernig
gengur.“

– Hefur þetta verið lengi í
bígerð?

„Já, það má nú segja að þetta
hafi verið draumur í mörg ár.
Kannski ekki endilega að fara
í skóla heldur meira að fara á
nýjar slóðir og breyta til. Líta
aðeins í kringum sig á nýjum
stað sem mun þá vera Edin-
borg. Við hjónin fórum út og
kíktum á staðinn fyrir skemm-
stu. Okkur leist bara mjög vel
á. Við höfum fengið íbúð og
skoðuðum hverfið þar sem við
munum búa.“

Skref fyrir skrefSkref fyrir skrefSkref fyrir skrefSkref fyrir skrefSkref fyrir skref

– Flytur öll fjölskyldan með
þér?

„Partur af henni, við eigum
svo stóra fjölskyldu“, segir
Dagný. „Maðurinn minn og
tvö yngstu börnin fara með út.
Þau eru mjög spennt og jákvæð
fyrir flutningnum. Maðurinn
minn ætlar að vinna úti sem
smiður og börnin fara í skóla.
Mamma ætlar að sjá um gall-
eríið á meðan ég er úti. Hún
ætlar að sjá hvernig gengur að

reka það ein og svo verðum
við bara að spinna út frá því.
Ég kem aftur um jólin og þá
sjáum við hvernig reksturinn
hefur gengið og metum hvað
við munum gera út frá því.
Við tökum þetta skref fyrir
skref.“

– Hafðirðu þá ekki áður far-
ið í nám í glerlist?

„Nei, ég er lærður hús-
gagnasmiður en menntaði mig
sjálf í glerlist í tíu ár. Ég fékk
danska glerlistakonu til að
koma til mín fyrir þremur vik-
um. Hún kenndi þeim sem
höfðu áhuga. Svo fór ég til
Istanbúl á tveggja vikna nám-
skeið í maí. En nú er komið að
fullu námi sem verður ábyggi-
lega æðislega gaman.“

– Er langt síðan þú fórst að
leggja drög að því að fara?

„Nei, ekki get ég nú sagt
það. Ég fór suður í æðahnúta-
aðgerð í apríl og kom heim
með þetta í vasanum“, segir
Dagný. „Sigríður Ásgeirsdótt-
ir, listakona og vinkona mín,

stakk upp á að ég færi í þetta
nám. Hún nam einmitt við
þennan skóla. Hún hafði sam-
band við þá í skólanum og
sagði þeim frá mér og þeir
sögðu mér að sækja um. Ég
prófaði að gera það og fékk
inntöku.

– Er ætlunin að koma aftur
til Ísafjarðar að námi loknu?

„Já, tvímælalaust. Hér eig-
um við heima og hvergi annars
staðar finnur maður svona hús-
næði eins og við búum í. Verk-
stæði mitt og Halldórs eru í
sama húsi og íbúðin okkar
okkar. Það gerist nú varla betra
en það.“

Dagný og fjölskylda hyggj-
ast fara út í ævintýrið eftir
rúman mánuð. Víst er að Ís-
firðingar óska þeim góðs geng-
is.

– Eitthvað að lokum?
„Ég vil biðja Ísfirðinga um

að vera góðir við mömmu svo
hún gefist ekki upp á því að
reka galleríið“, segir þessi
glaðlynda listakona.

Í glerlistarnám í Edinborg

„Það er allt gott að frétta af
mér. Ég spilaði með hljóm-
sveitinni Hraun í Djúpavíkur-
vík um helgina í tilefni af 20
ára afmæli Hótels Djúpavíkur.
Þar á undan spiluðum á Egils-
stöðum. Hraun hefur verið að
spila út um allt land. En sum-
arið hefur þó farið í að ferðast
með hinni hljómsveitinni
minni Anbob. Við höfum farið
tvisvar sinnum til Bandaríkj-

anna og Kanada og höfum
verið að spila á tónlistarhátíð-
um þar. Að koma á nýja staði
og spila fyrir nýtt fólk er voða
gaman, en maður er samt að
spila á erlendum Grand rokk-
um og Gaukum á stöng því
munurinn er ekki það mikill.
Þó mér finnist mjög skemmti-
legt að fara út og spila þar þá
finnst mér meira spennandi
að koma til Djúpvíkur en New

York. Mér finnst mun skemm-
tilegra að spila innanlands,
það er meiri afslöppun. Við
höfðum ekki spilað áður í
Djúpuvík en hef nokkrum
sinnum spilað áður í Árnes-
hreppi. Það var á árlegu balli
í Trékyllisvík.

Vonandi komumst við sem
fyrst vestur á Ísafjörð að spila.
Það er alltaf svo gott að koma
heim og spila.“
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Sunneva Sigurðardóttir, hárgreiðslukona á Ísafirði Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Sportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinni

Enski boltinn – S1:Enski boltinn – S1:Enski boltinn – S1:Enski boltinn – S1:Enski boltinn – S1:
Laugardagur 20. ágúst:
Kl. 11:45
Man. Utd. – Aston Villa
Kl. 14:00
Liverpool – Sunderland
Kl. 16:15
Birmingham – Man. City

Sunnudagur 21. ágúst:
Kl. 12:30
Bolton – Everton
Kl. 15:00
Chelsea – Arsenal

Þriðjudagur 23. ágúst:
Kl. 18:45
Charlton – Liverpool

Miðvikudagur 24. ágúst
Kl. 18:45
Arsenal – Fulham

Enski boltinn – aukarásir:Enski boltinn – aukarásir:Enski boltinn – aukarásir:Enski boltinn – aukarásir:Enski boltinn – aukarásir:
Laugardagur 20. ágúst:
Kl. 14:00
Blackburn – Fulham
Charlton Athl. – Wigan
Newcastle – West Ham
Tottenham – Middlesbrough

Þriðjudagur 23. ágúst
Kl. 18:45
Birmingham – Middlesbr.
Bolton – Newcastle
Portsmouth – Aston Villa
Sunderland – Man. City

Miðvikudagur 24. ágúst
Kl. 18:45
Blackburn – Tottenham
Chelsea – WBA

Fyllist menningu í Kaupmannahöfn Að giftast

Gestur Kristinsson, Hlíð-
arvegi 4 á Suðureyri, verð-
ur sjötugur 21. ágúst nk.
Hann og eiginkona hans,
Sólveig Kristjánsdóttir,
taka á móti gestum í Guð-
mundarbúð á Ísafirði laug-
ardaginn 20. ágúst frá
kl. 17-20.

Afmæli – 70 áraAfmæli – 70 áraAfmæli – 70 áraAfmæli – 70 áraAfmæli – 70 ára

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Ingimundur Óðinn Sverrisson, fréttaritari Tíðis-vefjarins á Patreksfirði

Queen hafa heillað mig upp úr skónum

Ingimundur
Óðinn Sveinsson.

Ég er með ofboðslega
breiðan tónlistarsmekk og er
nánast alæta á tónlist. En
þetta er ekki í neinni sér-
stakri röð og er engan veginn
tæmandi listi en hér kemur
það sem mér dettur helst í
hug þegar ég reyni að draga
upp tónlistarsmekk minn á
blað.

1. Queen - Who
Wants to Live Forever
Mamma hélt alltaf mikið

upp á Queen en mörg af
lögum þeirra hafa setið eftir
í bernskuminningunni.
Kapparnir eru með stórkost-
legan söng og spil sem heill-
að hafa mig margsinnis upp
úr skónum.

2. Brian Adams -
Summer of 69

Þetta lag var á einum af

fyrstu vínilplötunum sem ég
átti og var uppáhaldslagið
mitt í Heimavistarskólanum
á Laugarvatni. Ekki voru allir
jafn hrifnir af honum en
þungarokk var það eina sem
blívaði á þessum tíma.

3. Jet Black Joe –
  Freedom (útgáfan með

Sigríði Guðnadóttur)
Einhvern tímann eins og

allir lenti ég í sambandsslitum
en þetta lag var mikið spilað í
kringum það leyti. Þetta situr
eftir sem kulnuð minning en
það er eins og maður muni
eftir slysinu þegar maður lítur
á örið.

4. Ray Charles -
Georgia on my Mind

Þessi tónlistarmaður hefur
alltaf verið í miklu uppáhaldi
hjá mér. Maður sem fór

ótroðnar slóðir í tónlist og gerði
það vel. Hann var og er fyrir-
mynd margra tónlistamanna í
dag.

5. Steelheart - She’s gone
Svolítið væmið lag og búast

mætti við að minningar um
ástarsorg fylgi en raunin er að
ég hef alltaf verið sökker fyrir
góðum ballöðum og þetta lag
fellur vel undir þann flokk.

6. Peter Cetera
- Glory of love

Þegar ég sá Karate kid mynd-
ina í Stjörnubíói sem krakki
fylltist ég þeirri tilfinningu að
ég gæti sigrað heiminn og kar-
ate væri leiðin, ekkert varð
reyndar úr karatenáminu hjá
mér en minningin situr eftir.

7. Linking Park - Crawling
Það eru ekki margar grúppur

sem hafa náð að búa til plötu
sem ekki er að finna eitt slappt
uppfyllingarlag. Þessari tókst
það með plötunni Hybrid
Theory.

8. Radiohead - Karma Police
Ég og góðvinur minn hlust-

uðum mikið á þetta lag fljót-
lega eftir að ég fluttist til Patr-
eksfjarðar en þetta minnir mig
á góða tíma. Radiohead hefur
alltaf staðið fyrir sínu.

9. Mike Oldfield -
Moonlight Shadow

Ég hlustaði á þennan disk
og bjóst við hörku disk en
varð fyrir vonbrigðum. Þetta
lag aftur á móti stóð fyrir sínu,
það er ástæða fyrir því að lagið
skýtur upp kollinum reglulega.

10. Wet Wet Wet
- Love is All Around

Ég býst við því að allir
sem eru í sambandi eigi
svona eitt uppáhaldslag í
sameiningu. Þetta er það lag
hjá okkur Lilju en það varð
að okkar þemalagi eftir að
við horfðum saman á mynd-
ina Four Weddings and a
funeral. Skemmtilegur leik-
ari Hugh Grant. Ég fæ enn
fiðrildi í magann þegar ég
heyri lagið en lagið minnir
mig á hve heitt ég elska
konuna mína.

Á prestsskaparárum séra Gunnars Björnssonar í Bolung-
arvík (1972-82) varð hann þess áskynja, að rígfullorðið sam-
býlisfólk, sem bjó á Mölunum, hefði aldrei verið gefið saman
í hjónaband. Lifði í synd, sem kallað er.

Séra Gunnar hafði áhyggjur af þessu og heimsótti hjúin.
Setti prestur á langar tölur yfir þeim og leiddi þeim fyrir sjónir
að þessi syndsamlegi lifnaður gengi ekki.

Þegar prestur hafði drukkið kaffi, þakkað fyrir sig og kvatt,
sagði konan við sambýlismann sinn:

Heyrðu elska, heldurðu ekki að við ættum að gifta okkur
eins og presturinn sagði?

Karlinn svaraði: Hver heldurðu að vilji okkur?

Ísfirðingurinn Birgir Þór
Halldórsson hefur komið á fót
vefsíðu fyrir ferðalanga sem
vilja vera samferða og þannig
deila bensínkostnaði. Er það
góð viðbót við samgöngu-
möguleika á Íslandi en vefur-
inn er sá eini sinnar tegundar
á landinu. Á síðunni skráir
fólk niður hvort það sé að leita
eftir farþegum eða fari og
hvert ferðinni er heitið. Þannig
finna þeir ferðalanga sem eru
á sömu leið og geta verið sam-
ferða.

 „Hugmyndin kom frá An-
itu Hübner í vor en í heima-
landi hennar Þýskalandi eru
slíkar síður vel þekktar og
mikið notaðar. Síðan kom svo
upp rétt fyrir verslunarmanna-
helgi en það tók mig aðeins
nokkra daga að koma henni
upp. Fólk hefur tekið hug-
myndinni vel. Þá eru núna um
20 virkar skráningar á síðunni
og fleiri innlit á síðuna eftir
að fólk fór að heyra um hana.

– Upplýsingar á síðunni er
hægt að nálgast á ensku og
íslensku og er verið að vinna
að sænskri þýðingu.

„Verið að vinna að því að
þýða síðuna yfir á önnur

tungumál meðal annars sæn-
sku, frönsku, portúgölsku og
ítalíu. Þýðendurnir gera það í
sjálfboðavinnu en ég býst við
að eftir nokkrar vikur verður
vefurinn á um 10 tungumál-
um.

– Birgir hefur starfað sem
vefforritari hjá Tölvuþjónust-
unni Snerpu síðan 2001 við
að smíða og hanna vefsíður
en Ísfirðingar og nærsveita-
menn þekkja vel til hans sem
ljósmyndara. Á síðunni má
sjá fjölmargar myndir sem
hann hefur tekið.

„Ég fór um Ísafjörð og
svæðið í kring og tók myndir
fyrir síðuna. Seinna meir hef
ég hugsað mér að taka fleiri
myndir þegar ég er á ferð um
þjóðvegi landsins. Ef vel
gengur þá mun ég uppfæra
síðuna síðar. Vefurinn mun
vaxa og dafna eftir vinsældum
hans. Ég tel að þörf hafi verið
á þessum möguleika í ferða-
lögum á Íslandi ekki einungis
til að spara bensínkostnað
heldur einnig upp á öryggi og
félagsskap á ferðalögum.“

Nálgast má síðuna á slóð-
inni www.samferda.net.

– thelma@bb.is Birgir Þór Halldórsson, vefforritari og hönnuður vefjarins.

Samferða á ferða-
lagi um Ísland

„Uppáhaldsborgin mín er
tvímælalaust Kaupmanna-
höfn. Þar er gífurlega fall-
egt. Skemmtilegt er að
ganga um og skoða gömlu
byggingarnar sem borgin
er full af. Maður fyllist
menningu bara að rölta um
Kaupmannahöfn. Svo er
tívolíið að sjálfsögðu stór-

kostlegt.
Ég hef komið nokkrum

sinnum til Kaupmannahafn-
ar og oftast þegar ég hef
farið á rokkhátíðina Hróars-
keldu. Þá átti ég nú einu
sinni heima í Danmörku en
ekki í Kaupmannahöfn held-
ur í Juelsminde í Jótlandi,“
sagði Sunneva.
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Metfjöldi og –stærð skemmtiferðaskipa

Von á enn stærri
skipum næsta sumar

Aldrei hafa fleiri skemmti-
ferðaskip sótt Ísafjörð heim
en í sumar og voru skipin jafn-
framt stærri en áður. Útlit er
fyrir að enn verði slegið met í
stærð skipa á næsta ári. 17
skemmtiferðaskip hafa bókað

Um borð eru 1.100 farþegar
auk 580 manna áhafnar.
Einnig hefur stærsta skip yfir-
standandi sumars Maasdam
bókað komu sína að ári.

Sex skipanna munu vera það
stór að þau þurfa að liggja við

komu sína næsta sumar en enn
á eftir að bætast við skráning-
ar.

Þá er von á langstærsta skipi
sem komið hefur til Ísafjarðar.
Það ber nafnið Amsterdam og
er 61 þúsund tonn að stærð.

akkeri þrátt fyrir dýpkun
Sundahafnar. Samanlagt eru
þau skip sem bókað hafa komu
sína að ári liðnu um 440 þúsund
tonn að stærð en voru 325
þúsund tonn í sumar og 200
þúsund tonn árið þar á undan.

KNH ehf. ekki
lengur með lægsta

tilboð í Vatnsnesveg
Verktakafyrirtækið Ís-

trukkur ehf. reyndist með
lægra tilboð en KNH ehf. á
Ísafirði í gerð vegarkafla á
Vatnsnesvegi í Húnaþingi
vestra. Eins og kom fram á
bb.is á dögunum voru opnuð
tilboð í vegagerðina og
reyndist KNH ehf. með eina
tilboðið. Eftir opnunarfund
kom í ljós að láðs hafði að
opna tilboð er barst skrifstofu
Vegagerðarinnar á Sauðár-
króki.

Með vísan í lög um opin-
ber innkaup var ákveðið að

opna það tilboð á sérstökum
opnunarfundi þann 9. ágúst.
Tilboðið var frá Ístrukki ehf.
og var að upphæð rúmar 30,9
milljónir króna. Kostnaðará-
ætlun var rétt rúmar 34
milljónir króna og tilboð
KNH ehf. var að upphæð
rúmar 34,4 milljónir króna.

Verkið var nýbygging á
6,1 km. löngum kafla Vatns-
nesvegar frá Ósum að Hólaá
í Húnaþingi vestra og á
verkinu að vera lokið 1.
nóvember í haust.

– hj@bb.is

Bolungarvíkurkaupstaður

Afskrifar fasteignagjöld
vegna mistaka við innheimtu

sýslumannsembættið séð um
innheimtu fasteignagjalda.
Fasteignagjöld áðurnefndrar
húseignar komust í vanskil og
var gerður samningur við
húseigandann um greiðslu
þeirra. Nauðungaruppboð fór
síðar fram á húseigninni hjá
sýslumannsembættinu vegna

Bæjarráð Bolungarvíkur
samþykkti í síðustu viku að
afskrifa kröfur vegna fast-
eignagjalda áranna 1999 og
2000 af fasteigninni Hlíðar-
stræti 24. Krafan er ekki
lögveðskrafa lengur vegna
mistaka sýslumannsembættis-
ins í Bolungarvík við inn-

heimtu. Bæjarstjórinn í Bol-
ungarvík segir til greina koma
að leita bóta takist ekki að
innheimta kröfuna. Bæjarsjóð-
ur Bolungarvíkur er með
samning við Sýslumanns-
embættið í Bolungarvík um
innheimtu.

Í umboði bæjarins hefur

Talsvert af áfengi
haldlagt á dansleik

í Bolungarvík
Lögreglan á Ísafirði að-

stoðaði lögregluna í Bol-
ungarvík við löggæslu við
dansleik sem haldinn var í
félagsheimilinu Víkurbæ á
föstudagskvöld. Aldurstak-
mark á dansleiknum var 16
ár. Að sögn lögreglunnar á

Ísafirði voru um 100 gestir
á dansleiknum. Talsvert af
áfengi var haldlagt og hafði
það verið falið hér og þar í
námunda við skemmtistað-
inn. Áfenginu var komið til
ÁTVR sem sér um eyðingu
þess.               – hj@bb.is

Rollur ganga lausar í
bæjarlandi Ísafjarðar

Lögreglunni á Ísafirði
berast nánast daglega til-
kynningar um lausagöngu
sauðfjár í bæjarlandi Ísa-
fjarðar. Lausaganga búfjár er
bönnuð í bæjarlandinu. Að
sögn lögreglunnar á Ísafirði
sækir sauðféð inn í húsa-
garða og einnig í nýræktina í

annarra skulda og við uppgjör
þeirrar sölu láðist embættinu
að lýsa kröfu vegna hinna
vangreiddu fasteignagjalda.

Fasteignagjöld njóta lög-
veðsréttar en þar sem kröfu
var ekki lýst tapaðist sá réttur.
Eru gjöldin því einungis al-
menn krafa og því óljóst hvort
hún innheimtist. Einar Péturs-
son bæjarstjóri í Bolungarvík
segir að kröfunni verði haldið
við en hins vegar hafi verið
rétt að afskrifa hana þar sem
óljóst er með árangur inn-
heimtunnar. Hann segir það
til skoðunar að krefja embætti
sýslumanns um bætur fari svo
að krafan innheimtist ekki. Í
dag stendur krafan í rúmum
230 þúsundum króna.

Ekki náðist í Jónas Guð-
mundsson sýslumann í Bol-
ungarvík við vinnslu þessarar
fréttar þar sem hann er í
sumarleyfi erlendis.

– hj@bb.is

Skemmtiferðaskipið Maasdam á Ísafirði.

Bolungarvík.
snjóflóðavarnargarðinum
ofan Seljalands og í Tungu-
skóg. Sauðfjáreigendur vísa
allri ábyrgð á hendur bæjar-
yfirvalda sem þeir segja að
eigi að sjá um að girða
bæjarlandið af og gera einnig
við þær girðingar sem bila.

– hj@bb.is
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