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Vetnisvædd
framtíð í
Kaliforníu
norðursins
– rætt við Dóru Hlín Gísladóttur,
nýútskrifaðaðan efnaverkfræðing,
sem komin er til starfa á heimaslóðum
á Ísafirði. Sjá miðopnu.

Jón Björnsson, landvörður í Hornstrandafriðlandinu

Umgengni ferðamanna um
friðland Hornstranda hefur
verið með eindæmum góð í
sumar. Jón Björnsson, land-
vörður á svæðinu, segir aug-
ljóst að fólk er að verða með-
vitaðara um umgengnisreglur
og er það vel. „Ég hef verið á
ferð um þetta svæði öll sumur
í 15 ár, þar af 4 ár sem land-
vörður, og ég hreinlega man
ekki eftir eins góðri umgengni.
Að einhverju leiti skýrist það
af því að göngufólki hefur
fækkað svolítið, en almennt
held ég að fólk sé einfaldlega
meðvitaðara um umhverfið“,
segir Jón.

Þó göngufólki hafi fækkað
á svæðinu hefur dvalargestum

fjölgað, þ.e.a.s. þeim sem fara
á einn stað og gista. „Dvalar-
tíminn hefur líka lengst. Þann-
ig má nefna að í Hornvík hefur
vísitöluferðalangurinn hingað
til gist í 2,2 nætur, en í sumar
hefur hann gist 3,1 nótt“, segir
Jón.

Útlendingar á svæðinu eru
færri en áður. „Heildarfjöldi
fólks inn á svæðið er þó ekki
minni. Þar skipta dagsferðirnar
miklu, en þar hefur verið nokk-
ur stígandi“, segir Jón Björns-
son, landvörður í Hornstranda-
friðlandi.     – halfdan@bb.is

Man ekki eftir jafn góðri umgengni

Horft norður yfir Drangavík
til Drangaskarða. Í forgrunni
er eyðibílið Drangavík. Ljósm:
Hjálmar R. Bárðarson.
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Þjónusta
við smábáta

Hafnarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur veitt Olíufé-

laginu Skeljungi leyfi til að
setja niður sjálfsafgreiðslu-

búnað fyrir smábáta við
Þingeyrarhöfn og gerði

kröfu um að hann uppfylli
reglur um mengunar-

varnabúnað og sett verði
gryfja umhverfis tankinn.

Fyrr í sumar neitaði
hafnarstjórnin Skeljungi
um leyfi til að setja niður
3.800 lítra afgreiðslutank
sem átti að vera til einka-
nota fyrir útgerðarfélagið
Norðurborg ehf. Þá benti

hafnarstjórnin Skeljungi á
að félagið gæti sótt um leyfi

fyrir sjálfsala.

Saga Súða-
víkur rituð

Undanfarna mánuði hefur
Eiríkur Jörundsson sagn-

fræðingur unnið að undir-
búningi að ritun byggða-

og atvinnusögu Súðavíkur-
hrepps. Á fundi hrepps-

nefndar Súðavíkurhrepps
fyrir stuttu kynnti Eiríkur
drög að framkvæmda- og

kostnaðaráætlun vegna
söguritunarinnar. Hrepps-

nefndin samþykkti í kjöl-
farið að undirbúa stofnun

áhugamannafélags um
söguritunina og félagið

geri samning við Eirík um
verkið. Súðavíkurhreppur

muni jafnframt gera samn-
ing við félagið um stuðning

við verkið. Ráðgert er að
félagið skipi þrír aðilar frá

Súðavíkurhreppi og tveir
félagar úr félagi Álft- og

Seyðfirðinga vestra.

Rafmagn fór
af vega hita
Ofhitnun í vél í Sængur-

fossvirkjun í Mjóafirði er
talin hafa valdið því að raf-

magn fór af nær öllu Ísa-
fjarðardjúpi í síðustu viku.
„Líklegasta skýringin er sú
að það hafi einfaldlega ver-

ið of heitt í veðri og vélin
hafi slegið út vegna ofhitn-

unar“, segir Jakob Ólafs-
son, framkvæmdastjóri

rafveitusviðs hjá Orkubúi
Vestfjarða. „Starfsmenn
Orkubúsins á Hólmavík

voru fljótir að ræsa vara-
aflsvél í Reykjanesi og því
varði rafmagnsleysið ekki
nema í um klukkustund.“

Minningar-
reitur vígður
Á laugardag verður vígður
minningarreitur í Súðavík.

Reiturinn var reistur til
minningar um þá sem fór-

ust í snjóflóði sem féll á
byggðina 16. janúar 1995.

Agnes Sigurðardóttir
prófastur vígir reitinn, en

athöfnin hefst kl. 14.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Uppboð á
lausafjármunum
Eftirtalið lausafé verður boðið upp við

gömlu lögreglustöðina, Fjarðarstræti, Ísa-
firði, fimmtudaginn 26. ágúst 2004 kl. 16:00.

Bifreiðir:
DX-113, TK-089, VK-660, VS-659, KK-762
Annað lausafé:
Trésmíðavél, „kílvél Wening árg. 1981,

timb. TFA I7N mag 481/1904.“
Lyftari, JL-3883, Still R60-25 árg. 1999.
Pökkunarvél með hitagöngum, teg:

ADPAK, model: EFK40/50, serial nr. 6354.
Uppboðið á sér stað eftir kröfu ýmissa

gerðarbeiðenda. Vænta má að greiðslu
verði krafist við hamarshögg.

16. ágúst 2004,
Sýslumaðurinn á Ísafirði,

Ólafur Hallgrímsson, fulltrúi.

Í Grunnskólanum á Ísafirði
(GÍ) eru nú 541 nemandi
skráður til skólagöngu í haust
og eru það sex fleiri en árið
áður. „Síðastliðið vor töldum
við að nemendum kæmi til
með að fækka nokkuð milli
ára, en ef fram heldur sem
horfir þá er ekki útlit fyrir það
heldur þvert á móti lítilsháttar

fjölgun“, segir Skarphéðinn
Jónsson.

Búið er að skrá allar beiðnir
um skólavist hjá GÍ og afskrá
þá sem vitað er að flutt hafi
brott. „Oft er það svo að ein-
hverjir skráðir nemendur skila
sér ekki að hausti og því er
ekki ólíklegt að talan eigi eitt-
hvað eftir að lækka“. Í vor

útskrifuðust 67 nemendur úr
10. bekk en í ársskýrslu GÍ var
áætlað að 53 nemendur myndu
innritast í 1.bekk þegar skóli
hefst að nýju 27. ágúst.

Á nýliðnu skólaári voru 535
nemendur skráðir í Grunnskól-
ann á Ísafirði en á árinu þar á
undan voru þeir 558 og fækk-
aði því um 23 á milli ári.

Nemendum fjölgar
Grunnskólinn á Ísafirði

Nefnd á vegum Ísafjarðar-
bæjar sem skipuð var vegna
byggingar íþróttahúss á Suð-
ureyri hefur farið fram á það
við umhverfisnefnd bæjarins
að veitt verði graftrarleyfi fyrir
byggingunni, enda liggi stærð
og umfang hússins fyrir.

Á síðasta fundi bygginga-
nefndar var lögð fram verk-
áætlun þar sem gert er ráð fyrir
því að verklok verði í 16. viku
næstu árs, eða seinni hluta apr-
íl mánaðar. Þá voru á sama
fundi lagðar fram teikningar
með þeim breytingum að and-

dyri hússins minnkar um 20
fermetra, en geymsla og áhorf-
endapallur stækka hvort um
sig um 12 fermetra.

Áætlaður kostnaður vegna
þessara breytinga er 1 milljón
króna.

– halfdan@bb.is

Lokið við bygginguna
í apríl á næsta ári

Bygging ný íþróttahúss á Suðureyri

Aðalfundur
Verkalýðsfélag Vestfirðinga verður haldinn

föstudaginn 20. ágúst nk. kl. 20:00 í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði, 4. hæð.

Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið ár.
2. Reikningar ársins 2003 til afgreiðslu.
3. Lýst kjöri stjórnar og trúnaðarmannaráðs.
4. Lagabreytingar.
5. Breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs.
6. Ákvörðun félagsgjalds og hlutfall í
     vinnudeilusjóð.
7. Önnur mál.
Félagar! Fjölmennið á fundinn.

Stjórnin.

Enn harðnar slagurinn um bensínstöðvarlóðir á Ísafirði

Esso og Atlantsolía bætast í hópinn
Olíufélagið ehf. og Atlants-

olía ehf. hafa bæst í hóp
tveggja annarra olíufélaga sem
óskað hafa eftir lóðum undir
bensínstöðvar á Ísafirði. Eins
og kom fram í frétt BB í síðustu
viku óskuðu Orkan og Olís
eftir lóðum á Ísafirði. Á fundi
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar á
mánudag var lögð fram um-
sókn Olíufélagsins þar sem
óskað er að nýju eftir lóð fyrir
bensínstöð á Skeiði í Skutuls-
firði. Félaginu var sem kunn-
ugt er úthlutað umræddri lóð í
janúar 2003 en sú úthlutun er
úr gildi fallin þar sem fram-
kvæmdir hófust ekki innan árs
frá úthlutun.

Þá var einnig lögð fram á
fundinum umsókn frá Atlants-
olíu þar sem óskað var form-
lega eftir lóð á Skeiði í Skut-
ulsfirði. Í bréfi Atlantsolíu er
þess getið að fyrirhugað sé að

reisa sjálfsafgreiðslustöð fyrir
95 oktana bensín og díselolíu
á lóðinni. Þá er það nefnt í
bréfi fyrirtækisins að á Vest-
fjörðum séu seldar 10 milljónir
lítra af bensíni og díselolíu og
því geti sparnaður íbúa þar
orðið um 100 milljónir króna
með innkomu Atlantsolíu á
markaðinn. Sá sparnaður sé
um 50 þúsund krónur á hverja
fjögurra manna fjölskyldu í
fjórðungnum. Þá er þess getið
í bréfi Atlantsolíu að hin nýja
bensínstöð geti opnað 90 dög-
um eftir úthlutun lóðar.

Eins og fram hefur komið í
fréttum BB að undanförnu hef-
ur bensínverð á Ísafirði verið
það hæsta á landinu þrátt fyrir
hagræðingu sem olíufélögin
þrjú hafa haft af samrekstri
bensínstöðvarinnar á Ísafirði.
Þá hefur einnig komið skýrt
fram að bensínverð hefur verið

lægst á höfuðborgarsvæðinu í
grennd við bensínstöðvar þær
sem Atlantsolía rekur. Ef
marka má skyndilegan áhuga
olíufélaganna allra á lóðum
undir bensínstöðvar á Ísafirði
þá geta neytendur á Ísafirði
loks gert sér vonir um lægra
bensínverð.           – hj@bb.is

Rís bensínstöð á Skeiði innan
skamms?

Aflaverðmæti íslenskra ísfisktogara

Páll Pálsson var í fimmta
sæti ísfisktogara á síðasta ári
þegar litið er til aflaverðmætis
skipa. Aflaverðmætið var 443
milljónir króna. Efstur varð
Björgúlfur EA með 525 millj-
ónir króna í aflaverðmæti.
Þetta kemur fram í tölum
Fiskifrétta.

Alls aflaði Páll Pálsson
5.158 tonna á síðasta ári. Á
árinu 2002 var afli skipsins

4.530 tonn þannig að aflinn
hefur aukist um tæp 14 % á
milli ára. Aflaverðmæti var
hinsvegar nánast það sama.

Af öðrum ísfisktogurum má
nefna að Stefnir ÍS var í 23.
sæti með 135 milljónir króna í
aflaverðmæti, Framnes ÍS var
í 24. sæti með 121 milljón
króna og Andey ÍS varð í 26.
sæti með 119 milljónir króna í
aflaverðmæti.       – hj@bb.is

Páll Pálsson hafn-
aði í fimmta sæti

Bílvelta í Ísa-
fjarðardjúpi
Bílvelta varð á Langa-

dalsströnd, í Ísafjarðardjúpi,
síðdegis á laugardag, þegar
að ökumaður missti stjórn á
bifreiðinni í lausamöl.
Tvennt var í bílnum, erlend-
ir ferðamenn og sakaði þá
ekki, en læknir kom á stað-
inn til að kanna líðan fólks-
ins, að sögn lögreglunnar á
Ísafirði. Bíllinn er mikið
skemmdur.

Þá fór bifreið út af vegin-
um rétt fyrir ofan Flókalund.
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Fjölskipaður Héraðsdómur Vestfjarða dæmir karlmann á fimmtugsaldri

Fjölskipaður Héraðsdómur
Vestfjarða hefur dæmt karl-
mann á fimmtugsaldri í tvegg-
ja ára fangelsi fyrir kynferðis-
brot gegn stúlku, sem framið
var árið 1994 þegar stúlkan
var 13 ára gömul. Þá var mað-
urinn dæmdur til að greiða
stúlkunni 800 þúsund krónur í
miskabætur auk málskostnað-
ar að stærstum hluta. Maður-
inn var fundinn sekur um hafa
í apríl eða maí 1994 haft sam-
ræði við stúlkuna á heimili
hennar. Hann var hins vegar
sýknaður af ákæru fyrir að hafa
oft í viku á árunum 1990 til og
með 1994 tekið stúlkuna í fang
sér og strokið henni um brjóst,
maga og rass.

Fram kemur í dómi héraðs-
dóms, að stúlkan kvaðst hafa
rætt við lögregluvarðstjóra
vorið 2002, eftir að hann hafði
komist á snoðir um hugsanleg
brot mannsins gegn henni
gegnum frænku hennar sem
þá hafi starfað í lögreglunni.
Hún kveðst hafa flutt suður í
ágúst sama ár og hugsað málið.
Hún hafi sótt fund hjá Stíga-
mótum og talað þar við konu
og lýst fyrir henni hvernig sér
væri búið að líða yfir að gera
ekkert og gert sér grein fyrir
að hún myndi sjá eftir því alla
ævi ef hún léti standa við svo
búið. Hún gaf sig fram við
lögreglu 27. apríl 2003 og gaf
skýrslu um þá háttsemi sem

manninum var gefin að sök í
ákæru.

Maðurinn neitaði alfarið
sök. Í niðurstöðu héraðsdóms
segir m.a. að stúlkan hafi
greint jafnöldru sinni frá atvik-
inu að einhverju leyti eftir að
það átti sér stað og móður sinni
skömmu síðar, þannig að móð-
irin gaf sér að ákærði hefði
haft mök við stúlkuna. Þá vitni
fleiri um, að síðar hafi hún
sagt þeim frá að maðurinn hafi
nauðgað henni. Sannað sé að
hún hefur orðið mjög hrædd
við það að sjá manninn tilsýnd-
ar og að hún gat ekki afgreitt
hann í verslun eftir að hún var
orðin fullorðin vegna ótta við
hann. Sálfræðileg greining

leiði í ljós einkenni sem bendi
sterklega til að stúlkan hafi
orðið fyrir kynferðislegri mis-
notkun á barnsaldri. Þegar
þetta sé allt virt og litið til
ótrúverðugs framburðar
mannsins verði framburður
stúlkunnar, um að maðurinn,
hafi haft samræði við hana,
metinn afar trúverðugur og
lagður til grundvallar niður-
stöðu.

Héraðsdómur segir, að með
háttsemi sinni hafi ákærði
gerst sekur um brot sem varði
allt að 12 ára fangelsi. Brotið
sé gróft og samkvæmt greinar-
gerð sálfræðings hafi það haft
miklar og alvarlegar afleiðing-
ar fyrir þolanda þess og þurfi

langtíma meðferð til að von sé
um að hún nái sér að fullu. Þá
hafi ákærði misnotað vináttu
og traust telpunnar og foreldra
hennar og hann hafi engar
málsbætur. Er refsing manns-
ins ákveðin fangelsi í tvö ár
og segir dómurinn að engin

efni séu til að skilorðsbinda
hana.

Í dómnum sátu héraðsdóm-
ararnir Erlingur Sigtryggsson,
dómsstjóri við Héraðsdóms
Vestfjarða, Eggert Óskarsson
og Kristjana Jónsdóttir.

– hj@bb.is

Tveggja ára fangelsi fyrir kyn-
ferðisbrot gegn ungri stúlku

Öldungadeild MÍ
Fundur verður með nemendum í öldunga-

deild, félagsliðanámi, húsasmíði og skip-
stjórnarnámi, mánudaginn 30. ágúst kl. 20
í fyrirlestrarsal skólans.

Ákveðið hefur verið að bjóða upp á eftir-
farandi áfanga í öldungadeild MÍ ef næg
þátttaka fæst.

Í almennu bóknámi eru eftirfarandi
áfangar:

BÓK 313 – DAN 103 – ENS 303 – FRA 103
FÉL 103 – ÍSL 102 – ÍSL 212 – ÍSL 503 –
NÁT 103 – SAG 303 – STÆ 122 – UTN 102
ÞÝS 103
Félagsliðabraut (brú):
FJF 103 – HBF 103 – SÁL 123
Húsasmíði – samningsbundið iðnnám:
GRT 103 – GRT 203 – *BYG 102 –
* EFB 132 – *VTB 102
Þeir áfangar sem merktir eru með * verða

kenndir í fjarnámi frá Fjölbrautaskóla Suður-
lands.

Nemendur sem hafa áhuga á skipstjórn-
arnámi eru beðnir að skrá sig í bóklega
áfanga.

Skráning fer fram dagana 18.-26. ágúst.
Kennsla hefst samkv. stundaskrá

miðvikudaginn 1. september kl. 20:00.
Námsráðgjafi.

Þegar jarðgöngin undir
Breiðadals- og Botnsheiði
voru opnuð formlega árið 1996
lagðist umferð að mestu af um
heiðarnar. Þrátt fyrir það er
þar nokkur umferð. Á Dag-
verðardal kom Skotfélag Ísa-
fjarðar upp aðstöðu og á hinum
snjóléttu vetrum að undan-
förnu hefur almenningur sótt
nokkuð á heiðarnar til skíða-
iðkunar. Á Þverfjalli eru end-
urvarpstöðvar útvarps- og

sjónvarps auk veðurstöðvar.
Ástand vegarins um Breiða-
dalsheiði er slæmt um þessar
mundir eins og ljósmyndari
blaðsins komst að á leið sinni
á Þverfjall í myndatökuleið-
angur.

Víða er einungis mjög gróft
efni eftir í veginum og hann
því orðinn mjög erfiður yfir-
ferðar litlum bílum. Geir Sig-
urðsson, rekstrarstjóri hjá
Vegagerðinni á Ísafirði, segir

að vegurinn um heiðarnar sé
ekki lengur á skrá yfir þjóðvegi
enda aflagður. Því sé það ekki
hlutverk Vegagerðarinnar að
halda veginum við.

„Við höfum hinsvegar litið
til með veginum þegar eitt-
hvað sérstakt hefur verið um
að vera. Við höfum mokað
snjó þar nokkrum sinnum í
gegnum árin þegar almenn-
ingur hefur þurft að komast á
skíði á heiðarnar. Eins höfum

við hreinsað vegin um Kinnina
þegar hefur þurft að flytja hluti
milli staða sem ekki komast í
gegnum göngin. Síðast var
vegurinn um Kinnina hreins-
aður í vor. Um skipulagt við-
hald er ekki að ræða og því
hefur ástand vegarins smám
saman farið versnandi. Sé það
almennur vilji að aflögðum
vegum sé haldið við þá er það
mál nærliggjandi sveitarfé-
laga“, sagði Geir. – hj@bb.is

Ekki lengur á þjóðvega-
skrá og því ekkert viðhald

Vegurinn um Breiðadalsheiði í slæmu ásigkomulagi

Eins og sjá má er efni í efsta lagi vegarins orðið frekar gróft.

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og Hafrannsóknarstofnun Noregs

Skrifuðu undir sam-
starfsamning á Ísafirði

Sjöfn Sigurgísladóttir,
forstjóri Rannsókna-

stofnun fiskiðnaðarins
(RF), og Ole Torrisesn

framkvæmdastjóri rann-
sóknarsviðs hjá Hafrann-

sóknastofnun Noregs í
Bergen skrifuðu undir

formlegan samstarfssamn-
ing á Ísafirði í síðustu viku.

„Þetta er mikilvægur
samningur fyrir RF þar

sem Hafrannsóknastofnun
Noregs er gríðarlega sterk

í sinni rannsóknarvinnu og
það verður mikill styrk-

leiki fyrir okkur að vera í

samstarfi með stofnun-
inni“, segir Sjöfn. Samn-

ingurinn er ótímabundinn
og byggist að mestu á sam-

starfi á verkefnagrunni.
„Meðal annars er sam-

starfið í tengslum við verk-
efni sem Norðmenn eru að
koma á fót þar sem erfða-
fræði verður nýtt við fisk-

eldi“, segir Sjöfn. Undir-
skrift samningsins var í
framhaldi af fundi sem

haldinn var í Þróunarsetr-
inu á Ísafirði vegna opn-

unar rannsóknarstofu RF
á Ísafirði. – thelma@bb.is

Sjöfn Sigurgísladóttir og Ole Torrisen skrifuðu undir sam-
starfssamning í Þróunarsetrinu á Ísafirði.
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Heimastjórnarhátíð alþýð-
unnar haldin á laugardag

Heimastjórnarhátíð alþýð-
unnar haldin á laugardag

Jón Fanndal Þórðarson í Flugbarnum á Ísafjarðarflugvelli átti hugmyndina að Heimastjórnarhátíð alþýðunnar.

Jón Fanndal segir að hug-
myndin að hátíðinni hafi kvik-
nað í vetur þegar hátíðarhöld
fóru fram á Ísafirði og í
Reykjavík vegna 100 ára af-
mælis heimastjórnar á Íslandi.

„Mér fannst það leitt að ekki
skyldi vera gert meira úr þess-
um tímamótum. Auðvitað er
það kannski vegna þess að mér
finnst gaman að skemmta mér.
Þegar mikil tímamót eru vil
ég hafa bæði gaman og alvöru
og þar fannst mér vanta tölu-

vert uppá í vetur. Þegar ég
fékk þessa hugmynd ræddi ég
hana við nokkra menn sem
leist vel á hana. Því ákvað ég
að slá til og láta á þetta reyna
með þeim árangri að hátíðin
er að verða að veruleika.“

Forseti ÍslandsForseti ÍslandsForseti ÍslandsForseti ÍslandsForseti Íslands
heiðursgesturheiðursgesturheiðursgesturheiðursgesturheiðursgestur

Í vetur var nokkuð rætt um
hverjum var boðið og hverjum
ekki til hátíðarhaldanna sem

þá voru. Aðspurður segir Jón
Fanndal að öllum Íslendingum
sé boðið til hátíðarinnar á laug-
ardaginn. „Það eru allir vel-
komnir. Við buðum hinsvegar
tveimur gestum sérstaklega
þ.e. okkar ágætu forsetahjón-
um. Mér fannst alveg ómögu-
legt að halda svona hátíð hér
án þess að hafa forsetann með
okkur og því var honum boðið.
Hann þáði það boð með þökk-
um og flytur hátíðarræðu á
laugardagskvöldið. Heima-

stjórnin fékkst eftir langa bar-
áttu þar sem margir komu við
sögu. Það vill svo til að fáir
Íslendingar eru betur að sér í
þeirri sögu en Ólafur Ragnar
Grímsson. Með þessari hátíð
viljum við heiðra minningu
allra þeirra sem börðust fyrir
sjálfstæði okkar í gegnum tíð-
ina. Þeirra verk mega aldrei
gleymast.“

Sambland afSambland afSambland afSambland afSambland af
átthagahátíð ogátthagahátíð ogátthagahátíð ogátthagahátíð ogátthagahátíð og
menningarnóttmenningarnóttmenningarnóttmenningarnóttmenningarnótt

Soffía Vagnsdóttir segir að
þegar leitað var til hennar um
setu í undirbúningsnefnd há-
tíðarinnar hafi hún ekki þurft
að hugsa sig lengi um. „Mér
leist strax vel á þessa hug-
mynd. Eins og dagskráin hefur
þróast má segja að þarna sé
um nokkurskonar uppskeru-
hátíð okkar Vestfirðinga.
Þarna komum við saman síðla
sumars þegar flestir eru komn-
ir úr sumarleyfum sínum. Und-
anfarin sumur hafa verið hald-
nar hinar ýmsu hátíðir í flest-
um byggðarlögum Vestfjarða.
Við höfum verið upptekin við
að kynna dásemdir Vestfjarða
og fagurt mannlíf fyrir öðrum
íbúum landsins og erlendum
ferðamönnum. Því er það góð
hugmynd að hafa hátíð á þess-
um tíma í framtíðinni. Að við
Vestfirðingar dekrum svolítið
við okkur sjálf síðla sumars.
Komum saman í höfuðstað
okkar eina kvöldstund og sýn-
um hverju öðru brot af því
besta sem við höfum verið að
gera undanfarna mánuði. Við
getum sagt að dagskráin beri
það með sér að við séum að
búa til í einni hátíð heima-
stjórnarhátíð, átthagahátíð og
einskonar menningarnótt hér
vestra.“

Samstaða er nauðsynSamstaða er nauðsynSamstaða er nauðsynSamstaða er nauðsynSamstaða er nauðsyn
E n er það ekki bjartsýni að
ætla að íbúar nærliggjandi
byggðarlaga komi til Ísafjarð-
ar til þess að eyða kvöldstund.
Soffía segir svo ekki vera.
„Það er okkur mikil nauðsyn,

Vestfirðingum, að standa sam-
an. Hvaða leið er betri til þess
en í gegnum okkar kröftuga
menningarlíf. Þar erum við
sterk og þar hefur samvinna
okkar verið hvað mest og skil-
að ríkulegum árangri í gegnum
árin. Ísafjörður er stærsti bær-
inn á Vestfjörðum og þar er
sterkur og fallegur miðbær. Sá
miðbær verður ennþá fallegri
og skemmtilegri þegar komið
er saman fólk af öllum fjörð-
um. Þrátt fyrir að þátttakendur
í dagskránni séu að mestu frá
norðanverðum Vestfjörðum
bjóðum við að sjálfsögðu íbúa
á sunnanverðum Vestfjörðum
velkomna. Eins og ég sagði
áðan vona ég að þetta verði
árlegur viðburður og vonandi
getum við fært út kvíarnar á
næsta ári og fengið fólk á suð-
urfjörðunum til liðs við okkur
við undirbúninginn.“

Aðspurður segir Jón Fann-
dal að vel hafi gengið að virkja
fólk til að undirbúa hátíðina.
„Það fólk sem ég leitaði til
vegna undirbúningsins tók
mér mjög vel. Það voru allir
reiðubúnir til verka og það hef-
ur myndast mjög breiður og
skemmtilegur hópur sem unn-
ið hefur að undirbúningnum.
Við höfum síðan notið aðstoð-
ar margra félaga og fyrirtækja
sem hafa gert þessa hátíð
mögulega. Það er skemmtilegt
að segja frá því að það er í
raun ekkert nýtt undir sólinni.
Í kjölfar aldamótahátíðar sem
haldin var á Ísafirði um alda-
mótin 1901 voru haldinn svo-
kallaður þjóðminningardagur
á Ísafirði í ágústmánuði ár
hvert. Þannig að sú hugmynd
okkar að halda árlega nokkurs
konar uppskeruhátíð hér um
slóðir er í raun aldargömul
hugmynd. Það má kannski
kalla það þjóðernisrembing í
mér en mér finnst við aldrei
þakka sjálfstæðishetjum okkar
nægilega oft fyrir það sem þeir
gerðu. “

Á laugardaginn verður haldin á Ísafirði hátíð
sem nefnd hefur verið Heimastjórnarhátíð
alþýðunnar. Hugmyndina að hátíðinni átti Jón
Fanndal Þórðarson verslunarmaður á Ísafirði.
Það vakti þjóðarathygli í vetur þegar hann
kynnti hugmynd sínar sem nú er að verða að
veruleika með hjálp margra einstaklinga,
fyrirtækja og félagasamtaka. Að undanförnu
hefur verið að störfum undirbúningsnefnd og
í henni situr meðal annarra Soffía Vagnsdóttir
tónlistarkennari í Bolungarvík. Í tilefni af
hátíðinni mælti blaðamaður sér mót við Soffíu
og Jón Fanndal til þess að ræða við þau um
undirbúning hátíðarinnar, dagskrá hennar og
ýmislegt fleira.

– draumurinn er að halda í framtíðinni
nokkurs konar uppskeruhátíð síðla sumars
segja skipuleggjendur hátíðarinnar

Íbúar stillaÍbúar stillaÍbúar stillaÍbúar stillaÍbúar stilla
saman strengisaman strengisaman strengisaman strengisaman strengi

Soffía Vagnsdóttir segir að
þrátt fyrir að allir sem koma
að undirbúningi hátíðarinnar
gefi vinnu sína liggi það í aug-
um uppi að hátíðarhald sem
þetta kosti töluverða fjármuni.

„Við munum leita stuðnings
einstaklinga, fyrirtækja og
sveitarfélaga til þess að standa
straum af kostnaði og ég efast
ekki um að það verður vel
tekið á móti okkur. Það að
koma á fót vettvangi þar sem
íbúar svæðisins geta komið
saman og skemmt sér eina
kvöldstund, þakkað fyrir liðna
tíð, stillt saman strengi til
framtíðar er ein sú besta fjár-
festing sem völ er á hér á svæð-
inu. Það skilar okkur sterkari
byggð. Við þurfum að vinna
saman að framtíð okkar hér á
svæðinu. Það að vinna hver í
sínu horni skila okkur ekki
nægilega vel fram á veginn.
Ég er ekki að segja að allir
eigi að fara í eina sæng heldur
að á ýmsum vettvangi er nauð-
syn nánara samstarfs og því er
gott að geta staðið að svona
samkomu saman.“

Eldurinn táknarEldurinn táknarEldurinn táknarEldurinn táknarEldurinn táknar
framfarahugframfarahugframfarahugframfarahugframfarahug

Eitt af því sem efnt verður
til á hátíðinni er svokallað
kyndilhlaup. Jón Fanndal segir
að hlaupið sé hugmynd Her-
manns Níelssonar íþrótta-
kennara á Ísafirði. „Hermann
hefur sagt að eldurinn tákni
framfarahug og djörfung alda-
mótakynslóðarinnar sem stóð
í fyrstu fyrir sókn landsmanna
til þjóðfrelsis og efnahagslegra
framfara. Í þessu hlaupi munu
ungir sem aldnir hlaupa með
kyndilinn og með því móti
sameinum við kynslóðirnar.
Hermann hefur leitt saman
ungmenna- og íþróttafélög á
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hverjum stað og það verður
gaman að sjá hvernig til tekst.
Ungmennafélögin eru auðvit-
að samofin sjálfstæðisbaráttu
þjóðarinnar og því er það sjálf-
sagt og eðlilegt að þau spili
stórt hlutverk í hátíð þar sem
minnast á eins af áföngunum í
endurheimt sjálfstæðis okkar.
Það verða síðan kyndlar úr
byggðarlögunum öllum sem
sameinast á Silfurtorgi og
mynda hátíðareldinn sem loga
mun á meðan hátíðin stendur
yfir. Ég efa það ekki að það
verður falleg stund.“ segir Jón
Fanndal.

Í tengslum við flestar hátíðir
sem farið hafa fram í gegnum
tíðina þar sem minnst hefur
verið áfanga í frelsisbaráttu
landsmanna hafa verið gefnir
út minjagripir. Svo er einnig
nú. „Við ákváðum að láta
steypa sérstakan verðlauna-
pening sem forseti Íslands
mun afhenda öllum þátttak-
endum í kyndilhlaupinu. Það
mun hann gera á hátíðinni
sjálfri á Silfurtorginu. Ég vona
að þessi minnispeningur eigi
eftir að vekja góðar minningar
í framtíðinni hjá þeim sem
hann hljóta.“ segir Jón Fann-
dal.

Nauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt aðNauðsynlegt að
minnast rétt-minnast rétt-minnast rétt-minnast rétt-minnast rétt-

indabaráttunnarindabaráttunnarindabaráttunnarindabaráttunnarindabaráttunnar
Soffía segir að þó að al-

gengast sé að þjóðin fagni
áföngum í sjálfstæðisbaráttu
þjóðarinnar megi ekki gleyma
því að á síðustu öld háði al-
menningur einnig mikla bar-
áttu fyrir ýmsum réttindum
sínum. „Við sem nú lifum flest
við allsnægtir lítum á ýmis
okkar réttindi sem sjálfsagðan
hlut og þau réttindi hafi ávallt
verið til staðar. Svo er einfald-
lega ekki. Við megum ekki

gleyma því að það er innan
við ein öld síðan konur fengu
kosningarétt og kjörgengi.
Ýmis réttindi sem hér þykja
sjálfsögð eru það ekki alls-
staðar og því megum við aldrei
gleyma afrekum forfeðra okk-
ar. Við megum og eigum að
vera stolt af þeirra afrekum.
Hvar værum við stödd án
þeirra baráttu.“

Jón Fanndal segir að þrátt
fyrir hátíðlegan blæ verði
Heimastjórnarhátíð alþýðunn-
ar fyrst og fremst fjölskyldu-
skemmtun. „Þetta verður
skemmtun þar sem allir geta
fundið eitthvað við sitt hæfi.
Þarna getur öll fjölskyldan átt
saman notalega stund í kvöld-
húminu og skemmt sér í takt
við aðstæður hvers og eins.
Við höfum haft samband við
veitingamenn bæjarins og
vonandi verða þeir í sínu besta
formi þetta kvöld eins og við
öll ætlum að vera. Hvort að
hátíð sem þessi verður árlegur
viðburður er undir íbúum
svæðisins sjálfs komið. Ef
þeim líst vel á hugmyndina þá
fjölmenna þeir og staðfesta
það sem við höldum að það sé
jarðvegur til þess að við eigum
árlega góða kvöldstund saman
þar hallar sumri. Ég veit að
fólkið sem kemur á Silfurtorg-
ið mun koma með gleðina og
góða skapið með sér og fari
heim glaðara. Þá er ekki til
einskis unnið.“ segir Jón Fann-
dal Þórðarson upphafsmaður
að Heimastjórnarhátíð alþýð-
unnar að lokum.

Kyndilhlaupið fer fram á sex
þéttbýlisstöðum á norðanverð-
um Vestfjörðum um miðjan
dag á laugardeginum. Heima-
stjórnarhátíðin sjálf verður sett
á Silfurtorgi á laugardaginn
kl. 20 og mun henni ljúka við
Pollinn þegar dregur að mið-
nætti.         – Halldór Jónsson

Reykhólahreppur

Atvinna
Óskum eftir að ráða sjúkraliða eða starfs-

mann í umönnun á hjúkrunarheimilið Barma-
hlíð á Reykhólum. Einnig vantar leikskóla-
kennara eða almennan starfsmann á leikskól-
ann Hólabæ.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
Reykhólahrepps, sími 434 7880 eða hjá
hjúkrunarforstjóra Barmahlíðar, sími 434
7817.

Reykhólahreppur.

Sölubörn
Sölubörn vantar til starfa í Holtahverfi á

Ísafirði.
Upplýsingar gefur Sigurjón J. Sigurðsson

í síma 456 4560.

Áskriftarsíminn er 456 4560

Bakkavíkurmótið í golfi fór
fram á Syðridalsvelli við Bol-
ungarvík fyrir stuttu. Tæplega
50 kylfingar mættu til leiks og
léku 18 holu höggleik með og
án forgjafar. Chatchai Photh-
tya úr Golfklúbbnum Glámu
(GGL) stóð uppi sem sigur-
vegari í mótinu en hann jafnaði
vallarmet Syðridalsvallar með
því að leika á 70 höggum sem
er einu höggi undir pari vallar-
ins.

Í 2. sæti varð Sigurður Fann-
ar Grétarsson úr Golfklúbbi
Ísafjarðar (GÍ) en hann lék á
75 höggum. Runólfur Kristinn
Pétursson úr Golfklúbbi Bol-
ungarvíkur (GBO) vann Jó-
hann Þór Sigurðsson úr Golf-
klúbbnum Leyni (GL) í bráða-
bana um 3. sætið í mótinu en
þeir léku báðir á 79 höggum.

Í karlaflokki með forgjöf
sigraði Eysteinn M. Guð-
mundsson úr Golfklúbbi
Kópavogs og Garðabæjar
(GKG) en hann lék á 63 högg-
um, Baldur Smári Einarsson
(GBO) varð annar á 66 högg-
um líkt og Guðbjartur Flosa-
son (GBO) sem hafnaði í 3.
sæti.

Hafsteinn Þór Jóhannsson
(GBO) sigraði í sameiginleg-
um kvenna- og unglingaflokki
í 18 holu höggleik með forgjöf.
Hafsteinn Þór lék holurnar 18
á 61 höggi

Syðridalsvöllur

Jafnaði
vallarmetið

Sex mánaða uppgjör hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga

Áfram góð ávöxtun
Áframhaldandi góð

ávöxtun var hjá Lífeyrissjóði
Vestfirðinga á fyrstu sex
mánuðum ársins og var raun-
ávöxtun samtryggingar-
deildar 17,3% á ársgrund-
velli. Hrein eign sjóðsins til
greiðslu lífeyris hækkaði um
1.670 milljónir króna eða um
11% á tímabilinu og var kr.
16.870.927.000 í lok júní,
að því er fram kemur í til-
kynningu sjóðsins.

„Þessa góðu afkomu
sjóðsins fyrstu sex mánuði
ársins má rekja til áfram-
haldandi góðrar ávöxtunar á
innlendum hlutabréfamark-
aði auk þess sem ávöxtun
eigna sjóðsins í innlendum
skuldabréfum og hlutdeild-
arskírteinum hefur haldist
góð áfram.“

Nær helmingur eigna-
safns tryggingardeilda
sjóðsins eru hlutabréf og
önnur verðbréf með breyti-
legar tekjur eða 47% og álíka
stór hluti eða 46% eru
skuldabréf og önnur verð-
bréf með föstum tekjum.
Veðlán jafngilda 4% eigna-
safnsins og aðrar eignir eru

3%.
Andvirði ríflega 3/4 hluta

eignanna eða 76% er talið í
krónum og 24% í erlendum
gjaldmiðlum. Eignasafn sér-

eignadeildar sjóðsins saman-
stendur af ríkisskuldabréfum,
hlutabréfum og erlendum hlut-
deildarskírteinum og var
ávöxtun á ársgrundvelli fyrstu

sex mánuði ársins 23,1%.
Andvirði 92% eignanna er
talið í íslenskum krónum
og 8% er í erlendum gjald-
miðlum.   – kristinn@bb.is

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista á Ísafirði.
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ritstjórnargrein
Hefði Jón forseti
barið í borðið?
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orðrétt af netinu
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Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands

Kostar lítið að flytja veð-
urmæla en ekki vinsælt
Einar Sveinbjörnsson, veð-

urfræðingur á Veðurstofu Ís-
lands, segir það ekki kostnað-
arsamt að flytja til sjálfvirka
veðurmæla svo fremi að greið-
ur aðgangur sé að fjarskipta-
línum. Sá kostnaður skipti ein-
ungis nokkrum tugum þús-
unda. Eins og kom fram í frétt
á bb.is í síðustu viku var hiti í
Skutulsfirði mun lægri í sjálf-
virkri veðurstöð Veðurstof-
unnar sem staðsett er á Skeiði
í Skutulsfirði heldur en á öðr-
um stöðum í firðinum. Munaði
t.d. um sex stigum á hitanum á
Skeiði og á eyrinni.

Oft hafa vaknað spurningar
um hvort núverandi staðsetn-

ing mælisins sé réttlætanleg í
ljósi þess beina aðgangs sem
almenningur hefur að þessum
mælitækjum með tilkomu
tölvutækninnar. Alkunna er að
fólk í dag tekur ákvarðanir sín-
ar um ferðalög með tilliti til
þessara mæla Veðurstofunnar
og veðurspár og því sé mjög
mikilvægt að upplýsingar séu
sem næstar raunveruleikanum
á hverjum stað.

Einar segist ekki þekkja í
þaula forsögu þess að um-
ræddri veðurstöð var valinn
staður á Skeiðinu en telur
líklegt að það hafi meðal ann-
ars verið með snjómælingar í
huga. Hann segir að veður-

stöðvarnar séu dýrar og kosti
á aðra milljón króna. Hins-
vegar sé ekki kostnaðarsamt
að færa slíkar stöðvar. „Það er
hinsvegar ekki vinsælt að gera
slíkt því vegna þeirrar sögu
sem þessar stöðvar hafa safn-
að. Því þurfa að vera mjög
gild rök fyrir breytingu á stað-
setningu. Hvort að sá mismun-
ur sem var á hitastigi í Skut-
ulsfirði réttlætti slíka færslu
treysti Einar sér ekki til að
segja um. „Þessa dagana er
mjög óvenjulegt ástand í veð-
urkerfi okkar. Eftir því sem
við fjarlægjumst sjóinn meira
því hærra verður hitastigið og
þar hefur hæð frá sjávarmáli

engin áhrif á eins og tölurnar
frá Þverfjalli sanna.“

Aðspurður um hvaða veð-
urstöð færi næst því að endur-
spegla veður á Vestfjörðum í
venjulegu árferði sagði Einar
það vera að sínu mati veður-
athugunarstöðin á Hólum í
Dýrafirði. Þess má geta að kl.
15 á miðvikudag í síðustu viku
var 12 stiga hiti á Hólum. Á
sama tíma var 19 stiga hiti í
Bolungarvík, á Ísafirði var hit-
inn 14 stig, á Þverfjalli var 19
stiga hiti og á Steingrímsfjarð-
arheiði var hvorki meira né
minna en 22 stiga hiti. Á þess-
um tölum sannast best að nátt-
úruöflin eiga sér margar hliðar.

Í þessari veðurathugunarstöð á Skeiðinu í Skutulsfirði er staðsettur hita(kulda)mælirinn sem lægstar tölur sýnir í Skutulsfirði.

„Ég veit ekki hverjir þessir „margir“ eru – ég hef séð eitthvað
um þetta í uppspunadálkum DV , en ekki hefur hvarflað að mér að
fara til starfa í utanríkisþjónustunni og enginn samstarfsmaður
minn hefur haft orð á því við mig, hvorki meðal ráðherra né þing-
manna. Mér datt helst í hug, þegar ég heyrði þetta í sjónvarps-
fréttunum, að nú væri einhver spunameistarinn að leiðrétta eigin
ósannindi og nota veikindi Davíðs sem átyllu til þess.

Ég nefni þetta hér lesendum síðu minnar til varnaðar – að þeir
taki ekki of mikið mark á öllum þessum heimildarlausu vangavelt-
um í fjölmiðlum. Af  reynslu minni vegna mála, sem ég gjörþekki,
veit ég, að órökstuddar fullyrðingar um menn og málefni virðast
eiga of greiða leið í gegnum ritstjórnarsigti sumra fjölmiðla.“

(Björn Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra um fullyrðingar
í fjölmiðjum um að margir hafi búist við því að hann hyrfi úr ríkis-
stjórn í haust.)

,,Okkur er sagt að auðlindir hafsins séu sameign þjóðarinnar.
Það segja þeir á Alþingi. Í kaffistofunni í bæ Jóns Sigurðssonar
er hlegið gleðisnauðum hlátri að þessari öfugmælavísu. Stað-
reyndirnar hér vestra tala sínu dapra máli.“ Viðkoma Hrafns
Jökulssonar á Hrafnseyri við Arnarfjörð leiddi til þankagangs
um réttlæti í Fréttablaðinu síðastliðinn mánudag. Í góða veðrinu
blasti Arnarfjörðurinn við honum, glampandi fagur: ,,En það er
enginn bátur á sjó. Ekki í dag, ekki í gær. Og varla á morgun.“

,,Eftir að kvótakerfið í sjávarútvegi breyttist úr því að vera
eingöngu fiskveiðistjórnunarkerfi og varð að markaðskerfi
snemma árs 1990 með lögum sem heimiluðu frjálst framsal
aflaheimilda hefur greinin blómstrað sem aldrei fyrr – en nú á
eigin forsendum. Sjávarútvegur er þróttmikil atvinnugrein en
ekkert frekar ,,undirstaða“ hagkerfis okkar en aðrir atvinnuvegir“
(Fréttabl.13.ág.) Að sjávarútvegurinn blómstri nú ,,sem aldrei
fyrr“ hljómar í flestra eyrum á sama hátt og öfugmælavísan sem
hlegið var að í bæ Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. En í hverju
skyldi þessi mikla gróska að mati leiðarahöfundar Fréttablaðsins
felast? Samþjöppun eignarhalds? Varla í skuldsetningu greinar-
innar, sem aldrei fyrr? Fróðlegt væri ef upplýst yrði hvað verð-
bréfamarkaðsskráning fyrirtækjanna, sem öllu átti að bjarga,
hefur kostað fiskvinnslufyrirtækin, sem nú hafa kosið að tryggja
starfsemina í heimabyggð, með því að kaupa sig út af markaðn-
um? Í sumum tilfellum munu fyrirtækin hafa orðið að skuldsetja
sig svo milljörðum króna nemur, við innlausn hlutabréfa, til að
tryggja að rétturinn til fiskveiða verði ekki hrifsaður frá þeim.
Þessir fjármunir hafa runnið beint úr greininni í vasa einstaklinga;
fyrir réttindi sem ríkisvaldið færði þeim á silfurfati á sínum tíma.

,,Hvað er hægt að gera?“ spurði roskna kennslukonan sem
deildi áhyggjunum með Hrafni. Hrafn segir málið ekkert sér-
staklega flókið, því það snúist um réttlæti: ,,Hefði Jón Sigurðsson
horft aðgerðalaus á þorpin á Vestfjörðum sofna, eitt af öðru?
Hefði Jón Sigurðsson þolað að lífsbjörg þorpanna hefði sogast
burt í nafni hagræðingar, en svo er það kallað þegar sægreifarnir
okkar þurfa að auka hjá sér gróðann?“ spyr Hrafn á móti eðli-
legri spurningu kennslukonunnar. ,,Á þessum fallega sunnudegi
á Hrafnseyri við Arnarfjörð erum við helst á því að Jón forseti
hefði barið í borðið, og heimtað hlutinn sinn og Vestfirðinga,“
er niðurstaða Hrafns Jökulssonar og sessunauta hans á heimaslóð
Jóns forseta.

Hvað sem vangaveltum um hugsanlegar gjörðir forsetans líð-
ur fara engar sögur af því að borð hafi gefið sig á límingum eða
látið ásjá á annan veg við áherslutakta vestfirskra þingmanna til
leiðréttingar á mesta óréttlæti Íslandssögunnar, gjafakvótakerf-
inu. s.h.

Heimastjórnarhátíð alþýðunnar haldin á Ísafirði um helgina

Kyndilhlaup frá öllum byggð-
arkjörnum í fjórðungnum

Ákveðið hefur verið að efna
til kyndilhlaups á Heima-
stjórnarhátíð alþýðunnar, sem
haldin verður um helgina.
Hlaupið verður með logandi
kyndla frá öllum byggðarlög-
um á norðanverðum Vestfjörð-
um til Ísafjarðar, þar sem
kveiktur verður eldur í upphafi
hátíðarinnar. Búist er við að
hundruð manna taki þátt í
hlaupinu.

Hermann Níelsson íþrótta-
kennari á Ísafirði hefur unnið
að undirbúningi kyndilhlaups-
ins. Hann segir undirbúning-
inn í samvinnu við ungmenna-

og íþróttafélög á hverjum stað.
„Meiningin er sú að tendraður
verði eldur á Þingeyri, Flat-
eyri, Suðureyri, Bolungarvík,
Súðavík og Ísafirði. Hlaupið
verður síðan með eldinn í
hverju byggðarlagi og þaðan
til Ísafjarðar. Þar munu kyndl-
arnir mætast og á Silfurtorgi
verður síðan kveiktur eldur
sem loga mun á meðan dag-
skrá hátíðarinnar stendur. Við
höfum haft samband við for-
ystumenn íþróttafélaganna á
hverjum stað og undirtektir
hafa verið mjög góðar.“ segir
Hermann.

„Stefnan er sú að ungir sem
aldnir hlaupi spöl með kyndil-
inn hver á sínum stað. Takist
vel til gætu þátttakendur skipt
hundruðum. Með því viljum
við sameina alla íbúa hina
gömlu Ísafjarðarsýslna og
gesti þeirra til að minnast sjálf-
stæðisbaráttu íslensku þjóðar-
innar. Allir þátttakendur í
hlaupinu fá að launum sérsleg-
inn minnispening sem stað-
festingu á þátttöku í hlaupinu.
Minnispeninginn mun forseti
Íslands, Ólafur Ragnar Gríms-
son, afhenda við hátíðarhöldin
á Silfurtorgi.“ segir Hermann.

„Eldurinn táknar framfara-
hug og djörfung aldamótakyn-
slóðarinnar sem stóð í forystu
fyrir sókn landsmanna til þjóð-
frelsis og efnahagslegra fram-
fara. Ungmennafélögin sem
stofnuð voru á fyrstu árum
heimastjórnar höfðu áhrif á
menningu landsins og uppvax-
andi æsku. Baráttumál félag-
anna voru nátengd sjálfstæðis-
kröfum þjóðarinnar og sókn
alþýðu manna til aukinnar
menntunar og þroska og því lá
það beinast við að efna til
þessa hlaups í samvinnu við
ungmennafélagshreyfinguna“

33.PM5 12.4.2017, 10:296
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YFIRMAÐUR UMHVERFISSVIÐS
Auglýst er laust til umsóknar staða
yfirmanns umhverfissviðs Ísafjarðar-
bæjar. Æskilegt er að nýr yfirmaður
geti hafið störf sem fyrst.
Leitað er eftir einstaklingi með verk-
fræði- og/eða tæknimenntun og starfs-
reynslu á þeim sviðum. Þekking á
málefnum sveitarfélaga og verkefn-
um er að rekstri sveitarfélaga lúta er
æskileg. Viðkomandi þarf að vera
búinn leiðtogahæfileikum, vera sjálf-
stæður í vinnubrögðum og hafa hæfni
til mannlegra samskipta.
Megin verkefni:
Yfirmaður ber ábyrgð á rekstri um-
hverfissviðs og þeirra stofnana, sem
undir það heyra. Hann hefur umsjón
með skipulags- og byggingarmálum.
Hann annast ráðningar lausamanna
til þeirra starfa, sem undir hann heyra,
í samráði við bæjarstjóra og bæjarráð.
Yfirmaður hefur umsjón með fram-
kvæmdum bæjarsjóðs og stofnana
hans og viðhaldi allra mannvirkja á
vegum þessara aðila og annast tilheyr-
andi áætlanagerð.
Frekari upplýsingar um starfið veita
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri og
Sigurður Mar Óskarsson, bæjartækni-
fræðingur í síma 450 8000. Jafnframt
eru upplýsingar um starfið og útdrátt-
ur úr starfslýsingu á heimasíðu Ísa-
fjarðarbæjar, www.isafjordur.is
Umsóknir skulu sendar bæjarskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1,
400 Ísafirði, merktrar bæjarstjóra.
Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2004.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

VERKEFNASTJÓRI Á TÆKNIDEILD
Laust er til umsóknar starf verkefna-
stjóra á tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Leitað er að starfsmanni með háskóla-
menntun á byggingarsviði eða sam-
bærilega menntun.
Megin verkefni:
Umsjón með fasteignum Ísafjarðar-
bæjar, umhverfismál, eftirlit og um-
sjón verklegra framkvæmda.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigurður Mar Óskarsson, bæjartækni-
fræðingur, í síma 450 8000.
Á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.
isafjordur.is má finna nánari upplýs-
ingar um starfið ásamt gagnlegum
upplýsingum um Ísafjarðarbæ.
Skriflegar umsóknir berist bæjarskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1,
400 Ísafirði, merktar bæjartæknifræð-
ingi.
Umsóknarfrestur er til 26. ágúst 2004.

Bæjartæknifræðingur
 Ísafjarðarbæjar.

Nokkrar götur og gangstígar
á Ísafirði voru malbikaðar í
sumar auk þess sem Skutuls-
fjarðarbrautin var malbikuð.
Malbikið var kærkomin fram-
för frá klæðningunni sem und-
anfarin ár hefur ráðið ríkjum í
slitlagsmálum og hefur haft í
för með sér breytingu á mögu-
leikum hjólaskautafólks til
þess að stunda íþrótt sína en í
sumarblíðunni að undanförnu
hefur mátt greina mikinn
fjölda þeirra á ferð. Þar sem
gangstéttum og gangstígum
sleppir hefur hjólaskautafólkið
notað akbrautirnar og á það
sérstaklega við um Skutuls-
fjarðarbrautina.

Nokkrir ökumenn hafa haft
samband við blaðið og kvartað
undan hjólaskautafólki á Skut-

ulsfjarðarbrautinni og talið það
í sumum tilfellum plássfrekt á
akbrautinni. Hefur verið nefnt
að fólk skauti samhliða á ak-
braut og trufli þannig umferð
ökutækja. Sérstaklega hafa
verið nefndir þeir vegarkaflar
á Skutulsfjarðarbraut þar sem
framúrakstur er nú bannaður.

Hlynur Snorrason, lögreglu-
fulltrúi hjá lögreglunni á Ísa-
firði, segir í samtali við blaðið
að sömu reglur gildi um hjóla-
skautafólk og gangandi veg-
farendur. Í umferðarlögum
segir að gangandi vegfarandi
skuli nota gangstétt, gangstíg
eða þann hluta vegar, sem ligg-
ur utan akbrautar (vegaröxl).
Ef ekki er gangstétt, gangstíg-
ur eða vegaröxl meðfram vegi
má nota akbraut. Skal þá að

jafnaði gengið við vinstri veg-
arbrún í gönguátt og ekki fleiri
en tveir samhliða. Lögin kveða
því skýrt á um að gangandi og
einnig skautandi vegfarendur
skuli skauta og ganga á móti
umferð.

Strangt til tekið mætti hjóla-
skautafólk ekki nota Skutuls-
fjarðarbrautina þar sem til
staðar er vegöxl en Hlynur
segir það anda umferðarlag-
anna að gera öllum kleyft að
komast leiðar sinnar og því sé
ekki hægt að amast við því
þótt hjólaskautafólk noti mal-
bikið svo fremi að fólk taki
tillit til annarra vegfarenda.
Umferðarlögin leggja öku-
mönnum líka skyldur á herðar
gagnvart gangandi vegfarend-
um því í lögunum segir að

ökumaður, sem mætir eða ekur
fram hjá gangandi vegfaranda,
skuli gefa honum tíma til að
víkja til hliðar og veita honum
nægilegt rými á veginum.

Þrátt fyrir ákvæði laganna
þar sem segir að gangandi veg-
farendur geti verið tveir sam-
hliða segir Hlynur að hjóla-
skautafólk verði að taka það
með í reikninginn að það taki
mun meira pláss en gangandi
fólk og því sé ekki rétt að fólk
skauti samhliða á akbrautum
því það skapi óneitanlega
aukna slysahættu.

Virðist því í þessu máli sem
öðrum í umferðinni að þar
gildi sú gullvæga regla að sýna
tillitssemi í hvívetna.

– hj@bb.is

Sömu reglur gilda fyrir gangandi
vegfarendur og hjólaskautafólk

Ökumenn kvarta yfir hjólaskautafólki á Skutulsfjarðarbraut

Endurnýjun gólfefna í Grunnskólanum á Suðureyri

Þörf er á viðbótarfé
Þörf er á viðbótarfjár-

magni vegna endurnýjunar
gólfefna í Grunnskólanum á
Suðureyri. Á fundi fræðslu-
nefndar Ísafjarðarbæjar fyrir
skömmu var lagt fram bréf
Magnúsar S. Jónssonar

skólastjóra þar sem óskað er
eftir fjarmagni til að unnt sé
að ljúka verkinu í einu lagi, en
upphaflega var áætlað að
vinna það að hluta.

„Ég var að óska eftir auka-
fjármagni til að hægt væri að

klára allt verkið í einu en um
er að ræða endurnýjun á tepp-
um í miðbyggingunni sem eru
orðin 25 ára gömul“, segir
Magnús.

Samkvæmt útreikningum
tæknideildar Ísafjarðarbæjar

vantar rúmlega 900.000 kr.
til að unnt sé að ljúka verkinu
í heild. Fræðslunefnd fól
Magnúsi að vinna að lausn
að málinu í samvinnu við
tæknideild.

– thelma@bb.is

Framkvæmdir standa nú yfir
af fullum krafti í Bræðratungu
í Tungudal. Verið er að breyta
húsinu í hefðbundið íbúðar-
húsnæði en í tvo áratugi var
það þjónustumiðstöð fatlaðra
á Vestfjörðum. Átta íbúðir
verða í húsunum tveimur, fjór-
ar í hvoru og áætlað er að þær
verði tilbúnar fyrir jól.

„Þetta er afskaplega vandað
hús og íbúðirnar verða stórar
og skemmtilegar “, segir Lárus
Einarsson, húsasmíðameistari
og núverandi eigandi Bræðra-
tungu. „Er húsið fór á sölu þá
ákvað ég að kaupa það einkum
vegna þeirra hlýju tilfinninga
sem ég ber til nafnsins en faðir
minn ólst upp á jörð með sama

nafni í Dýrafirðinum sem enn
er í eigu fjölskyldunnar“, segir
Lárus.

Minnsta íbúðin er 94,6 fer-
metrar en sú stærsta 148,2 fer-
metrar. Þá eru pípulagningar-
menn og rafvirkjar væntan-
legir eftir helgi til að hefja
verk sín, en annað húsið er
enn í notkun og verður afhent

15. september. Þess má geta
að nær allir iðnaðarmenn sem
koma að verkinu eru heima-
menn.

Bræðratunga ber nú heitið
Skógarbraut 3 og 3A. Teikn-
ingar af íbúðunum og nánari
upplýsingar liggja frammi á
fasteignasölu Tryggva Guð-
mundssonar. – thelma@bb.is

Bræðratungu breytt úr þjónustumiðstöð í íbúðarhúsnæði

Átta íbúðir verða í húsinu

Lárus Einarsson húsasmíðameistari stendur í ströngu þessa dagana við framkvæmdirnar.
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Vetnisvædd
framtíð í
Kaliforníu
norðursins
– rætt við Dóru Hlín Gísladóttur, nýút-

skrifaðaðan efnaverkfræðing, sem komin
er til starfa á heimaslóðum á Ísafirði

Dóra Hlín Gísladóttir tók nýverið við starfi
framkvæmdastjóra hins nýstofnaða fyrirtækis

Agar ehf. á Ísafirði, sem er ætlað að þjónusta
sjávarútvegsfyrirtæki, svo og fleiri aðila þegar

fram líða stundir, með ýmsar mælingar sem
áður fóru fram hjá Rannsóknastofnun fiskiðn-

aðarins á Ísafirði. Í vor lauk hún B.Sc. prófi í
efnaverkfræði frá Háskóla Íslands en námið sótti

hún að hluta til University of California Santa
Barbara í Bandaríkjunum. Dóra Hlín er fædd og

uppalin á Ísafirði, Vestfirðingur í báðar ættir,
dóttir hjónanna Gísla Jóns Hjaltasonar og Önnu
Kristínar Ásgeirsdóttur. Hún lauk stúdentsprófi

frá Menntaskólanum á Ísafirði og varð jafn-
framt dux scholae árið 2000. Eftir spænskunám í

Salamanca á Spáni lá leiðin í verkfræðideildina
þar sem, ótrúlegt en satt, hún sat á skólabekk í
fríðum hópi ungs og metnaðarfulls kvenfólks.

Í sumardvölum á Ísafirði meðfram námi hefur
hún fengist við fjölbreytt verkefni á ýmsum

sviðum tengdum sjávarútvegi, m.a. hjá útibúi
Hafrannsóknastofnunar og hjá 3X-Stáli þar sem
hún rannsakaði örverur í fiskikörum. Segja má

því að starfið hjá Agar sé rökrétt framhald í ljósi
menntunar og reynslu og skemmtilegt dæmi um

það þegar þarfir fyrirtækjanna á svæðinu og
námsfólksins fara vel saman. Sjálf segist Dóra
Hlín hafa verið mjög heppin, rétt manneskja á
réttum tíma. Ári fyrr hefði hún ekki verið búin

að ljúka námi og ári seinna hefði hún e.t.v. verið
komin í framhaldsnám.

mælingar og þjónustustarf-
semi sem var áður hjá Rf.
Þannig er ég búin að vera að
koma mér inn í starfsemina
sem var þar áður en síðan bæt-
ist vafalítið eitthvað við.“

– Eins og komið hefur fram
er Agar í eigu þriggja sjávar-
útvegsfyrirtækja við Ísafjarð-
ardjúp, Hraðfrystihússins-
Gunnvarar, Miðfells og
Bakkavíkur sem öll starfrækja
rækjuvinnslu. Þessi starfsemi

hefur stundum verið nefnd
þjónustumælingar í umræð-
unni, en hvað er það í rauninni
sem þið gerið?

„Við fáum sýni úr rækju-
verksmiðjunum sem tekin eru
á hverjum degi og mælum.
Eins skoðum við allar afurðir
sem fara frá verksmiðjunum
og mælum fjölda t.d. saurkólí-
gerla, heildarfjölda örvera,
salmónellu, listeríu, staphyl-
ococcus aureus og saltmagn.
Síðan mælum við svokallað
TVN, sem eru reikulir basar, í
afurðum fiskvinnslustöðv-
anna. Svo höfum boðið upp á
svokallaðar þrifamælingar en
þá erum við að kanna hversu
vel vinnsluhúsinu eru þrifin.
Þetta er gert með tvennum
hætti. Bæði  með svokölluðum
ATP-penslunum sem sýna líf-
rænar leifar og eins með því
að rækta upp sýni í rotac-skál-
um.“

– Má því segja að þið sinnið
því að vera rannsóknastofa fyr-
ir þessi fyrirtæki?

„Já.“
– Og er nóg að gera?
„Jú, verkefnastaðan er ágæt

en síðan er hugmyndin að

víkka út starfsemina og sækja
verkefni inn á fleiri svið. Við
erum rannsóknastofa og getum
sinnt því sem að höndum ber.“

– Er það kostur hvað þetta
varðar að reka starfsemina í
einkafyrirtæki? Rf hefur vænt-
anlega átt erfitt með að athafna
sig á markaðinum vegna sam-
keppnissjónarmiða, eða hvað?

„Jú, það er vissulega kostur.
Á sínum tíma er Rf sett á fót
til að sinna sjávarútveginum
og sáu einir um að þjónusta
allt landið. Á sama hátt sá
Rannsóknaþjónusta landbún-
aðarins um að þjónusta þá at-
vinnugrein. Núna eru að koma
upp einkareknar rannsókna-
stofur sem geta sinnt fjöl-
breytilegum verkefnum en við
höfum sérhæft okkur í sjávar-
útveginum og erum með fag-
gildingu á því sviði. Starfsem-
in er hönnuð utan um þjónustu
við sjávarútveginn en allir veg-
ir eru opnir. Fyrst og fremst
ætlum við að beina sjónum
okkar að matvælaframleiðslu.“

Reynslan gagnlegReynslan gagnlegReynslan gagnlegReynslan gagnlegReynslan gagnleg

– Eru ekki kröfur um eftirlit

með matvælaframleiðslu frek-
ar að aukast en hitt?

„Jú, það er óhætt að segja
að sífellt séu gerðar meiri kröf-
ur um ýmiskonar mælingar og
eftirlit. Kaupendur eru alltaf
að verða kröfuharðari og skað-
inn sem hlýst ef eitthvað kem-
ur upp í gæðamálunum verður
sífellt meiri. Það má segja að
það verði sífellt dýrara að
lenda í tjóni.“

– Fyrirtækin sem standa að
Agar vildu halda þjónustunni
hér á svæðinu og voru tilbúin
til að stofna fyrirtæki sjálf til
að svo yrði.

„Já, þau vildu frekar gera
þetta sjálf en að missa þjón-
ustuna út af svæðinu.“

– Skiptir miklu fyrir þessi
fyrirtæki að vera í nálægð við
rannsóknaþjónustu?

„Aðallega er það sveigjan-
leiki og hröð þjónusta sem
menn telja sig frekar geta feng-
ið með því að vera með rann-
sóknastofu á staðnum. Þeir
vilja geta dottið inn með sýni
fyrirvaralaust og fengið þau
afgreidd strax. Það er auðveld-
ara fyrir þá en að eltast við
flug þótt auðvitað séu sam-

göngur engin hindrun í þessum
efnum. T.d. eru ýmiskonar sýni
héðan af svæðinu send suður
til rannsóknar án nokkurra
vandkvæða – sum sýni þarf
reyndar að rannsaka innan
nokkurra klukkustunda svo ef
það er ófært í flug lengi gætu
þau spillst.“

– Þú kemur í þetta starf mjög
fersk úr námi í efnaverkfræði
en ert e.t.v. ekki ókunnug
starfsumhverfinu?

„Ég vann tvö sumur hjá Haf-
rannsóknastofnun, sem er fjar-
skylt þó það tilheyri sjávarút-
veginum, enda má segja að
þar sé verið að fjalla um fiskinn
áður en hann er veiddur. Ann-
að sumarið vann ég aðeins fyr-
ir Rf og sá um sýnatöku og
síðan vann ég að verkefni fyrir
3X-Stál varðandi örverur í
fiskikörum eitt sumarið. Þann-
ig má segja að maður hafi setið
í nokkrum hornum tengdum
sjávarútveginum á Ísafirði.“

Á réttum staðÁ réttum staðÁ réttum staðÁ réttum staðÁ réttum stað
á réttum tímaá réttum tímaá réttum tímaá réttum tímaá réttum tíma

– Skiptir máli fyrir þig að
hafa fengið tækifæri til að afla

Sinnir því semSinnir því semSinnir því semSinnir því semSinnir því sem
að höndum berað höndum berað höndum berað höndum berað höndum ber

Dóra Hlín kom heim eftir
miðjan júní og tók þá fljótlega
við starfinu.

– Og ertu orðin öllum hnút-
um kunnug?

„Já, ég er komin ágætlega
inn í starfið. Þetta er nýtt fyrir-
tæki en byggir á gömlum
grunni. Við sjáum um allar
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þessarar reynslu?
„Vissulega skiptir það máli,

en ef maður byggi ekki að
þessari reynslu, þá hefði
maður örugglega reynt eitt-
hvað annað sem e.t.v. væri
ekki síður gagnlegt. Þannig
kæmi sér t.d. vel í þessu starfi
að hafa meiri reynslu úr við-
skiptalífinu því að þetta er
sjálfstætt fyrirtæki og hér þarf
að leysa ýmis rekstrarleg mál
samhliða rannsóknavinnunni.
Auðvitað hjálpar mér mjög
mikið sú reynsla sem ég hef
en ég get ekki sagt að önnur
reynsla myndi ekki gera það
líka – starfið er svo fjölbreytt.
Mér finnst þó ekki síst gagn-
legt að hafa tekið þátt í at-
vinnulífinu hér fyrir vestan og
vera aðeins inni í því hver er
hvað og hvað er hvers.“

– Stundum virðast samfé-
lögin á landsbyggðinni í vissri
sjálfheldu, eins og t.d. hér á
Vestfjörðum, að menntaða
fólkið vantar störf til að geta
sest að og fyrirtækin vantar
oft sérmenntað fólk, en það er
eins og vinnumarkaðurinn sé
svo lítill að erfitt sé að para
þessar þarfir saman á hverjum
tímapunkti. Heldurðu að það
skipti einhverju máli gagnvart
ungu fólki sem er að ljúka
námi, upp á að það þiggi störf
á landsbyggðinni, að það hafi
starfsreynslu úr heimabyggð
og hafi t.d. fengið tækifæri til
að spreyta sig þar meðfram
námi?

„Já, það held ég. Aðalreyn-
slan sem skiptir máli fyrir mig
er að hafa unnið áður á Ísafirði.
Þannig er ekki endilega aðal-
atriðið að ég kunni að mæla
gerla eða hafi unnið hjá ákveð-
nu fyrirtæki. Heldur skiptir
máli að hafa unnið í þessu
umhverfi t.d. upp á að kynna
mig.

Ég var líka svolítið heppin
að vera á réttum stað á réttum
tíma. Ég er að útskrifast akkúr-
at núna þegar fyrirtækið er
stofnað og var tilbúin að koma,
sem ég hefði ekki verið í fyrra-
sumar. Það hefði einfaldlega
ekki gengið.“

Nám í sól og sumarylNám í sól og sumarylNám í sól og sumarylNám í sól og sumarylNám í sól og sumaryl

– Staðalmyndin sem oft er
dregin af verkfræðinni er að
hún sé mikið hörkunám og
stærðfræðin sé þar í fyrirrúmi.
Ég á nú ekki von á að dúx frá
MÍ eigi í miklum vandræðum
með hana en staðalmyndin af
verkfræðinemanum er kannski
frekar af slánalegum og fölleit-
um karlkynsverum en þokka-
fullum stúlkum. Hvernig var
þetta í raun?

„Þetta er ekki ósvipað þeim
hugmyndum sem ég hafði
fyrirfram en þær reyndust ekki
á rökum reistar. Í efnaverk-
fræðinni vorum við tíu og þar
af einungis tveir strákar. Auð-
vitað er þetta eins venjulegt
fólk og í líffræði, ensku eða
sögu.“

– En er mikil harka í nám-
inu?

„Já, þetta er bölvað puð.“
– Og gerir kröfu um langa

daga.
„Og lítinn svefn.“
– Aðstæður efnaverkfræði-

nema eru sérstakar hvað það

varðar að það er ekki hægt
ljúka náminu á Íslandi heldur
þarf að sækja hluta kennsl-
unnar til útlanda. Hvernig fer
það fram?

„Deildin er nýstofnuð, þ.e.
efnaverkfræði innan verk-
fræðideildar, en síðan er hægt
að læra efnafræði með verk-
fræðiáherslu í efnafræðideild.
Á þessu er blæbrigðamunur
en ég ákvað að setjast í verk-
fræðideildina. Nám til B.Sc.
prófs er sex annir en deildin
treysti sér ekki til að kenna
sérhæfðustu námskeiðin og
samdi því við háskóla í Minne-
sota í Bandaríkjunum um að
taka á móti nemendum frá Ís-
landi á lokaönninni. Aðallega
stafar þetta af því að verk-
fræðideildin hefur ekki yfir
nauðsynlegum tækjabúnaði að
ráða og síðan er ekki til staða
prófessors í efnaverkfræði.

Þannig fór reyndar  að samn-
ingnum var rift þegar ég var á
öðru ári og því vorum við svo-
lítið í lausu lofti. Þá var ekkert
annað að gera en að nýta þá
skiptinemasamninga sem Há-
skóli Íslands er aðili að og
þannig gátum við tekið loka-
áfangana í University of Cali-
fornia Santa Barbara eða
UCSB eins og hann er yfirleitt
kallaður.

Við vorum fjórar af íslensku
efnaverkfræðinemunum sem
settumst þar á skólabekk og
lukum fimm efnaverkfræði-
áföngum.“

– Væntanlega hefur ekki
væst um ykkur í Kaliforníu?

„Nei, það var alls ekki slæmt
að vera þar í sól og sumaryl
yfir svartasta skammdegið.
Skólinn er líka mjög góður og
það var sérstaklega gaman að
komast loksins í sérhæfða
efnaverkfræðiáfanga. Við
þurftum að leggja okkur mjög
hart fram en það var gaman.“

Barist við freistingarBarist við freistingarBarist við freistingarBarist við freistingarBarist við freistingar
– Mörgum dettur í hug sam-

nefnd sápuópera þegar minnst
er á Santa Barbara. Hvernig
var að vera þar?

„Það er frekar ríkt fólk sem
býr þarna og má segja að borg-
in sé í háum klassa. Þarna er
mjög fallegt, mikill gróður og
langar strendur. Skólinn er í
stórum kampus í útjaðri borg-
arinnar – það tekur 20 til 30
mínútur að labba lóðina enda
á milli og nær allir ferðuðust
um á hjólum. Síðan voru alls
kyns íþróttavellir á lóðinni,
m.a. tennisvellir, blakvellir,
körfuboltavellir, fótboltavöll-
ur og þrjár sundlaugar, svo á
vissan hátt minnti þetta um-
hverfi e.t.v. meira á heilsuhæli
en háskóla. Að auki er mark-
aður inni á skólalóðinni og
veitingastaðir svo að skólinn
er eins og þorp innan borgar-
innar.“

– Hvernig er mannlífið í
Kaliforníu. Maður heyrir mik-
ið talað um sílíkon og bótox,
eru allir með stór brjóst og
hrukkulaus enni?

„Mér fannst maður sjá mjög
mikið af grönnu og fallegu
fólki sem naut þess að ganga
um fáklætt í sólinni en mér
fannst fólkið hvorki vera með
stærri brjóst né sléttari enni en

Íslendingar. Því er hins vegar
ekki að neita að hvers kyns
heilsumál eru mjög ofarlega á
baugi í Kaliforníu. Það eru
allir úti að hlaupa og maður
sér hvergi reykingamann,
a.m.k. ekki í Santa Barbara.
Þarna er annar hver maður
grænmetisæta og heilsuhitt og
heilsuþetta á boðstólum. Þann-
ig varð maður meira var við
þessa heilsuumræðu en að það
væru allir að spá í lýtaaðgerð-
ir.“

– Íslenskir námsmenn eiga
því að venjast að liggja yfir
bókunum á köldum vetrardög-
um þegar hríðarbyljir geisa og
e.t.v. ekki annað betra að hafa
fyrir stafni en að sinna lær-
dómnum. Það hljóta að vera
átök að halda sig við efnið
með sólina, sjóinn og allar
freistingarnar bíðandi utan við
dyrnar í Kaliforníu.

„Það var frekar erfitt. Þetta
var náttúrlega allt nýtt og
spennandi og okkur langaði
mest til að fara niður á strönd
eða út að skoða okkur um. Frá
áramótum og fram á sumar
eru tvær annir í UCSB. Þá
fyrri vorum við með mjög stífa
dagskrá en þá seinni vorum
einungis í tveimur efnaverk-

fræðiáföngum en þurftum að
fylla upp í þá seinni af því að
við vorum skiptinemar. Þá
sættum við færis og skráðum
okkur í sund, tennis og fleira
skemmtilegt. Við náðum að
leika okkur aðeins og skemmt-
um okkur alveg konunglega.“

Álverin kjörinnÁlverin kjörinnÁlverin kjörinnÁlverin kjörinnÁlverin kjörinn
vettvangurvettvangurvettvangurvettvangurvettvangur

– Nú státar Kalifornía af
mörgum háskólum í sérflokki
á heimsvísu. Hvernig leist þér
á menntakerfið?

„Ég hef náttúrlega bara
reynslu af einum skóla en mér
fannst hann mjög góður. Efna-
verkfræðideildin er reyndar
virkilega góð og prófessorarnir
voru mjög fínir og höfðu virki-
legan áhuga á því sem þeir
voru að gera. Skólinn er sterk-
ur og maður fann það mjög
vel. Fólki er líka haldið mjög
vel við efnið. Fyrri önnina vor-
um við að læra hátt í tuttugu
tíma á sólarhring.“

– Kalifornía er langt í burtu
frá Íslandi og væntanlega er
mörgu öðruvísi farið þar en
hér, eða hvað?

„Jú, auðvitað er margt öðru-
vísi en fyrst þegar ég kom út

kom mér eiginlega mest á
óvart hvað margt er svipað og
á Íslandi. Þarna voru t.d. svip-
aðir veitingastaðir, svipuð
tíska og fólkið ekki svo ólíkt.
Þegar ég var svo búin að venj-
ast þeirri hugsun að það væri
allt eins, þá fór ég að sjá hvað
var samt margt ólíkt.“

– Þannig er kannski ekki
eins margt ólíkt milli menn-
ingar Íslands og Bandaríkj-
anna og við höldum?

„Að minnsta kosti er munur-
inn ekki svo mikill á milli Ís-
lands og Kaliforníu en menn-
ingin þar er gjörólík því sem
gerist víða annars staðar í
Bandaríkjunum. Ég held ein-
faldlega að Íslendingar hafi
tileinkað sér ótrúlega margt úr
glamúr-lífinu í Kaliforníu. Við
virðumst drekka í okkur sömu
tískustrauma og fólkið þar. Ég
hélt t.d. að fatatískan yrði ólík-
ari milli landanna en síðan
reyndist hún mjög lík, þó að
vitaskuld sé fólk léttklæddara
þar ytra. Það hefur svo sem
lengi verið sagt að Íslendingar
séu frekar amerískir í háttum
og það er rétt að mörgu leyti.
T.d. er margfalt meira úrval af
ýmsum alþjóðlegum skyndi-
bitastöðum í Reykjavík en í

mörgum mun stærri borgum í
Evrópu. Með dálítilli einföld-
un mætti e.t.v. kalla Ísland
Kaliforníu norðursins.“

– Hvernig er svo framtíð
efnaverkfræðinga á Íslandi?

„Það er margt sem kemur
til greina fyrir efnaverkfræð-
inga að fást við í framtíðinni,
t.d. eru margvísleg áform uppi
um virkjun orku landsins og
efnaverkfræðingar koma ekki
síst að notum við nýtingu jarð-
varma. Svo eru álverin kjörinn
starfsvettvangur og síðan
finnst mér vetnisvæðingin
geysilega spennandi. Auðvit-
að er ekki eins knýjandi þörf
að taka upp vetni sem orku-
gjafa hér á Íslandi eins og þar
sem olía og kol eru t.d. notuð
til húshitunar. En vegna smæð-
ar samfélagsins hér gæti það
hentað vel til að þróa vetnis-
samfélag. Sérstaklega þætti
mér það nú skemmtilegt ef
Vestfirðingar gætu komið að
því verkefni með einhverjum
hætti“, sagði Dóra Hlín Gísla-
dóttir, framkvæmdastjóri Agar
ehf. á Ísafirði, sem horfir
björtum augum á heilsusam-
lega og vetnisvædda framtíð í
Kaliforníu norðursins.

– kristinn@bb.is

Jón sigraði í kraftgöng-
unni á Hornströndum

Jón Björnsson frá Ísafirði
sigraði í hinni árlegu

kraftgöngu á Horn-
ströndum sem þreytt var

fyrir stuttu. Fast á hæla
hans kom fjórtán ára
gamall piltur, Döggvi

Ármannsson úr Reykja-
vík og voru þeir tæpa
fjóra tíma á leiðinni.

Gengið var frá Höfn í
Hornvík til Hesteyrar í

Jökulfjörðum og er vega-
lengdin um 23 kílómetrar
á korti og hækkunin sam-

tals ríflega 1000 metrar.
„Þátttakendur voru tólf
og fóru sumir með þau
markmið að bæta tíma

sinn frá fyrra ári en aðrir
með það í huga að vinna

persónulega sigra eða bara
að njóta útsýnisins“, segir
Jóna Benediktsdóttir hjá

ferðaþjónustufyrirtækinu
Hornströndum ehf. sem
stendur fyrir göngunni.

Að lokinni göngu í sólskini
og hita snæddu þátttak-

endur kjötsúpu á Hest-
eyri áður en snúið var

aftur til Ísafjarðar.
– thelma@bb.is

Tólf fræknir göngumenn tóku þátt í kraftgöngunni. Jón Björnsson er annar frá hægri í fremri röð.
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Sveitarstjórn Súðavíkur-
hrepps hefur samþykkt að fela
sveitarstjóra að vinna að stofn-
un frumkvöðlaseturs á Lang-
eyri í samvinnu við Atvinnu-
þróunarfélag Vestfjarða. Jafn-
framt var honum falið að at-
huga með samstarfsmöguleika
við Ísafjarðarbæ og Bolung-
arvíkurkaupstað um mögulega
aðkomu þeirra að rekstri set-
ursins „þar sem ljóst er að það
mun nýtast svæðinu í heild
sinni“, eins og segir í sam-

þykkt sveitarstjórnarinnar.
Einnig var sveitarstjóranum
falið að vinna áfram að hug-
myndum að byggingu tveggja
húsa undir atvinnustarfsemi á
Langeyri.

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps, segir
að um nokkurt skeið hafi verið
unnið að mótun hugmyndar-
innar að frumkvöðlasetrinu í
samvinnu við starfsmenn At-
vinnuþróunarfélags Vest-
fjarða. „Í tengslum við fyrir-

hugaða byggingu atvinnuhús-
næðis á Langeyri vöknuðu
hugmyndir um stofnun frum-
kvöðlaseturs þar. Við teljum
að slík starfsemi geti komið
sér vel fyrir atvinnulífið á
svæðinu og tryggt þannig
byggð. Það er kappsmál allra
sveitarfélaganna á svæðinu og
því var tekin sú ákvörðun að
kanna möguleikana á sam-
starfi við okkar næstu ná-
granna á Ísafirði og í Bolung-
arvík“, sagði Ómar. – hj@bb.is

Leitað eftir samstarfi við
Ísfirðinga og Bolvíkinga

Stofnun frumkvöðlaseturs á Langeyri í undirbúningi

Árni Mathiesen sjávarútvegsráðherra opnaði rannsóknarstofu Rf á Ísafirði

Rannsóknir verða efldar
Árni Mathiesen, sjávarút-

vegsráðherra, opnaði formlega
rannsóknastofu Rannsókna-
stofnunar fiskiðnaðarins á Ísa-
firði í síðustu viku. Rf hefur
starfrækt útibú á Ísafirði um
árabil sem hefur sinnt þjón-
ustumælingum sem nú hafa
verið lagðar af en eins og
kunnugt er hefur einkafyrir-
tæki tekið við starfseminni. Í
staðinn mun Rf starfrækja
rannsóknastofu á Ísafirði og
hefur dr. Þorleifur Ágústsson
verið ráðinn til að veita rann-
sóknastofunni forstöðu.

Fram kom í máli Sjafnar
Sigurgísladóttur, forstjóra Rf.,
við opnunina, að verið er að
vinna að breyttum áherslum í
starfi Rf og felst m.a. í þeim
að ætlunin er að efla rann-
sóknir á Ísafirði, Akureyri og
í Vestmannaeyjum. Í starfi
rannsóknastofunnar á Ísafirði
verður lögð áhersla á rann-
sóknir og þróun á sviði fiskeld-
is. Markmiðið með starfsem-
inni er „að efla og styrkja fisk-
eldi með áherslu á rannsóknir
á fóðri og meðhöndlun sjávar-
tegunda í eldi, eldistækni og
áhrif fóðurs á m.a. vöxt, gæði
og nýtingu frá upphafi eldis-

ferils“, eins og segir í tilkynn-
ingu Rf. Þá er ætlunin að líta
til rannsókna á áhrifum um-
hverfis og meðhöndlunar á af-
komu og vöxt á fyrstu stigum
eldisins.

Fram komi í máli sjávarút-
vegsráðherra að breytingarnar

hjá Rf nú endurspegluðu
breytingar sem ættu sér stað í
umhverfis stofnunarinnar og
sjávarútvegsins. Það hafi al-
drei verið markmið stofnunar-
innar að stunda samkeppni við
einkaaðila sem nú gætu sinnt
margvíslegum mælingum,

m.a. með tilkomu ódýrari
tækjabúnaðar og framfara í
tölvutækni. Árni sagði það

eiga vel við að leggja áherslu
á fiskeldisrannsóknir á Ísafirði
þar sem væru mjög góðar nátt-

úrulegar aðstæður til eldis
sjávarfiska.

– kristinn@bb.is

Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri Rf, ávarpar fundargesti. Í fremstu röð má m.a. sjá þá Ármann Kr. Ólafsson, aðstoðarmann sjávarútvegsráðherra, Árna
M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, dr. Þorleif Ágústsson, forstöðumann rannsóknarstofu Rf á Ísafirði og Vilhjálm Egilsson, ráðuneytisstjóra í sjávarút-
vegsráðuneytinu og fyrrum alþingismann.

Sjöfn Sigurgísladóttir kynnti framtíðarsýn rannsóknarstofu Rf á Ísafirði.
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Heildarútgjöld Ísafjarðarbæjar vegna launa kennara og skólastjórnenda í Grunnskóla Ísafjarðar

Meðallaunin 230 þúsund krónur
Heildarútgjöld Ísafjarðar-

bæjar vegna launa kennara og
skólastjórnenda í Grunnskól-
anum á Ísafirði voru 148 millj-
ónir króna á síðasta ári. Þar
með er ekki talinn launakostn-
aður annarra starfsmanna s.s.
gangavarða heldur einungis
þeirra sem falla undir kjara-
samninga Kennarasambands-
ins.

Ef litið er á heildarlaun þess
hóps voru þau 125,5 milljónir
króna á síðasta ári samkvæmt
upplýsingum sem fengust hjá
Ísafjarðarbæ. Sú tala deilist

niður á u.þ.b 45 ársstöður og
voru því meðal árstekjurnar
tæpar 2,8 milljónir króna eða
rétt rúm 230 þúsund á mánuði.

Það skal áréttað að einungis
er um meðaltal að ræða og
laun mismunandi innan hóps-
ins eftir stöðu, fjölda yfir-
vinnutíma, menntun, starfs-
reynslu og fleiru. Eins og
komið hefur fram eru samn-
ingar kennara lausir og hafa
þeir boðað til verkfalls frá 20.
september. 90% kennara við
Grunnskólann á Ísafirði sam-
þykktu verkfallsboðunina.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Eins og sjá má var vatnssúlan mjög há.

Jarðýtu, sem vann við snjó-
flóðavarnargarðinn við Selja-
landsmúla, var ekið yfir loft-
tæmingarloka á aðalvatnsæð-
inni frá Vestfjarðargöngum til
Ísafjarðar í síðustu viku. Lok-
inn brotnaði af og hlaust af
mjög myndarleg vatnssúla.

Að sögn Jónasar Sigurðs-
sonar, bæjarverkstjóra, var
strax lokað fyrir rennsli um
lögnina og tókst að gera við
hana á skömmum tíma. Var
hluti byggðarinnar á Ísafirði
þó vatnslaus um tíma.

– hj@bb.is

Jarðýta rauf
vatnslögnina

Þrátt fyrir að jarðýtan sé ekki af smærri gerðinni er hún lítil
við hlið vatnssúlu sem myndast við þrýstin frá öllu neysluvatni
Ísfirðinga.
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STAKKUR SKRIFAR

Sameining Vestfjarða
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.

Smáauglýsingar Ný vestfirsk stuttmynd frumsýnd undir berum himni á Heimastjórnarhátíð alþýðunnar

Aldamótaveisla á Ísa-
firði á nýársdag árið 1901

Ný stuttmynd sem Kóme-
díuleikhúsið og Digi-film á
Ísafirði framleiða verður frum-
sýnd á Heimastjórnarhátíð al-
þýðunnar sem fram fer á Silf-
urtorgi nk. laugardagskvöld.
Stuttmyndin var tekin fyrir
skömmu í Faktorshúsinu í
Hæstakaupstað á Ísafirði og
fjallar um aldamótaveislu sem
fram fór á Ísafirði á nýársdag
1901. Leikstjóri myndarinnar
er Elfar Logi Hannesson og
kvikmyndatökumaður er Jó-
hannes Jónsson.

Í sögu Ísafjarðar sem Jón Þ.
Þór ritaði er sagt frá áramóta-
fagnaðinum. „Á nýársdag
1901 var haldin aldamótahátíð
Ísfirðinga. Hún hófst með því,
að gestir söfnuðust saman á
Hotel Nordpolen klukkan hálf
fimm síðdegis, og var þar
dreift sérprentaðri dagskrá há-

tíðarinnar og sérprentuðum
eintökum af kvæðum Hannes-
ar Hafstein „Íslandsljóðum“
(Drottinn, sem veitir frægð og
heill til forna..), sem ort var í
tilefni af aldamótunum, og
„Ísland“ sem Jón Laxdal hafði
samið lag við. Þá var tilkynnt,
hvaða borðdömu hver herra
skyldi hafa og síðan gengið til
bæjarþingshússins, þar sem
sest var að borðum. Á matseðl-
inum voru sex réttir og sín
víntegundin með hverjum,
eins og vera bar.“

Elfar Logi Hannesson, leik-
stjóri myndarinnar, segir að
tilgangurinn með gerð hennar
hafi verið að reyna að skapa
aftur og koma til skila því and-
rúmslofti sem ríkti þegar
Hannes Hafstein flutti hið
fræga aldamótaljóð sitt.

Eins og áður sagði verður

stuttmyndin frumsýnd á Silf-
urtorgi sem teljast verður
óvenjulegur frumsýningar-
staður. Elfar Logi segir að
komið verði fyrir stóru sýning-
artjaldi og myndin sýnd með
aðstoð öflugs skjávarpa og
sýningartjalds sem er fjórir
metrar að hæð. Hann segist
mjög spenntur fyrir þessari
óvenjulegu frumsýningu. Að-
spurður um hvort ekki sé fífl-
dirfska að frumsýna kvikmynd
utandyra segir Elfar Logi að
svo megi auðvitað segja. „Við
treystum hinsvegar á tæknina
og vonum að verkið komist til
skila.“

Leikendur í myndinni eru
15 og myndin um átta mínútur

að lengd. Myndin er svart-hvít
og reynt er að hafa yfirbragð
hennar sem líkast því sem var
á kvikmyndum í árdaga list-
greinarinnar. Meðal annars
munu ísfirskir hljómlistar-
menn leika undir við sýningu
hennar eins og gert var áður
en talmyndin kom til sögunnar
en tónlistin verður blanda af
frumsaminni og eldri tónlist.

„Við reyndum að fanga
þetta augnablik og ætlum að
reyna að koma því til skila á
sem raunverulegastan hátt á
þeirra tíma mælikvarða. Risp-
ur og aðrar skemmdir verða
því til staðar á filmunni eins
og vera ber“, sagði Elfar Logi
að lokum.              – hj@bb.is

Tveir höfðingjar bera saman bækur sínar áður en sest er að borðum í aldamótaveislu Ísfirð-
inga.

Mynd úr einu atriða myndarinnar. Hverjir þarna koma við
sögu kemur í ljós á Silfurtorgi á Heimastjórnarhátíð alþýð-
unnar.

Til sölu er fururúm 210x119 smTil sölu er fururúm 210x119 smTil sölu er fururúm 210x119 smTil sölu er fururúm 210x119 smTil sölu er fururúm 210x119 sm
og 2ja sæta sófi. Upplýsingar íog 2ja sæta sófi. Upplýsingar íog 2ja sæta sófi. Upplýsingar íog 2ja sæta sófi. Upplýsingar íog 2ja sæta sófi. Upplýsingar í
síma 861 8635.síma 861 8635.síma 861 8635.síma 861 8635.síma 861 8635.

Vegna flutninga er til sölu ársgam-Vegna flutninga er til sölu ársgam-Vegna flutninga er til sölu ársgam-Vegna flutninga er til sölu ársgam-Vegna flutninga er til sölu ársgam-
alt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6alt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6alt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6alt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6alt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6
ára. Verð kr. 10 þús. Upplýsing-ára. Verð kr. 10 þús. Upplýsing-ára. Verð kr. 10 þús. Upplýsing-ára. Verð kr. 10 þús. Upplýsing-ára. Verð kr. 10 þús. Upplýsing-
ar í símum 456 4277 eða 456ar í símum 456 4277 eða 456ar í símum 456 4277 eða 456ar í símum 456 4277 eða 456ar í símum 456 4277 eða 456
4114.4114.4114.4114.4114.

Til leigu er 112m² íbúð á FlateyriTil leigu er 112m² íbúð á FlateyriTil leigu er 112m² íbúð á FlateyriTil leigu er 112m² íbúð á FlateyriTil leigu er 112m² íbúð á Flateyri
frá 1. september, 60m² íbúð fráfrá 1. september, 60m² íbúð fráfrá 1. september, 60m² íbúð fráfrá 1. september, 60m² íbúð fráfrá 1. september, 60m² íbúð frá
sama tíma og 88m² íbúð frá 1.sama tíma og 88m² íbúð frá 1.sama tíma og 88m² íbúð frá 1.sama tíma og 88m² íbúð frá 1.sama tíma og 88m² íbúð frá 1.
október. Uppl. í síma 456 7762,október. Uppl. í síma 456 7762,október. Uppl. í síma 456 7762,október. Uppl. í síma 456 7762,október. Uppl. í síma 456 7762,
863 7762 eða 861 8976.863 7762 eða 861 8976.863 7762 eða 861 8976.863 7762 eða 861 8976.863 7762 eða 861 8976.

Til leigu er 110m², 3ja herb.Til leigu er 110m², 3ja herb.Til leigu er 110m², 3ja herb.Til leigu er 110m², 3ja herb.Til leigu er 110m², 3ja herb.
íbúð á eyrinni á Ísafirði. Mögu-íbúð á eyrinni á Ísafirði. Mögu-íbúð á eyrinni á Ísafirði. Mögu-íbúð á eyrinni á Ísafirði. Mögu-íbúð á eyrinni á Ísafirði. Mögu-
leiki á fjórða herberginu. Uppl. íleiki á fjórða herberginu. Uppl. íleiki á fjórða herberginu. Uppl. íleiki á fjórða herberginu. Uppl. íleiki á fjórða herberginu. Uppl. í
síma 456 3357 eða 847 8523.síma 456 3357 eða 847 8523.síma 456 3357 eða 847 8523.síma 456 3357 eða 847 8523.síma 456 3357 eða 847 8523.

Karlmannsúr úr gulli fannst eftirKarlmannsúr úr gulli fannst eftirKarlmannsúr úr gulli fannst eftirKarlmannsúr úr gulli fannst eftirKarlmannsúr úr gulli fannst eftir
Hlíðarvegspúkapartýið. EigandiHlíðarvegspúkapartýið. EigandiHlíðarvegspúkapartýið. EigandiHlíðarvegspúkapartýið. EigandiHlíðarvegspúkapartýið. Eigandi
þess getur nálgast það á Pizza 67þess getur nálgast það á Pizza 67þess getur nálgast það á Pizza 67þess getur nálgast það á Pizza 67þess getur nálgast það á Pizza 67
á Ísafirði.á Ísafirði.á Ísafirði.á Ísafirði.á Ísafirði.

Til sölu er Burton snjóbretti ogTil sölu er Burton snjóbretti ogTil sölu er Burton snjóbretti ogTil sölu er Burton snjóbretti ogTil sölu er Burton snjóbretti og
brettaskór. Lítið notað og í góðubrettaskór. Lítið notað og í góðubrettaskór. Lítið notað og í góðubrettaskór. Lítið notað og í góðubrettaskór. Lítið notað og í góðu
ásigkomulagi. Brettið er hvítt meðásigkomulagi. Brettið er hvítt meðásigkomulagi. Brettið er hvítt meðásigkomulagi. Brettið er hvítt meðásigkomulagi. Brettið er hvítt með
svörtum eðlum. Skór eru nr. 40.svörtum eðlum. Skór eru nr. 40.svörtum eðlum. Skór eru nr. 40.svörtum eðlum. Skór eru nr. 40.svörtum eðlum. Skór eru nr. 40.
Verð kr. 30 þús. Upplýsingar íVerð kr. 30 þús. Upplýsingar íVerð kr. 30 þús. Upplýsingar íVerð kr. 30 þús. Upplýsingar íVerð kr. 30 þús. Upplýsingar í
síma 866 9870.síma 866 9870.síma 866 9870.síma 866 9870.síma 866 9870.

Til sölu er Fender hljóðkerfi, 2xTil sölu er Fender hljóðkerfi, 2xTil sölu er Fender hljóðkerfi, 2xTil sölu er Fender hljóðkerfi, 2xTil sölu er Fender hljóðkerfi, 2x
200w, 8 ráða mixer, statíf undir200w, 8 ráða mixer, statíf undir200w, 8 ráða mixer, statíf undir200w, 8 ráða mixer, statíf undir200w, 8 ráða mixer, statíf undir
hátalara. Lítið notað. Verð kr.hátalara. Lítið notað. Verð kr.hátalara. Lítið notað. Verð kr.hátalara. Lítið notað. Verð kr.hátalara. Lítið notað. Verð kr.
60 þús. Uppl. í síma 849 2443.60 þús. Uppl. í síma 849 2443.60 þús. Uppl. í síma 849 2443.60 þús. Uppl. í síma 849 2443.60 þús. Uppl. í síma 849 2443.

Til leigu er íbúð í Kópavogi áTil leigu er íbúð í Kópavogi áTil leigu er íbúð í Kópavogi áTil leigu er íbúð í Kópavogi áTil leigu er íbúð í Kópavogi á
sanngjörnu verði. Uppl. í símasanngjörnu verði. Uppl. í símasanngjörnu verði. Uppl. í símasanngjörnu verði. Uppl. í símasanngjörnu verði. Uppl. í síma
456 3098 eða 893 8418.456 3098 eða 893 8418.456 3098 eða 893 8418.456 3098 eða 893 8418.456 3098 eða 893 8418.

Tveir kettlingar fást gefins. Uppl.Tveir kettlingar fást gefins. Uppl.Tveir kettlingar fást gefins. Uppl.Tveir kettlingar fást gefins. Uppl.Tveir kettlingar fást gefins. Uppl.
í síma 456 3286.í síma 456 3286.í síma 456 3286.í síma 456 3286.í síma 456 3286.

Vegna flutninga er til sölu ein-Vegna flutninga er til sölu ein-Vegna flutninga er til sölu ein-Vegna flutninga er til sölu ein-Vegna flutninga er til sölu ein-
býlishúsið (Litla býli) að Selja-býlishúsið (Litla býli) að Selja-býlishúsið (Litla býli) að Selja-býlishúsið (Litla býli) að Selja-býlishúsið (Litla býli) að Selja-
landsvegi 85 á Ísafirði. Eignin erlandsvegi 85 á Ísafirði. Eignin erlandsvegi 85 á Ísafirði. Eignin erlandsvegi 85 á Ísafirði. Eignin erlandsvegi 85 á Ísafirði. Eignin er
118m² með kjallara að hluta.118m² með kjallara að hluta.118m² með kjallara að hluta.118m² með kjallara að hluta.118m² með kjallara að hluta.
Húsið er mikið endurbyggt. ÁsettHúsið er mikið endurbyggt. ÁsettHúsið er mikið endurbyggt. ÁsettHúsið er mikið endurbyggt. ÁsettHúsið er mikið endurbyggt. Ásett
verð er kr. 4,9 milljónir. Uppl.verð er kr. 4,9 milljónir. Uppl.verð er kr. 4,9 milljónir. Uppl.verð er kr. 4,9 milljónir. Uppl.verð er kr. 4,9 milljónir. Uppl.
gefur Sigmundir í símum 456gefur Sigmundir í símum 456gefur Sigmundir í símum 456gefur Sigmundir í símum 456gefur Sigmundir í símum 456
5370 eða 865 9669.5370 eða 865 9669.5370 eða 865 9669.5370 eða 865 9669.5370 eða 865 9669.

Til sölu er Lada Samara árg. 91.Til sölu er Lada Samara árg. 91.Til sölu er Lada Samara árg. 91.Til sölu er Lada Samara árg. 91.Til sölu er Lada Samara árg. 91.
Góður bíll, óryðgaður reynslu-Góður bíll, óryðgaður reynslu-Góður bíll, óryðgaður reynslu-Góður bíll, óryðgaður reynslu-Góður bíll, óryðgaður reynslu-
bolti. Selst ódýrt. Upplýsingar íbolti. Selst ódýrt. Upplýsingar íbolti. Selst ódýrt. Upplýsingar íbolti. Selst ódýrt. Upplýsingar íbolti. Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 456 3967.síma 456 3967.síma 456 3967.síma 456 3967.síma 456 3967.

Til sölu er 12 vetra jarpur hestur.Til sölu er 12 vetra jarpur hestur.Til sölu er 12 vetra jarpur hestur.Til sölu er 12 vetra jarpur hestur.Til sölu er 12 vetra jarpur hestur.
Ágætur fyrir byrjendur. Vel meðÁgætur fyrir byrjendur. Vel meðÁgætur fyrir byrjendur. Vel meðÁgætur fyrir byrjendur. Vel meðÁgætur fyrir byrjendur. Vel með
farinn hnakkur fylgir. Hvorufarinn hnakkur fylgir. Hvorufarinn hnakkur fylgir. Hvorufarinn hnakkur fylgir. Hvorufarinn hnakkur fylgir. Hvoru
tveggja á góðu verði. Uppl. ítveggja á góðu verði. Uppl. ítveggja á góðu verði. Uppl. ítveggja á góðu verði. Uppl. ítveggja á góðu verði. Uppl. í
síma 456 7251 og 690 3005.síma 456 7251 og 690 3005.síma 456 7251 og 690 3005.síma 456 7251 og 690 3005.síma 456 7251 og 690 3005.

Til sölu er slöngubátur með 40Til sölu er slöngubátur með 40Til sölu er slöngubátur með 40Til sölu er slöngubátur með 40Til sölu er slöngubátur með 40
hestaafla utanborðsmótir oghestaafla utanborðsmótir oghestaafla utanborðsmótir oghestaafla utanborðsmótir oghestaafla utanborðsmótir og
kerru á kr. 400 þús. Uppl. gefurkerru á kr. 400 þús. Uppl. gefurkerru á kr. 400 þús. Uppl. gefurkerru á kr. 400 þús. Uppl. gefurkerru á kr. 400 þús. Uppl. gefur
Halli Tryggva í síma 864 7327.Halli Tryggva í síma 864 7327.Halli Tryggva í síma 864 7327.Halli Tryggva í síma 864 7327.Halli Tryggva í síma 864 7327.

BB – SmáauglýsingarBB – SmáauglýsingarBB – SmáauglýsingarBB – SmáauglýsingarBB – Smáauglýsingar
sími 456 4560sími 456 4560sími 456 4560sími 456 4560sími 456 4560

Þakkir
Innilegar þakkir til allra
þeirra sem glöddu mig á

afmælisdaginn minn,
11. ágúst sl., með hlýjum

kveðjum, gjöfum og
heimsóknum.

Guð blessi ykkur öll.
Guðrún Valgeirsdóttir,
Sundstræti 34, Ísafirði.

Vestfirðingum fækkar stöðugt og fátt virðist geta stöðvað þá þróun. Færri íbúar
munu eiga æ erfiðara með að standa undir nútímaþjónustu í líkingu við þá sem
kröfur Íslendinga standa almennt til. Almennt ber fólki saman um að gott sé að búa
á Vestfjörðum, en tölum við nógu oft um það sem betur má fara. Og ræðum við af
nægilegri yfirvegun og skynsemi um kosti og galla búsetu hér. Við megum ekki
gleyma því, að öllu í lífinu fylgja góðar og slæmar hliðar. Því ber að fagna að nem-
endum fjölgi við Menntaskólann á Ísafirði, en hinu má heldur ekki gleyma að ekki
eru tök á því að námsframboð geti orðið með sama hætti og í stærri skólum.

Fleiri nemendum fylgja einfaldlega auknir möguleikar á meiri sveigjanleika í
námi. Þessi staðreynd dregur, hefur dregið og mun draga einhverja nemendur til
annarra héraða. Hvaða kosti á skólinn þá til þess að laða nemendur að? Verði sköp-
uð sérstaða með einhverjum hætti, bæði varðandi einstakar námsgreinar og eins
búsetu nemenda við skólann má ná til þeirra sem ekki fylgja straumnum og eldri
nema. Staða tónlistarlífs á Ísafirði vegur þungt í þessum efnum. Á sama hátt ber að
skoða möguleika á því að ná til þess fólks, sem vill búa við fjölskylduvænni kjör,
en höfuðborgarsvæðið býður.

Samgöngur fara batnandi á Vestfjörðum, en betur má ef duga skal. Sama verður
einnig sagt um þéttbýlið á suðvesturhorninu. Vegakerfið er að kikna undan álag-
inu, þótt malbikað sé. Þótt vegir á Vestfjörðum mættu vissulega vera betri, þá eru
þeir tiltölulega greiðfærir, ekki síst fyrir þá staðreynd að umferð er ekki ógnarþung.
Flestir íbúar á Vestfjörðum búa við þann kost að vegalengd milli heimilis og vinnu

er ekki mjög löng. Hún er yfirleitt stutt. Tíminn sem fer í það að koma sér til
brauðstritsins er skemmri en víðast annars staðar og nýtist til annarra og
skemmtilegri athafna, til dæmis með fjölskyldu og vinum. Forsvarsmenn okkar,
sveitarstjórnarmenn og alþingismenn beita sér á vettvangi stjórnmálanna til þess
að koma hlut okkar til betri vegar. En hvað gerum við?

Erum við nógu jákvæð til að njóta þess sem gott er og tölum við þannig um
heimahagana að fangi athygli og forvitni þeirra sem annars staðar búa til þess að
koma til okkar og setjast að? Stjórnsýsla á Vestfjörðum sýnist ótrúlega flókin sé
miðað við fólksfjölda. Vestfirðingar eru mun færri en íbúar Garðabæjar, en samt
eru hér 11 sveitarstjórnir, sem vissulega stýra misjöfnum sveitarfélögum að stærð
og gerð. Er ekki unnt að bæta um, ná fram meiri samræmingu, stytta leiðir í kerf-
inu og einfalda samskipti frá því sem nú er? Eru Vestfirðingar um of bundnir á
klafa hrepparígs til þess að hafa frumkvæði um sameiningu sveitarfélaga? Svo
virðist utanaðkomandi sem ekki skoðar sögulegar forsendur, sem margar eru
fallnar á altari liðins tíma. Einföld mál, svo sem sorphirða og flóknari eins og
rekstur grunnskóla eru leyst með mismunandi hætti vegna þess er virðist hreppa-
rígur. Sorpeyðingarstöðina Funa þarf að nýta miklu betur en gert er nú. Tálknfirð-
ingar hafa áttað sig á því og einnig krafti heildarinnar með tillögum sínum um
sameiningu sveitarfélaga á Vestfjörðum. Vilji íbúarnir standa vörð um byggð hér
vestra og þróa samfélagið er þeim brýnt að tjá sig. Betra er að lifa saman en bíða
auðnar, hver í sínu litla horni.

33.PM5 12.4.2017, 10:2912



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 18. ÁGÚST 2004 1313131313

33.PM5 12.4.2017, 10:2913



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 18. ÁGÚST 20041414141414

> RÚV: 21. ágúst          kl. 22:50

Í myndinni Hetjudáð leikur
Denzel Washington ofursta í
Bandaríkjaher sem er falið að
rannsaka hvort foringi þyrlu-
sveitar eigi skilið heiðursmerki
fyrir framgöngu sína í Flóabar-
daga. Þyrlusveitarforinginn, sem
Meg Ryan leikur, dó skömmu
áður en áhöfn þyrlunnar var bjargað en svo virðist sem
hún hafi unnið frækilegt björgunarafrek.

Hetjudáð bandarísks ofursta

> Stöð 2: 21. ágúst          kl. 21:35

Eddie Murphy leikur aðalhlutverkið í
gamanmyndinni I Spy sem segir frá
bandarískum stjórnarherrum sem eru
á nálum eftir að fullkomnustu orrustu-
þotunni þeirra er stolið. Vopnasalinn
Gundars á sök á því en útsendaranum
Scott er falið að bjarga málunum.
Talið er að þotan sé falin í ákveðinni
borg þar sem mikilvæg hnefaleika-
keppni er framundan...

Hasar gamanmyndin I Spy

> Sýn: 20. ágúst           kl. 23:15

Svíinn Dolph Lundgren leikur aðal-
hlutverkið í spennumyndinni Mér að
mæta, eða The Punisher, sem segir frá
Frank Castle, fyrrverandi löggu sem
hefur tapað áttum. Kona hans og börn
eru myrt og Frank telur það heilaga
skyldu sína að útrýma öllum glæpa-
hyski. Hann virðir ekki lengur lög og
reglur samfélagsins og hefur tekið að
sér hlutverk dómara og böðuls.

Hetjan Dolph Lundgren

Helgarveðrið

Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt, 8-13 m/s

austast en annars hæg-
ari. Stöku skúrir norðaust-

antil og allra syðst, en
annars víða bjartviðri.

Hiti 12-18 stig.
Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:

Norðlæg átt, 8-13 m/s
austast en annars hæg-

ari. Stöku skúrir norðaust-
antil og allra syðst, en
annars víða bjartviðri.

Hiti 12-18 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hægviðri og bjart með
köflum, en stöku skúrir

austanlands. Hiti breytist
lítið.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðvestanátt og skúrir
vestantil, en léttskýjað

fyrir austan. Svipaður hiti.

Spurningin

Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur

látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri

tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Ertu sátt(ur) við þá
ákvörðun Eimskipa að

hætta strandsigling-
um um Ísland?

Alls svöruðu 421.
Já sögðu 87 eða 21%

Nei sögðu 306 eða 73%
Veit ekki sögðu

28 eða 6%

Kirkjustarf

Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:Flateyrarkirkja:
 Fermingarguðsþjónusta

laugardaginn 21. ágúst kl.
14:00. Fermd verður Mar-

grét Alda Magnúsdóttir,
Brimnesvegi 2, Flateyri.

Vestfirðingar stálu senunni á Gay-pride
Um tuttugu atriði, hvert öðru glæsilegra, voru í pride-
göngu homma og lesbía sem fram fór í Reykjavík fyrir

stuttu. Margir voru á því að hýrir „trillusjómenn“ sem liðu
niður laugarveginn syngjandi sjóaraslagara hefðu stolið
senunni, og þóttu þeir mynda skemmtilegt mótvægi við

pallíettuskrýddar drag-drottningar sem dönsuðu við
diskótónlist. Fyrir uppátækinu stóðu Ísfirðingarnir Hilmar

Magnússon, fyrrum bæjarfulltrúi, og Guðmundur Birgir
Halldórsson ásamt sambýlismanni sínum Jóni Þór Þor-

leifssyni. Að auki voru í áhöfninni þeir Felix Bergsson og
Baldur Þórhallsson.  Bátinn nefndur þeir Hommafoss og

báru skilti með áletruninni „engan kvóta á homma!“ Sögðu
þeir uppátækinu ætlað að ögra staðalmyndum um homma

og leggja áherslu á að þá væri að finna í öllum lögum
samfélagsins. Þá hafi bátsferðin verið hin besta skemmtun
og vel heppnað uppbrot í göngunni en óhætt er að segja

að mörg frumleg atriði hafi tekið þátt í ár.
– kristinn@bb.is Báturinn vakti mikla athygli. Hér sjást þeir Hilmar Magnússon, Jón Þór Þorleifsson og Felix Bergsson í banastuði.

Gunnar Sigurðsson sigraði á VÍS-mótinu í golfi semGunnar Sigurðsson sigraði á VÍS-mótinu í golfi semGunnar Sigurðsson sigraði á VÍS-mótinu í golfi semGunnar Sigurðsson sigraði á VÍS-mótinu í golfi semGunnar Sigurðsson sigraði á VÍS-mótinu í golfi sem
haldið var á Tungudalsvelli á sunnudag. Sló hann 80haldið var á Tungudalsvelli á sunnudag. Sló hann 80haldið var á Tungudalsvelli á sunnudag. Sló hann 80haldið var á Tungudalsvelli á sunnudag. Sló hann 80haldið var á Tungudalsvelli á sunnudag. Sló hann 80
högg til sigurs, en annar varð Haukur Eiríksson meðhögg til sigurs, en annar varð Haukur Eiríksson meðhögg til sigurs, en annar varð Haukur Eiríksson meðhögg til sigurs, en annar varð Haukur Eiríksson meðhögg til sigurs, en annar varð Haukur Eiríksson með

82 högg. Þriðji varð Baldur I. Jónasson með 84 högg.82 högg. Þriðji varð Baldur I. Jónasson með 84 högg.82 högg. Þriðji varð Baldur I. Jónasson með 84 högg.82 högg. Þriðji varð Baldur I. Jónasson með 84 högg.82 högg. Þriðji varð Baldur I. Jónasson með 84 högg.
Gunnar var einnig með besta árangurinn eftir aðGunnar var einnig með besta árangurinn eftir aðGunnar var einnig með besta árangurinn eftir aðGunnar var einnig með besta árangurinn eftir aðGunnar var einnig með besta árangurinn eftir að

forgjöf hafði verið tekin með í reikninginn, en næstirforgjöf hafði verið tekin með í reikninginn, en næstirforgjöf hafði verið tekin með í reikninginn, en næstirforgjöf hafði verið tekin með í reikninginn, en næstirforgjöf hafði verið tekin með í reikninginn, en næstir
komu þeir Guðbjartur Flosason og Ásgeir Gíslason,komu þeir Guðbjartur Flosason og Ásgeir Gíslason,komu þeir Guðbjartur Flosason og Ásgeir Gíslason,komu þeir Guðbjartur Flosason og Ásgeir Gíslason,komu þeir Guðbjartur Flosason og Ásgeir Gíslason,

báðir á 68 höggum. Nándarverðlaun voru veitt fyrirbáðir á 68 höggum. Nándarverðlaun voru veitt fyrirbáðir á 68 höggum. Nándarverðlaun voru veitt fyrirbáðir á 68 höggum. Nándarverðlaun voru veitt fyrirbáðir á 68 höggum. Nándarverðlaun voru veitt fyrir
mögnuðustu höggin á 6. og 7. braut og fengu þaumögnuðustu höggin á 6. og 7. braut og fengu þaumögnuðustu höggin á 6. og 7. braut og fengu þaumögnuðustu höggin á 6. og 7. braut og fengu þaumögnuðustu höggin á 6. og 7. braut og fengu þau

þeir Ingvi Hrafn Hálfdánarson og Jón Baldursson.þeir Ingvi Hrafn Hálfdánarson og Jón Baldursson.þeir Ingvi Hrafn Hálfdánarson og Jón Baldursson.þeir Ingvi Hrafn Hálfdánarson og Jón Baldursson.þeir Ingvi Hrafn Hálfdánarson og Jón Baldursson.
– halfdan@bb.is– halfdan@bb.is– halfdan@bb.is– halfdan@bb.is– halfdan@bb.is Verðlaunahafar á mótinu.

Gunnar sigraði
á VÍS-mótinu

Þoka huldi byggð
en sól skein til fjalla

Þrátt fyrir að þokudag-Þrátt fyrir að þokudag-Þrátt fyrir að þokudag-Þrátt fyrir að þokudag-Þrátt fyrir að þokudag-
ar séu ekki mjög algengirar séu ekki mjög algengirar séu ekki mjög algengirar séu ekki mjög algengirar séu ekki mjög algengir

á Vestfjörðum læðistá Vestfjörðum læðistá Vestfjörðum læðistá Vestfjörðum læðistá Vestfjörðum læðist
þoka einatt inn á firði áþoka einatt inn á firði áþoka einatt inn á firði áþoka einatt inn á firði áþoka einatt inn á firði á

kvöldin í kjölfar hlýrrakvöldin í kjölfar hlýrrakvöldin í kjölfar hlýrrakvöldin í kjölfar hlýrrakvöldin í kjölfar hlýrra
sólardaga eins og veriðsólardaga eins og veriðsólardaga eins og veriðsólardaga eins og veriðsólardaga eins og verið

hafa að undanförnu. Yfir-hafa að undanförnu. Yfir-hafa að undanförnu. Yfir-hafa að undanförnu. Yfir-hafa að undanförnu. Yfir-

leitt nær sólin síðan aðleitt nær sólin síðan aðleitt nær sólin síðan aðleitt nær sólin síðan aðleitt nær sólin síðan að
hrekja þokuna á brott erhrekja þokuna á brott erhrekja þokuna á brott erhrekja þokuna á brott erhrekja þokuna á brott er

líður á morguninn. Þokanlíður á morguninn. Þokanlíður á morguninn. Þokanlíður á morguninn. Þokanlíður á morguninn. Þokan
á fimmtudagsmorgun íá fimmtudagsmorgun íá fimmtudagsmorgun íá fimmtudagsmorgun íá fimmtudagsmorgun í

síðustu viku var gottsíðustu viku var gottsíðustu viku var gottsíðustu viku var gottsíðustu viku var gott
dæmi um þetta. Ljós-dæmi um þetta. Ljós-dæmi um þetta. Ljós-dæmi um þetta. Ljós-dæmi um þetta. Ljós-
myndari blaðsins fórmyndari blaðsins fórmyndari blaðsins fórmyndari blaðsins fórmyndari blaðsins fór

Þokan í Breiðadal og Önundarfirði var einnig þétt.

uppá Þverfjall sem er 753uppá Þverfjall sem er 753uppá Þverfjall sem er 753uppá Þverfjall sem er 753uppá Þverfjall sem er 753
metrar að hæð en þarmetrar að hæð en þarmetrar að hæð en þarmetrar að hæð en þarmetrar að hæð en þar

hefur mælst hæstur hiti áhefur mælst hæstur hiti áhefur mælst hæstur hiti áhefur mælst hæstur hiti áhefur mælst hæstur hiti á
Vestfjörðum undanfarnaVestfjörðum undanfarnaVestfjörðum undanfarnaVestfjörðum undanfarnaVestfjörðum undanfarna

daga. Svo var einnigdaga. Svo var einnigdaga. Svo var einnigdaga. Svo var einnigdaga. Svo var einnig
þennan dag því þar varþennan dag því þar varþennan dag því þar varþennan dag því þar varþennan dag því þar var

glaðasólskin á meðanglaðasólskin á meðanglaðasólskin á meðanglaðasólskin á meðanglaðasólskin á meðan

byggðarlögin í Skutuls-byggðarlögin í Skutuls-byggðarlögin í Skutuls-byggðarlögin í Skutuls-byggðarlögin í Skutuls-
firði og Önundarfirðifirði og Önundarfirðifirði og Önundarfirðifirði og Önundarfirðifirði og Önundarfirði

voru umlukin þoku semvoru umlukin þoku semvoru umlukin þoku semvoru umlukin þoku semvoru umlukin þoku sem
náði þó ekki nema í 50-náði þó ekki nema í 50-náði þó ekki nema í 50-náði þó ekki nema í 50-náði þó ekki nema í 50-

75 metra hæð. Þokan var75 metra hæð. Þokan var75 metra hæð. Þokan var75 metra hæð. Þokan var75 metra hæð. Þokan var
nægilega þykk til þess aðnægilega þykk til þess aðnægilega þykk til þess aðnægilega þykk til þess aðnægilega þykk til þess að

hindra að sólarljósiðhindra að sólarljósiðhindra að sólarljósiðhindra að sólarljósiðhindra að sólarljósið

kæmist að íbúum en þeg-kæmist að íbúum en þeg-kæmist að íbúum en þeg-kæmist að íbúum en þeg-kæmist að íbúum en þeg-
ar ljósmyndari var á leiðar ljósmyndari var á leiðar ljósmyndari var á leiðar ljósmyndari var á leiðar ljósmyndari var á leið
til baka niður Dagverð-til baka niður Dagverð-til baka niður Dagverð-til baka niður Dagverð-til baka niður Dagverð-

ardalinn var ljóst að sólinardalinn var ljóst að sólinardalinn var ljóst að sólinardalinn var ljóst að sólinardalinn var ljóst að sólin
var að taka völdin.var að taka völdin.var að taka völdin.var að taka völdin.var að taka völdin.

hj@bb.ishj@bb.ishj@bb.ishj@bb.ishj@bb.is

Séð yfir Skutulsfjörðinn af Þverfjalli.
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> Sjónvarpið: 20. ágúst    kl. 20:10

Ævintýramyndin Indíáninn í skápnum
segir frá strák sem fær margt skemmti-
legt í afmælisgjöf þegar hann verður 9
ára. En meðal gjafanna er tvennt sem í
fyrstu virðist ekki sérlega spennandi:
Gamall skápur, sem bróðir hann gefur
honum og leikfangaindíáni úr plasti sem
hann fær frá besta vini sínum. En þótt
gjafirnar láti ekki mikið yfir sér eiga
þær eftir að koma á óvart.

Indíáninn í skápnum

Sælkeri vikunnar
er Guðrún Elíasdóttir í Súðavík

Hrefnukjöt
að hætti

Guðrúnar

Sportið í beinni

SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:
Laugardagur 21. ágúst:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Southamton – Blackburn
Kl. 14:00– Enski boltinn:
Liverpool – Man. City.

Sunnudagur 22. ágúst:
Kl. 12:00 – Enski boltinn:
WBA – Aston Villa
Kl. 15:05 – Enski boltinn:
Arsenal – Middlesbrough

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Laugardagur 21. ágúst:
Kl. 19:55 – ÓL 2004:
Strandbolti kvenna

Sunnudagur 22. ágúst:
Kl. 11:25 – ÓL 2004:
Handbolti karla:
Frakkland – Þýskaland.
Kl. 16:45 – Íslenski boltinn:
FH – ÍA

Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:Canal+ Norge:
Laugardagur 21. ágúst:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Southampton – Blackburn
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Birmingham – Chelsea
Kl. 15:30 – Norski boltinn:
Rosenborg – Tromsö

Sunnudagur 22. ágúst:
Kl. 11:00 – Enski boltinn:
WBA – Aston Villa
Kl. 14:05 – Enski boltinn:
Arsenal – Middlesbrough

Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:Canal+ Sport:
Laugardagur 21. ágúst:
Kl. 13:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Man. City
Kl. 15:15 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Norwich
Kl. 19:15 – Enski boltinn:
Charlton  – Portsmouth

TV2 Danmark:TV2 Danmark:TV2 Danmark:TV2 Danmark:TV2 Danmark:
Miðvikudagur 18. ágúst:
Kl. 17:00 – Landsleikur:
Pólland – Danmörk.

Kanal 5 Danmark:
Laugardagur 21. ágúst:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Southampton – Blackburn

TV4+ Svíþjóð:
Sunnudagur 22. ágúst:
Kl. 18:00 – Brasilíski boltinn:
Fluminese – Sao Pauo

Sælkera vikunnar finnst
tilvalið þar sem hrefnukjöt
er aftur fáanlegt að koma
með eina gamla og góða upp-
skrift sem er oft notuð heima
hjá henni.Guðrún mælir með
að bera réttinn fram með
soðnum kartöflum, grænum
baunum og rabbabarasultu. Í
eftirrétt er svo ferskur og sæt-
ur ananas með marengstoppi
og segir Guðrún að hann sé
góður sem eftirréttur eða bara
við hvaða tækifæri sem er.
Þess má geta að Guðrún hljóp
í skarðið fyrir Þóru Bjarna-
dóttir sem skorað var á í síð-
ustu viku en þar sem hún er
stödd erlendis gat hún ekki
orðið við áskoruninni.

Hrefnukjöt í raspi
Skerið kjötið í ca.1-2.cm.

þykkar sneiðar og berjið með
kjöthamri.

Pískið egg og setjið mjólk

saman við, leggið síðan sneið-
arnar í.

Kryddið rasp með salti og
pipar og veltið kjötinu upp úr.
Steikt á pönnu við frekar háan
hita í stutta stund. Gott er að
steikja lauk með.

Ananas með
marengstoppi

1 ananas
250 g sykur
fjórar eggjahvítur

Ananas er skorinn í fjóra
hluta að endilöngu. Skerið

síðan með kjarnanum og
niður að berki, þannig að
kjötið sé laust. Skerið kjötið
í bita þversum og ýtið þeim
sitt á hvað. Setjið hindber
eða jarðaber inn á milli
bitanna. Stífþeytið eggja-
hvíturnar ásamt sykrinum.
Setjið ofan á og bakið í
ofni við 180° í um 15 mín-
útur eða þar til marengsinn
er orðinn gullinn

Ég skora á Halldóru
Pétursdóttur í Súðavík sem
næsta sælkera vikunnar

Guðmundur Birgir Halldórsson og Baldur Þórhallsson stóðu í stafni.
Ísfirðingurinn Hulda Guðmundsdóttir var á meðal þeirra
sem tóku þátt í göngunni.

Magnúsína Olsen

Inga Ruth Olsen
Snjólaug Guðmundsdóttir

Lilja Sigurgeirsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma

sem lést á sjúkrahúsi Ísafjarðar miðvikudaginn 11. ágúst, verður
jarðsunginn frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 21. ágúst kl. 14

Svæðisskrifstofa
málefna fatlaðra

Atvinna
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vest-

fjörðum óskar eftir þroskaþjálfum og stuðn-
ingsfulltrúum í eftirfarandi störf:

Íbúðir fyrir fatlaða, Ísafirði:
Framtíðarstörf:
· 20% starf, helgarvaktir frá 1. september.
· 50% starf, dagvaktir frá 1. september.
Tímabundið störf:
· Tvær 70% stöður næturvaktar, frá 1.

september til 1. nóvember 2004.
· 80% vaktavinna frá 1. september til 1.

nóvember 2004.
Skammtímavistun fyrir börn:
Framtíðarstarf:
· 15-20% staða, helgarvaktir. Getur hafið

störf strax.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðis-

skristofunni, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Nánari
upplýsingar eru veittar í síma 456 5224. Um-
sóknarfrestur er til 25. ágúst 2004. Launakjör
eru samkvæmt gildandi kjarasamningum.

Útvarpsstöðin Lífæðin FM

Aftur í loftið í Vík-
inni eftir tíu ára hlé

Stefnt er að því að útvarps-
stöðin Lífæðin hefji aftur út-
sendingar í Bolungarvík 1.
október eftir áratugar langt
hlé. Stöðin var tímabundið
rekin sem bolvískt menning-
arútvarp í desember árin 1993
og 1994.

Þórður Vagnsson útvarps-
stjóri Lífæðarinnar Fm stend-
ur fyrir endurvakningunni og
er nú unnið að fjáröflun til

útvarpsrekstursins. Fyrst um
sinn verður stöðinni útvarpað
í Bolungarvík og á Ísafirði en
einnig er verið að kanna
möguleika á því að unnt verði
að nálgast dagskrá Lífæðar-
innar Fm á internetinu eða í
gegnum örbylgjunet, þannig
að stöðin náist um nær alla
Vestfirði.

Áætlaður stofnkostnaður
útvarpsstöðvarinnar er á bilinu

3-4 milljónir króna og mun
útsending væntanlega hefj-
ast þegar þeirri upphæð hef-
ur verið safnað. „Nú þegar
hafa 7 fyrirtæki gefið vilyrði
fyrir því að gerast stuðn-
ingsaðilar, en stefnt er að
því að stærri stuðningsaðilar
verði a.m.k. á svæðinu eða
fyrirtæki annarsstaðar að á
landinu sem vilja ná eyrum
okkar hér vestra“.

Stálu bjór-
kútum
Tveimur bjórkútum var
stolið af veitingastað á
Ísafirði aðfaranótt laug-
ardags. Farið hafði verið
inn á staðinn eftir lokun og
kútarnir teknir. Lögreglan
handtók tvo karlmenn
skammt frá og fann bjór-
kútana í nágrenninu.
Mennirnir voru ölmóðir
mjög og lét lögreglan þá
sofa úr sér áfengisvímuna
áður en þeir voru yfir-
heyrðir. Við yfirheyrslu
játuðu þeir að hafa við
þriðja mann stolið ölinu.

skrifa.com
Upplýsingavefur

gervihnattafólksins
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Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands

Ísafjarðarbær fær 14
milljónir í ágóðahlut
Ágóðahlutur Ísafjarðar-

bæjar í Eignarhaldsfélagi
Brunabótafélags Íslands
nemur 14,46 milljónir króna
og er það töluvert hærra en
búist var við. Til samanburð-
ar má nefna að í fyrra var
ágóðahlutur sveitarfélagsins
7,2 milljónir. Um helmings-
hækkun er að ræða og er

ástæðan góð afkoma félagins
á þessu ári og því síðasta að
því er fram kemur í bréfi EBÍ.

Miðað við eignarhlut í fé-
laginu koma því tæpar 4,4
milljónir króna í hlut Vestur-
byggðar, 3,3 í hlut Bolungar-
víkurkaupstaðar, 1,4 í hlut
Súðavíkurhrepps, 1,3 í hlut
Hólmavíkurhrepps og 1,1 í

hlut Tálknafjarðarhrepps.
Ágóðahlutur Reykhólahrepps
er 966 þúsund, Bæjarhreppur
fær 483 þúsund, Árneshreppur
fær 327 þúsund og Broddanes-
hreppur fær 192 þúsund. Sam-
tals koma því tæpar 28 millj-
ónir króna í hlut sveitarfélaga
á Vestfjörðum.

„Ákveðið var að láta sveit-

arfélögin njóta óvenjulegra
aðstæða á hlutabréfamarkaði
sem hafa haft þessi áhrif á
afkomu félagsins. En hér er
um sérstaka ákvörðun að
ræða og miðast eingöngu við
aðstæður nú og er því engin
ávísun á framlög næstu ára“,
eins og segir í bréfi EBÍ til
sveitarfélaganna.

Húsaleigubætur í Ísafjarðarbæ

Hafa sjöfald-
ast á sex árum

Ísafjarðarbær greiddi tæp-
ar 14 milljónir króna í húsa-
leigubætur á síðasta ári, en
hlutur ríkisins í bótagreiðsl-
unum var tæpar 11 milljónir.
Bótagreiðslur til hvers íbúa
sveitarfélagsins voru um
131% af landsmeðaltali, en
greiðslur Ísafjarðarbæjar
hafa nær sjöfaldast síðan
1998. Kemur þetta til af gíf-
urlegri fjölgun þeirra sem
njóta húsaleigubóta, en þeir
voru 255 á síðasta ári miðað
við 59 árið 1998.

„Frá árinu 2000 átti hlutur
ríkisins af bótunum að vera
58%. Þó var 5% haldið eftir
af hverri ársfjórðungsgreið-
slu, þar til séð væri hvernig
árið kæmi út í heild. Á árinu

2003 var hlutur ríkisins kom-
inn niður í 47,3% eins og
fyrr segir og á árinu 2004
gerir félagsmálaráðuneytið
ráð fyrir að hlutur ríkisins
verði um 40,0%“, segir í
skýrslu Bergs Torfasonar
sem lögð var fyrir félags-
málanefnd Ísafjarðarbæjar
fyrir skemmstu.

Einnig kemur fram í skýr-
slu Bergs að flestir þeirra
sem þiggja húsaleigubætur
hafa árstekjur á bilinu 1.100-
1.400 þúsund krónur. Tæp
8% bótaþega hafa minna en
800 þúsund krónur í tekjur á
ársgrundvelli, en rúm 11%
hafa meira en 2,6 milljónir
króna á ári í tekjur.

– halfdan@bb.is

Lögreglan á Ísafirði handtók
konu á þrítugsaldri og tvo karl-
menn á þrítugs- og fertugsaldri
á almannafæri á Ísafirði um
kvöldmatarleyti á laugardag
vegna gruns um fíkniefnamis-
ferli. Í kjölfar handtökunnar
fór fram leit í húsnæði annars
mannsins og bíl að fengnum

úrskurði héraðsdóms og fund-
ust 15 grömm af ætluðum
kannabisefnum, 3 grömm af
ætluðu amfetamíni og 83 töfl-
ur sem talið er að innihaldi
efedrín og steralyf. Þá var lagt
hald á tæplega 70 þúsund krón-
ur sem taldar eru vera ágóði
vegna fíkniefnasölu.

Játning liggur fyrir um að
fíkniefnaneysla hafi farið fram
í íbúðinni sem leitað var í.
Karlmennirnir tveir hafa áður
komið við sögu lögreglu en
konan ekki. Fíkniefnahundur-
inn Dofri tók þátt í aðgerðum
lögreglunnar um helgina.
„Lögreglan vill hvetja alla

ábyrga borgara til að koma
upplýsingum til lögreglunnar,
búi þeir yfir grunsemdum um
meðhöndlun fíkniefna í um-
dæminu. Lögreglan hyggst
ekkert gefa eftir í afskiptum
sínum af fólki sem meðhöndl-
ar fíkniefni“, segir í frétt frá
lögreglunni á Ísafirði.

Fíkniefni fundust við leit í húsi
Kona á þrítugsaldri og tveir karlar á þrítugs- og fertugsaldri handtekin

Júlíus Geirmundsson
varð í sjötta sæti yfir þá
frystitogara sem mestu
aflaverðmæti skiluðu á

land árið 2003. Aflaverð-
mæti skipsins var 734

milljónir króna á árinu en

aflinn var 5.289 tonn.
Mánaberg ÓF skilaði

mestu aflaverðmæti á land
í fyrra eða 798 milljónum

króna. Töluverður sam-
dráttur varð í aflaverð-

mæti flestra frystitogara

milli áranna 2002 og 2003.
Sem dæmi má nefna að

árið 2002 var aflaverðmæti
Júlíusar 1.082 milljónir
króna og hefur það því

dregist saman um tæpan
þriðjung á milli ára. Afli

skipsins á milli ára dróst
saman um rúm 12%. Með-
alverð á hvert kíló upp úr

sjó var á árinu 2002 179,13
krónur en lækkaði í 138,77

krónur árið 2003 eða um
22,5 %. – hj@bb.is

Júlíus með sjötta mesta
aflaverðmætið á síðasta ári

Leikskólinn Eyrarskjól á
Ísafirði er nú orðinn kynja-
skiptur að mestu í samræmi
við svokallaða Hjallastefnu
sem leikskólinn hefur unnið
að undanfarið ár.

„Nú erum við að stíga
skrefið til fulls“, segir Jóna
Lind Karlsdóttir, leikskóla-
stjóri á Eyrarskjóli. „Áður
höfum við gert ýmsar breyt-
ingar, til dæmis starfað eftir
einfaldara dagskipulagi, tek-

ið út öll tilbúin leikföng og
svo framvegis.“

Þrír efstu árgangar skólans
verða kynjaskiptir í framtíð-
inni, en yngstu börnin verða
áfram á blandaðri deild.

„Það ríkti mikil spenna
meðal þeirra sem voru að
færa sig um deild og allir
voru vel undirbúnir og til-
búnir fyrir þessa breytingu“,
segir Jóna Lind.

– halfdan@bb.is

Leikskólinn Eyrarskjól

Kynjaskiptur í sam-
ræmi við Hjallastefnu
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