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Leikskólinn og grunnskólinn eru í sama húsi í Súðavík.

Niðurfelling leikskólagjalda veldur miklum mun milli barnafólks

Sú ákvörðun sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps að gera leikskóla sveitarfélagsins gjaldfrjálsan hefur að vonum vakið
mikla athygli. Miklar umræður hafa farið fram á vettvangi
sveitarstjórna á undanförnum
árum um hugsanlega niðurfellingu leikskólagjalda en
ekkert sveitarfélag hefur stigið
þetta skref fyrr en nú. Þessi

ákvörðun hefur í för með sér
miklar breytingar á fjárhagsstöðu barnafólks í sveitarfélaginu og óneitanlega leiðir
það hugann að stöðu mála hjá
nágrannasveitarfélögum.
Ef tekið er dæmi af foreldrum með tvö börn á leikskólaaldri í átta tíma á dag þá sparar
þessi ákvörðun Súðavíkurhrepps þeim 32.445 krónur á

mánuði. Heildarleikskólagjöld
vegna tveggja barna voru
44.445 á mánuði en eftir breytinguna greiða foreldrar einungis 12 þúsund krónur á mánuði í fæðiskostnað. Til þess að
afla 32.445 króna þurftu foreldrar að afla 52.997 króna í
tekjur á mánuði eða 636 þúsund krónur á ári.
Tökum samanburð af ná-

grannasveitarfélaginu Ísafjarðarbæ. Foreldrar tveggja
leikskólabarna þar þurfa að
greiða 59.038 krónur á mánuði
í leikskólagjöld. Ef tekin yrði
sambærilega ákvörðun og í
Súðavík og aðeins þyrfti að
greiða fæðisgjöld væri kostnaðurinn 14.860 krónur á mánuði. Sparnaður foreldranna
væri því 44.178 krónur á mán-

uði. Til þess að afla þeirra
fjármuna þurfa foreldrar að
hafa 72.163 krónur í tekjur á
mánuði eða 866 þúsundir
króna á ári. Ákvörðun sveitarstjórnar gerir það að verkum
að foreldrar tveggja barna á
leikskólaaldri í Ísafjarðarbæ
þurfa 866 þúsundir króna
meira í tekjur á ári en foreldrar
í sömu stöðu í Súðavík.

Skemmtibát rak
inn í Aðalvíkina

Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson var kallað út á
sunnudagsmorgun vegna 8
tonna skemmtibáts, Sigurðar
Þorkelssonar, sem slitnað
hafði af legufærum og rekið á
land við Aðalvík á Ströndum.
Björgunarskipið fór frá Ísafirði
með búnað til að gera við leka
og koma bátnum á flot. Enginn
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var um borð þegar bátinn rak
út.
Um kvöldið tókst síðan
Gunnari Friðrikssyni að draga
Sigurð Þorkelsson á flot og
reyndist hann nokkuð mikið
skemmdur. Komið var með
Sigurð til Ísafjarðar um miðnætti á sunnudagskvöld.
– bb@bb.is
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Skemmtibáturinn Sigurður Þorkelsson var hífður upp á hafnarkantinn við Sundahöfn.
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Stjórn sushi-verksmiðjunnar Sindrabergs ehf., á Ísafirði

Óskar eftir því að bú félagsins
verði tekið til gjaldþrotaskipta
Stjórn sushi-verksmiðjunnar Sindrabergs ehf., á Ísafirði
hefur óskað eftir því að bú
félagsins verði tekið til gjaldþrotaskipta. Sindraberg var
stofnað haustið 1999 og var
megin tilgangur með stofnun
þess, framleiðsla á frosnum
sushi-réttum. Um var að ræða
nýsköpun, ekki bara á Íslandi,
heldur í Evrópu. Fyrirtækið
hóf að selja sushirétti á innlendum markaði, en markaðurinn reyndist afar smár. Strax
í byrjun var þó stefnt að útflutningi sem hófst á árinu
2000. Fyrirtækið reyndi fljótlega fyrir sér í tveimur markaðslöndum, í Bretlandi og
Þýskalandi, bæði á neytendamarkaði og veitingamarkaði.
Neytendamarkaður í Bretlandi reyndist afar erfiður og
var útflutningi á þann markað
hætt eftir að gerðar höfðu
verið tvær atlögur að markaðnum undir tveimur þekktum
vörumerkjum. Útflutningi á
veitingamarkað í Bretlandi
var haldið áfram, í tiltölulega
litlum mæli, en undir þekktu
vörumerki þar í landi.

Fyrirtækið hefur haldið
áfram að færa út kvíarnar í
markaðsetningu á fleiri lönd,
þ.á.m. Austurríki, Frakkland
og Sviss. Þýskalandsmarkaður
hefur þó verið lang mikilvægasti markaður fyrirtækisins
undanfarin ár, bæði neytendamarkaðurinn og veitingamarkaðurinn, en selt er á þá markaði
undir þýskum vörumerkjum,
einu vörumerki á neytendamarkaði, en þremur vörumerkjum á veitingamarkaði.
Aukning hefur verið í sölu á
þessa markaði ár frá ári undanfarin ár.
Tap hefur verið á rekstri fyrirtækisins. Útlit var fyrir að
takast mætti að snúa rekstri
þess við með aukinni sölu og
hagræðingu og gengu áætlanir
félagsins einmitt út á það. Mikill rekstrarbati á árinu 2004
gaf þá von að ná mætti endum
saman á árinu 2005, enda hafði
fyrirtækið þá farið í gegnum
mikla endurskipulagningu til
hagræðingar í rekstri.
Óhagstæð þróun gengis íslensku krónunnar varð fyrirtækinu afar þung í skauti, en

væntingar voru um að gengi
hennar mundi veikjast þegar
liði á árið 2005. Vonir stóðu
ennfremur til þess að sala á
mörkuðum fyrirtækisins héldi
áfram að aukast. Skemmst er
frá því að segja að gengi krónunar hefur haldið áfram að

Húsnæði Sindrabergs ehf., á Ísafirði.
styrkjast frá því á haustmán- og víðar, bæði frá Asíu og
uðum 2004 með skammtíma- framleiðendum innan Evrópu
frávikum. Sala á veitinga- sem nú framleiða frosið sushi.
markað í Þýskalandi hefur Framleiðsla Sindrabergs hefur
aukist, en sala á neytenda- verið viðurkennd fyrir mikil
markað hefur heldur gefið eft- gæði og hefur verðlagning vörir. Aukin samkeppni er nú á unnar verið í samræmi við það.
neytendamarkaði í Þýskalandi Samkeppnisaðilar eru hins

vegar farnir að bjóða frosið
sushi á talsvert lægra verði.
Engan veginn er hægt að mæta
þeirri verðsamkeppni á meðan
gengi íslensku krónunnar er
óbreytt. Eftir stendur að fyrirtækið ruddi braut fyrir sölu á
frosnu sushi.
– bb@bb.is

Á þriðja tug starfa tapast
við gjaldþrot Sindrabergs
Frá því að Sindraberg ehf.
var stofnað árið 1999 og hóf
að framleiða sushi hefur fyrirtækið verið mikilvægur hlekkur í atvinnulífi Ísafjarðar.
Flestir hafa starfsmenn fyrirtækisins verið rúmlega 30 en
nú þegar óskað hefur verið
eftir gjaldþrotaskiptum má
segja að um 20 störf tapist úr
atvinnulífi bæjarins. Stærstu
hluthafar í fyrirtækinu voru í
lokin Nýsköpunarsjóður með
26% hlut, Hvetjandi með 26%
hlut og Byggðastofnun með
21% hlut. Sindraberg ehf. var
stofnað árið 1999 og var tilgangurinn með stofnun þess
að framleiða sushirétti fyrir
markað innanlands og erlendis. Fyrsti framkvæmdastjóri
þess var Gunnar Þórðarson og
stjórnarformaður Ívar Pálsson.
Hlutafé fyrirtækisins var í
upphafi 50 milljónir króna og
hluthafar 13 talsins. Stærsti
hluthafinn var Sameinaðir útflytjendur ehf. Fyrirtækið festi
kaup á verksmiðjuhúsi að
Sindragötu 7 sem áður hýsti
rækjuverkmiðju í eigu Básafells hf. Framleiðsla hófst í
verksmiðjunni síðari hluta janúar árið 2000. Í viðtali við
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bb.is í febrúar sagði Gunnar
Þórðarson að gert væri ráð fyrir
um 15 starfsmönnum og ársveltan væri áætluð á annað
hundrað milljónir króna.
Starfsmönnum fyrirtækisins
fjölgaði jafnt og þétt og í júní
árið 2000 sagði Gunnar í viðtali við bb.is að starfsmenn
væru orðnir 30 talsins. „Eins
og viðbrögðin voru á matvælasýningunni í Belgíu í vor hefðum við getað samið við margfalt fleiri aðila, en við vildum
velja úr traust og góð fyrirtæki
til að vinna með“, sagði Gunnar í viðtalinu.
„Markaðsfólkinu líst mjög
vel á vöruna en síðan eru neytendurnir hinn endanlegi dómari. Ef það gengur eftir sem
þessi fyrirtæki tala um og vonir
standa til þurfum við að geta
stækkað hratt, fjölgað starfsfólki og aukið framleiðsluna
mikið á skömmum tíma. Þess
vegna munum við þjálfa fólk
til að geta unnið á fleiri vöktum
í verksmiðjunni svo að það
verði reiðubúið þegar og ef
þörf krefur“, sagði Gunnar.
Í apríl 2000 lét Gunnar af
starfi framkvæmdastjóra og
við tók Halldór Kristmannsson
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sem stýrði fyrirtækinu fram í
september það ár er Elías
Jónatansson tók við framkvæmdastjórn. Gunnar gegndi
starfi framleiðslustjóra fyrirtækisins og síðar tók Þorsteinn
Jóhannesson við stjórnarformennsku af Ívari Pálssyni.
Rekstur fyrirtækisins var þó
erfiður strax í upphafi og í maí
árið 2002 var óskað eftir hlutafjárframlagi frá Ísafjarðarbæ
að upphæð 8 milljónir króna
og einnig 45 milljóna króna
framlagi frá Byggðastofnun að
því er kemur fram í frétt bb.is
í maí það ár. Óskaði Byggðastofnun eftir verðmati á fyrirtækinu og var það framkvæmt
af Deloitte&Touche. Var það
þá metið á 260 milljónir króna.
Samþykkti Byggðastofnun að
leggja fyrirtækinu til 30 milljónir króna í hlutafé. Þá störfuðu rúmlega 30 manns við fyrirtækið. Síðla árs hófst endurskipulagning á verkferlum í
verksmiðjunni með það að
leiðarljósi að auka afköst hvers
starfsmanns og tókst það vel.
Í desember 2002 var sagt
frá því á bb.is að ákveðið hafi
verið að stöðva framleiðslu
fyrirtækisins fram yfir jól og

áramót þar sem sala afurða
hafi ekki gengið sem skyldi. Í
nóvember árið 2003 er frétt
um að bæjarráð Ísafjarðarbæjar hafi tekið til umfjöllunar
erindi fyrirtækisins sem þá var
í hlutafjárleit. Halldór Halldórsson bæjarstjóri sagði þá í
samtali við vefinn að bæjaryfirvöld vildu vinna með fyrirtækinu og að honum hafi verið falið að vinna að málinu
með bæjarlögfræðingi.
Ísafjarðarbær eignaðist í
apríl 2004 hlut að nafnvirði
9,3 milljónir króna í fyrirtækinu. Sá hlutur var keyptur á
genginu 1,5 og var hann tekinn
uppí kröfu að fjárhæð 14
milljónir króna. Fleiri kröfuhafar fyrirtækisins nýttu sér
þetta boð fyrirtækisins og
breyttu skuldum í hlutafé. Eftir
að Nýsköpunarsjóður gerðist
hluthafi tók Björgvin Njáll
Ingólfsson við stjórnarformennsku.
Með stofnun Sindrabergs
ehf. var gerð tilraun til nýsköpunar á Ísafirði. Hafin var vinnsla á sushi sem ekki var mjög
þekkt hér á landi. Strax í upphafi var gert ráð fyrir tapi af
framleiðslunni fyrstu misserin
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Framleiðsla fyrirtækisins vakti verðskuldaða athygli og
m.a. fjölluðu þýskir sjónvarpsmenn um verksmiðjuna.
og það gekk eftir. Fyrirtækið á árinu 2004 gaf von um að ná
vakti verðskuldaða athygli mætti endum saman á árinu
fyrir framleiðslu sína innan- 2005. Þróun gengis íslensku
lands sem utan. Eins og fram krónunnar gerði það hins vegar
kemur í fréttatilkynningu frá að verkum að þær vonir urðu
fyrirtækinu í gær var útlit fyrir að engu auk þess sem samað takast mætti að snúa rekstri keppni jókst sem ekki var hægt
þess við með aukinni sölu og að bregðast við vegna sterkrar
hagræðingu. Mikill rekstarbati stöðu krónunnar. – hj@bb.is
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Benedikt lagður af stað í Vestfjarðasundið
Sundkappinn Benedikt Lafleur hóf sjósundferðalag sitt
um Vestfirði á sunnudag þegar
hann lagði upp frá Gilsfirði.
Hann ætlar að synda alla firði
fjórðungsins að Ströndum
undanskildum til að draga athygli að náttúrulegum og
menningarlegum fjársjóðum
sem þar eru. Áætlað er að
ferðalagið taki um tvær vikur.
Markmiðið með sundinu er
annars vegar að vekja athygli
almennings á þeim umhverfisperlum sem Vestfirðir hafa
upp á að bjóða nútímanum
með sinni ósnortnu náttúru,
sem og kröftugu menningarstarfi Vestfirðinga í heimabyggð sinni, sögu þeirra og
framtíð í heimi nútímans. Hins
vegar er ætlunin að vekja athygli á gildi sjósunds og annarrar útiveru. Benedikt byrjaði
að iðka sjósund fyrir tveimur
árum. Hann stofnaði Sjósundsfélag Íslands fyrir ári síðan þar sem nú eru um 40 félagar.
Benedikt ætlar að synda
Vestfirði í eftirfarandi röð:
Gilsfjörður, Króksfjörður,

Berufjörður, Þorskafjörður,
Djúpifjörður, Gufufjörður,
Kollafjörður, Kvígindisfjörður, Skálmarfjörður – Vattarfjörður, Kerlingarfjörður –
Mjóifjörður, Kjálkafjörður,
Vatnsfjörður, þá hvílir hann
sig í einn dag með viðkomu á
Rauðasandi og Látrabjargi, þá
Patreksfjörður, Tálknafjörður,
Fossfjörður, Reykjarfjörður,
Trostansfjörður, Geirþjófsfjörður, Borgarfjörður, Dýrafjörður, Önundarfjörður, Súg-

Benedikt Lafleur er lagður af stað í Vestfjarðasund sitt.
andafjörður, Skutulsfjörður, Benedikt myndskreytti sjálfur um leið myndsköpun sína. Þá
Álftafjörður, Seyðisfjörður, allar bækur sínar og þróaði er hann stofnandi Lafleur útHestfjörður, Skötufjörður,
Mjóifjörður, Vatnsfjörður,
Reykjarfjörður, Ísafjörður,
Steingrímsfjörður, Kollafjörður og að lokum Bitrufjörður.
Þess má geta að Benedikt er
margt til lista lagt og hefur
hann haslað sér völl bæði sem
Á þessu fiskveiðiári hafa var í upphafi eða um 16%.
rithöfundur og myndlistarverið leigð til Flateyrar rúm
Þá hafa verið leigð 232 tonn
maður. Eftir hann hafa komið
1.275 tonn af þorski sem af steinbít til viðbótar þeim
út á þriðja tug skáldverka,
koma til viðbótar þeim 2.699 232 tonna steinbítskvóta sem
ljóða, smásagna og leikrita.
tonnum sem skip og bátar úthlutað var í upphafi eða tæp
þar fengu úthlutað í upphafi 58%. Megnið af sínum ufsaveiðiársins. Er aukningin því kvóta hafa Flateyringar hins
rúm 47%. Flateyringar hafa vegar leigt á brott eða 303
einnig aukið við ýsukvóta tonn af þeim 394 tonnum sem
sinn. Leigð hafa verið 158 úthlutað var í upphafi. Á þessu
tonn til viðbótar þeim 967 fiskveiðiári fengu skip og bátar
tonnum af ýsu sem úthlutað á Flateyri úthlutað 60 tonna

Flateyringar auka hlutdeild
sína verulega með leigukvóta

Breytt landnotkun samþykkt á Garðsstöðum
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps samþykkti á fimmtudag ósk landeiganda Garðsstaða í Ögursveit um að breyta
landnotkun jarðarinnar í skipulagi hreppsins. Fallist Skipulagsstofnun á málið verður
jörðin í framtíðinni merkt sem

iðnaðar og athafnasvæði.
Jafnframt var samþykkt heimild til starfrækslu bílapartasölu
og skylds rekstrar á jörðinni.
Sem kunnugt er hefur eigandi jarðarinnar safnað hundruðum bíla og komið fyrir á
jörðinni á undanförnum árum.

Þá samþykkti hreppsnefndin
breytta notkun jarðanna Seljalands í Álftarfirði þar sem
verður frístundabyggð og
Hests í Hestfirði þar sem í
framtíðinni verður frístundabyggð og skógræktarsvæði.
– hj@bb.is

Ríflega þriðjungs
samdráttur í afla

Í júlí var landað 3.182
tonnum af sjávarfangi á Vestfjörðum. Í sama mánuði í fyrra
var landað 4.886 tonnum og
er samdrátturinn á milli ára
því tæp 35%. Þetta kemur fram
í tölum frá Hagstofu Íslands.
Mestur hefur samdrátturinn
orðið í þorskafla. Í ár var hann
1.913 tonn en í fyrra var hann

3.019 tonn. Samdrátturinn er
því rúm 1.100 t. eða rúm 36%.
Einnig hefur orðið mikill
samdráttur í rækjuafla. Í júlí í
fyrra var landað 671 tonni en í
ár var aflinn 232 tonn. Samdrátturinn er því 439 tonn eða
um 65%. Á fyrstu sjö mánuðum ársins var samtals landað
32.337 tonnum af sjávarfangi

á Vestfjörðum. Á sama tíma í
fyrra hafði verið landað 36.093
tonnum og hefur afli því dregist saman um rúm 10%. Þess
má geta að á landinu öllu var
samdráttur í heildarafla skipa
í júlí árin 2004 og 2005 nærri
50%. Veiddust í júlí í ár 86.700
tonn sem er 85.000 t. minni
afli en á sama tíma í fyrra.

Flutningabíll valt á
Þorskafjarðarheiði
Flutningabíll valt á Þorskafjarðarheiði í Hólmavíkurhreppi á mánudag. Bíllinn lenti
á hliðinni en hann var lestaður
fiski í körum. Slysið atvikaðist
þannig að vegkantur gaf sig
eftir að flutningabíllinn þurfti
að víkja til hliðar þegar hann
mætti bíl á veginum. Flutn-
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ingabíllinn fór aðeins of langt
til hliðar og gaf kanturinn þá
sig.
Bíllinn var ekki á mikilli
ferð og vó hann salt í nokkra
stund á kantinum þar til hann
fór á hliðina, en nokkuð hár
stallur er á veginum. Ökumaður flutningabílsins var allan
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gáfunnar sem gefur út fjölda
bóka á þremur tungumálum.

tímann í bílnum en hann var í
belti og sakaði því ekki. Við
veltuna rifnaði toppurinn á
bílnum og fiskurinn fór út um
víðan völl. Tækja- og björgunarsveitarmenn frá Hólmavík
hreinsuðu til á mánudag og
gekk það bærilega.
– thelma@bb.is
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byggðakvóta en á því næsta
verður engum byggðakvóta
úthlutað þangað.
Þess skal getið að í þessum
tölum eru aðeins þau skip
og bátar sem nú eru skráð á
Flateyri. Þau skip og bátar
sem seld kunna að hafa verið
með öllum aflaheimildum á
árinu eða keypt og ekki hafa
skipt um heimahöfn eru því
ekki í þessum tölum.
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HG-mótið í golfi fór fram á Tungudalsvelli um helgina

Hannes Marínó og Anna
Ragnheiður sigruðu
Hannes Marínó Ellertsson,
Golfklúbbnum Jökli í Ólafsvík
(GJÓ), sigraði án forgjafar í
karlaflokki á HG-mótinu í
golfi sem fram fór á Tungudalsvelli á Ísafirði á laugardag
og sunnudag. Leikinn var 36
holu höggleikur og lauk Hannes mótinu á 154 höggum. Án
forgjafar í kvennaflokki sigraði Anna Ragnheiður Grétarsdóttir í Golfklúbbi Ísafjarðar
(GÍ) en hún lék á 179 höggum.
Í öðru sæti í karlaflokki varð

Rögnvaldur Ólafsson (GJÓ) á
155 höggum. Chatchai Phothya Golfklúbbi Bolungarvíkur
(GBO) varð þriðji á 156 höggum. Í öðru sæti meðal kvenna
varð Bjarney Guðmundsdóttir
(GÍ) á 217 höggum en Kristín
Karlsdóttir (GÍ) varð í þriðja
sæti á 219 höggum.
Að teknu tilliti til forgjafar
varð Chatchai Phothya hlutskarpastur meðal karla á 138
höggum. Elías Jónatansson
(GBO) varð í öðru sæti á 139

höggum en Grétar Sigurðsson
(GÍ) þriðji á 142 höggum. Í
kvennaflokki hélst röð efstu
kylfinga óbreytt að teknu tilliti
til forgjafar. Anna Ragnheiður
Grétarsdóttir varð efst á 145
höggum en þá komu Bjarney
Guðmundsdóttir á 161 höggum og Kristín Karlsdóttir á
167.
Holuverðlaun á laugardag
hlaut Magnús Gíslason á 6.
braut, Elías Jónsson á 15.
braut, Chatchai Phothya á 7.

Verðlaunahafar á mótinu ásamt Einari Val Kristjánssyni, framkvæmdastjóra HG.
braut og Hannes Marínó Ellertsson á 16. braut. Á sunnudag hlaut Hannes Marínó
nándarverðlaun á 6. braut, Þorsteinn Örn Gestsson (GÍ) á
15. braut, Jóhann K. Torfason
(GÍ) á 7. braut og Kristín
Karlsdóttir á 16. braut.
– thelma@bb.is

Innritun nemenda
Innritun nemenda fer fram á skrifstofu
skólans að Austurvegi 11, fimmtudaginn
25. ágúst kl. 09-16, föstudaginn 26. ágúst
kl. 13-18 og laugardaginn 27. ágúst frá kl.
13-15.
Innritun í útibúum fer fram í kennsluhúsnæði þeirra: Á Flateyri mánudaginn 29.
ágúst kl. 16-18. Á Suðureyri þriðjudaginn
30. ágúst kl. 16-18. Í Súðavík sunnudaginn
28. ágúst kl. 18-19.
Innritun á Þingeyri verður auglýst síðar.
Nánari upplýsingar á skrifstofu skólans í
síma 456 3925.

Skref til framtíðar
Frá undirritun samninganna á Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar.

Samningar um sálfræðiþjónustu á heilsugæslustöðvum

Undirritaðir á Ísafirði

Samningar um sálfræðiþjónustu í heilsugæslu voru
undirritaðir á heilsugæslunni
á Ísafirði í síðustu viku. Það er
Landspítali-háskólasjúkrahús
sem gerir samningana við
Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar, Heilbrigðisstofnun
Austurlands og Heilsugæsluna
í Reykjavík. Viðstaddur undirritunina var Jón Kristjánsson,
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra sem staðfesti samninginn sem er liður í þeirri
stefnu að efla sálfræðiþjónustu
í grunnþjónustu heilsugæslunnar.
Samningurinn er gerður til

reynslu og gildi í tvö ár. Á
þeim tíma styrkir heilbrigðisog tryggingamálaráðuneytið
verkefnið um 24 milljónir.
Markmið samningsins er að
efla sérhæfða sálfræðiþjónustu
innan heilsugæslunnar og
fjölga úrræðum fyrir sjúklinga
með geðraskanir. Það er gert
með því að auka við þekkingu
starfsfólksins og veita sálfræðiþjónustu með hugrænni
atferlismeðferð. Einnig er ætlunin með samningnum að
styrkja samstarf á milli viðkomandi heilsugæslustöðva
og geðsviðs Landspítala - háskólasjúkrahúss með það í

huga að bæta þjónustu við geðsjúka og fyrirbyggja afleiðingar geðsjúkdóma sem geta
falist í skerðingu á lífsgæðum.
einangrun og sjálfvígum.
Þjónustan sem Landspítaliháskólasjúkrahús veitir er tvíþætt, annars vegar sálfræðiþjónusta með hugrænni atferlismeðferð á heilsugæslustöðum. Meðferðin byggist á því
grundvallaratriði að hugsun
hefur mikil áhrif á líðan og
hegðun. Fer hún fram í hópmeðferð sem hefst 1. september. Hins vegar munu starfsmenn spítalans halda námskeið fyrir heilbrigðisstarfs-

menn á heilsugæslustöðvunum um úrræði vegna heilbrigðisvanda af geðrænum toga og
hugræna atferlismeðferð.
Samningana undirrituðu
Svava Sveinbjörnsdóttir, skrifstofustjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Lúðvík Ólafsson, lækningaforstjóri Heilsugæslunnar í Reykjavík, Þröstur Óskarsson framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar, Magnús Pétursson fyrir hönd Landspítala- háskólasjúkrahúss auk Jóns
Kristjánssonar, heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra.
– thelma@bb.is

Herkastalinn endurbyggður?
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur veitt heimild til
að skipta tveimur íbúðum
hússins að Mánagötu 4 á Ísafirði í þrjár íbúðir og til að
hafa í húsinu verslunar- og
þjónusturými auk þess að setja
kvist á austurhlið hússins.
Breytingarnar eru hannaðar af
Sverri Norðfjörð. Um leið og
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nefndin féllst á tillögurnar
benti hún á ákvæði um brunavarnir.
Mánagata 4 er í daglegu tali
nefnd Herkastalinn og hófst
bygging hússins árið 1920.
Það er 533 fermetrar að stærð
auk 95 fermetra samkomusalar. Hjálpræðisherinn reisti
húsið og árið 1922 var stofn-
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sett í kjallara þess „gamalmennahæli“ og mun það hafa
verið fyrsta elliheimilið á Íslandi. Síðar rak Hjálpræðisherinn í húsinu um áratuga
skeið gisti- og sjómannaheimili. Um tíma var þar einnig
heimavist Menntaskólans á
Ísafirði. Einnig var rekið öflugt
safnaðarstarf í húsinu um

margra áratuga skeið. Síðar
eignaðist Bernharð Hjaltalín
veitingamaður húsið og hefur
hann leigt það út til íbúðar.
Nokkuð hefur húsið látið á sjá
á undanförnum áratugum en
það kann að breytast nái þessar
hugmyndir fram að ganga.
Ekki náðist í Bernharð við
vinnslu þessarar fréttar.

Fyrirtækið Fjord Fishing ehf., óskar eftir
að taka á leigu allt að 10 smábáta til nota í
sjóstangaveiðiferðir frá Tálknafirði og Súðavík nk. sumar. Leigutímabilið stendur frá
apríl til ágúst loka nk.
Skilyrði er að bátarnir séu lengri en sjö
metrar og ganghraði sé meiri en 15 sjómílur
á klst. og að þeir hafi gilt haffærnisskírteini.
Þeir sem kunna að hafa slíka báta og hafa
áhuga á að leigja þá, vinsamlegast hafið
samband við Ólaf Svein í síma 864 2639
eða með tölvupósti á netfangið sundlaug@
talknafjordur.is
Fjord Fishing ehf.

Blaðamaður
H-prent ehf., óskar eftir að ráða blaðamann í fullt starf á Bæjarins besta og bb.is.
Um er að ræða krefjandi en skemmtilegt
starf fyrir réttan aðila. Skilyrði er að viðkomandi hafi gott vald á íslensku og rituðu
máli, sé snöggur að vinna, hafi reynslu af
hliðstæðum störfum og gjarnan menntun
sem kemur að gagni.
Viðkomandi þarf að hafa gott fréttamat
og hafa mikinn áhuga á mannlífi líðandi
stundar. Skilyrði er að viðkomandi sé eða
verði búsettur á svæðinu.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist H-prenti
ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafirði eða á tölvupósti
á netfangið bb@bb.is fyrir 31. ágúst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón J.
Sigurðsson í síma 456 4560.
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Ljónið, Soffíubúð, hús Elíasar Pálssonar, Bókhlaðan,
verslun og rakarastofa Matthíasar Sveinssonar, Björnsbúð,
Karlsbúð, Björninn og Gamla bakaríið; umgjörð verslana og
iðandi mannlífs um Silfurtorg fyrri tíma, þar sem ,,Prófessorinn“ stór og mikill steinsteyptur ljósastaur, líkt og óx upp
úr miðju þess.
Prófessorinn er ekki lengur miðdepill Silfurtorgsins. Hann
heyrir sögunni til líkt og sum húsanna. Nýbyggingar fylla
skörðin sem þau skyldu eftir sig. Húsin sem eftir standa hýsa
nú sum hver aðra starfsemi. Bera önnur heiti í daglegu tali.
Þó eru þar á undantekningar.
Bókhlaðan, sem nýverið hélt upp á áttatíu og fimm ára
afmælið er á sínum stað. Líkt og strandbergið hefur hún staðið af sér boðaföllin úti fyrir; samofin miðbænum og daglegu
lífi bæjarbúa. Alltaf í eigu sömu fjölskyldunnar. Þar hafa þrír
ættliðir ráðið ríkjum.
,,Þótt miðbærinn á Ísafirði sé óviðjafnanlegur og standi á
gömlum merg er hann ekki eilífur. Hann dafnar aðeins sé
hann ræktaður og hlúð að honum,“ sagði blaðamaður BB í
umfjöllun sinni um afmælisbarnið. Þetta er hverju orði sannara. Í því mikla umróti sem átt hefur sér stað í þjóðfélaginu
undanfarin ár og misseri er það hverju bæjarfélagi afar mikilvægt að innan þess séu styrkar stoðir. Bókhlaðan er ein af
aðalsmerkjum Ísafjarðarbæjar.

Leirufjörður

Myndir af vegslóðanum sem lagður hefur verið frá Dalsheiði, um Öldugilsheiði niður í Leirufjörð, benda til að með
gerð hans hafi farartækjum verið opnuð landleiðin til Jökulfjarða. Mun þó um allt annað hafa verið beðið og heimildir
veittar í samræmi við það. Hví í ósköpunum gerast þá slíkir
hlutir?
,,Á svona málum verður að taka af festu. Það er ekki hægt
að líða að menn hunzi öll leyfi og leggi vegi eða slóða um
land, sem er að mestu ósnortið. Það er lágmark að þeim, sem
landspjöllin unnu, sé gert að lagfæra þau á nýjan leik eins og
hægt er,“ segir í leiðara Morgunblaðsins.
Þetta er laukrétt. Fái menn leyfi til ákveðinna hluta ber
þeim að hlýta þeim reglum og skilyrðum sem sett eru fyrir
leyfinu. Gildir einu hver í hlut á.
Þó svo að enginn kunni að hafa fett fingur út í það að lagður var vegarslóði frá Unaðsdal upp á Dalsheiði fyrir liðlega
þrjátíu árum þá eru önnur viðhorf til náttúruverndar í dag en
voru þá. Sem betur fer.
s.h.

orðrétt af netinu

Tilgangslaus mótmæli

Ritstjórnarmeðlimur Múrsins átti leið hjá horninu þar sem Helgi
Hóseasson stendur jafnan með kröfuspjald og mótmælir. Helgi
hefur mótmælt hinu og þessu um dagana, og í þetta skiptið stóð á
skiltinu hans: „Hver skapaði sýkla?” og var væntanlega verið að
skjóta á Guð almáttugan, eða í það minnsta trú fólks á hann.
Nú er nokkuð ljóst að Helgi hefur engin áhrif á það hvort Guð
haldi áfram að skapa sýkla eða ekki. Og það er einnig fremur
ólíklegt að mótmæli Helga hafi nokkur áhrif á ráðamenn þjóðarinnar
og fái þá til að samþykkja að afturkalla skírn hans, eins og hann
hefur ítrekað óskað eftir. Mótmæli Helga virðast því vera gjörsamlega tilgangslaus.
Þetta á líka við um þau mótmæli sem undanfarið hafa farið fram
á Kárahnjúkum, þar sem erlendir mótmælendur hafa komið saman
til að mótmæla þeim náttúruspjöllum sem ríkisstjórn Íslands stendur
fyrir þar. Mótmæli þessa fólks munu tæplega hafa hin minnstu
áhrif á þá sem bera ábyrgð á framkvæmdunum. Kárahnjúkum
verður fórnað eftir sem áður.
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Systurnar Anna og Sigríður Lára Gunnlaugsdætur bökuðu í gríð og erg fyrir veislugesti.
Í baksýn má sjá Kristínu kaupmann og lengra frá grillir í Gunnlaug kaupmann.

Fjölmenni fagnaði afmæli Bókhlöðunnar í hjarta Ísafjarðar
Á laugardag voru 85 ár liðin
frá því að Jónas Tómasson
stofnaði bókaverslun sína á
Ísafirði. Frá fyrsta degi hefur
Bókhlaðan verið til húsa í miðbæ Ísafjarðar og frá árinu 1928
hefur hún verið til húsa í Hafnarstræti 2. Á árinu 1953 tók
Gunnlaugur Jónasson við rekstrinum og árið 1993 tók sonur
hans Jónas við rekstrinum
ásamt konu sinni Kristínu Ólafsdóttur. Verslunin hefur því
verið rekin af þremur ættliðum
og langt er síðan fjórði ættlið-

urinn hóf störf í versluninni.
Eigendur og starfsfólk Bókhlöðunnar tóku forskot á sæluna og buðu bæjarbúum til
veislu á föstudag. Að sjálfsögðu var Silfurtorgið nýtt til
veislunnar enda skartaði Ísafjörður sínu fegursta. Fjölmargir bæjarbúar komu til
veislunnar og fögnuðu þessu
síunga afmælisbarni. Þar var
einnig ljósmyndari Bæjarins
besta sem tók meðfylgjandi
myndir.
– hj@bb.is

Gulli í Bókhlöðunni er fæddur og uppalinn í Bókhlöðuhúsinu og hefur starfað þar alla ævi. Hér er hann
á tali í góða veðrinu við Ásthildi Ólafsdóttur sem um
tíma bjó á annarri hæð Bókhlöðunnar.

Súðavíkurhreppur selur fasteignir
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur samþykkt kauptilboð í tvær fasteignir í eigu
hreppsins og gert gagntilboð
vegna hugsanlegrar sölu
tveggja annarra fasteigna.
Samþykkt var tilboð að upphæð 5,5 milljónir króna í efri
hæð Arnarflatar 3 og neðri hæð
sama húss að upphæð 6,5

milljónir króna. Húsið var
byggt árið 1995 og er samtals
176,1 fermetrar að stærð. Fasteignamat þess er tæpar 6,6
milljónir króna og brunabótamat tæpar 26,7 milljónir króna.
Söluverðið er því um 49% af
brunabótamati. Þá barst kauptilboð að upphæð 11 milljónir
króna í fasteignina Arnarflöt

5 sem er byggð samkvæmt
sömu teikningu og er sambærileg í mati. Samþykkt var að
gera gagntilboð að upphæð
11,7 milljónir króna.
Þá bárust 7 tilboð í fasteignina Nesveg 9 sem er í gamla
þorpinu og er á snjóflóðahættusvæði. Hæsta tilboðið
var að upphæð rúmar 5,1 millj-

ón króna. Þrjú efstu tilboðin
voru dregin til baka og stóð þá
hæst tilboð að upphæð tæpar
3,9 milljónir króna. Hreppsnefndin samþykkti að hafna
öllum tilboðunum en gera
þeim tilboðsgjafa sem eftir
stóð gagntilboð að upphæð 4
milljónir króna.
– hj@bb.is

Leikskóli 5 ára Bolvíkinga gjaldfrjáls að hluta
Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur samþykkt að þau 5 ára
börn sem taka þátt í tilraunaverkefni leikskólans og gunnskólans í Bolungarvík um
skólasókn greiði ekki fyrir þá
6 klukkutíma á viku sem börnin eru í grunnskólanum. Um

er að ræða 2 klukkutíma þrjá
morgna í viku. Fræðslumálaráð Bolungarvíkur hefur unnið
að þessu máli undanfarin misseri og voru uppi hugmyndir
um að bjóða 5 ára börnum
kennslu í grunnskólanum.
Í maí ákvað ráðið hins vegar

6.4.2017, 09:45

að 5 ára börnum yrði gefinn
kostur á allt að 10 kennslustundum á viku við grunnskólann í nánu samstarfi við leikskólann. Eins og áður sagði
hefur niðurstaðan nú orðið sú
að bjóða börnunum kennslu í
6 stundir á viku. Þar sem þess-

ar stundir verða gjaldfrjálsar
er í raun verið að lækka leikskólagjöld þessa árgangs um
15% í Bolungarvík.
Skemmst er að minnast þess
að sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur ákveðið að leikskólinn þar verði gjaldfrjáls.
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Tíu mánuðum eftir úthlutun lóðar eru
framkvæmdir við bensínstöð ekki hafnar
Nú eru liðnir nærri 10 mánuðir frá því að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar úthlutaði Atlantsolíu lóð undir bensínstöð á
Skeiði í Skutulsfirði og 8 mánuðir liðnir frá því að umhverfisnefnd samþykkti byggingarleyfi bensínstöðvarinnar.
Engar framkvæmdir eru hins
vegar hafnar og eru því innan
við þrír mánuðir þar til úthlutun lóðarinnar fellur úr gildi
hafi framkvæmdir þá ekki hafist.
Eins og kunnugt er var
mikið kapphlaup milli olíufélaga um leyfi til byggingar
bensínsstöðvar í fyrrasumar.
Meðal þeirra lóða sem félögin
sóttu um var umrædd lóð á
Skeiði skammt frá verslunarmiðstöðinni Ljóninu þar sem
Bónus er meðal annars til húsa.
Miklar deilur spruttu um fyrirhugaða úthlutun og höfðu forráðamenn Atlantsolíu m.a.
uppi stór orð í garð bæjaryfirvalda á Ísafirði þegar stefnt
var að útboði á lóðum undir
bensínstöðvar. Sökuðu forráðamenn Atlantsolíu bæjaryfirvöld um að reyna að koma
í veg fyrir samkeppni á bensínmarkaði.
Í samtali við Bæjarins besta
í ágúst á síðasta ári sagði einn
af forráðamönnum félagsins
að afgreiðsla bensíns gæti hafist innan þriggja mánaða frá
því að lóð undir bensínstöð
lægi fyrir. Þann 27. október
sagði markaðsstjóri Atlantsolíu að undirbúningur að byggingu bensínstöðvar sé hafinn.
Í samtali við Bæjarins besta í
nóvember sagði framkvæmdastjóri Atlantsolíu að hönnun
stöðvarinnar sé í fullum gangi
og sú vinna klárist fljótlega og
framkvæmdir geti hafist í kjöl-

Bensínstöðin

Breytingar
ráðgerðar
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar hefur fallist á
hugmyndir Olíufélagsins
ehf. um hugsanlegar breytingar á deiliskipulagi lóðar
félagsins við Hafnarstræti.
Nefndin tekur þó undir
fyrirvara sem Vegagerðin
gerði við tillöguna varðandi
umferðaröryggi. Þá bendir
nefndin á að allur kostnaður
við breytingar á deiliskipulagi falli á lóðarhafa og
einnig bendir hún á að einungis séu eftir 16 ár af lóðarleigusamningi Olíufélagsins.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur einnig fjallað um
breytingar á deiliskipulaginu og fól bæjarstjóra
að ræða við félagið um lóðarleigusamning og leggja
tillögu um málið fyrir bæjarráð.
– hj@bb.is
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Nú eru liðnir nærri 10 mánuðir frá því að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar úthlutaði Atlantsolíu lóð undir bensínstöð á
Skeiði í Skutulsfirði og 8 mánuðir liðnir frá því að umhverfisnefnd samþykkti byggingarleyfi bensínstöðvarinnar.
farið. Þann 14. desember sam- Sæmundsson, framkvæmda- fyrir vestan. Við munum hins verslunarmannahelgi en ekki yrði fljótlega.
þykkti umhverfisnefnd bygg- stjóri Atlantsolíu, í viðtali við vegar gera það eins fljótt og treysti hann sér að segja hveEins og áður sagði fellur
ingarleyfi fyrir litlu húsi á lóð- BB að óðum styttist í fram- hægt er“, sagði framkvæmda- nær nákvæmlega.
lóðaúthlutunin úr gildi ári eftir
inni sem tengjast muni af- kvæmdir því að framkvæmd- stjórinn þá í viðtali.
Á fimmtudag sagði Geir að úthlutun hafi framkvæmdir
greiðslu eldsneytis. Bygging- um væri að ljúka við stöðina á
Í samtali í byrjun apríl segir ekki hefði gefist tími til vest- ekki hafist. Bæjarstjórn Ísaarleyfi fyrir stöðinni var sam- Sprengisandi. „Við vinnum framkvæmdastjórinn að hann urferðar til samninga við verk- fjarðarbæjar staðfesti úthlutun
þykkt í bæjarstjórn og þann með eitt teymi við þessa vinnu vonist til þess að gengið verði taka m.a. vegna sumarleyfa. lóðarinnar þann 5. nóvember
17. þess mánaðar sagði fram- og vonandi kemst okkar fólk á frá samningum við verktaka Ekki vildi hann spá um það og eru því aðeins 77 dagar til
kvæmdastjóri Atlantsolíu í fullt í undirbúning fram- um byggingu bensínstöðvar í hvenær tími gæfist til ferðar- stefnu.
viðtali við Bæjarins besta að kvæmda á Ísafirði þegar stöðin apríl. Í lok maí kom fram í innar en vonaðist til að það
– hj@bb.is
bygging stöðvarinnar myndi á Sprengisandi opnar. Þá verð- samtali að tilboðsfrestur verkhefjast mjög fljótlega og að ur farið í að semja við verktaka taka renni út innan nokkurra
stöðin yrði sú næsta í röðinni og síðan geta framkvæmdir daga og í framhaldinu verði
á eftir stöð sem félagið hafði hafist. Verktíminn sjálfur á gengið til samninga um byggþá hafið að byggja á Sprengi- ekki að þurfa að vera langur inguna. Þann 20. júlí sagði
sandi í Reykjavík.
en það er of snemmt að spá í framkvæmdastjórinn að viðÞann 27. janúar sagði Geir það hvenær við getum opnað ræður við verktaka hæfust eftir

Flug milli Bíldudals og
Ísafjarðar í athugun
Flug milli Bíldudals og
Ísafjarðar var ekki í útboði því
sem fram fór á dögunum á
innanlandsflugi. Sem kunnugt
er hefur verið flogið milli þessara staða yfir vetrarmánuðina
eða þá mánuði sem Dynjandisog Hrafnseyrarheiði hafa verið
lokaðar vegna snjóa. Hefur
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Vegagerðin að hluta kostað
flugið.
Kristján Kristjánsson umdæmisstjóri Vegagerðarinnar
segir flug á milli staðanna í
athugun en engin ákvörðun
hafi verið tekin um það hvernig því verður háttað í vetur.
Síðastliðinn vetur var flogið

þrisvar í viku á milli staðanna
og sá Landsflug ehf. um flugið
og var notuð til flugsins vél
sem staðsett var á Ísafirði
vegna sjúkraflugs. Flugið
hófst 22. desember og var flogið fram til vors er heiðar opnuðu að nýju.
– hj@bb.is

Starf fulltrúa
Vinnumálastofnun leitar að starfsmanni til
að gegna stöðu fulltrúa hjá Svæðisvinnumiðlun Vestfjarða á Ísafirði.
Starfsvið:
Tölvuskráning
Útborgun atvinnuleysisbóta
Þjónusta við atvinnuleitendur
Vinnumiðlun
Símsvörun og almenn skrifstofustörf
Menntunar- og hæfniskröfur:
Stúdentspróf æskilegt
Góð reynsla af skrifstofustörfum
Góð tölvukunnátta
Góð íslensku- og enskukunnátta
Samskiptahæfni og rík þjónustulund
ásamt skipulagshæfileikum, sjáfstæði
og metnaði til að skila góðu starfi.
Laun eru greidd samkvæmt launakerfi
starfsmanna ríkisins.
Umsóknarfrestur er til 6. september 2005.
Skriflegri umsókn ásamt ferilskrá skal skila
til Svæðisvinnumiðlunar Vestfjarða, Árnagötu
2-4, 400 Ísafirði.
Frekari upplýsingar fást hjá Guðrúnu Stellu
Gissurardóttur, forstöðumanni í síma 450
3000 eða á netfanginu gudrun.gissurardottir
@svm.is
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Lærir teiknimyndagerð
hjá þeim bestu
– rætt við Ævar Guðmundsson nema í alþjóðlegum vefskóla um listina að gera teiknimyndir
Súgfirðingurinn Ævar Guðmundsson er
nemi í alþjóðlega vefskólanum Animation
Mentor sem er rekinn af helstu listamönnum
teiknimyndabransans. Skóli sem rekinn er af
teiknimyndagerðarmönnum fyrir teiknimyndagerðarmenn. Ævar er eini Íslendingurinn í skólanum og er í fyrsta árganginum
sem nemur þar. Að námi loknu vonast Ævar
eftir því að fá starf í bransanum en segir að
samkeppnin sé hörð. Þess vegna sé gífurlega
mikilvægt að standa sig sem best í náminu.
Vonir standa til þess að fimm bestu nemendurnir geti gengið inn í störf hjá hvaða fyrirtæki sem er og að besta lokaverkefnið verði
sent á Óskarsverðlaunahátíðina. Ævar
ræddi við Bæjarins besta um teiknimyndagerð, skólann og bransann.
–Segðu mér lítillega frá
skólanum.
„Skólinn hóf göngu sína í
apríl og er einkarekinn af
mönnum sem unnið hafa við
að móta teiknimyndatæknina
eins og hún er í dag. Á meðal
kennarana eru menn sem vinna
hjá stórfyrirtækjunum Pixar og
Industrial Light and Magic.
Þessir menn hafa verið frumkvöðlar á markaðinum. Fyrir
tveimur árum langaði þeim að
taka að sér nema. Markmiðið
var að leita uppi hæfileikafólk
og þeim fannst enginn skóli
kenna tæknina rétt. Fyrirtækin
sem taka fólk beint úr skóla
þurfa að eyða löngum tíma að
þjálfa þá upp og koma þeim á
rétta braut. Þeir stofnuðu því
þennan skóla á netinu og um
250 manns voru teknir inn.
Um er að ræða þriggja ára
nám sem er þjappað niður á
18 mánuði. Skólinn er því allan ársins hring og hálft ár til.
Maður gerir ekki mikið annað
en að vinna að náminu allan
þann tíma. Um 40-70 klukkutímar fara í námið í hverri viku
og ég er núna á annarri önn.
Allir nemarnir fá að vinna með
einum leiðbeinanda í þrjá
mánuði. Ég hef undanfarna
þrjá mánuði unnið með mann-
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inum sem bar ábyrgð á hreyfingum Gollums í kvikmyndinni Hringadróttinssögu. Við
spjöllum þá saman í vefmyndavél, skiptumst á tölvupósti og hann sendir mér verkefni sem ég á að leysa. Að
þremur mánuðum loknum
skiptir maður um leiðbeinanda. Um 20 kennarar eru við
skólann sem eru allt mjög
reyndir menn sem hafa starfað
við þetta í mörg ár. Nokkrir
þeirra hafa Óskarsverðlaun
undir beltinu og allir eru þeir
mjög færir.
Ég er í fyrsta árganginum
sem leggur töluvert álag á okkur nemana því ef við stöndum
okkur ekki þá kemur það niður
á skólanum. Þess vegna taka
þessu allir mjög alvarlega.
Ég byrjaði að fikta við
teiknimyndagerð þegar ég var
12-13 ára en ekkert að ráði
fyrr en fyrir tveimur árum. Mig
langaði að fara í skóla erlendis
en sá að það var mjög kostnaðarsamt og þess vegna hafði
ég ekki látið verða af því. Ég
sá auglýsingu um Animation
Mentor skólann og sótti um í
gamni. Ég var ekkert of vongóður um að fá inngöngu. Allir
skrifuðu ritgerð og sendu inn
og þannig var síað út. Þeir

8

sem þóttu skrifa nógu góðar
ritgerðir þurftu að taka greindarpróf og þeir sem stóðust það
fengu inngöngu.
Eini möguleikinn fyrir mig
að nýta mér námið að því
loknu er að fara erlendis að
vinna. Markaðurinn hér heima
er einfaldlega of lítill til að ég
geti nýtt mér menntunina til
fulls.
– Þeir sem eru að kenna þér
eru þekktir í þessum bransa.
Á kunningsskapur ykkar ekki
eftir að nýtast þér þegar þú
sækir um vinnu?
„Sumir þeirra sem hafa
verið að kenna mér eru stórir
kallar í þessum heimi en ég
myndi aldrei taka upp tólið og
hringja í þá. Svo eru aðrir sem
ég hef verið að tala við nær
daglega í fimm mánuði og þeir
orðnir góðir félagar mínir. Þeir
voru líka margir svo spenntir
fyrir því að hafa Íslending í
skólanum að þeir byrjuðu strax
að spjalla við mig. Annars eru
nemar alls staðar að úr heiminum í skólanum. Og allir taka
náminu af fyllstu alvöru. Af
þeim 250 sem fengu inngöngu
féllu þrír út á fyrstu önn. Einhverjir eiga sjálfsagt eftir að
kikna undan álaginu áður en
náminu lýkur en brottfallshlutfallið verður mjög lágt.
Margar hliðar eru á gerð
teiknimyndar. Það þarf að gera
módelið af fígúrunni, svo þarf
að lita það og gera flotta mynd
í kring o.s.frv. Svo eru menn
sem sjá um hreyfingar módelsins. Mitt starf, eða nám, felst í
því að telja áhorfandanum trú
um að fígúran á skjánum sé
lifandi. Flestir skólar í heimi
kenna öll svið teiknimyndagerðar. Animation Mentor
skólinn tekur aðeins sviðið
sem kennt er minnst af í öðrum
skólum og kennir það alfarið.
Námið er því eins og gefur að
skilja mjög sérhæft. Markaðurinn fyrir svo mikla sérmenntun er mjög lítill, miðað
við markaðinn í heild, og því
þarf maður að vera mjög góður

til að fá vinnu við þetta. Reikna
má með að helmingur nemanna við skólann sé ekki að
fara vinna við þetta í framtíðinni.“

Skólabókardæmi
af boltaskoppi
– Námið hlýtur því að vera
mjög krefjandi.
„Jú, og það kemur oft fyrir
að ég sef ekki dögum saman.
Við tökum engin próf en þurfum að skila verkefnum vikulega. Ef maður missir úr viku
fær maður F í einkunn, það er
ekkert umburðarlyndi sýnt.
Ég og sænskur nemi við
skólann ákváðum að gera
lokaverkefni síðustu annar
saman. Við vöktum næstum í
fjóra sólarhringa, ég held að
ég hafi náð um 7 tíma svefni
allan þennan tíma, en það
borgaði sig líka. Verkefnið var
mjög flott og við kláruðum
önnina með stæl og vöktum
mikla athygli, sem var að sjálfsögðu ætlunin.
Ég sit kannski átta tíma og
er að vinna að verkefni og
allan tímann er ég að tala við
aðra nema sem eru að vinna
að svipuðum verkefnum á netinu. Annað hvort í gegnum
vefmyndavél eða á spjallrás.
Vikulega kemur bekkurinn
svo saman í vefmyndavélatíma með kennaranum. Hann
er oftast á nóttunni því þá er
farið að líða fram á kvöld á
vesturströnd Bandaríkjanna,
allir kennararnir eru að skríða
heim úr vinnunni, og snúa sér
að kennslunni. Að tímanum
loknum sitjum við oft áfram
og spjöllum um iðnaðinn og
skiptumst á ráðum um það
hvernig á að fá vinnu, sem er
að mörgu leiti jafn gagnlegt
og námið sjálft því maður hefur ekkert að gera við hæfileika
ef maður getur ekki nýtt þá.
Það felst mikil stærðfræði
og rökhyggja í náminu en maður verður samt sem áður að
leggja það til hliðar. Um leið
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og maður fer að hugsa of
tæknilega þá misheppnast útkoman. Animation Mentor er
listaskóli og á fyrsta degi var
okkur sagt að tölvan væri einungis tól. Ég skila öllum verkefnum mínum í gegnum tölvuna fyrir utan í tvö skipti þegar
ég skilaði þeim á pappír. En
tölvan gerir ekkert nema taka
við fyrirmælum og maður er í
stöðugri baráttu við forritin.
Við erum að notast við sömu
tæknina og menn gerðu í
upphafi tölvuteiknimyndagerðar.
Það er ótrúlega mikil vinna
bak við hverja fígúru. Ef við
tökum sem dæmi persónuna
Yoda í Star Wars sem Industrial Light and Magic sá um
vinnuna á. Við hann unnu tólf
deildir sem hver inniheldur 3050 manns. 1.800 manns unnu
í eitt og hálft ár við tæknihliðina á Star Wars.
Þetta er samt lítill bransi
miðað við þann fjölda sem vill
vinna við þetta. Í hverjum
mánuði fær Pixar, sem er stærsta fyrirtækið, þúsund umsókna um störf. Sagt er að
erfiðara sé að fá vinnu við
þetta en að komast inn í NBA,
úrvalsdeild körfuknattleiksliða í Bandaríkjunum.
Þeir sem fara í hina hefðbundnu skóla sem kenna öll
sviðin enda yfirleitt hjá litlu
stúdíóunum. Í sögu Pixar hefur
aðeins einn maður gengið
beint úr skóla inn í þetta starf.
Sá maður er líka goðsögn í
þessum heimi. En nú er Animation Mentor skólinn að
fylgjast með fimm bestu nemendunum sem gætu gengið
beint inn í störf. Eins og er, þá
er ég að berjast í topp 20 og
ætla því að leggja enn harðar
af mér.
– Nú er svo stór bransi í
kringum teiknimyndir, eru
þessi störf ekki gífurlega vel
borguð?
„Ef við tökum stærsta fyrirtækið í Evrópu sem er ekki að
borga jafnvel og stóru fyrir-

tækin í Bandaríkjunum, þá eru
grunnlaunin um 3-5 milljónir
á ári. Fyrir það eitt að sitja
allan daginn og fást við það
sem maður elskar að gera.
Fyrsta verkefnið í skólanum
var að skoppa bolta. Við áttum
að gera það á pappír og í tölvunni en á skjánum átti bolti að
sjást skoppa í um 10 sekúndur.
Þetta tók þrjár vikur. Þeir sem
sjá þetta finnst það ekkert
merkilegt, en vinnan að baki
þessu er gífurleg. Til verksins
þarf mikla þekkingu á hröðun
og þyngdarafli sem dæmi. En
að þessum þrem vikum liðnum
þá var, mér til mikillar ánægju,
boltaskoppið mitt tekið til
hliðar sem gott dæmi um það
hvernig á að gera þetta. Af
öllum þeim frábæru listamönnum sem eru í skólanum
var boltaskoppið mitt sýnt
þeim sem eru nú að hefja fyrstu
önnina sína.“

Verður aldrei frægur
– Hvað er það sem þarf til
að vera góður teiknimyndagerðarmaður
„Þetta er listform og enginn
getur skilgreint hvað það er
sem þarf að gera. Það eru einhverjir töfrar sem eiga sér stað
og þeir gerast ekki nema viðkomandi hafi hæfileikana til
þess. Hægt er að líkja þessu
við að leika vel á píanó. Annað
hvort geturðu það eða ekki.
Einn maður byrjaði að gera
teiknimyndir af viti um 1890
svo að hreyfingarnar urðu
eðlilegar. En það varð aldrei
vinsælt og var ekki dregið upp
aftur fyrr en um miðja síðustu
öld. Svo þegar Walt Disney
byrjaði í bransanum var markaðurinn nánast enginn. Hann
fékk til sín menn sem þróuðu
þetta sem listgrein. Enn þann
dag í dag er verið að nota það
sem þessir menn uppgötvuðu.
Sömu tæknina og árið 1920.
Ef maður ætlar að starfa við
þetta verður maður að sætta
sig við að maður verður aldrei
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frægur. Flestir gera sér enga
grein fyrir því hvernig þetta er
gert og ef þú sinnir starfinu
þínu vel þá tekur enginn eftir
því. Takmarkið er að gera þetta
svo vel og eðlilegt að enginn
viti að þú hafir gert það. En
um leið og þú gerir það illa og
gerir mistök þá taka allir eftir
því. Jafnvel þó áhorfandinn
viti ekki af hverju, þá sjá þeir
að atriðið er lélegt. Það er ekki
trúverðugt.
Sem dæmi má taka að þegar
golfkylfa slær kúlu þá dregst
kúlan heilan helling saman.
Þetta hafði ég ekki hugmynd
um áður enda sér bert augað
það ekki. En þegar þú ert að
teikna höggið og lætur golfkúluna ekki dragast saman þá
virkar það ekki.
Einn af kennurum mínum,
Jason Schleifer, vann við Gollum í Hringadróttinssögu. Til
að gera kynningarmyndband
til að sækja um að starfið sat
hann við tölvu í 50 klukkutíma, fékk sendan til sín mat
og svaf ekki neitt til að ljúka
verkinu. Þá gerðu þeir módel
af Gollum sem stökk upp í
loftið og greip styttu. Myndbandið var það gott að fyrirtæki hans fékk vinnuna. Ef
einhver hefði setið við tölvuna
frá klukkan 8-17 og farið í
hádegismat hefði Gollum aldrei verið svona vel gerður og
Hringadróttinssaga hefði ekki
verið eins góð kvikmynd.
Samt veit enginn utan bransans hver Jason Schleifer er.
Sá sem talaði fyrir Gollum,
Andy Serkis, er rosalega góður
leikari en hann gerði ekki mikið af Gollum. Þeir festu nema
á hann til að geta stúderað
hreyfingar hans en það var
einungis til að styðjast við.
Hreyfingar Andy Serkis er
ekki það sem áhorfandinn sér.
Samt varð hann frægur en Jason Schleifer ekki. Þannig er
bransinn.“

Kapphlaup um
að verða bestur

– Hvað er svo framundan
að námi loknu?
„Að þessu 18 mánaða námi
loknu verð ég væntanlega búinn að gera stuttmynd, sem er
lokaverkefnið. Maður getur
gert hana einn en mig langar
ekkert sérstaklega til þess og
er því að safna að mér liði svo
við getum gert eina virkilega
góða mynd saman. Þetta verður mikið kapphlaup því ein
mynd verður svo valin til þess
að kynna skólann. Bestu skólamyndirnar eru einnig sendar á
Cannes og Óskarinn og þess
háttar hátíðir. Svo það er til
mikils að vinna. Allt sem við
erum að gera núna er í raun
undirbúningur fyrir gerð þessarar myndar. Nú er verið að
kenna okkur hvernig á að gera
hana og í janúar hefjumst við
handa. Þá höfum við níu mánuði til að gera myndina. Myndina getum við svo notað til að
sækja um störf. Metnaðurinn
er því að verða fremstur. Maður vill ekki eyða svona löngum
tíma, mikilli vinnu og færa
þessar fórnir til þess eins að
lenda í 15 sæti.
Þeir bestu munu ganga inn í
hvaða fyrirtæki sem er og því
er til mikils að vinna. Þá væri
ekki vitlaus hugmynd að reyna
að koma sér inn sem undirmaður hjá einu af stóru fyrirtækjunum og vinna við að aðstoða þá sem eru að vinna við
þetta. Sinna litlu verkunum
svo þeir geti snúið sér að mikilvægari hlutum. Það er nefnilega góður grunnur. Fyrst að
námi loknu er stefnan tekin á
London og síðan til Kaliforníu
þar sem markaðurinn er bestur
að mínu mati.
Þetta er gífurleg vinna. Ég
er að eyða 40-70 tímum á vikum í verkefnin og álagið
minnkar ekki þegar maður hefur fengið vinnu. En ég er að
eyða 40-70 tímum á viku í að
gera það sem ég elska og hversu margir geta nú sagt það“,
segir Ævar og brosir út að eyrum.
– thelma@bb.is

VERKEFNASTJÓRI
Laust er til umsóknar starf verkefnisstjóra á tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Megin viðfangsefni eru umsjón með
fasteignum Ísafjarðarbæjar, umhverfismál, eftirlit og umsjón verklegra
framkvæmda. Leitað er að starfsmanni
með háskólamenntun á byggingarsviði.
Skriflegar umsóknir skulu berast bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði fyrir23. september 2005.
Nánari upplýsingar veitir bæjartæknifræðingur í síma 450 8000. Á heimasíðu Ísafjarðarbæjar má finna nánari
upplýsingar um starfið ásamt gagnlegum upplýsingum um Ísafjarðarbæ.
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Dr. Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari MÍ skrifar

Hvers virði er góður skóli?
Öflugur framhaldsskóli er
grundvöllur að velferð ungs
fólks og möguleikum þess
til frekara náms og starfa í
framtíðinni. Hann laðar að
atgerfi, hefur nýsköpunaráhrif, er atvinnuskapandi,
hækkar menntunarstig í héraði og hefur með ýmsum
hætti jákvæð áhrif á byggðaþróun.
Undanfarinn áratug hafa
íslensk stjórnvöld innleitt nýskipan í ríkisrekstri á grundvelli árangursstjórnunarstefnu með það að markmiði
að auka skilvirkni og gæði
opinberrar þjónustu. Lagt er
að forstöðumönnum að bæta
rekstur og starfsemi stofnana
sinna, um leið og ríkar kröfur
eru gerðar til starfsmanna um
vönduð vinnubrögð og metnað. Þessi stefna hefur náð
inn í framhaldskólana, ekki
síður en aðrar ríkisstofnanir.
Þannig hefur verið hert á
kröfunni um gæði skólastarfs
síðustu árin og sérstök áhersla lögð á að minnka brottfall, enda er brottfall nemenda úr framhaldsskóla alvarleg vá í uppeldis- og
æskulýðsmálum okkar litlu
þjóðar.

Ógnanir í rekstri
framhaldsskóla
Ógnanir og tækifæri framhaldsskóla eru misjöfn eftir
því hvar þeir eru í sveit settir.
Framhaldsskólum
er
skammtað fjármagn á grundvelli nemendafjölda og því
hefur byggðaþróun bein áhrif
á afkomu landsbyggðarskólanna sem standa margir
hverjir frammi fyrir viðvarandi hallarekstri vegna sveiflna í aðsókn. Sá rekstrarvandi
gerir þeim ennfremur örðugt
um vik að laða til sín hæft
starfsfólk og halda því. Slök
aðsókn, brottfall, rekstrarhalli og atgerfishnignun eru
því samverkandi þættir sem
hafa á stundum komið framhaldsskólum landsins í illviðráðanlegan vítahring.
Menntaskólinn á Ísafirði

Ólína Þorvarðardóttir.
er einn þeirra skóla sem um
skeið stóð frammi fyrir vanda
af þessu tagi. Fyrir fáum árum
sýndu kannanir að hlutfall
framhaldsskólanema á Vestfjörðum væri eitt hið lægsta á
landinu. Skólinn átti í rekstrarvanda, kennsluyfirvinna var
mikil og heimavist skólans
var við það að lognast út af
sökum dræmrar aðsóknar.
Brottfall nemenda var verulegt, og haustið 2001 – þegar
undirrituð kom að skólanum voru réttindakennarar einungis
um þriðjungur kennara í námskrárbundnum greinum. Þá var
hafist handa við að snúa vörn
í sókn.
Skólameistari, meðstjórnendur og skólanefnd settust á
rökstóla um að bæta rekstur
skólans á grundvelli árangursstjórnunar, auka kennslugæði
og aðsókn en minnka brottfall.
Hafist var handa – með aðkomu allra starfsmanna skólans - við að móta stefnu og
setja sér mælanleg markmið.
Lítum nú á hvað áunnist hefur.

Árangur MÍ
Aðsókn hefur aukist um
40% á undanförnum fimm árum, samkvæmt upplýsingum
Hagstofu Íslands.
Brottfall liggur á bilinu 46% en var 18,6% haustið 2001.
Fjöldi brautskráðra hefur
nánast tvöfaldast: 63 voru
brautskráðir frá skólanum s.l.
vetur samanborið við 37 veturinn 2000-2001.

Rekstrarfrávik hafa verið
óveruleg undanfarin fjögur ár
og oftar rekstrarafgangur en
halli.
Á nýhöfnu skólaári verða
23 kennarar af 28 með full
réttindi í námsrárbundnum
greinum, þar af hafa 11 aflað
sér réttinda frá því undirrituð
kom að skólanum.
Það er deginum ljósara að
Menntaskólinn á Ísafirði hefur
á síðustu fjórum árum styrkt
stöðu sína sem framhaldsskóli
Vestfirðinga. Skólinn er öflug
og framsækin menntastofnun
og einn stærsti vinnustaður á
Vestfjörðum með á sjötta tug
starfsmanna á skrá og um fjögur hundruð nemendur í dagskóla og öldungadeildum. Í
skólanum eru tvær bóknámsbrautir til stúdentsprófs, fjórar
iðnbrautir, sjúkraliðabraut, almennar brautir og starfsbrautir. Á hverju ári koma fram
nýjungar í námsframboði skólans – fyrir tveimur árum hófst
kennsla fyrir nýbúa, í fyrra
var hafin kennsla fyrir starfsfólk í félagsjónustu, í haust
hefur göngu sína ný húsasmíðabraut sem mun útskrifa
húsasmíðasveina. Miklar endurbætur hafa verið gerðar á
húsakynnum og allsherjar
endurnýjun hefur orðið á
tölvu- og tækjabúnaði. Skólinn gerir kröfur til starfsfólks
og nemenda og fylgir markmiðssetningu sinni eftir.

Hvað er í húfi?
En það er ekki nóg að ná
árangri, honum þarf að viðhalda og hann þarf að þróa
lengra. Þetta er hvergi mikilvægara en einmitt í skólastarfi,
og kostar bæði alúð og einbeittan vilja allra sem að því
verki koma. Við skólamenn
höfum ekki aðeins störfum að
gegna – við höfum hlutverk.
Það er hlutverk okkar að
„stuðla að alhliða þroska allra
nemenda svo að þeir verði sem
best búnir undir að taka virkan
þátt í lýðræðisþjóðfélagi” eins
og segir í framhaldsskólalögum. Ekki einungis ber okkur
að búa nemendur undir störf í

atvinnulífinu og frekara nám
heldur ber okkur einnig að
„efla ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust
og umburðarlyndi nemenda,
þjálfa þá í öguðum og sjálfstæðum vinnubrögðum og
gagnrýninni hugsun, kenna
þeim að njóta menningarlegra verðmæta og hvetja til
stöðugrar þekkingarleitar”,
eins og lög og aðalnámsskrá
gera ráð fyrir.
Það er ekki lítil ábyrgð
sem okkur starfsmönnum
skólakerfisins er lögð á herðar með þessum orðum, og
„veldur hver á heldur” segir
máltækið. Höfum hugfast
að skóli – hversu stór eða
lítill sem hann er, vel eða
illa búinn tækjum – er aldrei
annað en fólkið sem þar
starfar. Hlutverk framhaldsskóla og markmið aðalnámskrár eru ekki bara orð á
blaði, heldur eru þau samfélagslegt fyrirheit og um
leið áskorun til allra starfsmanna framhaldsskólakerfisins að vanda vel til verka
og gæta þess fjöreggs sem
velferð og uppeldi ungs
fólks í rauninni er. Í því efni
erum við ekki einungis
kennarar og leiðbeinendur,
heldur einnig fyrirmyndir.
Við Menntaskólann á Ísafirði hefur stefnan verið sett
á skýr og mælanleg markmið. Árangur hefur náðst –
og hann er ekki lítill. Vestfirskt samfélag á mikið undir
því að það grettistak sem
lyft hefur verið í málefnum
skólans velti ekki undan. Ég
skora því á alla velunnara
skólans og byggðarlagsins
að standa vörð um Menntaskólann á Ísafirði og styðja
vel við þá framfarasókn sem
þar hefur verið blásið til.
Menntaskólinn á Ísafirði er
samfélagslegur máttarstólpi,
á honum veltur velferð ungmennanna okkar, sjálfra
vaxtarsprotanna sem eru
framtíðarvon vestfirskrar
byggðar.
Höfundur er skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði.

Reykjarslæðu lagði frá Funa
Ísfirðingar nutu bjartviðris og stillu á föstudag en við þessar aðstæður varð mistur sem lá
frá sorpbrennslustöðinni Funa í Engidal við
Skutulsfjörð einstaklega áberandi. Yfir stöðinni lá ský úr strompi hennar og leið slæðan til
beggja átta út frá dalnum. Lesandi hafði samband og lýsti yfir gremju sinni vegna þessa.
Ástæðan er sú að endurnýja þarf síupoka í
reykhreinsibúnaði sorpendurvinnslunnar og
hefur því dregið úr virkni síubúnaðar sem tekin var í notkun fyrir rúmu ári síðan. Pokarnir
verða endurnýjaðir á næstunni. Funi telst vera
einhver fullkomnasta sorpbrennslustöð landsins og er útblástur stöðvarinnar sagður skaðlaus.
– thelma@bb.is
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Jarðraskið sést vel á myndinni hér að ofan.

Akvegur lagður í Leirufjörð í blóra
við samþykkt umhverfisnefndar
Akvegur hefur verið lagður
í Leirufjörð í Jökulfjörðum í
blóra við samþykkt umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar. Í kjölfarið hefur umferð bíla hafist í
firðinum og ýmsir óttast að
mikil og óafturkræf náttúruspjöll eigi sér stað í kjölfarið.
Landeigandi kvaðst ætla að
„labba“ með jarðýtu í Leirufjörð til þess að stöðva landbrot. Bæjartæknifræðingur
Ísafjarðarbæjar segir til greina
koma að óska eftir lögreglurannsókn. Formaður umhverfisnefndar treystir því að landeigandinn gangi frá landinu
eins og um var rætt í upphafi.
Forstöðumaður Náttúrstofu
Vestfjarða segir vegagerðina
mun umfangsmeiri en rætt var
um í upphafi.
Forsaga málsins er sú að í
desember sótti landeigandi í
Leirufirði eftir framkvæmdaleyfi umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar til að freista þess
að stöðva landbrot í firðinum.
Til framkvæmdanna þurfti

hann að koma jarðýtu í fjörðinn og var óskað eftir leyfi til
nauðsynlegra framkvæmda til
að koma jarðýtunni fram og
til baka. Taldi landeigandinn
nauðsynlegt að koma ýtunni
landleiðina þannig að farið
yrði um Djúp í Unaðsdal þar
sem liggur slóði uppá svokallaða Öldugilsheiði. Frá slóðarenda að framkvæmdastað eru
um fjórir kílómetrar og taldi
landeigandinn mögulegt að
„labba“ á ýtunni mest alla leiðina án þess að valda skemmdum á landi eins og segir í bréfi
hans til umhverfisnefndarinnar. Vildi hann einnig standa
þannig að verki að í leiðinni
yrði gerður vegur sem nýttist
ferðamönnum en ekki kæmi
þó til greina að búa til veg sem
opnað gæti farartækjum leið í
Jökulfirði.
Umhverfisnefnd fjallaði um
málið á fundum sínum og
leitaði umsagnar Umhverfisstofnunar, Landgræðslu ríkisins og Veiðimálastofnunar.

Voru þessir aðilar jákvæðir
gagnvart aðgerðum við jökulána í Leirufirði en höfðu fyrirvara á flutningi ýtu um Dalsheiði og Öldugil. Umhverfisnefnd samþykkir síðan á fundi
sínum þann 13. apríl að veita
framkvæmdaleyfi „enda verði
allt jarðrask vegna umferðar
vinnutækis til og frá Leirufirði
lagfært“, eins og segir í bókun
nefndarinnar. Jafnframt var
tæknideild falið að hafa eftirlit
með því að frágangur yrði viðunandi.
Samkvæmt upplýsingum
Bæjarins besta hófst síðan
vegagerð yfir í Leirufjörð um
verslunarmannahelgina og
samkvæmt heimildum munu
tvær jarðýtur hafa unnið verkið. Af myndum sem teknar
voru á svæðinu má ljóst þykja
að þarna hefur verið ráðist í
vegagerð sem opna mun farartækjum leið um Jökulfirði og
mun meiri framkvæmd en þarf
til þess að „labba“ með ýtu í
Leirufjörð. Af ummerkjum má

ráða að nú þegar hafi fjölmargir jeppar farið um hinn nýja
veg og sjást mikil merki um
akstur utan „vegarins“ í Leirufirði. Landeigendur sem blaðið
ræddi við hafa þungar áhyggjur af málinu og óttast að þess
verði skammt að bíða að farartæki fari um fleiri firði í kjölfarið.
Jóhann Birkir Helgason
bæjartæknifræðingur segir
málið mjög alvarlegt. „Framkvæmdir voru hafnar þarna án
þess að láta bæjaryfirvöld vita
og því barst ekki vitneskja um
þessar framkvæmdir fyrr en í
gær“, segir Jóhann Birkir.
Hann segir að af myndum að
dæma hafi þarna verið unnin
mikil spjöll og til greina komi
að sínu áliti að leita til lögreglu
vegna málsins. Hann segir að
nefndarmenn í umhverfisnefnd hafi verið látnir vita um
stöðu málsins.
Birna Lárusdóttir formaður
umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar segist hafa heyrt fyrst af

Sælkeri vikunnar · Hulda Lára Jónsdóttir á Þingeyri

Chicken Marbella
Sælkeri vikunnar býður
upp á Chicken Marbella sem
er bragðmikill og – góður
kjúklingaréttur. Þá mælir
Hulda með því að hafa sem
meðlæti soðin hrísgrjón og
ferskt salat og hún bætir við
að ekki eyðileggur að dreypa
á ljúfu hvítvíni með.

Chicken Marbella
5 stk. kjúklingabringur
½ hvítlaukur
1 msk. þurrkað orengano
Gróft salt og pipar
¼ bolli rauðvíns edik

34.PM5

¼ bolli ólífuolíu
¼ bolli grænar ólífur ( gott
að nota meira og blanda
grænum og svörtum ólífum
saman).
½ bolli sveskjur
½ bolli púðursykur
½ bolli hvítvín
1 msk. ferskt kóriander (
má vera þurrkað ef ekki er
til ferskt).
Steinselja
Skerið bringurnar í tvennt
eftir endilöngu, setjið í stórt
ílát ásamt öllu hráefninu nema
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hvítvíninu og púðursykri. Látið marinerast í a.m.k. 6 klst.
Eftir marineringu setjið allt í
eldfast ílát, blandið hvítvíni
og púðursykri saman við og
eldið í 1 klst í ofni við 180°200°. Þegar 15 mín. eru eftir
af eldunartíma stráið steinselju
yfir. Athugið að hafa lok/ eða
álpappír yfir ílátinu meðan á
eldun stendur, það er svo tekið
af síðustu 15 mín.
Ég skora á Guðrúnu Snæbjörgu Sigþórsdóttur og Stein
Ólafson á Þingeyri að verða
næstu sælkerar vikunnar.

framkvæmdum í Leirufirði á
mánudag í síðustu viku. Hún
hafði hins vegar hvorki séð
framkvæmdir né myndir af
þeim þegar við hana var rætt
og átti því erfitt með að tjá sig
um málið. Hún segist sem
formaður umhverfisnefndar
treysta því að gengið verði frá
á svæðinu þannig að til sóma
verði. Tæknideild hafi verið
falið að hafa eftirlit með framkvæmdum og því verði rætt
við framkvæmdaraðila um
málið. „Þetta mál var mjög
vandlega rætt í umhverfisnefnd og nefndarmenn höfðu
miklar efasemdir um að fara

landleiðina með ýtu. Niðurstaðan varð hins vegar sú að
heimila flutning ýtunnar þessa
leið í trausti þess að gengið
yrði frá svæðinu að loknum
framkvæmdum í firðinum“,
segir Birna.
Þorleifur Eiríksson forstöðumaður Náttúrustofu
Vestfjarða segir stofnunina
hafa fengið vitneskju um framkvæmdirnar í Leirufirði á dögunum og starfsmenn hafi farið
og kynnt sér aðstæður. Að því
loknu hafi bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ verið látin vita um
stöðu málsins.
– hj@bb.is

Atvinna
Fiskvinnsluna Kamb ehf., á Flateyri vantar
starfsfólk til almennra fiskvinnslustarfa. Mikil
vinna framundan.
Upplýsingar gefa Ingibjörg í síma 896
4382 og Hinrik í síma 894 3028.

Sjálfstæðisfélag
Ísafjarðar

Aðalfundur
Aðalfundur Sjálfstæðisfélags Ísafjarðar
verður haldinn í Sjálfstæðishúsinu á Ísafirði
miðvikudaginn 31. ágúst kl. 20:00.
Stjórnin.
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För jarðýtu til Leirufjarðar leyfð
þrátt fyrir andstöðu umsagnaraðila
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar heimilaði för vinnuvéla
yfir Dalsheiði og niður Öldugil
í Leirufjörð þrátt fyrir andstöðu umsagnaraðila. Í bókun
nefndarinnar á sínum tíma
kemur fram að umsagnaraðilar
geri fyrirvara varðandi flutning vinnuvéla. Eins og fram
hefur komið í fréttum hefur
verið gerður vegslóði af Dalsheiði niður Öldugil í Leirufjörð í Jökulfjörðum í blóra
við samþykkt umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar. Erindi
barst á sínum tíma frá landeiganda í Leirufirði þar sem
óskað var leyfis til gerðar
varna gegn landbroti. Á fjárlögum þessa árs er veitt 1,5
milljón króna til verksins. Í
umsókn landeiganda er farið
fram á leyfi til þess að „labba“
með ýtu yfir í Leirufjörð. Á
fundi umhverfisnefndar þann
30. mars voru lögð fram bréf

frá Umhverfisstofnun, Landgræðslu ríkisins og Veiðimálastofnun þar sem veittar eru
umsagnir um fyrirhugaðar
framkvæmdir í firðinum.
Í bréfi Umhverfisstofnunar
kemur fram á Leirufjörður sé
á náttúruminjaskrá auk þess
sem lagt sé til í tillögum stofnunarinnar að náttúrverndaráætlun að Jökulfirðir verði
sameinaðir Hornstrandafriðlandi „með svipaðri landnýtingu og nú er í Jökulfjörðum“,
eins og segir í bréfinu. Stofnunin gerir ekki athugasemdir
við fyrirhugaðar aðgerðir gegn
landbroti. „Stofnunin telur
hins vegar að ekki ætti að ráðast í neinar vegaframkvæmdir
samhliða umferð vinnuvéla frá
Snæfjallaströnd í Leirufjörð,
hvorki gerð reiðvegar, né slóða
sem gæti orðið bílfær. Ekki á
að vera þörf á slóðagerð vegna
aksturs jarðýtu þessa leið“,

segir í bréfinu. Þá telur stofnunin að skilyrða eigi leyfi til
framkvæmda því að akstri
vinnuvéla fylgi sem minnst
rask.
Í bréfi Veiðimálastofnunar
er ekki lagst gegn framkvæmdum gegn landbroti „enda hún
til þess fallin að viðhalda
veiðinytjum jarðarinnar“, segir í bréfinu. Um nauðsyn slóðagerðar hefur stofnunin ekkert
að segja „enda snertir hún ekki
vötn“.
Í bréfi Landgræðslu ríkisins
kemur hins vegar fram að
stofnunin geri ekki fyrirvara
við fyrirhugaða framkvæmd
gegn landbroti en þó „leggst
Landgræðsla ríkisins alfarið
gegn því að farið verði á jarðýtu, utan vega yfir gróið land
þ.e. Dalsheiði og niður Öldugil
og aftur til baka, til að framkvæma umbeðnar framkvæmdir við varnir gegn landbroti

Ísafjarðarbær óskar
lögreglurannsóknar
Ísafjarðarbær hefur óskað
eftir opinberri rannsókn á lagningu vegar eða vegslóða af
Dalsheiði niður Öldugil í
Leirufjörð. Eins og greint er
frá hér að neðan ákváðu Náttúruverndarsamtök Íslands að
kæra vegagerðina. Halldór
Halldórsson bæjarstjóri segir
að ákveðið hafi verið að setja
málið í lögreglurannsókn til
að tryggja að öll málsatvik
komi fram.
Sem kunnugt er veitti umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
heimild til þess að farið yrði
með jarðýtu þessa leið með
þeim skilyrðum að allt jarðrask
yrði bætt. Ekki var hins vegar
gefið leyfi til lagningar þess
vegslóða sem þarna er nú kominn. Halldór áréttar að Umhverfisstofnun hafi ekki lagst

gegn þeirri ákvörðun sem umhverfisnefnd bæjarins tók á
sínum tíma.
„Ákveðið var að setja málið
í lögreglurannsókn til að
tryggja að öll málsatvik komi
fram. Sveitarfélaginu er skylt
að framfylgja þeim samþykktum sem gerðar eru eins og í
þessu máli, þarna er ekki farið
eftir þeim skilyrðum sem sett
eru af hálfu Ísafjarðarbæjar og
eru í samræmi við ábendingar
Umhverfisstofnunar. Þá tryggir lögreglurannsókn ákveðið
jafnræði með aðilum“, segir
Halldór.
Í samtali við blaðið á þriðjudag í síðustu viku sagði Birna
Lárusdóttir formaður umhverfisnefndar að rætt verði
við framkvæmdaraðila og hún
treysti því að þeir gangi þannig

Á þessum vegi er hægt að gera fleira en að „labba“ með ýtu yfir.
vatna í Leirufirði“.
Í bókun umhverfisnefndar
þann 30. mars var bókað að
áðurnefndir aðilar séu jákvæðir vegna aðgerða í Leirufirði
„en með fyrirvara varðandi
flutning á tæki um Dalsheiði
og Öldugil“. Þann 13. apríl
lagði umhverfisnefnd til við
bæjarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt „enda verði

allt jarðrask vegna umferðar
vinnutækis til og frá Leirufirði
lagfært“, eins og segir í tillögu
nefndarinnar. Þá var tæknideild falið að hafa eftirlit með
að frágangur verði viðunandi.
Á fundi bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar þann 28.apríl var tillaga umhverfisnefndar síðan
samþykkt með 9 samhljóða
atkvæðum.

frá svæðinu að til sóma verði.
Aðspurður um það hvort rætt
hafi verið við framkvæmdaaðila segir Halldór svo vera.
„Þeir útskýrðu sína hlið
málsins og þeim var gerð grein
fyrir því að óskað yrði eftir
lögreglurannsókn. Í raun kom
ekkert fram sem réttlætti það
að vegslóði skuli hafa verið
lagður þarna enda er það ekki
í samræmi við skilyrði Ísafjarðarbæjar. Það hefur ekkert
breyst varðandi það sem formaður umhverfisnefndar segir, ég lít svo á að framkvæmdaaðili muni lagfæra það sem
hægt er þegar rannsókn hefur
farið fram og sérfróðir aðilar
hafa lagt mat á það hvernig
best verður staðið að slíkum
lagfæringum“, segir Halldór
Halldórsson bæjarstjóri.

Náttúruverndarsamtök Íslands

Kæra lagningu vegarins
Náttúruverndarsamtök Íslands hafa ákveðið að kæra
lagningu vegar niður Öldugil
í Leirufjörð. Mun kæra verða
send sýslumanninum á Ísafirði. Árni Finnsson formaður
samtakanna segir ólíðandi að
mati samtakanna að gengið sé
fram með þeim hætti sem gert
var í Leirufirði. Þar hafi verið
unnin spjöll á náttúruperlu sem
því miður verði erfitt að bæta.
Hann segir hins vegar nauðsynlegt að menn sæti ábyrgð
gjörða sinna og verði gert að
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bæta úr eins og hægt er. Árni
segir með ólíkindum að bæjaryfirvöld í Ísafjarðarbæ skuli
hafa heimilað för jarðýtunnar
með þessum hætti.
„Því miður virðist mér þarna
hafa ríkt ótrúlegur sofandaháttur hjá bæjaryfirvöldum og
það er mjög leitt“, segir Árni.
Náttúruverndarsamtök Íslands voru stofnuð 29. maí
1997 og eru frjáls félagasamtök áhugafólks um náttúruvernd á Íslandi að því er segir
á heimsíðu samtakanna. Þeim
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er ætlað að vera málsvari
þeirra sem láta sig náttúruvernd og umhverfismál miklu
skipta. Á heimasíðunni segir
að samtökin muni hafa að leiðarljósi höfuðreglur sem fram
koma í Ríó-samþykkt Sameinuðu þjóðanna frá 1992. Ein
þeirra er varúðarreglan sem
kveður á um að ekki skuli ráðast í framkvæmd sem kann að
hafa alvarleg áhrif á umhverfið
nema að sýnt sé fram á að hún
hafi ekki slík áhrif.
– hj@bb.is

6.4.2017, 09:45

Vegagerðin í Leirufirði er
þriðja tilfellið á stuttum tíma
þar sem ráðist er í framkvæmdir á viðkvæmum stöðum án
samþykkis umhverfisnefndar.
Í Tunguskógi var gerður vegur
milli sumarhúsa og þá hófust
framkvæmdir við virkjun
Tunguár án þess að framkvæmdaleyfi lægi fyrir.
– hj@bb.is
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar

Þingeyri

Til sölu er trillubáturinn Sóley
ásamt bryggjuplássi og fleiru.
Uppl. í síma 456 3842.

Vísir fjölgar
starfsfólki

Til sölu er íbúð að Hlíf 2 á Ísafirði. Íbúðin er 65,9m² á 2. hæð
og snýr að Pollinum. Laus fljótlega. Upplýsingar í símum 456
3549 og 866 1107.
Til leigu eru tvö herbergi með
húsgögnum, eldunaraðstöðu
og snyrtingu. Sér inngangur.
Leigist frá sept. og fram í maí.
Uppl. í síma 893 6993.
Til sölu er MMC Pajero, 5 dyra,
árg. 96, ek. 121 þús. km. Uppl.
í síma 892 3646 og 898 3646.
Vantar þig íbúð? Er með góða
130m² íbúð til sölu á Urðarvegi.
Upplýsingar í símum 456 4264
og 865 2987.
Vestfirðingar! Ef þið þurfið að
fara til Reykjavíkur, þá höfum
við góða íbúð í hjarta borgarinnar til leigu. Upplýsingar í
síma 554 6396 og 487 8944.
Til sölu er rafmagnshitatúpa
og ofnar. Uppl. í síma 456 4097.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1998, ekinn 137 þús. km. Uppl.
í síma 861 4681.
Ertu að endurnýja húsgögnin
og veist ekki hvað þú átt að
gera við þau gömlu? Okkur
vantar húsgögn. Nánari upplýsingar í Gamla apótekinu í
síma 456 5700.
Gamalt og vel með farið sófasett frá TM til sölu. Selst ódýrt.
Upplýsingar í síma 456 4275
og 692 0314.
Til sölu er stór og björt 5-6
herb. íbúð að Pólgötu 4, 2. hæð.
Íbúðin er á besta stað í bænum.
Verð kr. 6,5 milljónir.
BB – smáauglýsingar
eru ókeypis. Hringið
í síma 456 4560

Atvinna

Óskum eftir að ráða
smiði eða laghenta
menn/konur til starfa.
Einnig vantar starfsmann í ræstingar. Um
er að ræða hlutastarf
sem gæti t.d. hentað vel
með skóla.
Nánari upplýsingar
gefur Guðný Erla í síma
849 6215.

Ísafjarðarflugvöllur. Ljósm: Grétar Sigurðsson.

Tilboð í flug á norðursvæði
bárust frá fjórum aðilum
Í síðustu viku voru opnuð
hjá Ríkiskaupum tilboð í
sjúkraflug á Íslandi. Tilboð
bárust frá fjórum aðilum í flug
á svokölluðu norðursvæði sem
er svæðið norðan ímyndaðrar
línu sem dregin er frá botni
Þorskafjarðar að botni Hrútafjarðar, þaðan að Hveravöllum, Nýjadal og að Höfn í
Hornafirði. Tilboðin bárust frá
Flugfélagi Íslands, Mýflugi,
Landsflugi og Sveinbirni Dúasyni sjúkraflutningamanni, en
ekki var skilyrt að bjóðendur
hefðu flugrekstrarleyfi.
Flugfélag Íslands skilaði
tveimur tilboðum, Mýflug

skilaði þremur tilboðum,
Landsflug einu og Sveinbjörn
Dúason einu, en athygli vekur
að hans tilboð er nákvæmlega
það sama og annað tilboð
Flugfélags Íslands. „Ég tek
skýrt fram að ekkert tilboðanna hefur enn verið yfirfarið“,
segir Pétur Pétursson, verkefnisstjóri hjá Ríkiskaupum.
„Nú hefst vinna við að meta
hæfi bjóðendanna. Síðan verður metið hvort tilboðin sjálf
séu gild eða ógild og að síðustu
verður farið yfir gild tilboð.“
Bjóðendum var gert að þrískipta boðum sínum, í þátt X
sem er fastakostnaður á ári

við að hafa vél tiltæka á
Akureyri, þátt Y sem er kostnaður við hvert sjúkraflug og
þátt Z sem er hver flugstund
framyfir viðmiðunarflugtíma.
Flugfélag Íslands skilaði
eins og áður segir tveimur tilboðum. Annað þeirra hljóðar
upp á 129 milljóna króna ársgreiðslu en hitt upp á 95 milljónir á ári. Í báðum tilboðunum
er gert ráð fyrir að hvert flug
kosti 196.351 krónu en hver
umframflugtími kosti 103.342
krónur. Tilboð Sveinbjörns
Dúasonar var upp á krónu jafnt
fyrra tilboði Flugfélagsins.
Mýflug skilaði inn 3 tilboð-

um. Í því fyrsta er gert ráð
fyrir 95 milljónum á ári. Í öðru
tilboðinu er gert ráð fyrir 69,6
milljónum á ári og í því þriðja
59,6 milljónum. Í öllum tilboðum Mýflugs er svo boðið 120
þúsund fyrir hvert flug og 85
þúsund fyrir hvern umfram
flugtíma.
Landsflug bauð 76,8 milljónir á ári, 196 þúsund fyrir
hvert flug og 225 þúsund fyrir
hvern umfram flugtíma.
Kostnaðaráætlun hljóðaði
upp á 123,2 milljónir á ári, en
154 milljónir ef notast er við
sérútbúna sjúkraflugvél.
– halfdan@bb.is

Flateyringar auka hlutdeild
sína verulega með leigukvóta
Á þessu fiskveiðiári hafa
verið leigð til Flateyrar rúm
1.275 tonn af þorski sem koma
til viðbótar þeim 2.699 tonnum
sem skip og bátar þar fengu
úthlutað í upphafi veiðiársins.
Er aukningin því rúm 47%.
Flateyringar hafa einnig aukið
við ýsukvóta sinn. Leigð hafa

verið 158 tonn til viðbótar
þeim 967 tonnum af ýsu sem
úthlutað var í upphafi eða um
16%.
Þá hafa verið leigð 232 tonn
af steinbít til viðbótar þeim
232 tonna steinbítskvóta sem
úthlutað var í upphafi eða tæp
58%. Megnið af sínum ufsa-

kvóta hafa Flateyringar hins
vegar leigt á brott eða 303
tonn af þeim 394 tonnum sem
úthlutað var í upphafi. Á þessu
fiskveiðiári fengu skip og bátar
á Flateyri úthlutað 60 tonna
byggðakvóta en á því næsta
verður engum byggðakvóta úthlutað þangað.

Þess skal getið að í þessum
tölum eru aðeins þau skip og
bátar sem nú eru skráð á Flateyri. Þau skip og bátar sem
seld kunna að hafa verið með
öllum aflaheimildum á árinu
eða keypt og ekki hafa skipt
um heimahöfn eru því ekki í
þessum tölum. – hj@bb.is

Fiskvinnslan Vísir hf.
ráðgerir að fjölga starfsmönnum við vinnsluna
þegar hún hefst að nýju að
lokinni sumarstöðvun sem
hófst í byrjun júlí.
Víðir Friðgeirsson vinnslustjóri Vísis á Þingeyri
segist reikna með að vinnsla hefjist hjá fyrirtækinu
á Þingeyri um næstu mánaðamót. Hann segir um 30
manns hafa starfað þar til
þessa en vonir standi til
þess að þeim muni fjölga.
Hversu mikil sú fjölgun
verði treystir hann sér ekki
til að spá en segir að fjölgun um 10 störf sé ekki
óhugsandi.
Eins og kemur fram í
frétt hér í blaðinu í dag eru
22 skráðir atvinnulausir á
Þingeyri í kjölfar þess að
fiskvinnslan Perlufiskur
hætti vinnslu. – hj@bb.is

Þingeyri

Gamla vélsmiðjan
endurnýjuð
Verið að leggja lokahönd á endurnýjun múrverks utan á Vélsmiðju
Guðmundar J. Sigurðssonar og co hf. á Þingeyri.
Aðalsteinn J. Maríusson,
múrarameistari frá Sauðárkróki hefur umsjón með
verkinu.
Vélsmiðja Guðmundar
J. Sigurðssonar og Co. hefur mikið sögulegt og
menningarlegt gildi en innviðir hennar, vélar og tæki,
eru nánast eins og þeir voru
við stofnun 13. janúar
1913. Gamla smiðjan var
eitthvert kunnasta fyrirtæki sinnar tegundar í
Norðurhöfum á sinni tíð.

STAKKUR SKRIFAR

Baugsmálið
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

34.PM5

Eitthvert merkilegasta mál seinni tíma er Baugsmálið, sem vakið hefur
mikla athygli og eftirtekt. Enda ekki vonum seinna. Mestu viðskiptajöfrar
tuttugusta aldarinnar eru ákærðir fyrir samtals 40 atriði og er ekki svo lítið.
Jöfrarnir segjast saklausir og nota eigin fjömiðla til að koma málstað sínum
á framfæri og gengur bara vel. Gagnlegt er að eiga fjölmiðla og ráða því hvað
kemur fyrir sjónir almennings. En Kári Jónasson fyrrum fréttastjóri RÚV
féll hrikalega á prófinu. Ekkert ber á vinnubrögðum sem sjálfsögð voru hjá
RÚV.
Enginn mun fara í viðtal við Fréttablaðið án þess að spyrja hvort lögmaðurinn hans fái ekki að lesa viðtalið yfir fyrir birtingu. Hvað hefur komið fyrir
Kára? Svo reynir hann að verja sig með því að hann hafi fengið símtöl og
heyrt sögur af því að svona hafi verið gert áður. Er ekki allt í lagi? Engu
skiptir í máli Kára að verið sé að hjálpa eigendum í áróðursbaráttu og ekki
skiptir neinu að dómstólar skulu skera úr um sekt eða sýknu. ,,Eftir því sem
ég hugsa málið betur er ég sannfærðari um að við gerðum allt rétt.“ Hver er
dómarinn?
Baugsmálið er eitt stærsta mál sinnar tegundar á Íslandi og afar mikilvægt
að dómstólar fjalli um það. Ekki dugar að tala um pólitískar ofsóknir eins og
sakborningar gera og ekki dugar heldur að draga úr trúverðugleika fjölmiðla
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eins nú er gert. Hverju á fólk að treysta ef ritstjórinn talar svona og var
honum þá treystandi fyrir að hafa verið hlutlaus hjá RÚV? Margar spurningar
vakna og erfitt verður um svör fyrr en dómur er gengin. Baugur hefur lækkað vöruverð, en það hefur ekkert með dómsmálið að gera. Lágt matarverð
er gott, en lögbrot ekki.
BB hefur haldið uppi góðri blaðamennsku og spurt yfirvöld á Íslandi og
Vestfjörðum gagnrýninna spurninga þegar það á við og sumir vilja meina,
kannski réttilega, að bæjarstjórn hafi ekki tekið því vel. Og þó er BB miðill
fyrir nauðsynlegar auglýsingar, sem verða að berast lesendum og íbúum
Vestfjarða. BB má samt ekki ganga erinda stjórnmálamanna. Spyrja verður
spurninga og fá svör frá þeim sem fara með fjármál íbúanna. Blaðamenn og
ritstjóri geta ekki leyft sér að slaka á kröfu um réttar upplýsingar til lesenda.
Flestum er ljóst að lög um fjölmiðla áttu rétt á sér í fyrra, en pólitísk afstaða
stjórnarandstöðu og forseta Íslands réðu meira en meirihluti alþingismanna.
Nú hefur Össur Skarphéðinsson séð að sér og viðurkennt þessa nauðsyn
og segir Frettablaðið hafa fallið á prófinu. Egill Helgason tekur undir með
honum, en Baugur og starfsmenn hans eru á öðru máli. Enginn á að geta
keypt sér fréttir eða fréttaskýringar. Það dregur úr trúverðugleika fjölmiðla
og veldur miklum skaða til framtíðar. Svo einfalt er það.

6.4.2017, 09:45
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Hvað er að frétta? · Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði

mannlífið

Alltaf gaman að sjá nemendurna
„Nú er allt á útopnu eins og
má segja og hefur verið alla
vikuna þegar við erum á síðustu metrunum áður en skólinn er settur. Á þessum tíma
er í mörg horn að líta. Það er
alltaf smá fiðringur í fólki áður
en skólinn byrjar og alltaf
einhverjar breytingar. Skólasetningin er á morgun og
byrjar skólastarfið samkvæmt
stundaskrá á föstudag. Eins

og sjá má utan frá er framkvæmdum ekki lokið við mötuneyti og andyri skólans og
verður því svolítið bras á okkur í byrjun. Tækin sem keypt
voru fyrir mötuneytið eru komin svo það fer ekki af stað
strax. Það verður því smá farandbúskapur í byrjun og nemendur halda áfram að koma
með nesti en við munum nota
tækifærið og kynna fyrir þeim

hvernig þetta á að fara fram.
Það er alltaf gaman þegar
skólinn byrjar að sjá nemendurna. Suma sér maður af og
til í sumar en aðra ekki. Þá er
sérstaklega gaman að sjá
hvað litlu krakkarnir hafa
stækkað. Svo er ekki síst
skemmtilegt að fylgjast með
nýju krökkunum er þau stíga
sín fyrstu skref í skólanum,“
sagði Skarphéðinn.

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

Í dag er miðvikudagurinn
24. ágúst, 238. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1906 var símskeytasamband við
útlönd opnað. Sæsíminn frá Skotlandi um Hjaltland og
Færeyjar til Seyðifjarðar var 534 sjómílur.
Þennan dag árið 1944 ræddi Sveinn Björnsson, forseti Íslands við Franklin D. Roosevelt, forseta Bandaríkjanna í Hvíta húsinu í Washington. Sveinn var þá í
opinberri heimsókn í Bandaríkjunum.
Þennan dag árið 1968 var Norræna húsið í Reykjavík
vígt. Það var byggt eftir teikningum Finnans Alvars
Alto. Fyrsti forstöðumaður hússins var Norðmaðurinn
Ivar Eskeland.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 28 árum

Þátttakendur haustið 2003 í upphafi námskeiðs á Illugastöðum. Það ár tóku 5 konur frá Vestfjörðum þátt.

Brautargengi á Ísafirði
Í september er stefnt að því
að námskeiðið Brautargengi
hefjist í fimmta sinn á landsbyggðinni, að þessu sinni á
„Við látum okkur ennþá dreyma um það að geta tekið Akureyri, Ísafirði, Sauðárnýja frystihúsið á Drangsnesi í notkun í október“, segir Jón króki og Selfossi. Verið er að
Alfreðsson, kaupfélagsstjóri á Hólmavík, í samtali við halda námskeiðið, sem stendur
MBL. „Hússkrokkurinn er nú næstum búinn“, sagði Jón. í 15 vikur og er eingöngu ætlað
„Unnið er að pípu- og raflögnum og uppsetning véla hefst konum, í annað sinn á Ísafirði.
trúlega í næstu viku“.
Á Brautargengi er lögð áherJón sagði að vélar til rækjuvinnslu og frystingar yrðu sla á að þátttakendur kynnist
settar upp fyrir veturinn, en engar ákvarðanir hafa verið grundvallaratriðum um stofnteknar um fiskvinnsluvélar að öðru leyti. „Enda kemur ekki un fyrirtækja og þeim þáttum
annað til í vetur en rækjan“, sagði Jón. Nýja húsið er 850 sem snúa að fyrirtækjarekstri.
fermetrar, en gamla húsið, sem brann 17. ágúst í fyrra var Þátttakendur fá hagnýta fræðröskir 600 fermetrar „og má segja að það hafi verið lélegur slu í stefnumótun, markaðskofi á undanþágu“, sagði Jón.
málum og fjármálum auk annJón sagði að tekist hefði sæmilega að tryggja karlmönn- arra þátta. Í lok námskeiðsins
um á Drangsnesi atvinnu í frystihúsleysinu, en hins vegar
hafa þátttakendur skrifað viðhefði ekki tekist að skapa konunum atvinnu og yrði engin
skiptaáætlun fyrir væntanlegt
breyting á því fyrr en nýja frystihúsið yrði tekið í notkun.
fyrirtæki/þjónustu. Verkefnin
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
sem unnið hefur verið með
Helgarveðrið eru fjölbreytt og má sem dæmi
nefna ýmiss konar heilsuráðHorfur á föstudag: gjöf og þjónustu, bókaútgáfu,
Norðlæg átt og súld norðaustantil en bjartviðri sunn- búrekstur, snyrtistofu og
anlands. Hiti 5-14 stig, hlýjast sunnanlands. heilsulind, listamiðstöð fyrir
Horfur á laugardag: börn, gistiheimili, veitingaAustlæg átt og rigning sunnanlands en úrkomulítið staði og kaffihús, kerta- og
norðantil. Hiti 6 til 12 stig. glerframleiðslu, sjúkraþjálfun,
Horfur á sunnudag: auglýsingastofu, meðferðarNorðlæg átt með rigningu eða súld um landið norðan- deild fyrir verkjasjúklinga,
og austavert, en úrkomulítið suðvestanlands. upplýsingaþjónustu á vefnum
Horfur á mánudag: varðandi heilsu, hollustu og
Norðlæg átt með rigningu eða súld um landið norðan- mannrækt, þjónustu við hestaog austavert, en úrkomulítið suðvestanlands
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ menn og ritvinnsluver fyrir
fjölmiðla.
Spur
ning vikunnar
Spurning

Nýtt frystihús á Drangsnesi

Hvernig finnst þér bæjarmynd Ísafjarðar
hafa breyst síðasta áratug?
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Alls svöruðu 502. – Til hins betra sögðu 353 eða 70% – Til
hins verra sögðu 85 eða 17% – Hvorki né sögðu 64 eða 13%

Vettvangur til að
koma hugmyndum
á framfæri

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

Anna Guðrún Edvardsdóttir
frá Bolungarvík er ein af fimm
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Nemendur haustið 2003 í
verkefnavinnu á Illugastöðum.
konum sem tóku þátt í nám- urstöðum könnunar sem gerð
skeiðinu er það var haldið í var á árangri Brautargengis eru
nú 50 - 60% kvenna sem lokið
fyrsta sinn á Ísafirði 2003.
„Á námskeiðinu er farið í hafa Brautargengisnámi með
gegnum ferlið við að stofna fyrirtæki í rekstri og telja flestog stýra smáfyrirtæki svo fólk ar að námskeiðið hafi skipt
fari ekki í rekstur óundirbúið. mjög miklu máli varðandi það
Þátttakendurnir koma á nám- að þær fóru af stað með rekstskeiðið með viðskiptahug- ur. Einnig telur mikill meirimynd og þarna fær maður hluti þeirra að þær séu mun
tækifæri á að sjá hvort eitthvað hæfari stjórnendur eftir að hafa
sé til í hugmyndinni eður ei. lokið náminu. Yfir 95% þáttJafnvel getur maður fengið takenda segjast geta mælt með
betri hugmynd á námskeiðinu. Brautargengisnáminu við aðrNámskeiðið er kjörinn vett- ar konur.
„Eftir að hafa gengið í gegnvangur fyrir konur til að koma
hugmyndum á framfæri“,segir um námskeiðið vil ég hvetja
allar konur sem hafa einhverja
Anna Guðrún.
Um áttatíu konur hafa lokið hugmynd að rekstri að taka
Brautargengi á landsbyggð- þátt í námskeiðinu. Mér finnst
inni og hafa margar þeirra unn- það mjög jákvætt að í boði sé
ið áfram að sínum viðskipta- námskeið fyrir konur sem hafa
hugmyndum. Samkvæmt nið- hug á að fara út í fyrirtækja-
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rekstur. Oft á tíðum eru konur
óframfærnari en karlar að láta
hugmyndir sínar verða að
veruleika. Brautargengið hvetur til þær til að gera það“,
segir Anna Guðrún.
Kannanir sýna einnig að
hluti þátttakenda er háskólamenntaður og flest fyrirtækin
sem stofnuð hafa verið eða
eru í bígerð eru í verslun og
þjónustu. Flest þessara fyrirtækja eru með 10 starfsmenn
eða færri en þó eru nokkur
með yfir 30 starfsmenn. Óhætt
er því að segja að Brautargengisnám komi atvinnulífinu
til góða þar sem kraftar kvenna
nýtast í störfum sem annars
hefðu ekki orðið til.
Mikill áhugi hefur reynst á
Brautargengi á landsbyggðinni og hefur það sýnt sig að
stuðningur sveitarfélaga hefur
verið konum mikil hvatning
til að taka þátt í námskeiðinu
og að vinna að sínum hugmyndum í framhaldi af því.
Þátttakendur koma víða að og
má sem dæmi nefna að auk
kvenna á Ísafirði eru þátttakendur frá Akureyri, Mývatnssveit, Skagafirði, Dalvík, Ólafsfirði, Hrísey, Bolungarvík,
Ísafirði, Fáskrúðsfirði, Seyðisfirði, Egilsstöðum og Vestmannaeyjum hafa sótt námskeiðið. Námskeiðið hefur
skilað miklu til þátttakenda og
reglulega berast fréttir af góðum árangri þeirra í atvinnulífinu. Mikilvæg tengsl hafa
myndast sem halda áfram að
koma að gagni eftir að námskeiðinu er lokið.
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Mikil saga á bak við Hesteyri
„Hesteyri í Jökulfjörðum
er uppáhaldstaðurinn minn.
Þangað fer ég mörgum
sinnum yfir sumarið þótt ég
eigi engar rætur að rekja
þangað né bústað þar. En
við fjölskyldan eigum bát
og förum á Hesteyri reglulega og höfum gert undanfarna áratugi.
Hesteyri er mjög heillandi

staður og svo mikil saga á
bak við hann. Öll húsin þar
eru sinni í upprunalegri
mynd og það er það sem er
svo skemmtilegt við staðinn.
Þótt sum húsin séu farin
hafa ekki komið ný í staðinn
og því er enn svo heilleg
mynd yfir þorpinu,“sagði
Bryndís Friðgeirsdóttir,
svæðisfulltrúi RKÍ.

Vestfirskar þjóðsögur

Þegar séra Gunnar Björnsson var sóknarprestur í
Bolungarvík komu til hans gömul hjón og tilkynntu að
þau vildu skilja. Séra Gunnar var mjög á móti hjónaskilnuðum. Þar sem hjónin voru bæði orðin háöldruð sagði
séra Gunnar:
Elskurnar mínar, er þetta nú ekki nokkuð seint í rassinn
gripið? Þið eruð bæði komin að fótum fram, með leyfi að
segja! Tekur því að vera að þessu?
Þá sagði konan:
Við ákváðum að bíða með þetta þangað til börnin okkar væru dáin.

Stuðlar ástríkni og jákvæðni meðal bæjarbúa
Ástarvika stendur nú yfir í
Bolungarvík og hófst hún á
sunnudag er bæjarbúar slepptu
hjartalaga blöðrum í hundraðatali í loftið og boðið upp á
hjartalaga sleikipinna. Þá
munu þeir bæjarbúar sem bera
ávöxt ástar sinnar að níu mánuðum liðnum fá verðlaun. Er
þetta í annað sinn sem Ástarvikan er haldin í annað sinn en
hún vakti mikla athygli í fyrra
víða um land. Markmiðið er
að fjölga Bolvíkingum og
verða verðlaun í boði fyrir afraksturinn sem verða börn sem
fæðast í Bolungarvík í maí á
næsta ári. Þá fæddist eitt ástarvikubarn í fyrra og var það
heimsótt á sunnudag og verðlaunað.
Boðið verður upp á ýmsa
viðburði í vikunni sem eiga að
hvetja til ástleitni. Allt frá seiðandi sultugerð og fyrirlestur
um Feng Shui til ljóðaupplesturs á ástarljóðum Davíðs
Stefánssonar. Þá er unnt að
kaupa ástarvikukort í kaffihúsinu Kjallaranum og senda út
um allt land.
Á laugardagskvöld verður

hápunktur ástarvikunnar stórdansleikur í Víkurbæ er
hljómsveitin sívinsæla Sálin
hans Jóns míns stígur á svið
og heldur uppi fjörinu eins
henni einni er lagið.
„Fólk hefur nú áttað sig á
tilganginum og er vonandi
búið að versla mikið af vanillu
sem við höfum heyrt að hafi

góð áhrif á frjósemi. Svona viðburðir eru mikilvægir til að
stuðla að fólksfjölgun og
styrkja byggðirnar vinna þurfi
þurfum að halda þessu byggð
við byggð. Vonandi að fólk
verði duglegt að taka þátt því
þetta hefur áhrif á jákvæðni og
ástríkni meðal bæjarbúa.
Það fæddist eitt ástarviku-

barn í ár og nú á að bæta úr
betur og stefnum við á a.m.k.
100 % aukning. Spennandi að
sjá hvað setur er nær dregur
að maí mánuði.
Við hvetjum alla til að vera
einstaklega ástúðlegir út vikuna en fyrst og fremst er uppátækið til gamans gert og þetta
er góður tími til þess að njóta

ásta þar sem rökkrið er svo
rómantískt“, segir Soffía
Vagnsdóttir ástaramor.
Við stefnum á að ástarvikan
eigi eftir að verða árlegur viðburður og Bolvíkingum eigi
eftir að snarfjölga. Nauðsynlegt að hafa svona viðburði
til mynda stemmningu í litlum
sjávarþorpum.“

Brennslan mín · Theodór Þór Theodórsson, hafnarstarfsmaður á Ísafirði

Þverskurður af lögum sumarsins
Ég gæti nú sennilega aldrei brennt tíu bestu lög allra
tíma, enda væri ferlega
kjánalegt ef ég gæti brennt
sama disk næsta sumar.
Þetta er ágætis þverskurður
á því sem að ég er búinn að
vera að hlusta á í sumar.
1. I don´t mind
–The Decemberists
Ef ég á að vera sanngjarn
þá á þetta lag ekkert frekar
heima þarna frekar en öll
lögin með Decemberists. En
I don´t mind fær að vera
fulltrúi þeirra á brunadisknum mínum
2. Pink Bullets – The Shins
Þægilegri og vingjarnlegri
hljómsveit er vart fundin,
gott lag til þess að byrja daginn, og ef það kemur mér
ekki í gott skap, þá hlusta ég
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bara á það aftur!
3. Theme –Sole
Nú ef The shins eru ekki
búnir að koma mér í gott skap,
þá læt ég þar við sitja, og
skipti snarlega yfir á Sole.
Sole er rauðhærður, sjálfsagt
pirraður eins og ég, í dag er
betra að jánka yfir vel ortu
hipp hoppi og setja sparibrosið upp á morgun.
4. Sage Francis
– Smoke & Mirrors
Það er gott að vera sammála
Sage, því þú veist að Sage
hefur rétt fyrir sér, eða réttara
sagt veit ég það, Smoke &
Mirrors er fínn þverskurður á
því sem við erum sammála
um, allavega í sumar.
5. Good People Check –
Themselves
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Hér gæti Rímixið af Good
People Check verið fulltrúi
Themselves með miklum
sóma, en ég læt þetta duga,
enda hefur Charlie Clouser
margsannað að það borgar sig
ekki að rímixa.
6. Joanna Newsom – Clam,
Crab, Cockle, Cowrie
Ray Charles og Joanna Newsom hafa gert tvö bestu blús
lög heims, en hún gerði sitt á
hörpu, ég væri til í að sjá stórvin
minn Ray leika það eftir.
7. Come On Feel! Feel The
Illinois – Sufjan Stevens
Þegar blásturshljóðfæri eru
notuð í tónlist verður að vanda
verulega til, Sufjan notast hér
við fjöldan allan af blæstri, og
tekst svona glimrandi vel upp,
allavega komast Jens Hansson
og félagar hans í sálinni ekki á

diskinn minn.
8. Sugar Kane Sonic Youth
Sugar Kane varð til þess að
ég fór að hlusta aftur á Sonic
Youth í sumar, og hvaða sumar
er betra en Sonic Youth
sumar? Kannski Megadeth
sumar, en þeir voru ekki að ná
til mín í ár, svo Sugar Kane
fær að vera fulltrúi Sonic
Youth hérna, enda magnað
lag.
9. Mainstream 307
–Non-Prophets
Non-prophets koma mér í
gott skap, svo einfalt er það.
Skemmtilega barnalegt undirspil tekur kannski ekki bitið
frá textanum en nóg til þess
að fá mig til þess að brosa
hringinn, hvað er betra en lag
sem bæði fræðir og kætir.

· Gísli Hjartarson

Tímabært að skilja
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Staðurinn minn · Bryndís Friðgeirsdóttir, svæðisfulltrúi RKÍ á Vestfjörðum

Theodór Þór
Theodórsson.
10. There´s Always
Some One Cooler Than
You – Ben Folds
Hverju orði sannara hjá
Ben. Eftir góða hipp hopp
rimmu við Sole eða Sage
er gott að ná sér niður á
jörðina með þessu lagi,
enda eru góðar líkur á því
að það sé einhver svalari
en ég.
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Sportið í beinni
Enski boltinn – S1:
Þriðjudagur 23. ágúst:
Kl. 18:45
Sunderland – Man. City
Miðvikudagur 24. ágúst:
Kl. 18:30
Arsenal – Fulham
Laugardagur 27. ágúst:
Kl. 11:00
WBA – Birmingham
Kl. 13:45
Tottenham – Chelsea
Sunnudagur 28. ágúst:
Kl. 12:15
Middlesbrough – Charlton
Enski boltinn - aukarásir:

Þriðjudagur 23. ágúst:
Kl. 18:45
Birmingham – Middlesbr.
Portsmouth – Aston Villa
Miðvikudagur 24. ágúst:
Kl. 18:30
Chelsea – WBA
Bolton – Newcastle
Blackburn – Tottenham
Laugardagur 27. ágúst:
Kl. 13:45
West Ham – Bolton
Fulham – Everton
Man. City – Portsmouth
Aston Villa – Blackburn
Sunnudagur 28. ágúst:
Kl. 14:45
Newcastle – Man. Utd.
Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja: Messa
kl. 11:00 sunnudaginn 28.
ágúst. Kór Ísafjarðarkirkju
syngur undir stjórn Huldu
Bragadóttur. Sr. Stína
Gísladóttir þjónar fyrir
altari.
Stuttar fréttir

Rafn tekur
við Straum
Hólmberg, fyrirtæki í eigu
Rafns Pálssonar, eiginkonu hans og Páls Sturlaugssonar, hefur keypt
rekstur Straums á Ísafirði.
Fyrirtækið var áður í eigu
Páls Sturlaugssonar og
Gunnars Steinþórssonar.
Aðspurður segir Rafn
Pálsson framkvæmdastjóri
Straums að Hólmberg hafi
tekið við rekstrinum um
síðustu mánaðarmót, en
skrifað var undir samninga
í síðustu viku.
– halfdan@bb.is
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Fiskverkunin Perlufiskur á Þingeyri hefur hætt starfsemi

Á þriðja tug manna atvinnulaus
Fiskverkunin Perlufiskur á
Þingeyri hefur hætt starfsemi
og einnig hefur útgerð í eigu
sömu eigenda verið hætt. Á
fimmtudag voru 22 skráðir atvinnulausir á Þingeyri. Formaður atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar hefur heyrt af
málinu en ekkert erindi hefur
borist á borð nefndarinnar og
því hefur nefndin ekki fjallað

um það. Fleiri eru nú atvinnulausir á Þingeyri en á Bíldudal.
Eins og fram kom í frétt
Bæjarins besta í júní stefndi í
að fiskverkunin hætti starfsemi. Í byrjun júlí lagðist starfsemin niður og nú hefur verið
tekin ákvörðun um að hætta
endanlega starfsemi fyrirtækisins á Þingeyri. Starfsemin
var til húsa í nýlegu vinnslu-

húsi sem sérstaklega var reist
fyrir starfsemi fyrirtækisins.
Eigandi Perlufisks, Haraldur
Haraldsson, gerði einnig út tvo
krókaaflamarksbáta og hefur
útgerð þeirra einnig verið hætt.
Í kjölfarið hafa flestir starfsmenn fyrirtækjanna farið á atvinnuleysisskrá og voru í síðustu viku 22 atvinnulausir á
Þingeyri. Til samanburðar má

nefna að á sama tíma voru 21
án atvinnu á Bíldudal sem töluvert hefur verið í fréttum vegna
stöðu atvinnumála.
Töluverð umræða fór fram
fyrir nokkru á Þingeyri vegna
úthlutunar byggðakvóta í Ísafjarðarbæ en Perlufiskur og
bátar í eigu sömu aðila fengu
ekki úthlutað slíkum kvóta.
Íbúasamtökin Átak á Þingeyri

rituðu bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar bréf vegna málsins og
óskuðu eftir því að hlutur fyrirtækisins yrði réttur.
Elías Guðmundsson formaður atvinnumálanefndar
Ísafjarðarbæjar segir ekkert erindi hafa borist inn á borð
nefndarinnar vegna stöðu mála
á Þingeyri.
– hj@bb.is

Þingeyri.

Akvegur í Leirufjörð
vekur hörð viðbrögð
Akvegur var fyrir skemmstu
lagður af Dalsheiði niður
Öldugil í Leirufirði í Jökulfjörðum í blóra við samþykkt
umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar. Samkvæmt upplýsingum Bæjarins besta hófst vegagerð yfir í Leirufjörð um versl-

unarmannahelgina og munu
tvær jarðýtur hafa unnið verkið. Af myndum sem teknar
voru á svæðinu má ljóst þykja
að þarna hefur verið ráðist í
vegagerð sem opna mun farartækjum leið um Jökulfirði.
Framkvæmdirnar eru litnar

mjög alvarlegum augum. Náttúruverndarsamtök Íslands
hafa ákveðið að kæra lagningu
vegarins og Ísafjarðarbær hefur óskað eftir lögreglurannsókn á málinu. Nánar er fjallað
um málið á innsíðum blaðsins.
– halfdan@bb.is

Leikskólinn í Súðavík gjaldfrjáls um næstu mánaðarmót
Fræðslu- og tómstundanefnd Súðavíkurhrepps og
hreppsnefnd Súðavíkur hefur
samþykkt nýja gjaldskrá fyrir
leikskólann í Súðavík. Með
hinni nýju gjaldskrá verður
leikskólinn í raun gjaldfrjáls.
Er Súðavíkurhreppur fyrst
sveitarfélaga á Íslandi til þess
að stíga það skref að gera allt
nám gjaldfrjálst. Í hinni nýju

gjaldskrá kemur fram að ekkert gjald verður innheimt fyrir
dvöl í leikskólanum fyrir allt
að átta tíma á dag. Greitt er
hins vegar fyrir fæði barna, 6
þúsund krónur á mánuði fyrir
morgunmat, hádegismat og
síðdegishressingu.
Eins og áður munu elstu
börn leikskólans njóta samkennslu með yngstu börnum

grunnskólans en Súðvíkingar
voru frumkvöðlar að slíkri
samkennslu hér á landi. Í
stefnumótun Súðavíkurhrepps
sem unnin var í kjölfar íbúaþings kom fram að stefna bæri
að gjaldfrjálsum leikskóla og
nú hefur sú stefna verið formlega staðfest með samþykki
sveitarstjórnar. Nýja fyrirkomulagið tekur gildi 1. sept.

Sumarhúsabyggðin í Tunguskógi í Skutulsfirði.

Óbyggðar sumarbústaðalóðir á Vestfjörðum

Fasteignamat hækkar
Hús flutt frá Teigahverfi að Skeiði
Á laugardag var einbýlishús flutt úr Teigahverfi í Hnífsdal á nýjan stað í nýju hverfi
sem er að rísa á Skeiði í Skutulsfirði. Aðspurður segir Önundur Jónsson yfirlögregluþjónn á Ísafirði að flutningarnir hafi gengið mjög vel. „Fólk var kurteist og samvinnuþýtt. Menn ruddu bílum sínum burt og flutningarnir gengu mjög vel, þó þeir hafi tekið
langan tíma“, segir Önundur.
– halfdan@bb.is
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Fasteignamat ríkisins hefur lokið endurmati á 91
óbyggðri sumarbústaðalóð á
Vestfjörðum og mun fasteignamat þeirra hækka um
74% þann 1. september. Er
það mun meiri hækkun en
annars staðar á landinu. Hæst
hækka 46 lóðir í Ísafjarðarbæ, eða um 177,3%, í Tálknafjarðarhreppi hækkar ein

6.4.2017, 09:45

lóð um 165%, í Vesturbyggð
hækkar mat 7 lóða um 68,3%,
í Bæjarhreppi hækkar ein lóð
um 44,8% og í Bolungarvík
hækka 8 lóðir um 12%.
Í Kaldrananeshreppi hækka
3 lóðir um 1,9% en í Reykhólahreppi stendur mat 18 lóða
í stað. Í Súðavíkurhreppi kemur inn mat 2 lóða sem ekki
voru metnar til verðmætis áður

og sömu sögu er að segja af
einni lóð í Árneshreppi.
Lóðir í Hólmavíkurhreppi
lækka hins vegar í fasteignamati. Þar lækka 4 lóðir um
15,1%.
Samtals hækkar mat 91
lóðar á Vestfjörðum úr 20,3
milljónum króna í 35,6
milljónir króna.
– hj@bb.is

