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Valdimar Lúðvík Gíslason,
sérleyfishafi sem hefur meiri
reynslu af veginum um Óshlíð
en flestir, segir óþolandi að
eftir öll þau ár sem vegurinn
hefur verið til hafi lítið sem
ekkert verið gert til að varna
slysum á svokölluðu Spor-
hamarsleiti, 1.2 kílómetra
kafla á veginum. „Þar hefur
alla tíð verið mikið grjóthrun
og ástandið er langverst á
þessum kafla“, segir Valdi-
mar.

„Þarna fórust tveir menn ár-
ið 1952 og alla tíð hefur verið
þarna mikið grjóthrun. Ráða-
menn hafa alla tíð lokað aug-
unum fyrir þessu. Fyrir nokkr-
um árum voru sett upp staurar
og net sem veita ekkert annað

en falskt öryggi, veita enga
vörn gegn þeim stóru björgum
sem eru að falla þarna niður.
Það verður að bregðast við
þessu eins og hverju öðru
hættuástandi, en það er eins
og ráðamenn þjóðarinnar þurfi
alltaf að sjá eitthvað stórslys
og helst mannskaða áður en
þeir taka við sér.“

Tómas Jóhannesson, jarð-
eðlisfræðingur hjá Veðurstofu
Íslands, sagði nýverið að rann-
saka þurfi afleiðingar hugsan-
legs framhlaups hlíðarinnar.
„Þessi fræðimaður fór þarna
upp í sumar og var nú að segja
sitt álit. Ástandið er greinilega
enn verra en ég hélt. Hann
segir að það séu lausar nibbur
sem hanga á bláþræði á löng-

um kafla.“
Valdimar hefur ekið Óshlíð-

arveg í 45 ár, allt að sjö ferðir
á dag, og hefur margt út á
Vegagerðina og samgöngurá-
ðherra að setja. „Margir hafa
talað um göng á þessum stað,
en ráðherra, sem jafnframt er
1. þingmaður Vestfirðinga,
hefur ekki virt það viðlits.
Hann hefur ekki séð neina
ástæðu til að skoða þetta mál.
Þarna fara 6-700 bílar á hverj-
um degi og í þeim er vinnandi
fólk, börn og aðrir“, segir
Valdimar.

„Vegagerðin hefur oft talað
um að þegar snjóflyksur loka
veginum um Óshlið, vilji þeir
ekki setja sína menn í hættu
við að hreinsa. Samt er ekkert

að því að láta 4-5 menn í einu
dunda við að gera við þessi
net sem engum tilgangi þjóna.
Ég vil meina að þessir menn

séu í þúsundfaldri hættu miðað
við þá sem eru að hreinsa
veginn af snjó á veturna“, segir
Valdimar.    – halfdan@bb.is

Grjótskriða féll á veginn um Óshlíð á dögunum.

Valdimar Lúðvík Gíslason, sérleyfishafi í Bolungarvík

Eina skonn-
orta landsins

Eina skonnorta landsins,
Haukur frá Húsavík, sigldi frá
Bolungarvík til Ísafjarðar á
sunnudag. Áhöfn skonnort-
unnar var á leið til Reykjavíkur
frá Húsavík en kom við í Bol-
ungarvík til að bjóða fyrrum
eigendum bátsins í siglingu til
Ísafjarðar.

Haukur, sem var vélbátur,
var gerður út frá Bolungarvík
áður en hann fór til Húsavíkur.
Haukur er 2ja mastra eikar-
seglskúta í eigu Norður-Sigl-
ingar á Húsavík. Um borð var
áhöfn fyrirtækisins ásamt
Friðþjófi Helgasyni kvik-
myndatökumanni. Tilgangur
ferðarinnar var að þjálfa
áhöfnina í siglingum ásamt því
að kynna skonnortuna fyrir
ferðaþjónustuaðilum. Áætlað
var að Haukur komi til Reykja-
víkur í dag.    – thelma@bb.is Skonnortan Haukur sigldi frá Bolungarvík til Ísafjarðar á sunnudag. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.

Segir ráðamenn loka augunum
fyrir hættuástandi á Óshlíðarvegi
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Eva Magnúsdóttir upplýs-
ingafulltrúi Símans segir að
um miðja þessa viku geti fyr-
stu íbúar Holtahverfis á Ísa-
firði tengst ADSL-sjón-
varpsþjónustu fyrirtækis-
ins.

Eins og sagt hefur verið
frá er sjónvarpsstöðin Enski
boltinn send út með þessum
hætti og þar sem mörgum
finnst knattspark Englend-
inga ómissandi þáttur í sínu
lífi hafa menn bölvað yfir
því að missa af fjórum fyrstu
umferðum ensku úrvals-
deildarinnar.

Enski boltinn
í Holtahverfið

Í síðustu viku voru opnuð
tilboð í gerð 3,6 km vegar-
kafla frá Svansvík í Ísa-
fjarðardjúpi auk lagfæringa
á vegamótum Vatnsfjarða-
vegar.

Þrjú tilboð bárust. KNH
á Ísafirði bauð rúmar 63,3
milljónir króna, Fylling ehf.
á Hólmavík bauð rúmar
75,7 millj. króna og Fjörður
ehf. í Varmahlíð bauð rúm-
ar 105,9 milljónir króna.
Kostnaðaráætlun var tæpar
74,3 milljónir króna. Tilboð
KNH ehf. er því um 85,3%
af kostnaðaráætlun en það
hæsta er 42,6% yfir kostnað-
aráætlun.

KNH með
lægsta tilboð

Hjalti Proppé sigraði í
heildarkeppni innanfélags-
móti meistaraflokks Íþrótta-
félagsins Höfrungs á Þing-
eyri í knattspyrnu og hlaut
því titilinn knattspyrnumað-
ur ársins.

Frá því í september á síð-
asta ári hefur hópur manna
leikið knattspyrnu undir
merkjum meistaraflokks
Höfrungs einu sinni í viku.
Að 29 umferðum loknum
hafði Hjalti fengið flest stig
og stóð því uppi sem sigur-
vegari. Alls komu um 18
leikmenn að innanfélags-
mótinu í vetur.

Inga Maja
kemur aftur

til starfa
Ingibjörg María Guð-

mundsdóttir, forstöðumað-
ur Skóla- og fjölskylduskrif-
stofu Ísafjarðarbæjar hefur
tekið aftur til starfa eftir árs-
leyfi.

Fyrir ári fór Ingibjörg
María í leyfi en hún tók við
embættinu um mitt ár 2000.
Undir hana heyra mjög
viðamiklir málaflokkar.
Auk skóla- og leikskólamála
heyra undir embætti hennar
íþrótta- og æskulýðsmál og
félagsmál. Undanfarið ár
hefur Skúli Ólafsson sinnt
störfum Ingibjargar.

Hjalti bestur
hjá Höfrungi
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Kjartan J. Hauksson er
væntanlegur til Vestfjarða á
kafarabát sínum ásamt rúss-
neskum leiðangri til að kafa
eftir flaki rússnesks skips sem
fórst í seinni heimstyröldinni.
„Við ætlum að kafa og leita að
flakinu. Það verður gerð heim-
ildarmynd um leitina“, segir
Kjartan sem er nýkominn úr
hringferð umhverfis landið á
árabát til styrktar hjálparliða-

sjóði Sjálfsbjargar. Áður en
hann kemur vestur mun hann
vinna sem öryggiskafari við
tökur á kvikmyndinni Flags
of our fathers sem Clint East-
wood leikstýrir hér á landi.

„Ég er aðeins að vinna fyrir
Clint en stefni svo á að koma
til Vestfjarða um miðjan mán-
uðinn og byrja þá að kafa eftir
flökum“, segir Kjartan Hauks-
son. Rússneska skipið var í

skipalestinni PQ-13 sem auk
þess voru í eitt breskt herskip
og fjögur bandarísk fylgdar-
skip. Skipalestin sigldi á tund-
urduflabelti skammt norður af
Horni þann 5. júlí 1942. Skipin
sukku öll á skömmum tíma.
Fórust um 200 sjómenn og
óbreyttir borgarar, þar á meðal
farþegar af rússneska skipinu
Rodina.

– thelma@bb.is

Kafar með rússneskum leiðangri

Kjartan Hauksson.

Ketill Elíasson bæjarfulltrúi
í Bolungarvík segir að þeim
íbúum blokkarinnar við Stiga-
hlíð 4 sem enn eru að greiða af
lánum sínum finnist sárt að
lesa um það í blöðum og heyra
í útvarpi að lítið sem ekkert
viðhald hafi verið á blokkinni.
Eins og sagt var frá fyrir stuttu
samþykkti bæjarráð Bolungar-
víkur að sex íbúðir hússins
yrðu seldar Arndísi Hjartar-
dóttur fyrir einungis sjö millj-
ónir króna. Kom fram að íbúð-

irnar hefðu lengi staðið ónýttar
og væru farnar að láta verulega
á sjá. Ketill lagði fram gögn í
12 liðum vegna málsins á fundi
bæjarstjórnar Bolungarvíkur
þar sem meðal annars kemur
fram að á undanförnum 5-6
árum hafi verið lagðar 12 millj-
ónir króna til viðhalds hússins.
Blokkin hafi verið máluð að
utan, skipt um allar vatnslagnir
og hitakútar endurnýjaðir,
anddyri flísalagt og hiti settur
í gólf, auk þess sem stigagang-

ur var málaður.
Ketill setur spurningarmerki

við það hvort gæfulegt hafi
verið hjá bæjarstjórn að selja
íbúðirnar þar sem sala 5 óíbúð-
arhæfra íbúða á árinu 2004
hafi haft áhrif á fasteignaverð
í Bolungarvík. Þá finnst Katli
einkennilegt hversu hratt mál-
ið hafi verið keyrt í gegnum
bæjarkerfið.

Í fjórða lið þeirra gagna sem
Ketill setti fram vegna málsins
segir m.a.: „Á árinu 2004 var

tekin sú ákvörðun í bæjarstjórn
að selja heilan stigagang undir
atvinnustarfsemi, þ.e. gistingu
fyrir ferðamenn. Það var skiln-
ingur minn að seinna yrði reynt
að selja hinn endann undir
samskonar starfsemi en það
hefur ekki gengið ennþá m.a.
vegna þess að í þeim enda er
ein íbúðin í eigu einstaklings
og ekki hefur þótt verjandi að
verðleggja íbúðirnar mjög lágt
hans vegna eða að ekki þótti
heppilegt að fara með gisti-

húsarekstur inn í enda þar sem
eru íbúar með fasta búsetu.“

Þá segir Ketill í 10. lið: „Að-
almálið núna er þó réttur þeirra
eigenda sem búa í Stigahlíð 4.
Getur bærinn selt íbúðir sínar
til breyttrar notkunar án nokk-
urs samráðs við þá og án þess
að hugsa neitt um þeirra hag?“

Þegar bæjarfulltrúar höfðu
fengið tækifæri til að lesa gögn
Ketils var tillaga bæjarráðs
borin upp og samþykkt 6-1.

– halfdan@bb.is

Undrast það hversu hratt málið
var keyrt í gegnum bæjarkerfið

Hrundið hefur verið af stað
fjársöfnun svo hægt verði að
kaupa sneiðmyndatæki til
Fjórðungssjúkrahússins á Ísa-
firði. Að söfnuninni standa
ýmsir einstaklingar og félaga-
samtök sem hafa í samráði við
stjórnendur og starfsfólk sjúk-
rahússins fundið tæki sem talið
er henta mjög vel. Áform þessi
voru kynnt á blaðamannafundi
sem haldinn var á sjúkrahúsinu
á mánudag. „Um er að ræða
notað en öflugt tæki, svo kall-
að fjögurra sneiða tæki. Kaup-
verð tækisins er tæpar 11 millj-

ónir króna og að mati starfandi
lækna við sjúkrahúsið og
heilsugæsluna á Ísafirði upp-
fyllir það kröfur sem gerðar
eru til sneiðmyndarannsókna
í dag. Með því að bjóða upp á
rannsóknir á þessu sviði er
ljóst að öryggi og hraði í grein-
ingu sjúkdóma mun margfald-
ast“, segir í tilkynningu frá
aðstandendum söfnunarinnar.

Á fundinum sagði Sigríður
Björk Guðjónsdóttir, sýslu-
maður og einn aðstandenda
söfnunarinnar, að tækið myndi
án efa valda miklu hagræði,

ekki eingöngu fyrir starfsfólk
sjúkrahúsið heldur enn frekar
fyrir sjúklinga sem þyrftu ekki
lengur að taka sér frí frá vinnu
til að komast í rannsóknir sem
þessar syðra. Þá sagði Helgi
Sigmundsson læknir að varla
væri forsvaranlegt á þessum
tímum að bjóða ekki upp á
sneiðmyndarannsóknir. Sagði
hann rannsóknirnar orðnar al-
mennari en áður og að þær
hefðu fyllilega sannað gildi
sitt í gegnum tíðina.

„Sífellt stærri hluti rann-
sókna á sjúkrahúsum er gerður

í sneiðmyndatækjum og er
fjöldi þeirra sjúklinga sem frá
Ísafirði eru sendir í slíkar rann-
sóknir á annað hundrað á ári.
Miðað við reynslu annars stað-
ar frá, þá er líklegt ef unnt yrði
að bjóða upp á sneiðmynda-
rannsóknir hér, muni sá fjöldi
aukast verulega. Ekki þarf að
fjölyrða um hagkvæmni þess
að geta boðið upp á slíkar rann-
sóknir í heimbyggð“, segir í
tilkynningu aðstandenda sam-
takanna.

„Ákveðið hefur verið að
leita eftir samstarfi við ein-

staklinga, félagasamtök, fyrir-
tæki, sveitarstjórnir og heil-
brigðis- og tryggingamála-
ráðuneyti. Hefur málið þegar
verið kynnt fyrir heilbrigðis-
ráðherra. Í þessari viku verður
sent út dreifibréf þar sem ósk-
að verður eftir stuðningi við
þetta mikilvæga verkefni“,
segir enn í tilkynningunni.

Fyrir þá sem vilja leggja
söfnuninni lið má benda á
reikningsnúmer söfnunarinn-
ar, 1128-05-1144 og er kenni-
tala reikningshafa 610269-
2499.            – halfdan@bb.is

Hefja söfnun fyrir sneiðmynda-
tæki til Fjórðungssjúkrahússins

Söfnunin var kynnt á blaðamannafundi á mánudag.
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Fjórðungsþing Vestfirðinga var haldið á Patreksfirði um síðustu helgi

Guðni vill fá umræðu um fram-
tíð sambandsins upp á yfirborðið

Guðni Geir Jóhannesson,
formaður Fjórðungssambands
Vestfirðinga, segist afar ánæg-
ður með hvernig til hafi tekist
á Fjórðungsþingi Vestfirðinga
sem haldið var á Patreksfirði
um síðustu helgi. Þar hafi farið
fram gagnlegt starf en þingið
sé eini vettvangur sveitar-
stjórnarmanna á Vestfjörðum
til að bera saman bækur sínar.
Fjórðungsþingið er komið á
sextugsaldurinn og þó vægi
þess sé e.t.v. ekki það sama og
á árum áður sé það enn mikil-
vægur vettvangur, og í sókn.
Guðni segist hafa saknað nær-
veru fjölmiðla, hann vilji sjá
betri mætingu þingmanna og
að sveitarstjórnarmenn sitji
þingið allt. Mikilvægt sé að ef
menn hafi hugmyndir um að
leggja niður Fjórðungssam-
bandið, sameina það öðrum
landshlutasamtökum eða
breyta fyrirkomulagi þinganna
að það sé rætt inni á Fjórðungs-
þingi.

„Þetta er náttúrlega um-

hugsunarefni sem menn geta
haft mismunandi skoðanir á
en menn eiga að koma og ræða
málið inni á þingum sam-
bandsins. Menn eiga að vera
ósmeykir við að fara í nafla-
skoðun“, segir Guðni.

Hann telur að stærri og öfl-
ugari sveitarfélög hafi getað
tekið til sín mál sem áður
hvíldu á Fjórðungssamband-
inu. Hann segir sambandið
vissulega hafa verið í nokkurri
lægð en það hafi sótt á eftir að
komið var á nánu sambandi
milli þess og Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða og samband-
ið sé nálægt fyrri styrk. „Það
hefur verið viss upplausn í
kjölfar þess að sveitarfélögin
hafa orðið sjálfstæðari en
menn eiga að horfa til þess að
styrkja Fjórðungssambandið“,
segir Guðni.

Hann segist hafa saknað
nærveru fjölmiðla á þinginu
og spyr hvort e.t.v. sé starf
þess of jákvætt til að fjölmiðlar
hafi áhuga á. Aðspurður um

hvort aðstæður landshlutafjöl-
miðla sem ekki hafi bolmagn
til að gera út fréttaleiðangra
og helga fjölda vinnustunda
sama efninu, kalli e.t.v. á
aukna upplýsingagjöf beint af
þinginu, t.d. með því að ráða
upplýsingafulltrúa tímabundið
eða miðla fréttatilkynningum,
segir hann reynsluna í ár að
minnsta kosti kalla á þá um-
ræðu.

„Framkvæmdastjórinn hef-

ur náttúrlega virkað sem nokk-
urs konar upplýsingafulltrúi
og formaðurinn líka en við
höfum aldrei orðið fyrir þessu
áður að engin veiti okkur at-
hygli svo við þurfum að huga
að því hvernig fyrirkomulagið
á að vera í framtíðinni. Menn
vissu af þinginu og hvar það
væri en síðan er það náttúrlega
matsatriði fréttamiðla hvort
það er ómaksins virði að fylgj-
ast með því. Þarna er náttúr-

lega stefnumótun í gangi og
það er nauðsynlegt að bera
fréttir af því út í samfélagið
svo ekki sé litið á þetta sem
einhvern einkaklúbb eða fólk
fái á tilfinninguna að þarna
komi menn einungis saman til
að eiga góða kvöldstund“, seg-
ir Guðni.

Hann segir þingmenn og
sveitarstjórnarmenn einnig
eiga nokkurn hluta af sneiðinni
en sex af tíu þingmönnum
kjördæmisins hafi mætt til
þingsins og einungis einn setið
það allt. „Þeir hafa lítið úthald
en Guðjón Arnar Kristjánsson
sat það allt og á þakkir skildar
fyrir það“, segir Guðni. Hann
telur umhugsunarefni að að-
eins um helmingur þeirra 60-
70 sveitarstjórnarmanna sem
mæti til leiks sitji allt þingið.
Á seinni deginum eru tillögur
þingsins bornar upp til afgreið-
slu og þá sé það þröngur hópur
sem stýri ferðinni.

Í ljósi breyttra tíma og vís-
bendinga um að fjölmiðlar,

þingmenn og sveitarstjórnar-
menn hafi takmarkaða eirð til
að sitja yfir þingstarfi hlýtur
að vakna sú spurning hvort
ekki sé ástæða til að stytta
þingið úr tveimur dögum í
einn. Guðni segist ekki sjá að
miðað við núverandi fyrir-
komulag gefist nægur tími til
að reka þinghaldið á einum
degi. Margt sé á dagskrá Fjórð-
ungsþings annað en bein þing-
störf. „Óformlegi vettvangur-
inn er mikilvægur líka og
nauðsynlegur til að menn hrist-
ist saman og kynnist betur.
Svona er þetta í dag og ég held
að það sé erfitt að fara út úr
þessu mynstri nema það sé
einfaldlega borið upp á þing-
inu og samþykkt. Í mínum
huga fæli það líka í sér að
þingið yrði í framtíðinni ein-
göngu haldið á Ísafirði. Það er
mikil vinna við að halda það
og sé ekki fyrir mér að menn
fari að þeysa á milli staða fyrir
einn dag“, sagði Guðni Geir.

– kristinn@bb.is

Guðni Geir Jóhannesson.

Kristján og Inga kaupa hús-
rýmið sem eftir var í Neista
Athafnafólkið Kristján G.

Jóhannsson og Inga Ólafs-
dóttir hafa fest kaup á hús-
næði á annarri og þriðju hæð
verslunarmiðstöðvarinnar
Neista á Ísafirði, gegnt Hér-
aðsdómi Vestfjarða og Líf-
eyrissjóði Vestfirðinga. Þau
hyggjast innrétta báðar hæð-
irnar sem skrifstofuhúsnæði.
Annað húsrými í Neista er
þegar komið í notkun og

hyllir því undir að húsið verði
fullsetið.

Inga Ólafsdóttir segir ætlun-
ina að leigja aðra hæðina út í
heilu lagi en á þeirri þriðju
muni þau innrétta skrifstofur
fyrir eigin rekstur auk þess
sem hugmyndin sé að koma
þar upp fundarherbergi og
skrifstofum til útleigu. Þar
gætu þeir sem vantar aðstöðu
til lengri eða skemmri tíma

fengið inni. Aðspurð segir
Inga að engar breytingar séu
fyrirhugaðaðar á staðsetningu
umboðs TM og ferðaskrifstof-
unnar ISO-ferða sem þau starf-
rækja í næsta húsi, við hlið
verslunarinnar Hamraborgar.
Sú starfsemi þurfi að vera á
jarðhæð en skrifstofuhald,
m.a. í tengslum við Skóbúð
Leós og Blómaturninn, sem
hafi verið inni á heimili þeirra

verði flutt í Neista. „Það eru
bara möppurnar sem flytjast
út af heimilinu“, sagði Inga
Ólafsdóttir.

Kaupin eru nýgengin um
garð og segir Inga ekki liggja
fyrir hvenær verði flutt inn í
nýtt húsnæði í Neista en það
verði eins fljótt og auðið er.
Næsta skref sé að innrétta
húsnæðið.

– kristinn@bb.is

Sextíu manns vantar til vinnu í iðnaði og
sjávarútvegi á norðanverðum Vestfjörðum
Þrátt fyrir fréttir af uppsögn-

um í framleiðslufyrirtækjum
á norðanverðum Vestfjörðum
undanfarna daga er reyndin sú
að einkafyrirtæki á svæðinu
vilja ráða að minnsta kosti 60
manns til vinnu. Því virðist
sem fyrirtæki á höfuðborgar-
svæðinu og Austfjörðum séu
ekki ein um að eiga erfitt með
ráða í nýjar stöður heldur er
mannekkla einnig farin að gera
vart við sig á norðanverðum
Vestfjörðum. Þetta kom í ljós
þegar blaðið hafði samband
við forsvarsmenn nokkurra af
helstu fyrirtækjum á sviði
sjávarútvegs og iðnaðar á
svæðinu. Rætt var við 10 aðila
á svæðinu og skal áréttað að
þannig var ekki haft samband
við fjölmarga minni atvinnu-
rekendur, né heldur var leitað
til fyrirtækja á sviði verslunar-
og þjónustu eða opinberra
aðila. Stærstu einkafyrirtækin
á svæðinu eru hins vegar á
sviði sjávarútvegs og iðnaðar
og ættu því að gefa sterka vís-
bendingu um stöðuna á vinnu-
markaðinum.

Af fimm sjávarútvegsfyrir-
tækjum sem haft var samband
vildu þrjú ráða fólk en tvö
hugðu á óbreytt starfsmanna-
hald. Samtals voru þau að leita
að 30-32 manns til starfa. Einn
forsvarsmannanna sagði 5
manns vanta þar sem skólafólk

væri að hætta og einhverjir að
hugsa sér til hreyfings. Annar
sagði að hjá sér vantaði 13
manns til starfa og kvað ein-
hverja útlendinga væntanlega
en Íslendingar hefðu ekki svar-
að auglýsingum.

Forsvarsmenn tveggja
byggingarfyrirtækja sem talað
var vildu ráða samtals ellefu
manns til vinnu; smiði, múrara
og verkamenn með reynslu.
Forsvarsmenn þriggja iðn- og
tæknifyrirtækja sem rætt var
við voru á höttunum eftir um
18 manns, flestum á sviði járn-
iðnar, jafnt faglærðum sem að-
stoðarfólki auk fólks í ýmis
sérhæfð störf.

Um síðustu mánaðamót var
51 á atvinnuleysisskrá á norð-
anverðum Vestfjörðum og
töldu starfsmenn Svæðis-
vinnumiðlunar að um 20 til
viðbótar væru í atvinnuleit.
Svo virðist hins vegar vera að
annað hvort henti störfin ekki
þeim sem eru á atvinnuleysis-
skrá eða þeir henti ekki í störf-
in.

Lengi vel hefur það legið
fyrir að Íslendingar sækjast
ekki eftir störfum í fiskiðnaði
og sárafáir leggja fyrir sig iðn-
og tæknigreinar. Þá má benda
á að iðnaðarstörfin eru dæmi-
gerð karlastörf en meirihluti
atvinnulausra á Vestfjörðum
eru jafnan konur.

Varasamt er að draga of
miklar ályktanir af svo ein-
faldri könnun eins og hér er
vísað til en þó varpar hún ljósi
á að vinnumarkaðurinn er
flóknari en svo að einfaldlega
sé hægt að para saman fjölda
starfa og fjölda vinnubærra
manna. Þeim sem hafa fylgst
með atvinnulífi á svæðinu ættu
þó ekki að koma niðurstöðurn-
ar á óvart því fjölmörg dæmi
má nefna í gegnum tíðina af
því að hæft fólk hefur átt erfitt
með að fá vinnu á sama tíma
og fyrirtæki hafa átt erfitt með
að ráða hæft fólk. Af fjölmörg-

um spurningum sem vakna er
sú áleitin hvort ekki þurfi að

leggja áherslu á vinnumark-
aðsrannsóknir við greiningu

og lausn atgerfisflótta fólks
og fyrirtækja á Vestfjörðum.

Fjölmörg fyrirtæki hafa aðsetur á hafnarsvæðinu á Ísafirði.
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Framkvæmdastjóri
rannsóknastofunnar
Agars ehf., á Ísafirði

Rannsóknastofan Agar ehf., á Ísafirði aug-
lýsir eftir framkvæmdastjóra. Háskólapróf á
sviði örveru- og efnamælinga er nauðsynleg
og reynsla í gæðavottuðu fyrirtæki æskileg.

Starfsvið: Rekstur fyrirtækis, umsjón með
gæðakerfi rannsóknastofunnar, almennar
örveru- og efnamælingar.

Um er að ræða full starf og þar viðkomandi
að geta hafið störf 21. nóvember nk. Um-
sóknarfrestur er til og með 15. september.
Umsóknir skulu berast skriflega eða með
tölvupósti á netfangið: agar@simnet.is. Póst-
fang: Agar ehf., Árnagötu 2-4, 400 Ísafjörður.

Frekari upplýsingar má fá hjá Dóru Hlín
Gísladóttur, núverandi framkvæmdastjóra
Agars í síma 456 3270, farsíma 891 7655,
netfang: agar@simnet.is eða hjá Kristjáni
Jóakimssyni, stjórnarformanni í síma 893
1148, netfang: kgj@frosti.is.

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps um stöðvun rækjuvinnslu Frosta hf.

„Óskaplegt áfall en ekki svartnætti“

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík.

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps og
stjórnarmaður í Frosta hf. segir
það óskaplegt áfall fyrir sveit-
arfélagið að stöðva þurfi
rækjuvinnslu hjá Frosta hf.
Hann segir ýmislegt í deigl-
unni í atvinnumálum sem veki
vonir með fólki. Hann telur
jafnframt að hlutafé það sem
Súðavíkurhreppur lagði í
Frosta hf. á síðasta ári sé ekki
tapað fé. Frosti er langstærsti
atvinnuveitandinn í Súðavík
og fleiri störfuðu við fyrirtæk-
ið en þeir 18 sem sagt var upp
störfum. Má þar nefna að ný-
verið var samið við verktaka
um öll þrif í verksmiðjunni og
voru þar um fimm starfsmenn
sem missa vinnu sína þegar
vinnslunni verður hætt.

Frosti hf. var stofnað í fyrra
af Hraðfrystihúsinu-Gunnvör
hf. og Súðavíkurhreppi og tók
fyrirtækið við rækjuvinnslu

HG í Súðavík ásamt útgerð
Andeyjar ÍS. Súðavíkurhrepp-
ur lagði fram 180 milljónir
króna í hlutafé og eignaðist
með því 45% í hinu nýja félagi.

Ómar Már segir það óskap-
lega áfall fyrir byggðarlagið
að til vinnslustöðvunar þurfi
að koma. Þessi ákvörðun hafi
hinsvegar verið óhjákvæmileg
eftir að niðurstöður rekstrar
fyrirtækisins á fyrri hluta árs-
ins lágu fyrir. Þær niðurstöður
hafi verið kynntar á stjórnar-
fundi á föstudaginn og síðan
hefðu málin verið rædd og nið-
urstaðan væri þessi. Hann vildi
ekki upplýsa um niðurstöðu-
tölur rekstrarins. Hann segir
ekki ákveðið hvernig útgerð
Andeyjar ÍS verði háttað í
framtíðinni en segir skipið
ekki á söluskrá. Ákvörðun um
útgerð hennar verði hins vegar
tekin á næstu dögum.

Aðspurður hvort þær 180

milljónir króna sem Súðavík-
urhreppur lagði í fyrirtækið á
síðasta ári væru tapaðar sagði
hann svo ekki vera. „Við tók-
um ákvörðun um að stöðva
vinnslu til þess að verja fyrir-
tækið og komast hjá því að
það sigldi í þrot,“ segir hann.
Hann segir að þó ekki sé lengri
tími liðinn frá stofnun fyrir-
tækisins hafi það ekki verið
mistök að gerast hluthafi þar.

„Menn sáu fyrir minnkandi
veiði en hins vegar sá enginn
fyrir hríð lækkandi afurðaverð,
sífellt sterkari krónu, hækk-
andi raforkuverð í kjörfar
nýrra raforkulaga og mikla
hækkun olíuverðs. Allt þetta
hefur dunið yfir á því rúma ári
sem liðið er frá stofnun fyrir-
tækisins“ segir Ómar Már.

Hann segir að margir þeir
sem fengu uppsagnarbréf hafi
verið að fá uppsagnarbréf í
fyrsta skipti á ævinni. „Við

höfum áratugum saman búið
við traust og gott atvinnulíf og
því tekur það í þegar svona
fréttir berast fólki. Við teljum
hins vegar ekkert svartnætti
framundan. Hér hefur staðið
yfir uppbygging iðngarða á
Langeyri og þar mun vonandi
hefjast ýmis starfsemi á næst-
unni. Sveitarfélagið er fjár-
hagslega mjög sterkt og því
getur það mætt áföllum. Við
megum síðan ekki gleyma því
að starfsfólki því sem nú var
sagt upp störfum verður boðin
vinna í fiskvinnslu HG í Hnífs-
dal og einnig við þorskeldi
félagsins í Álftafirði. Þetta eru
ekki aðstæður sem við höfum
þurft að mæta áratugum saman
en við munum í sameiningu
vinna okkur útúr þessum
vandamálum sem við stöndum
nú frammi fyrir“ sagði Ómar
Már Jónsson, sveitarstjóri.

– hj@bb.is

Pétur Sigurðsson formaður Verkalýðsfélags Vestfirðinga

„Megin vandamál sjávarútvegsfyrir-
tækja er hin sterka staða krónunnar“

Pétur Sigurðsson formaður
Verkalýðsfélags Vestfirðinga
segir það skelfileg tíðindi að
rækjuvinnslu hjá Frosta hf. í
Súðavík verði hætt, um sinn
að minnsta kosti, síðar í haust.
Er þetta fjórða sjávarútvegs-
fyrirtækið á Vestfjörðum sem

hættir vinnslu á stuttum tíma.
Pétur segir ljóst að ákvörðun
ríkisstjórnarinnar um að leggja
allt undir í efnahagslífinu með
virkjunum og byggingu álvers
á Austurlandi sé farin að hafa
skelfilegar afleiðingar víða á
landsbyggðinni.

„Það er öllum ljóst að megin
vandamál sjávarútvegsfyrir-
tækja er hin sterka staða krón-
unnar um þessar mundir og
afleiðingar þeirrar stefnu erum
við að upplifa hér vestra þessa
dagana. Það er ófært með öllu
að atvinnuuppbygging á ein-

um stað veiki með þessum
hætti aðalatvinnuveg flestra
byggðarlaga á landinu“, segir
Pétur.                    – hj@bb.is

Pétur Sigurðsson.

Sjóferðir Hafsteins og Kidd-
ýjar ehf., á Ísafirði hafa í sumar
ferjað fjölda ferðalanga á Hest-
eyri í Jökulfjörðum og út í
Vigur í Ísafjarðardjúpi. „Að-
sóknin var ósköp svipuð í sum-
ar og undanfarin ár en ekki
meiri. Veðráttan spilar stórt
hlutverkið í okkar starfi og

veðrið lék nú ekki við okkur
Vestfirðinga í sumar“, segir
Guðrún Kristjánsdóttir, annar
eigandi fyrirtækisins. Sjóferðir
H&K bættu við sig áætlunar-
leið til Aðalvíkur og Hornvík-
ur í ár.

„Aðsókn var ekki mikil til
Hornstranda en ferðir til Vigur

héldu sínum vinsældum.
Seinnipart sumars setti það þó
strik í reikninginn að tvö
skemmtiferðaskip sem von var
á komu ekki“, segir Guðrún. Í
vetur verður tveimur af þremur
bátum fyrirtækisins lagt og sá
minnsti notaður í póstferðir.

– thelma@bb.is

„Veðráttan spilaði
stórt hlutverk í sumar“

Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar ehf., á Ísafirði
Flaggskip Sjóferða Hafsteins og Kiddýjar er Guðrún Kristjáns.
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Þótt ótrúlegt kunni að þykja erum við ekki nema rétt skriðin
yfir á aðra öldina síðan vél var sett í fiskibát á Ísafirði og þar
með markað upphaf vélvæðingar íslenskra fiskiskipa. Fram að
þeim tíma knúðu árar og segl gnoðin. Víða má finna frásagnir
af löngum og erfiðum róðrum forfeðranna þar sem aðstæðum,
nú á dögum líkari skáldskap en veruleika, er lýst: ,,Hafði þá
sjóferðin tekið fulla 19 klukkutíma, enginn matarbiti verið
hafður með á sjóinn, og allan þennan tíma höfðu hálsmenn
(þeir er sátu fremstir) ekki lagt upp árar og lengst af orðið að
nota róðrarböndin, því andóf var þungt.“

Um afrek Kjartans Jakobs Haukssonar, verður ekki deilt.
Það er einstakt. Hann fór hringinn í kringum landið í orðsins
fyllst merkingu. Hann skildi ekki eftir heilan landshluta líkt og
menn gera þegar farinn er ,,hringvegurinn“, sem stjórnvöld
rissuðu á landakortið til að árétta umfang vegagerðar á Íslandi!
Einn á báti reri hann fyrir flóa og firði og ystu annes. Líkt og oft
henti forfeðurna varð róður hans langur og strangur og landtakan
stundum hættuleg. Þannig batt brotlending í Rekavík endi á
förina í fyrra.

Ekki er ætlunin að gera samanburð á fyrri tíma ræðurum og
Kjartani. Þar er í mörgu ólíku saman að jafna. Fyrir forfeðurna
þýddi uppgjöf í róðri aðeins eitt; fyrir Kjartani að hann hefði
brugðist skjólstæðingum sínum. Til að bregðast ekki því trausti
var lagt af stað að nýju í sumar. Sá róður varð ekki þrautalaus
frekar en sá fyrri.

Róður Kjartans Jakobs snerist ekki um að draga björg í eigið
bú. Hann lagði ekki línu sína fyrir þann gula. Fengur hans
verður þá fyrst veginn þegar ljóst er hversu ágengt honum
hefur orðið að afla fjár fyrir sitt fólk. Ferðalög hreyfihamlaðra
eru kostnaðarsöm og virðast stundum illmöguleg í fyrstu. Þeir
setjast ekki einir undir árar. Þeir þurfa á hálsmanni að halda til
andófs. Mörgum þótti fyrirætlan Kjartans fráleit í fyrstu. Hann
sannaði þó að þegar rétt er að málum staðið er flest hægt. Það
gildir líka um ferðalög hinna hreyfihömluðu.

Ferðalög til styrktar hinum og þessum málefnum hafa verið
fjölbreytt í sumar. Öll voru þau af hinu góða. Á engan skal
hallað þótt á orði sé haft, að í þeim efnum sker róður Kjartans
Jakobs Haukssonar, hringinn í kringum landið, sig úr.

Óskandi er að dugnaður hans og þrautseigja leiði til um-
talsverðs stuðning við málefnið, sem ferð hans var tileinkuð.

s.h.

Kattarþvottur
Fréttablaðsins

Fréttablaðið og aðrir Baugsmiðlar hafa lent í hremmingum
vegna ákæra á hendur eigendum miðlanna. Fer Fréttablaðið
ekki varhluta af þessu og sömu sögu er að segja um DV, eins
og ég rakti í síðasta pistli mínum.

Til marks um kattarþvott Fréttablaðsins vegna gagnrýni á
blaðið má vísa til þess, að í dag skrifar Sigríður Dögg Auð-
unsdóttir greinar í blaðið til að minna lesendur þess á, að al-
mannatengsl geti skipt miklu máli og séu notuð markvisst til
að vernda orðspor fyrirtækja, þegar mikið liggi við. Greinin
hefst á því að vitna í þann hlutar greinar The Guardian, þar
sem sagt er, að ákærur í Baugsmálinu segðu ekki allt, þær
gætu „allar átt sér eðilegar og saklausar skýringar. Auk þess
virtust þær ekki byggðar á efnahagslegum raunveruleika.“
Sagt er að umfjöllunin og árásir Baugsliða á Davíð Oddsson
séu „afrakstur herferðar Baugs, sem vinnur skipulega að því
að takmarka þann skaða sem félagið getur orðið fyrir vegna
málaferlanna.“

Leikararnir Baldur Hreinsson og Pálmi Gestsson fyrir framan elsta hús Bolungarvíkur.

Pálmi Gestsson, leikarinn góðkunni frá Bolungarvík

Pálmi Gestsson leikari
festi á síðasta ári kaup á

elsta húsi Bolungarvíkur
og hefur unnið að því að

koma húsinu í upprunalegt
horf í sumar. „Ég vann

mun meira í húsinu en ég
ætlaði mér í sumar en ég á

enn töluvert eftir í land.
Þetta er mikið og dýrt verk
en afar skemmtilegt. Húsið

hefur menningarlegt gildi
sem elsta hús Bolungarvík-

ur en tilfinningalegt gildi

fyrir mig þar sem ég
fæddist þar og ólst upp.
Faðir minn keypti það á

sínum tíma og bjargaði því
frá niðurrifi og nú er röðin

komin að mér“, segir
Pálmi. Húsið er í Miðstræti

og var byggt um 1900.
Við uppbygginguna hef-
ur Pálmi hefur notið að-

stoðar frá Guðmundi Óla
Kristinssyni, Jóni Steinari
Guðmundssyni, Magnúsi
Ólafs Hanssyni og Baldri

Hreinssyni. „Draumur
minn er að gera húsið að
menningarhúsi þar sem

kollegar mínir, listamenn
og aðrir geti átt þess kost

að dvelja þar til vinnu eða
hvíldar. Og skapa þar með

meiri umferð um bæ-
inn“,segir Pálmi. Í vetur

verður húsið járnklætt upp
á nýtt og nýir gluggar

smíðaðir. „Bolvíkingar
hafa sýnt uppbyggingu

mikinn áhuga og virðast

styðja framtakið af heilum
hug. Það skiptir mig mestu

máli hvað ég hef hlotið
mikinn hlýhug og móralsk-

an stuðning frá íbúum“,
segir Pálmi. „Ég hlaut gott

uppeldi í Bolungarvík og
það skiptir mig miklu máli
að geta endurgoldið henni
vistina með að hressa upp
á uppeldisstöð mína með

þessu framtaki“, segir
Pálmi Gestsson leikari.

– thelma@bb.is

„Draumurinn að gera
húsið að menningarhúsi“

Frágangur gatnamóta
á Ísafirði bíður nýs árs

Vonast er til að fjármagn fáist á
næsta ári til að ganga frá nýjum gatna-
mótum Pollgötu og Aðalstrætis við
Edinborgarhúsið á Ísafirði. Eins og
bæjarbúar hafa eflaust tekið eftir hefur
Pollgatan nú verið malbikuð og gatna-
mótunum breytt verulega, mörgum
vanaföstum bílstjórum til nokkurra
vandræða. Jóhann Birkir Helgason
bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar
segir gatnamótin ekki hafa verið hönn-
uð endanlega.

„En það sem er búið að ákveða er
að göngustígur sá sem liggur meðfram
Pollgötu heldur áfram niður eftir, með
plani fyrir rútur og bíla við Edinborg-
arhúsið. Vegagerðin hefur ekki að
fullu lokið sínu á svæðinu, enn á eftir
að gera þarna eyjur til að afmarka
svæðið betur. En svo kemur bærinn
að því að gera bílastæði milli Pollgötu
og Aðalstrætis við gaflinn á Edin-
borgarhúsinu“, segir Jóhann Birkir.

– halfdan@bb.is Gatnamót Aðalstrætis og Pollgötu.
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Ekki vitað um stærð
gjaldþrots Sindrabergs

Húsnæði Sindrabergs.

Ekki er enn vitað um stærð
gjaldþrots sushiverksmiðjunn-
ar Sindrabergs, enda hafa eng-
ar kröfur enn borist í þrotabú
fyrirtækisins. Sigmundur
Guðmundsson sem skipaður
hefur verið skiptastjóri þrota-
búsins segir innköllun birta
fljótlega, en þá hafa kröfuhafar
tvo mánuði til að lýsa kröfum.

„Ég veit hvað stjórn félags-
ins áleit að skuldir þess væru,
en það eru grófar tölur“, segir
Sigmundur. „Á þessum tveim-
ur mánuðum verður farið í að
ráðstafa eignum sem til eru.
Að því loknu verða kröfur
greiddar ef það er hægt.“ Að-
spurður um mögulegar bætur
til þrotabúsins vegna skemm-
da á lager og hráefni sem
skemmdist þegar frost féll í
frystigeymslum félagsins, seg-
ir Sigmundur að það mál sé í
skoðun hjá tryggingafélagi
Sindrabergs.

Eins og sagt hefur verið frá
óskaði stjórn Sindrabergs eftir
því í síðustu viku að félagið
yrði 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 sushi-
rétti 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 veit-
ingamarkaði. Neytendamark-
aður í Bretlandi reyndist afar
erfiður og var útflutningi á
þann markað hætt eftir að
gerðar höfðu verið tvær atlög-
ur að markaðnum undir tveim-

ur þekktum vörumerkjum. Út-
flutningi á veitingamarkað í
Bretlandi var haldið áfram, í
tiltölulega litlum mæli, en und-
ir þekktu vörumerki þar í landi.

Tap hafði verið á rekstri fyr-
irtækisins. Útlit var fyrir að
takast mætti að snúa rekstri
þess við með aukinni sölu og
hagræðingu og gengu áætlanir
félagsins einmitt út á það. Mik-
ill 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 ís-
lensku krónunnar varð fyrir-
tækinu 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 krón-
unnar hefur haldið áfram að
styrkjast frá því á haustmánuð-
um 2004 með skammtímafrá-
vikum. Sala á veitingamarkað
í Þýskalandi hefur aukist, en
sala á neytendamarkað hefur
heldur gefið eftir. Aukin sam-
keppni er nú á neytendamark-
aði í Þýskalandi og víðar, bæði
frá Asíu og framleiðendum
innan Evrópu sem nú fram-
leiða frosið sushi. Framleiðsla
Sindrabergs hefur verið viður-
kennd fyrir mikil gæði og hef-
ur verðlagning vörunnar verið
í samræmi við það. Sam-
keppnisaðilar 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 á Þýskalandsmarkaði.

Lárus G. Valdimarsson,
bæjarfulltrúi Samfylkingar-
innar í Ísafjarðarbæ segir það
rangt að bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar hafi beðið um lög-
reglurannsókn vegna lagning-
ar vegslóða í Leirufjörð. Hann
segir þennan misskilning hafa
ítrekað komið fram í fjölmiðl-

um undanfarna dag. Lárus seg-
ir Halldór Halldórsson bæjar-
stjóra hafa óskað eftir lög-
reglurannsókn en til þess hafi
hann ekki haft umboð eða sam-
þykki hvorki bæjarráðs.

Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum lét Lárus bóka á
síðasta fundi bæjarráðs Ísa-

fjarðarbæjar að betur hefði
verið gætt meðalhófs í máls-
meðferð þegar óskað var eftir
rannsókn lögreglu. „Það hefur
hinsvegar komið fram í fjöl-
miðlum undanfarna daga að
tveir þingmenn Sjálfstæðis-
flokksins í kjördæminu eru á
minni skoðun og það er gleði-

efni,“ segir Lárus.
„Það er ekki rétt hjá bæjar-

fulltrúanum að ég sé umboðs-
laus“, sagði Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri. „Þar að auki
var í bæjarráði lögð fram til-
laga um að hætta við að óska
eftir lögreglurannsókn, og sú
tillaga var felld.“  – hj@bb.is

Lárus G. Valdimarsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Ísafjarðarbæ

Bæjarstjórn óskaði ekki eftir lögreglu-
rannsókn vegna lagningar vegslóðans

Mýrarknattspyrnumót fyrir nemendur í elstu bekkjum Grunnskólans á Ísafirði var haldið í Tunguskógi í Skutulsfirði
í síðustu viku. Ungmennunum var skipt niður í kynjaskipt lið og fengu að ösla um í drullusvaði. Þá var komið upp sam-
komutjaldi þar sem nemendur gátu skipt um föt en mótið stóð í um tvær klukkustundir. „Að móti loknu var strætó á
Ísafirði, sem er nú engum öðrum líkum, ekið óumbeðið alveg upp að tjaldsvæðinu til að sækja krakkana og kunnum við
bílstjóra hans bestu þakkir fyrir“, segir Jóna Benediktsdóttir, kennari við GÍ. Var þetta í fyrsta sinn sem grunnskólanem-
endur hérlendis fá að spreyta sig á þessari skemmtilegu en óhreinu íþrótt. „Okkur datt í hug í kjölfarið á umræðunni
um mótið í mýrarknattspyrnu í sumar að leyfa grunnskólakrökkum að spreyta sig á þessari íþrótt. Okkur fannst tilvalið
að brydda upp á einhverju nýju og koma með eitthvað skemmtilegt fyrir krakkana“, segir Guðný Stefanía Stefánsdóttir,
íþróttakennari hjá GÍ.                                                                                                                                       – thelma@bb.is

Grunnskólanemar í mýrarknattspyrnu
Grunnskólanemendur tókust á í knattspyrnu í drullusvaði.
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Trú á tækifærin

– Sá merki viðburður átti
sér stað í ár að stofnað var
Háskólasetur á Ísafirði.

„Já, það er rétt. Háskóla-
setrið og Fræðslumiðstöð
Vestfjarða munu starfa saman
og þar munu til að byrja með
vinna sjö starfsmenn. Fræðslu-
miðstöðin hefur unnið frábært
starf og mun halda því áfram
sem símenntunarmiðstöð en
Háskólasetrið mun taka við
háskólaþjónustunni. Með
auknu fjármagni og þar af leið-
andi fleiri starfsmönnum getur
Háskólasetrið sinnt enn betur
þjónustu við háskólanema.
Sem dæmi má nefna að boðið
verður upp á námsráðgjöf og
meira utanumhald fyrir þá sem
stunda fjarnám. Breytingin
verður einnig fólgin í því að
við ætlum að þróa nám sem
byggist á sérstöðu okkar og
þekkingu umfram það sem
aðrir hafa. Það kann að vera á

Halldór Halldórsson hefur verið bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar í sjö ár. Á vormánuð-

um næsta árs, á 10 ára afmæli Ísafjarðar-
bæjar, verður kosið til sveitarstjórnar og eru
því spennandi tímar í nánd. Viðburðaríkt ár
er að baki þar sem meðal annars var stofnað
langþráð Háskólasetur á Vestfjörðum. Bæj-
arins besta leit yfir farinn veg með Halldóri
og ræddi m.a. um fólksfækkun í fjórðungn-

um, atvinnulíf, sjúkraflug, komandi kosn-
ingar og hugmyndir um sameiningu sveitar-

félaga á Vestfjörðum.
sviði þeirra rannsóknaverk-
efna sem hér eru í gangi, t.d. á
sviði þorskeldis og rannsókna
á Hornströndum. Þess vegna
gæti það verið á tónlistarsviði
eða tengt fjölmenningu. Mein-
ingin er að þróað verði nám á
Ísafirði sem þykir eftirsóknar-
vert að sækja og aðrir háskólar
hefðu hug á að kaupa af okkur
í gegnum fjarnám.

Þegar ákveðið var að stofna
Háskólasetur á Ísafirði var
hugsunin sú að við myndum
ekki byggja upp hefðbundinn
háskóla þar sem kennt væri
hjúkrunar- og viðskiptafræði
o.s.frv. Það eru svo margir há-
skólar sem kenna þær greinar.
Við getum valið bestu skólana
og keypt kennsluna af þeim
og búið til gott umhverfi fyrir
fjarnámið. Í staðinn munum
við reyna að þróa eitthvað sem
við erum sérstök í og ekki er
verið að kenna í öðrum skól-

ið notað þetta vegagerðarefni,
svokallað klæðingarefni, sem
hefur verið eini valkosturinn.
Mikill munur er að nota mal-
bik því þótt það sé mun dýrara
endist það lengur og er snyrti-
legra að öllu leyti. Verið er að
malbika sífellt fleiri götur og
töluvert er búið að malbika
síðustu tvö árin. Það eru því
færri götur sem hitt efnið er
notað á þótt það verði gert
með. Sett verður klæðing á
nokkra staði þar sem það er
talið henta.

– Nú er fólksfækkun sífellt
í umræðunni en þó eru stórar
fasteignir nærri ófáanlegar og
uppbygging á Skeiði og í
Bræðratungu. Bendir þetta til
þess að fólk sé farið að huga
meira að því að vera um kyrrt?

„Það hefur verulega dregið
úr fólksfækkun frá því sem
var. Þegar ég flutti vestur 1996
hafði verið mikil fólksfækkun
árin á undan. Undanfarin ár
hefur hún minnkað hlutfalls-
lega. Í fyrra stóð talan nánast í
stað og auðvitað vonar maður
að hlutirnir séu að breytast og
þessar húsbyggingar séu merki
um það. Mér finnst miklu
meiri bjartsýni í fólki. Það er
töluvert mikið að gera hér á
svæðinu, þótt maður vilji að
sjálfssögðu hafa enn fleiri og
fjölbreyttari störf. Það er
breyttur hugsunarháttur hjá
fólki. Þetta er framtíðarsvæði.
Vegalagningar eru töluvert

um. Það gæti jafnvel vakið
eftirtekt erlendis líka.
Auðvitað eru þetta langtíma-
verkefni en möguleikarnir eru
endalausir. Það má ekki gley-
ma því að kennsluumhverfið
hefur breyst mikið á undan-
förnum árum og þess vegna
hefur Háskólasetrið alla
möguleika til að nýta sér tækn-
ina og nýjungarnar frá fyrsta
degi.“

FramkvæmdaárFramkvæmdaárFramkvæmdaárFramkvæmdaárFramkvæmdaár

– Mikið hefur verið um
framkvæmdir í ár.

„Þetta hefur verið hið mesta
framkvæmdasumar hjá Ísa-
fjarðarbæ. Verið er að byggja
anddyri við Grunnskólann á
Ísafirði og íþróttahús á Suður-
eyri, verið er að smíða nýjan
hafnsögubát og miklar fram-
kvæmdir við hafnir bæjarins
vegna sólarlagsákvæða í nýj-
um hafnalögum þar sem ríkið
mun draga sig út eftir árið
2006. Einnig eru miklar fram-
kvæmdir framundan næsta
sumar er farið verður að
byggja við Grunnskólann á
Ísafirði og haldið áfram með
viðhald og endurgerð gatna.
Göngustígur hefur verið lagð-
ur inn í fjörð, aðeins er loka-
frágangur eftir og ótalmargt
fleira hefur verið gert.

Þetta er annað sumarið í röð
þar sem við erum með malbik-
unarstöð. Í fjölda ára hefur ver-

langt komnar og við komin í
þokkalegt vegasamband við
Reykjavík. Góðir hlutir eru að
gerast þótt þeir gerist hægt.
Við erum að byggja upp Há-
skólasetur og smám saman
byggist Þróunarsetrið upp.
Verið er að fjölga stofnunum,
og má þar nefna Snjóflóðaset-
ur Veðurstofunnar. Hafrann-
sóknastofnun ætlar að byggja
upp miðstöð veiðarfærarann-
sókna á Ísafirði og þetta er
snjóbolti sem veltir upp á sig
smám saman. Ég tel að íbúar
Ísafjarðarbæjar eigi mikla
möguleika á þessu sviði.

Breytingar í atvinnulífinu
eru gríðarlegar og störfum í
frumframleiðslu hefur verið að
fækka töluvert mikið eins og
til að mynda í fiskvinnslu, við
sjáum það gerast hratt um
þessar mundir. En á móti kem-
ur að störfin færast yfir í aðra
geira. Vélar og tækni eru að
leysa manninn af í auknu mæli.
Á Ísafirði eru tvö fyrirtæki,
3X-Stál og Póls, sem sérhæfa
sig í því að minnka þörfina á
mannafli. Hvern einasta dag
er markmið þeirra að finna
upp ný tæki til að fyrirtæki
geti fækkað starfsfólki til að
gera vinnsluna hagkvæmari. Í
raun er það eina leið fisk-
vinnslunnar til að lifa af í þess-
ari alþjóðlegu samkeppni.
Ekki þýðir að berja hausnum
við stein og fárast yfir þessum
breytingum. Við verðum að

reyna að horfa á þau tækifæri
sem við fáum í staðinn. Þetta
þýðir að það fólk sem ekki fær
vinnu við þessa frumframleið-
slu verður að fara í gegnum
endurmenntunarferli. Aðstaða
til þess er þegar fyrir hendi og
fólk hefur verið að ná sér í
nýja þekkingu og getur því
farið að fást við nýja hluti.
Samfélagið er að breytast og
það er að breytast hratt.

Sumir eru ekki tilbúnir að
takast á við að árin líða og það
sem átti við í gær eða á ára-
tugnum 1970-80, sem margir
minnast sem uppgangsáratug-
ar á landsbyggðinni, á ekki
við í dag. Það þýðir ekkert að
vera eins og hippar í hand-
bremsu og ætla jafnvel að
bakka. Maður verður að halda
áfram og reyna að nýta tæki-
færin sem eru til staðar. Það er
trúin á tækifærin sem fær fólk
til að byggja inni á Skeiði. Og
í sjálfu sér er jafn rökrétt að
byggja í þessum fína bæ sem á
alla vaxtarmöguleika eins og
að byggja annars staðar. Það
er nefnilega þannig að við
verðum að vera meðvituð um
hvers vegna við viljum búa
hérna og hvers vegna fólk flyt-
ur hingað vestur. Það er vegna
þess að hér er sérstakt að búa,
það er ekki endilega betra en
annars staðar en það er öðru-
vísi.

Hitt er annað mál að hin
svokölluðu ruðningsáhrif
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vegna mikilla framkvæmda
annars staðar á landinu eru
alltof mikil, og þess vegna er
öll fiskvinnsla að glíma við
óeðlilegt rekstrarumhverfi.
Gengið hefur rokið upp og
helst uppi, olíuverðið einnig,
rafmagn hefur hækkað. Ríkis-
stjórnin á að geta stýrt þessum
þáttum betur og tryggt að út-
flutningsgreinarnar þurfi ekki
að líða fyrir ruðningsáhrif og
skipulagsbreytingar eins og
vegna breytinga á þungaskatti
og sölu rafmagns. Það á ekki
að gerast, hugsa þarf sérstak-
lega um landsbyggðina við
slíkar aðstæður. Mér finnst það
ekki gert núna.“

ÚtflutningurÚtflutningurÚtflutningurÚtflutningurÚtflutningur
á hugvitiá hugvitiá hugvitiá hugvitiá hugviti

– Ungt fólk flytur burt til
þess að mennta sig og oft á
tíðum snýr það ekki aftur þar
sem ekki finnast störf við
þeirra hæfi. Mun Háskólasetr-
ið hafa þau áhrif að ungt fólk
þurfi ekki að fara af svæðinu
til að afla sér meiri menntunar?

„Persónulega tel ég að fólk
hafi gott af því að fara í burtu,
alla vega í einhvern tíma. Mað-
ur lærir að það er jafn gott ef
ekki betra að búa í Ísafjarðar-
bæ og annars staðar. Oft hefur
fólk gott af því að búa um
stund í borg til að læra að
meta kosti þess að búa á minni
stöðum sem þó hafa kosti
borgarinnar. Fólk sem er alið
hér upp kemur til baka ef það
hefur tækifæri til þess, því það
vill ala upp börnin sín við svip-
uð skilyrði og það hafði í æsku.
Því leið vel hérna og það á
góðar minningar frá bernsk-
unni.

Ég lít svo á að við sem höf-
um verið í forystu fyrir sveitar-
félagið séum að gera rétt í því
að leggja áherslu á menntun-
ina, á rannsóknir og uppbygg-
ingu nýrra stofnana. Til þess
að fá þetta fólk til baka verðum
við að leita leiða á þessu sviði
og það höfum við gert.

Ísafjarðarbær er einnig mik-
ill menningarbær. Maður er
alltaf stoltur af Tónlistarskóla
Ísafjarðar og Listaskóla Rögn-
valdar Ólafssonar sem vinna
hér mikilsvert verk. Bærinn
hefur komið að starfi þessara
skóla með því að taka þátt í að
byggja umgjörðina utan um
starfsemina. Tökum Tónlistar-
skólann í þessu glæsilega hús-
næði með sérhannaðan tón-
leikasal sem dæmi. Ísafjarð-
arbær lagði til bæði húsnæði
og fjármagn til byggingar og
endurbóta í samstarfi við Tón-
listarfélag Ísafjarðar. Einnig
hefur Safnahúsið verið gert
upp og er það mikil prýði fyrir
bæinn. Ísafjarðarbær beitti sér
fyrir því að fá 206 milljónir
króna fyrir Safnahúsið, Edin-
borgarhúsið og Tónlistarskól-
ann með menningarhúsasamn-
ingi við ríkisvaldið. Ég sé fyrir
mér að við munum halda
áfram að skapa enn betri um-
gjörð utan um þetta. Enn er ár
eftir af menningarhúsasamn-
ingnum og greiðslur eiga eftir
að berast í verkefnin, sérstak-
lega til Edinborgarhússins en
þar er enn nokkuð eftir til að

ljúka við það hús sem er orðið
nú þegar mjög glæsilegt.“

– Hvað finnst þér um aukna
hnattvæðingu, gefur hún okkur
á Vestfjarðakjálkanum, sem
höfum lengi vel haft takmark-
aðar samgöngur, aukna mögu-
leika?

„Ég tel að það eigi við hnatt-
væðinguna eins og allt annað,
hún færir okkur ný tækifæri
en einnig fylgja henni ógnanir.
Hún hefur áhrif á atvinnulífið
hjá okkur og glöggt dæmi er
gjaldþrot Sindrabergs. Það réð
ekki við erlend fyrirtæki sem
ruddu þeim út af markaðnum í
verðsamkeppni. Hnattvæðing-
in hefur undanfarin ár orðið til
þess að fjölmörg fyrirtæki hafa
flutt verksmiðjur og sótt
vinnuafl út í heim en þá segja
menn á íslenska vísu að þessu
fylgi einnig tækifæri. Við þurf-
um bara að mennta okkur
meira og takast á við störfin
sem gefa meira af sér. Við
verðum að færa okkur inn á
nýjar brautir eins og hönnun,
stjórnun og bankastarfsemi,
þetta eru Íslendingar að gera.
Þessi alþjóðavæðing hefur
ekki síst áhrif hér á Vestfjörð-
um þar sem hún hefur mikil
áhrif á fiskvinnslu. Þess vegna
er svo mikilvægt að hafa fyrir-
tæki sem eru í raun að flytja út
hugvit, ekki bara vörur. Í raun
væri hægt að smíða vörur fyrir-
tækja eins og Póls og 3X Stál,
svo vinsælt dæmi sé tekið, alls
staðar annars staðar en þeir
gera það best af því þeir nota
hugvitið og reynsluna sem
byggst hefur hér upp.“

Talandi um alþjóðavæðingu
þá vil ég halda áfram með þær
áherslur sem ég setti fram árið
2003 um að sveitarfélög á
Vestfjörðum samþykki stefnu
sem geri ráð fyrir því að Vest-
firðir séu stóriðjulaust land-
svæði. Landshlutinn er að
stóru leyti ósnortinn og hefur
því mikla sérstöðu á alþjóða-
vísu. Með markvissa landnýt-
ingarstefnu sköpum við okkur
meiri verðmæti en með
skammvinnum stóriðjudraum-
um.

Verða að tryggjaVerða að tryggjaVerða að tryggjaVerða að tryggjaVerða að tryggja
lendingaröryggilendingaröryggilendingaröryggilendingaröryggilendingaröryggi

– Mikil óánægja hefur verið
hér vestra vegna breytinga á
sjúkraflugi. Hver er þín afstaða
til þessara mála?

„Fyrst þegar ég heyrði af
þessum fyrirhuguðu breyting-
um hafði ég af því áhyggjur.
Við fengum Þorstein Jóhann-
esson yfirlækni á fund bæjar-
ráðs. Hann benti á að undan-
farin ár hafa ákaflega fá sjúkra-
flug átt sér stað frá kl. 19 að
kvöldi til kl. 7 á morgnana. Fá
sjúkraflug hafa verið frá norð-
anverðum Vestfjörðum þó
fleiri séu frá fjórðungnum í
heild. Ástæðan er sú að sjúkra-
húsið er svo öflugt, það er það
mikilvægasta. Svo er annað
mál að það að vera með flugvél
þar sem sætunum er hent út og
búin til bráðabirgðaaðstaða
fyrir sjúkling tilheyrir gamla
tímanum. Þess vegna finnst
mér það gott framtak hjá heil-
brigðisráðuneytinu að ætla að
koma með sérstaka sjúkraflug-
vél sem er innréttuð eins og

ystu sem erum að skipta okkar
af flokknum á landsvísu til að
tryggja hagsmuni íbúanna hér.
Þetta veit fólk vel en einhverjir
telja það sér til framdráttar að
halda svona vitleysu fram. Þeir
hljóta að þekkja svona vinnu-
brögð sjálfir, ekki þekki ég
þau svo mikið er víst.

Það verður fróðlegt að fylgj-
ast með pólitíska landslaginu
á næstunni. Ég veit ekki enn
hvernig þetta verður hjá mín-
um flokki. Þetta er fjöldahreyf-
ing og fólk þarf að koma sam-
an og ræða málin. Það kemur
svo í ljós með haustinu hvernig
við munum standa að okkar
málum og hverjir hafa áhuga
á að gefa aftur kost á sér. Íbúar
bæjarins ákveða það svo í vor
hverja þeir vilja hafa í þessum
störfum. Þetta er alltaf mjög
skemmtilegur tími, gerjunar-
tími.

– Býstu við átökum?
„Já, ég þekki nú illa þetta

svæði ef það verða ekki átök.
Það eru alltaf einhverjir sem
telja sig geta gert betur og af
hverju ættu þeir ekki að greina
frá því. Íbúarnir eiga að fá
sem flesta og besta valkosti.

Ég hef starfað á Ísafirði í 9
ár. Fyrstu tvö árin sem fram-
kvæmdastjóri Fjórðungssam-
bandsins og síðan sem bæjar-
stjóri. Ég er mjög stoltur af
því að hafa fengið tækifæri til
að sinna þessu hlutverki. Ég
gæti ekki hugsað mér skemm-
tilegra starf og betri stað til að
sinna því.

Ég hefði viljað sjá samein-
ingarkosningar í haust en þær
verða ekki. Mér finnst tíma-
bært að við búum til eitt sveit-
arfélag á norðanverðum Vest-
fjörðum og Bolungarvík og
Súðavík vinni með okkur að
því. Til að svo megi verða
þarf að hugsa samgöngumálin
milli þessara staða upp á nýtt,
jarðgöng eru það sem þarf.
Þær samgöngubætur eru ör-
yggismál umfram allt annað
og ættu ekki að hafa áhrif á
röðun annarra framkvæmda í
samgöngumálum. Taka þarf
þessar hlíðar úr umferð og það
sem fyrst.

Ég vil reyndar gera eitt sveit-
arfélag úr öllum Vestfjörðum.
Ellefu sveitarfélög eru í fjórð-
ungnum og þar af fimm á
Ströndum. Menn bjuggu til
stjórnsýslueiningar fyrir nokk-
uð hundruð árum sem var köll-
uð hreppur miðuð við eitthvað
annað en að íbúarnir gætu farið
á milli á stuttum tíma, það var
alls ekki hægt. Í dag er maður
fljótari að fara alla Vestfirði
með nútímatækninni en það
tók að fara einn hrepp þegar
þessar einingar voru búnar til.
Sameining er því alveg mögu-
leiki enda eigum við að horfa
á það sem tækifæri til að búa
til öfluga stjórnsýslueiningu.
Mér finnst að við ættum að
sameinast og samhliða því ætt-
um við að fara fram á að gerðar
verði fullkomnar samgöngu-
bætur. Þarna eru sóknarfæri,
þau eru alls staðar og framtíð
okkar er björt séum við nægi-
lega meðvituð um að skipu-
leggja hana sjálf,” sagði Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

– thelma@bb.is

sjúkrabíll.
Maður spyr sig hvers vegna

menn eru ekki löngu búnir að
því. Við notum sérinnréttaða
sjúkrabíla sem gegna engu
öðru hlutverki en að flytja
sjúklinga, ef sama giltu um þá
og sjúkraflugið þá væri kall-
aður til sendiferðabíll og mesta
draslinu hent út. Svo þegar
sjúkraflutningum væri lokið
yrði dótinu aftur hent inn og
aftur farið að keyra vörur eða
fólk. Það horfir því til framfara
að gerð verði sérstök vél fyrir
þetta.

Gallarnir eru þeir að hér
verða oft skilyrði þar sem ekki
er unnt að lenda. Þar er það
heilbrigðisráðuneytisins að
bregðast við. Það getur ekki
keyrt þessar breytingar í gegn
nema að tryggja okkur að hægt
verði að lenda hérna. Ef lend-
ingaröryggi á Þingeyrarflug-
velli verður sambærilegt og á
öðrum flugvöllum að loknum
framkvæmdum þá finnst mér
að alveg sé hægt að reyna á
það að staðsetja sjúkraflugvél
annars staðar. En ef þeir geta
ekki tryggt það, þá verða þeir
að hafa sjúkraflugvél á Ísafirði.
Það er mín skoðun. Það kann
að kosta eitthvað, en enginn
kostnaður er svo mikill að
hann vegi upp á móti manns-
lífi.

Helst vildi ég sjá sjúkra-
flugvél staðsetta hér og að við
nýttum tillögu í sérstakri
byggðaáætlun fyrir Vestfirði

(Vaxtarsamningi) um að
byggja upp flugþjónustu á Ísa-
firði í tengslum við sjúkraflug,
þjónustu innan Vestfjarða, A-
Grænland og vegna ferðaþjón-
stunnar.“

Býst við átökum íBýst við átökum íBýst við átökum íBýst við átökum íBýst við átökum í
næstu kosningumnæstu kosningumnæstu kosningumnæstu kosningumnæstu kosningum

– Nú eru sveitarstjórnar-
kosningar í vor. Hvernig leggst
baráttan í þig?

„Nauðsynlegt er að hafa
málefnaleg átök í bæjarstjórn
en það getur orðið mjög slæmt
ef þau verða viðvarandi eins
og virðist hafa verið hér
stundum þótt nokkur stöðug-
leiki hafi verið á undanförnum
árum. Sveitarstjórnarmál snú-
ast að stærstum hluta um hag-
kvæm úrlausnarefni. Þau snú-
ast um að haga rekstrinum
þannig að hann skili afgangi,
sem hann gerir hjá Ísafjarðar-
bæ og að búa íbúum bæjarins
gott og samkeppnishæft um-
hverfi. Mér finnst of margir í
sveitarstjórnarmálum tala eins
og þeir séu í framboði til Al-
þingis en ekki til sveitarstjórn-
ar þar sem við eigum að ein-
beita okkur að innri málefnum
samfélagsins og þeir sem
kosnir eru til Alþingis sjá um
ytri skilyrðin.

Ég hef þá sýn á framtíð Ísa-
fjarðarbæjar og Vestfjarða í
heild að við getum og munum
halda áfram að skapa okkur

betri búsetuskilyrði með bætt-
um samgöngum, auknu fram-
boði og fjölbreytni í atvinnu,
fleiri menntunarmöguleikum
og ekki síst áherslu á sérstöðu
okkar. Við eigum að vera okk-
ur meðvituð um sérstöðu þess
að búa hér, við eigum að auka
þá sérstöðu m.a. með stefnu
um landshluta náttúrugæða og
hreinleika, og við eigum að
kynna það sem frábæran val-
kost í búsetuvali Íslendinga.

Alltaf kemur upp í umræð-
unni að ekki eigi að vera póli-
tískir flokkar í framboði heldur
einstaklingar sem metnir yrðu
að eigin verðleikum. Ég segi
að það séu bara einstaklingar í
framboði. Sá sem býður sig
fram undir merkjum Samfylk-
ingar eða Sjálfstæðisflokks
eða hvað flokkurinn heitir er
að taka þátt í skipulögðu starfi.
Hópur fólks ákveður að skipu-
leggja sitt starf og bjóða fram
starfskraftana. Það lætur á það
reyna hvort íbúar bæjarfélags-
ins vilji það. Þetta snýst ávallt
um fólkið sem er í framboði.

Einnig heyrir maður oft að
hinir eða þessir séu svo tengdir
flokkunum á landsvísu. Þeir
geti ekki gert þetta eða hitt af
því flokkurinn leyfi það ekki.
Ég hef verið viðriðinn pólítík
frá 1994. Ég veit ekki í hvers
konar pólitík þeir sem halda
þessu fram, starfa. Þetta er bara
hið argasta bull. Ef einhver er
að skipta sér af einhverjum þá
erum það við sem erum í for-
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Guðný Hólmgeirsdóttir á Ísafirði

Rifningur og berja-osta-gums
Sælkeri vikunnar býður

upp á saltrifning sem hún
segir að sé frábær forréttur.
Hún segir að henni þyki salt-
fiskurinn frá Kambi á Flat-
eyri langbestur í réttinn.

Einnig býður hún upp á
einn góðan eftirrétt í berja-
tíðinni. Síðastu sælkerar
skoraði á Jónínu Hrönn Sím-
onardóttur og Sigurjón Há-
kon Kristjánsson á Þingeyri
en vegna mikilla anna þurftu
þau að skorast undan. Guðný
hljóp því í skarðið með mik-
illi prýði.

Rifningur
1200 g beinlaus, vel út
vatnaður saltfiskur
10 sólþurrkaðir tómatar
4-5 þistilhjörtu í olíu
100 g furuhnetur, ristaðar
2-3 búnt vorlaukur
1 búnt ferskt kóríander (1
planta)
svartar og grænar ólífur
2 ½ dl jómfrúarólífuolía

5 msk rauðvínsedik

Saltfiskinn þarf fyrst að út-
vatna vel eða í um 2 sólar-
hringa. Rífið saltfiskinn í mjó-
ar ræmur. Hellið edikinu og
olíunni yfir og blandið þessu
vel saman. Ristið furuhneturn-
ar á þurri pönnu. Skerið tóm-
atana, þistilhjörtun og vorlauk-
inn smátt og blandið öllu sam-
an við saltfiskinn ásamt ólíf-
unum. Látið standa í kæli í 2-
3 klst. Bætið niðurskornu kórí-
ander út í skömmu áður en
rétturinn er borinn fram. Berið
fram með heitu brauði.

Brauð með sólþurrk-
uðum tómötum og

salthnetum

5 dl. Vatn, 37 °c heitt
1 pk. Þurrger
2 msk. Ólífuolía
10 sólþurrkaðir tómata, fín
saxaðir

1 ½ dk, salthnetur
u.þ.b. 15 dl hveiti

Leysið gerið upp í vatninu.
Hrærið ólífuolíu, sólþurrkuð-
um tómötum og salhnetum
saman við. Bætið hveitinu út í
smátt og smátt. Hnoðið í 10
mínútur í höndunum eða í 5
mínútur í vél. Látið lyfta sér í
40 mínútur. Skiptið deiginu í
tvennt ef þið viljið gera tvö
lítil brauð. Fletjið deigið út í
ferhyrning sem er u.þ.b. 1 sm
þykkur. Rúllið deiginu upp frá
einu horninu og mótið. Stillið
ofninn á 200 °c. Látið brauðið
lyfta sér aftur í 30 mínútur.
Bakið síðan í u.þ.b. 30 mínút-
ur.

Berja-osta-gums

Botn:
300 g Makkarónukökur
150 g Smjör, brætt

Myljið makkarónukökunar

og blandið smjörinu saman
við. Þjappið blöndunni í botn
og upp á hliðar bökuforms.

Fylling:
300 g rjómaostur
150 g flórsykur
½ l rjómi, þeyttur

Blandið saman rjómaosti,

flórsykri og þeyttum rjóma og
látið ofan á botninn. Frystið.

Krem
200 g Suðusúkkulaði, brætt
1 dl Sýrður rjómi
Bræðið súkkulaði í vatns-

baði og blandið því síðan sam-
an við sýrða rjómann, Smyrjið
kreminu ofan á kökuna. Skrey-

tið síðan með fullt af að-
albláberjum, jarðaberjum og
myntulaufi. Geymið í kæli í
2 klst. Áður en borið er fram.

Síðan skora ég á hjónin
Hrafnhildi Samúelsdóttur
og Jósef Vernharðsson að
koma með eitthvað gott úr
sínu eldhúsi.

Kosningar til bæjar- og sveitarstjórna vorið 2006

Línur skýrast með haustinu
Sveitarstjórnarkosningar

fara fram á landinu næsta vor
og eru fulltrúar hinna ýmsu
stjórnmálaflokka farnir að
huga að framboðsmálum.
Slagurinn er nú þegar hafinn í
Reykjavík og styttist í að sama
gerist í bæjarfélögum um land
allt. Blaðið hafði samband við
oddvita þeirra flokka sem náðu
inn mönnum í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar við síðustu kosn-
ingar og forvitnaðist um fram-
boðsmál þeirra.

Magnús Reynir Guðmunds-
son, bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra, segir óvíst með
hvaða hætti verði raðað niður
á F-lista. „Við ætlum að bjóða
fram aftur, annað hvort einir
og sér eða í samstarfi með
öðrum til að nýta þau atkvæði
sem ekki fara til Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknar. Ef
áhugi er fyrir hendi held ég að
það væri skynsamlegt hjá
mönnum að stilla saman
strengi sína, en innan okkar
raða eru að sjálfsögðu skiptar

skoðanir um þau mál eins og
hjá öðrum“, segir Magnús
Reynir.

Aðspurður segir hann held-
ur snemmt að gefa nokkuð út
um það hvort hann sjálfur gefi
kost á sér til áframhaldandi
bæjarstjórnarsetu. „Það er
mikið á sig leggjandi til að
breyta stjórnarstefnu núver-
andi meirihluta, sérstaklega í
atvinnumálum.“

Guðni Geir Jóhannesson,
oddviti á lista Framsóknar-
manna í síðustu bæjarstjórnar-
kosningum í Ísafjarðarbæ,
segir líklegt að með haustinu
verði ákveðið hvernig raðað
verður niður á lista flokksins í
næstu sveitarstjórnarkosning-
um. „Það hefur farið fram um-
ræða um þessi mál, en engin
ákvörðun hefur verið tekin“,
segir Guðni Geir. Aðspurður
hvort hann sjálfur hyggist
sækjast eftir að fá að leiða
listann segist Guðni enga
ákvörðun hafa tekið.

Að líkindum skýrist á næstu

vikum með hvaða hætti skipað
verður á lista sjálfstæðismanna
í næstu bæjarstjórnarkosning-
um í Ísafjarðarbæ. Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar og oddviti D-lista
í síðustu kosningum, segir
málið hafa verið rætt óform-
lega en ekkert hafi verið
ákveðið. „Ég býst fastlega við
því að þetta skýrist á næstu
dögum og vikum“, segir Hall-
dór. Aðspurður segist hann
ekki hafa ákveðið hvort hann
sækist eftir því að fá leiða D-
lista í næstu bæjastjórnarkosn-
ingum. „Ég er að bræða þetta
með mér“, segir Halldór Hall-
dórsson.

Lárus Valdimarsson, odd-
viti S-lista Samfylkingar í síð-
ustu bæjarstjórnarkosningum
í Ísafjarðarbæ, segir líklegra
en ekki að flokkurinn bjóði
fram á eigin vegum í sveitar-
stjórnarkosningum í vor. „Þó
hefur alls ekki verið útokað
einhvers konar samstarf. Í síð-
ustu kosningum í bænum voru

sex framboð og menn töluðu
um að það bæri vott um öflugt
lýðræði. Ég benti á að með
sömu rökum mætti segja að
eitt öflugasta lýðræðisríki Evr-
ópu væri Ítalía“, segir Lárus.
„Framsókn og Sjálfstæðis-
flokkur töpuðu fylgi í síðustu
bæjarstjórnarkosningum, en
bættu samt sem áður við sig
bæjarfulltrúum. Það væri svo
sem eftir öllu að menn myndu
halda þessum skrípaleik
áfram.“

Aðspurður segir hann að
hafnar séu óformlegar um-
ræður Samfylkingarmanna á
milli um framboð til bæjar-
stjórnar í vor, en ekkert hafi
verið ákveðið um niðurröðun
á lista. „Ég á frekar von á því
að það verði einhvers konar
prófkjör. Það hefur fjölgað gíf-
urlega í flokknum að undan-
förnu og það er alveg sjálfsagt
að leyfa fólki að koma að nið-
urröðun á lista“, segir Lárus
Valdimarsson.

– halfdan@bb.is Lárus G. Valdimarsson.Halldór Halldórsson.

Guðni Geir Jóhannesson.Magnús Reynir Guðmundsson.

Tónlistarskóli Ísafjarðar settur í 58. sinn

Á þriðja hundrað nemendur
stunda nám við skólann í vetur

Tónlistarskóli Ísafjarðar var
settur í 58. sinn við hátíðlega
athöfn í Hömrum, sal skólans
í síðustu viku. Þar fluttu þær
Sigríður Ragnarsdóttir skóla-
stjóri og Hulda Bragadóttir að-
stoðarskólastjóri ávörp. Helga
Kristbjörg Guðmundsdóttir
lék á harmóníku og Þröstur
Jóhannesson lék á gítar og

söng tvö frumsamin lög af
væntanlegum geisladiski sín-
um. Þau Helga og Þröstur eru
bæði kennarar og nemar við
skólann. Starfsemi Tónlistar-
skóla Ísafjarðar nær til allra
byggðakjarnanna í sveitarfé-
laginu auk Súðavíkur. Alls
hafa innritast um 250 nem-
endur nú í haust, en ef að líkum

lætur má búast við að þem
fjölgi og verði yfir 300 er líða
tekur á veturinn eins og síðustu
ár.

Alls munu 25 kennarar
starfa við skólann í vetur. Nýir
kennarar eru Arnþrúður Gísla-
dóttir, Bryndís Gunnarsdóttir,
Guðný Harpa Henrýsdóttir,
Helga Kristbjörg Guðmunds-

dóttir og Jón Hallfreð Engil-
bertsson. Á Þingeyri hafa eist-
nesk hjón verið ráðin til starfa,
þau Krista og Raivo Sildoja,
en þau komast ekki til Íslands
fyrr en eftir áramót og sinna
aðrir kennarar kennslunni
þangað til.

Píanóið heldur velli sem
langvinsælasta hljóðfærið í

tónlistarnáminu, en gítarinn og
skyld hljóðfæri fylgja fast á
eftir og harmóníkan er óvenju
vinsæl um þessar mundir.
Önnur hljóðfæri sem kennt er
á auk söngs eru blásturshljóð-
færi af fjölbreyttasta tagi,

strengjahljóðfærin fiðla og
selló, trommur og loks forskóli
fyrir yngstu börnin. Enn má
bæta við nemendum í forskól-
ann og á blásturshljóðfærin en
segja má að í öðrum greinum
sé bekkurinn fullsetinn.

Tónlistarskóli Ísafjarðar.
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Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur ákveðið að falla
frá hugmyndum um að fækka
almennum stöðugildum í
Grunnskólanum á Ísafirði eins
og gert var ráð fyrir samkvæmt
fjárhagsætlun bæjarfélagsins
fyrir yfirstandandi ár. Fækk-
unin mætti harðri andstöðu
meðal skólafólks. Skarphéð-
inn Jónsson skólastjóri sagði í
samtali við blaðið í vor að
næði þessi stefna fram að
ganga myndi það óhjákvæmi-
lega leiða til verri þjónustu
við nemendur. Í harðorðri
grein sem Herdís Hübner
kennari skrifaði á bb.is sagði

hún að uppsagnirnar myndu
fyrst og fremst koma niður á
þjónustu við þá nemendur sem
þurfa á þjónustu stuðningsfull-
trúa að halda og einnig á þjón-
ustu skólaliða sem sinna gæs-
lu, þrifum og ýmsu öðru.

Einnig var á það bent að
þessi sparnaður væri illfram-
kvæmanlegur þar sem Grunn-
skólinn á Ísafirði væri nú þegar
ódýrasti grunnskóli landsins í
rekstri. Fyrir nokkrum dögum
ákvað fræðslunefnd að fresta
ákvörðun um uppsagnir þar til
niðurstöður hefðu komið frá
greiningarstöð vegna þeirra
barna er aðstoð kunna að þurfa

við nám sitt og skólagöngu.
Vegna þessa hafa stuðnings-
fulltrúar og aðrir starfsmenn
verið í óvissu um störf sín.

Fræðslunefndin ákvað hins
vegar að falla frá þessum hug-
myndum um fækkun stöðu-
gilda og var skólastjóra veitt
heimild til þess að spara í
rekstri skólans með öðrum
hætti. Skarphéðinn Jónsson
skólastjóri sagði að niðurstaða
skólanefndar væri lending sem
hann vonaðist til að flestir
gætu sætt sig við. Nú yrði farið
yfir rekstur skólans án þess að
einblína á stöðugildin ein og
sér.                        – hj@bb.is

Fallið frá hugmyndum
um fækkun stöðugilda

Grunnskólinn á Ísafirði
Grunnskólinn á Ísafirði.

Verktakafyrirtækið Ágúst og Flosi ehf., á Ísafirði

Annríki við ein-
ingahúsasmíði
Mikið annríki er hjá starfs-

mönnum verktakafyrirtækis-
ins Ágústs og Flosi á Ísafirði í
gerð einingahúsa, en hátt í 10
slík eru nú í smíðum hjá fyrir-
tækinu.

Aðspurður segir Björg-
mundur Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri, að smíði hús-
anna tryggi fyrirtækinu verk-
efni fram til áramóta. „Svo
erum við að skoða nokkur önn-
ur tækifæri sem vonandi trygg-
ja okkur verkefni í allan vetur“,
segir Björgmundur. Hann seg-
ir muna miklu fyrir verktaka-
fyrirtæki að hafa stöðuga
vinnu yfir vetrartímann.

„Helst vildi maður getað
tvöfaldað afkastagetuna þegar
svo ber undir. Það er svo sem
ekkert launungarmál að við
höfum verið að leita okkur að
húsnæði. Þó aðstaðan í Vestra-
húsinu hafi passað hingað til,
gengur þetta varla lengur þegar
Háskólasetrið er komið og við
höfum verið að leita okkur að
stærra húsnæði sem passar bet-
ur undir starfsemina.“

Nú eru í smíðum hjá fyrir-

tækinu fimm tvíbýlishús sem
fara eiga í hverfi í Norðlinga-
holti. Hvert um sig er 260 fer-
metrar að stærð. Þá liggur fyrir
smíði þriggja sumarhúsa sem

rísa eiga á Vestfjörðum. Að
lokum verða hugsanlega smíð-
uð tvö einbýlishús sem rísa
eiga í nágrannabyggðum Ísa-
fjarðar.         – halfdan@bb.is

Höfuðstöðvar Ágústs og Flosa á Ísafirði.

Til stendur að skoða
svæði milli plana og

gatna á Skeiði í Skutuls-
firði í heild sinni áður en

farið verður í frágang
eyja og gróðursetningu
plantna á svæðinu. Jó-
hann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur

Ísafjarðarbæjar segir að

teiknistofan Eik hafi ver-ið
fengið til verksins og mun
arkitekt stofunnar á næst-
unni skoða svæðið í heild
sinni allt upp að íbúðar-

húsum í nýju hverfi á
Skeiði. „Vonandi verður

hægt að byrja að gróður-
setja í haust“, segir Jóhann

Birkir. Þá má á meðfylgj-

andi mynd sem tekin var
fyrir skömmu sjá hvar

gert er ráð fyrir bensín-
stöð Orkunnar sem til

stendur að reisa á svæð-
inu. Sjá má auðan blett í

malbikinu beint fyrir
ofan gröfuna, en þar

stendur til að reisa sjálf-
virku bensínstöðina.

Svæðið skoðað í heild áður
en farið verður í frágang

Búið er að malbika plan og götur.
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STAKKUR SKRIFAR

Vegagerð í Leirufjörð
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Athygli hefur vakið að verið sé að leggja veg í Leirufjörð, einn Jök-
ulfjarða, sem hingað til hefur aðeins verið unnt að nálgast gangandi, af
sjó eða úr lofti með þyrlu. Nú er að verða breyting á og brátt verður
kleift að aka þangað. Búast má við því að ferðalög fólks í Jökulfirði
aukist heldur en hitt þegar minna þarf fyrir því að hafa að komast til
Leirufjarðar. Ber ekki að fagna þessum samgöngubótum? Svarið er
ekki einfalt og segja mætti að að of lítið sé og seint að leggja veginn nú.
Fyrir nokkrum árum var unnið skipulag Hornstrandafriðlandsins og
Grunnavíkurhrepps og var ætlunin að þar yrði þess gætt að vernda
svæðið og halda mannvirkjagerð í lágmarki. Nú ber nýrra við.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vill lögreglurannsókn á því sem er að
gerast nú við vegagerð í Leirufjörð. Einn bæjarfulltrúa vill að hún fari
ekki fram, en áhugamenn um náttúruvernd telja að brotið hafi verið
gegn lögum um náttúruvernd. Athyglisvert er að bæjarstjórn telur að
með framkvæmdum hafi verið farið langt umfram gefið leyfi. Þá vakn-
ar spurningin um hvers vegna yfirleitt var veitt leyfi til þessara fram-
kvæmda. Ljóst má vera að þau ferðalög sem stunduð hafa verið í Jökul-
firði og á Hornstrandir glata því forvitnilega yfirbragði sem þau hafa

hingað til haft vegna þess að ekki hefur verið þar truflun af bílum og
ökutækjum, ef frá eru taldir snjósleðar á vetrum.

Þeirri spurningu verður að svara til hlítar hvernig það fé sem kann að
hafa komið úr ríkissjóði rennur til verkefnis sem er á skjön við mótaða
stefnu um notkun og verndun þessa fallega landshluta sem ekki hefur
verið í byggð á fimmta áratug. Sjálfsagt hefðu íbúar í Grunnavík þegið
að fá þennan veg fyrir hálfri öld, þegar hans var raunverulega þörf.
Eins og glöggt kom fram í síðasta pistli á atvinnulíf í Ísafjarðarbæ und-
ir högg að sækja. En verður ferðaþjónustu lyft á hærra plan með þess-
um hætti eða erum við of viðkvæm fyrir landinu og verndun þess?

Hornstrandir og Jökulfirðir eiga sér sterkan sess í hugum Íslendinga
og marga langar að koma í kyrrðina og velta fyrir sér byggðinni sem
horfin er og sögu þess fólks sem þar ól aldur sinn við kröpp kjör og
hafði ekkert á að byggja annað en sinn eigin dugnað og þrjósku.
Svæðið á að eiga þann sess áfram og þeir sem vilja sumarbústaði og
það líf sem þeim fylgir geta byggt þá þar sem vegasamband er fyrir.
Þráðurinn sem tengir nútíð og fortíð hefur verið slitinn og svæðið
verður hversdagslegra en ella, því miður.

Til sölu er MMC Pajero, dísel,
árg. 1985. Toppeintak. Uppl. í
síma 862 6046 (Finnbogi) eða
896 6046 (Linda).

Til leigu er lítil 2ja herb. íbúð
við Hjallaveg á Ísafirði. Uppl. í
símum 456 3016 og 867 4409.
Til sölu er Chevrolet Blazer árg.
1987, ekinn 140 þús. km. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 695 4295.

Ég er 14 ára stelpa sem óskar
eftir að fá að passa börn á öll-
um aldri frá kl. 17 á virkum dög-
um og um helgar. Upplýsingar
í síma 866 9566.

Óskum eftir að leigja litla íbúð
sem fyrst fyrir starfsmann. Haf-
ið samband við Jakobs í síma
861 8997 eða Jóhann í síma
897 6794.

Til sölu er Suzuki Vitara JLXI,
árg. 1996, ekinn 105 þús. km.,
bensín, 5 dyra, rafdrifnar rúður,
álfelgur, dráttarkúla og vökva-
stýri. Reyklaust ökutæki. Verð
kr. 500.000. Áhugasamir hafi
samband í síma 691 0825.

Til sölu er MMC Pajero árg. 99
með kösturum og varadekks-
hlíf. Einn eigandi. Góður bíll.
Uppl. í síma 894 4032 og 854
4032.

Til sölu er einbýlishúsið að
Sundstræti 37. Tilboð óskast.
Á sama stað er óskað eftir
svefnsófa eða rúmi. Upplýsing-
ar í síma 456 4847 og 869 8075.

Til sölu er Citroen C2, 3ja dyra,
ekinn 15 þús. km. 100% lán frá
Lýsingu fylgir. Upplýsingar í
síma 862 0650.

Til sölu er Suzuki Vitara árg. 95.
Sumar- og vetrardekk fylgja á
felgum. Uppl. í síma 846 7479.

Til sölu er lítið ekinn og vel með
farinn Daihatsu Core árg. 2000.
Aukagangur á dekkjum fylgir.
Uppl. í síma 893 1949.

Til sölu er 15 feta skekta og 4
hestafla nýlegur utanborðs-
mótor. Uppl. í síma 456 3663.

Til sölu er Grand Cherokee
Hemi Limited, ekinn 21 þús.
mílur. Verð kr. 3.850.000. Uppl.
í síma 893 6001.

Til sölu MMC Lancer árg. 1991.
Þarfnast lagfæringar. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 867 8886.

Til sölu er Marcedes Benz árg.
1997, ekinn 188 þús. km. Uppl.
í síma 456 3041 og 690 2202.

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1996, ekinn 140 þús. km. Gott
eintak. Verð kr. 480 þús. Uppl.
í síma 456 3372 og 692 3083.

Til sölu er einbýlishús að Holta-
götu 9 í Bolungarvík. Tilboð
óskast. Á sama stað er til sölu
alveg ónotaður Trip Trap stóll
á kr. 15.000. Sessa fylgir. Uppl.
í síma 868 3040.

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Vegna forfalla vantar kennara til að
kenna myndmennt í um 75-80% starf.
Önnur laus störf eru auglýst á heima-
síðu skólans.
Skólastjórnendur veita frekari upp-
lýsingar. Umsóknum skal skila til
skólans eigi síðar en 9. september nk.

Skólastjóri.

Atvinnuhúsnæði við
Sindragötu til sölu
Til sölu er fasteignin Sindragata 7, Ísafirði.

Um er að ræða samtals 1.730m² steinsteypt
atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum. Tilboð
óskast í eignina.

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu
minni.

Fasteignasala TG
Tryggvi Guðmundsson hdl.,

Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
sími 456 3244 – www.tg.is – eignir@tg.is

Ertu orðin(n) áskrifandi?
Síminn er 456 4560

Einar Pétursson, bæjarstjóri í Bolungarvík

Tekur undir áhyggjur
af ástandi Óshlíðar

Einar Pétursson bæjarstjóri
í Bolungarvík tekur undir
áhyggjur Valdimars Lúðvíks
Gíslasonar, sérleyfishafa sem
segir að stórhætta sé af Óshlíð-
arvegi og sérstaklega á svo-
kölluðu Sporhamarsleiti.

„Að sjálfsögðu er ég sam-
mála Valdimari með að ráða-
menn landsins hafi verið sof-

andi á verðinum. Við vorum
nú síðast á mánudag á fundi
með vegamálastjóra að lýsa
áhyggjum okkar af málinu og
óskuðum þar eftir öllum upp-
lýsingum sem væru til varð-
andi hrun, mögulegt leiðarval
og kosti í stöðunni. Við viljum
að þessar upplýsingar komi
strax fram svo að hægt verði

að gera örugga leið hið fyrsta.
Áhersla hefur verið lögð á það
í vegamálum að koma Vest-
firðingum í gott vegsamband
við þjóðveg eitt, en í þessu
tilfelli snýst málið um öryggi
vegfarenda og ekkert annað“,
segir Einar Pétursson, bæjar-
stjóri í Bolungarvík.

– halfdan@bb.is

Á föstudag var risi nýs íbúð-
arhúsnæðis við Grenilund á
Skeiði fagnað. Eigendur húss-
ins eru Vestfirskir verktakar
ehf sem byggðu það til sölu.

„Húsið er að verða fokhelt
og svo verður unnið áfram í
því fram eftir hausti. Þá erum
við að byrja á öðru húsi á
Skeiði sem má segja að sé nú

þegar selt. Því húsi skilum við
um áramótin“, segir Sveinn
Ingi Guðbjartsson, húsasmið-
ur og einn eigenda Vestfirskra
verktaka.       – halfdan@bb.is

Fyrra hús Vestfirskra
verktaka á Skeiði risið

Fyrra húsið er risið.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn 7. sept-
ember,  252. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1874 lést Sigurður Guðmundsson
málari, 41 árs. Hann nam málaralist, gerði leiktjöld og

átti mikinn þátt í stofnun forngripasafnsins.

Þennan dag árið 1972 var gerður samningur við Belga
um heimild fyrir belgíska togara til veiða innan 50

mílna landhelgismarkanna næstu tvö árin.

Þennan dag árið 1973 var afhjúpuð mósaíkmynd
Gerðar Helgadóttur á húsi Tollstöðvarinnar í Reykjavík.

Myndin er 142 m² og í henni eru milljónir marglitra
mósaiksteina.

Þennan dag árið 1992 komu Haraldur fimmti Noregs-
konungur og Sonja drottning í þriggja daga opinbera

heimsókn til Íslands.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Aðalheiður Gestsdóttir, íþróttakona frá Ísafirði

Á þessum degi fyrir 45 árumÁ þessum degi fyrir 45 árumÁ þessum degi fyrir 45 árumÁ þessum degi fyrir 45 árumÁ þessum degi fyrir 45 árum

Fiskuðu lítið

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Snýst í sunnanátt með rigningu sunnan-

og vestantil. Hlýnar í veðri.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæg breytileg átt og úrkomulítið, en stöku skúrir
vestantil. Hiti 7-14 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, fremur vilt og væta í flestum

landshlutum. Svipað hitastig áfram.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Austlæg átt, fremur vilt og væta í flestum
landshlutum. Svipað hitastig áfram.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ætlar þú til útlanda í haust?
Alls svöruðu 498. – Já sögðu 191 eða 38% – Nei

sögðu 253 eða 51% – Veit ekki sögðu 54 eða 11%

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

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

Á brimbretti í Portúgal

Patreksfirði, 3 júní. – Lítil veiði hefur verið undanfarið
um allan sjó. Togarinn Gylfi kom til Patreksfjarðar í morg-
un með um 100 tonn af fiski. Handfærabátar hafa lítið
sem ekkert fiskað undanfarið.

Skólaskip reykjavíkur, Auður liggur hér inni. Með því
eru 17 unglingar auk annarrar áhafnar. Kennari drengj-
anna lætur mjög vel af sjómennsku þeirra. Lentu þeir í
ágætis fiskveiði út af bjargi, áður en þeir komu hér inn.
Sennilega halda þeir sjómannadaginn hér á Patreksfirði
og munu þá keppa í róðri og ef til vill reiptogi við heima-
menn.

Norskur línuveiðari kom hingað inn í morgun með bil-
aðan radar. Hafði skipið fengið sjó inn í brúna. Sagði
skipstjóri línuveiðarans, að mjög slæmt veður hefði verið
á sundinu milli Grænlands og Íslands undanfarna daga.

„Ég var að byrja í Háskól-
anum á Akureyri, ég hef bara
verið þar í tvær vikur en líst
mjög vel á. Ég ætla að læra
sálfræði og stefni á að vera
hér næstu þrjú árin. Annars
er allt gott að frétta af mér.
Ég er nýkomin frá Portúgal
þar sem ég var á brimbretti.
Ég er algjör byrjandi ennþá
en þetta er mjög skemmtileg

íþrótt. Margt við brimbretta-
iðkun er gjörólíkt því að vera
á snjóbretti. Maður þarf að
meta öldurnar og passa sig
að drukkna ekki.

Annars er ég ekki mikið
lengur á snjóbrettum. Geri
það meira til gamans en af
einhverri alvöru. Enda er
snjórinn svo óáreiðanlegur
á Íslandi. Ég ákvað fyrir

tveimur árum að fara frekar í
skóla og læra eitthvað. Ég
ætla að verða sálfræðingur
ef ég verð einhvern tímann
stór. Ég veit ekki hvenær ég
kem næst til Ísafjarðar. Ég
er að reyna spara pening til
að geta farið til Innsbruck
eða Portúgal í jólafríinu. Ef
það gengur ekki eftir þá kem
ég beint vestur.“

Sigurjón Samúelsson bóndi
á Hrafnabjörgum í Ísafjarðar-
djúpi á eitthvert merkasta
hljómplötusafn í eigu einstakl-
ings hér á landi. Í gegnum árin
hefur hann safnað að sér fjölda
hljómplatna allt frá fyrstu ára-
tugum síðustu aldar

– Er safnið þitt stærsta plötu-
safn í einkaeigu á Íslandi?

„Ég hef ekki hugmynd, hef
aldrei hugsað hvar í röðinni
safnið mitt er. Ég byrjaði að
safna hljómplötum um miðjan
sjötta áratuginn en þá átti ég
örfáar plötur fyrir. Hvað varð
til þess að ég byrjaði að safna
er vandsvarað, mér þótti bara
gaman af tónlist. Það þróaðist
þannig að mér fannst fara að
vanta í safnið til þess að það
yrði heillegra. Nú á ég yfir
6000 hljómplötur, 78, 45 og
33 snúninga. Svo á ég eitthvað
af geisladiskum og snældum
en ég hef verið að afrita gamalt
efni svo það sé aðgengilegra
til hlustunar. Það geta ekki
allir spilað 78 snúninga plötur

sem eru orðnar yfir 70 ára
gamlar. Ég hef mjög gaman af
því að hlusta á gömlu söng-
varana sem eru löngu gengnir
á vit feðra sinna. Heima hjá
mér eru oft hljómleikar dauðra
manna“, segir Sigurjón og
hlær.

„Pétur Árni Jónsson var sá
fyrsti til að syngja íslenska
plötu út í kaupmannahöfn árið
1910. Þá plötu á ég til í safninu.
Ég hef sett það fyrir mig að ná
saman heildarsafni íslensku 78
snúninga platanna. Ég er kom-
inn ansi nærri því en mig vant-
ar um 15 plötur. Þær eru alls
um 700. Reyndar er umdeilt
hvað telst vera íslenskt og hvað
ekki á þessum fyrstu árum.“

– Hvernig verðurðu þér út
um þessar plötur?

„Mikið af þessu hef ég keypt
á fornsölum, algengt var að
þegar fólk var að kaupa sér
aðra fóna var hljómurinn í 78
snúninga plötunum of grófur
og þá var kaupa plötur á forn-
sölum fyrir lítinn pening.“

Safnar ekki rappiSafnar ekki rappiSafnar ekki rappiSafnar ekki rappiSafnar ekki rappi
– Safnarðu alls kyns plöt-

um?
„Nei, ekki get ég sagt það.

Ég hef til dæmis ekki safnað
rapp-plötum. Ég er orðinn
heldur staðnaður í tónlistar-
smekk, ég kann ekki að meta
slíka tónlist. Það er þeir sem
eru ungir sem hafa gaman af
því enda þróast tónlistar-
smekkurinn af því sem maður
elst upp við.

Auk þess að hlusta mikið á
gömlu söngvarana á ég líka
mikið af erlendum plötum. Til
dæmis harmónikkuplötur og
hef gaman af því að hlýða á
þær. Einnig er ég ákaflega vel
settur með grammófóna og er
með þrjá uppi við.

Þegar ég var ungur var ekk-
ert útvarp til staðar þá heyrði
maður enga tónlist nema á
grammafónum. Á stríðsárun-
um komu engar plötur til
landsins og voru þá mikið spil-
aðar þessar gömlu plötur með

Pétri jónssyni, Eggert Stefáns-
syni og fleiri góðum.“

– Hvernig hefurðu hugsað
þér framhaldið, heldurðu ó-
trauður áfram að safna hljóm-
plötum?

„Ég veit ekkert um morgun-
daginn, maður gæti verið
dauður þess vegna. Ég læt það
bara ráðast.“

– En hvað verður um safnið
eftir þinn dag?

„Ég hef ekki velt því fyrir
mér. Ég vona að einhver geti
notið þess en það gerist ekki
nema einhver sjái um það. Það
geta ekki allir hlustað á svona
plötur en það er hægt að gera
afrit af þeim. Einstaka sinnum
hefur verið leitað til mín bæði
frá útvarpinu og einstaklingum
sem eru að leita að ákveðinni
plötu. Ég hef reynt að bæta úr
því ef ég hef getað. Það fer allt
eftir tíma og aðstöðu,“segir
Sigurjón Samúelsson bóndi á
Hrafnabjörgum í Djúpi og eig-
andi eins stærsta hljómplötu-
safns á landinu.

Hljómleikar dauðra manna
Sigurjón Samúelsson á Hrafnabjörgum verður annar tveggja viðmælenda Gísla Einarssonar í

þættinum Út og suður sem sýndur verður í Sjónvarpinu á þriðjudagskvöld. Ljósmynd: Sjónvarpið

36.PM5 6.4.2017, 09:4714
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Staðurinn minnStaðurinn minnStaðurinn minnStaðurinn minnStaðurinn minn  · Björgmundur Örn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Heimafjörðurinn fallegastur Áburðardreifing
„Þrátt fyrir að ég hafi farið

víða er minn heimafjörður
fallegasti staðurinn sem ég
veit um. Önundarfjörðurinn
vekur alltaf upp minningar
og tilfinningar í hver skipti
sem maður kemur þangað.
Kannski eru minningarnar
svona sterkar að þær hafa
áhrif á fegurðina. Ég kem
þangað mjög oft þar sem

foreldrar mínir búa þar enn-
þá í Valþjófsdal. Að sitja í
fjörunni heima í Dalnum
núna í Ágústmánuði og fylgj-
ast með sólsetrinu er engu
líkt. Í raun er hvert einasta
kvöld ný upplifun því sjónar-
spil og samspil sólar, sjávar,
skýja og þoku er einstakt
hvert kvöld,“ sagði Björg-
mundur Örn.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Guðný Jóhannesdóttir, gæða- og starfsmannastjóri hjá Ágústi og Flosa ehf., á Ísafirði

Ást við fyrstu sýn í uppáhaldi
Þetta er ekki góður tími

til þess að biðja mig um
uppáhaldslög því ég er
nýgift og svíf á bleiku skýi.
Lögin bera því keim af því.

1. Stelpulagið
– Síðan Skein Sól

Þetta lag tóku þeir alltaf
fyrst eftir hlé sumarið “91.
Þeir reyndar kannast ekki
við lagið og segja það hafa
verið með Todmobile en hið
sanna í málinu er að þetta
lag er númer 6 á disknum
Halló ég elska þig.

2. Undir Bláhimni –
Karlakórinn Heimir
Það sem maðurinn minn

er Skagfirðingur verð ég
honum til heiðurs að nefna
„Undir Bláhimni“. Ætli ég
myndi ekki nálgast útgáfu
með Karlakórnum Heimi þó
svo að ekkert toppi flutning
eyfirskra bænda á laginu. Skal
það sungið langt inni á dal
við undirleik lækja og ekki
spillir að hafa smá kindajarm
í bakgrunni.

3. Ást við fyrstu sýn –
Friðrik Ómar Hjörleifsson

og Regína Ósk Óskarsdóttir
Ég held að titillinn útskýri

hvers vegna við hjónin höld-
um mikið upp á þetta lag.

4. Crazy – Katie Meluna

Frábær söngkona með frá-
bært lag. Mæli reyndar með
nýja disknum hennar í heild.

5. I want to break free – Queen
Lagið í botn og ryksuguna á

fullt. Það er eitthvað við þetta
lag sem kemur mér alltaf í stuð.

6. Nótt hjá þér –Herramenn
Um leið og ég játaðist mann-

inum mínum skuldbatt ég mig
til þess að halda upp á Herra-
menn frá Sauðárkróki, jafnvel
þó hljómsveitin sé löngu hætt
enda meðlimir hennar komnir
vel á efri ár.

7. Life for rent – Dido
Þetta lag sungum við vinkon-

urnar mikið veturinn 2004.
Hálf sorglegt en satt.

8. Angel – Robbie Williams
Gæti í raun nefnt hvaða lag

sem er með þessum breska
ofurtöffara. Bíð spennt eftir
að sjá hann sem Bond.

9. Perfect day –
Davíð Smári Harðarson
Þetta lag hljómaði í útvarp-

inu þegar við nýgift brunuðum
frá Sauðárkróki í sumar til þess
að missa ekki af veislunni sem
haldin var hér heima á Ísafirði.
Lagið einhvern veginn smell-
passaði við andrúmsloftið í
bílnum þennan dag.

10. Haleluja
– Leonard Cohen

Bara frábært lag í alla staði
og ekkert meira um það að
segja.

Guðný Jóhannesdóttir.

Kynningar-
fundur á HÍ
Skipulagsstofnun heldur
kynningarfund á Hótel
Ísafirði fimmtudaginn 15.
september klukkan 13. Á
fundinum verða kynnt ný
lög er varða breytingar á
lögum um mat á umhverf-
isáhrifum og skipulags- og
byggingarlögum en þau
munu taka gildi 1. október
nk. Breytingarnar varða
hagsmuni sveitarfélaga,
fyrirtækja, stofnana, fé-
lagasamtaka og almenn-
ings og verða fundirnir
opnir öllum sem áhuga
hafa á því að kynna sér
þennan málaflokk. Eftir
kynninguna verða umræð-
ur og munu fulltrúar frá
Skipulagsstofnun og um-
hverfisráðuneytinu svara
fyrirspurnum frá fundar-
gestum.

370 laxar
komu á land
Veiði í Laugardalsá í Ísa-
fjarðardjúpi lauk 1. sept-
ember. Alls komu 370 lax-
ar á land í sumar úr ánni
auk 19 laxa sem veiddust
á vatnasvæðum Laugar-
dals. Að sögn Sigurjóns
Samúelssonar, veiðivarðar
á Hrafnabjörgum, er veiðin
í ár í meðallagi. Í fyrra
komu 528 laxar á land úr
ánni flestir urðu þeir árið
1978 eða 704 talsins.
Stærsti lax sumarsins í
ánni reyndist vera 12 pund
og veiddist hann í Berghyl
20. júní. Laxveiðitímabilið í
Laugardalsá stóð frá 12.
júní til 1. september.

Hátíðarsam-
koma í Holti
Hátíðarsamkoma af tilefni
af 400 fæðingarafmæli
Brynjólfs Sveinssonar
biskups verður haldin í
Friðarsetrinu í Holti 11.
september. Dagurinn hefst
á hátíðarguðsþjónustu kl.
13, þar sem sr. Bernharð-
ur Guðmundsson predikar.
Að henni lokinni verður
kaffiboð í Holti-Friðarsetri.
Boðið verður upp á ávörp
og söng auk þess sem
Steinunn Jóhannesdóttir,
rithöfundur flytur erindi um
fjölskyldumanninn Brynjólf.

SkólalífiðSkólalífiðSkólalífiðSkólalífiðSkólalífið   · Birgir Björn Pétursson, formaður Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði

Hlakkar til að takast á við starfið
Skólaganga er hafin á ný og þar með hefst ný stjórn

Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði handa við að
skipuleggja félagslífanna nemanna í vetur. Að loknum
kosningum í vor skipa stjórnina Birgir Björn Pétursson
sem formaður, Þór Sveinsson menningarviti, Jóhann
Frímann Rúnarsson ritari, Brynja Huld Óskarsdóttir
gjaldkeri, Áslaug Inga Barðadóttir sprellkvendi. For-
maður segir að mikið starf sé framundan og reynt verði
að hafa félagslífið sem skemmtilegast.

„Árið leggst mjög vel í mig og ég hlakka að takast á
við starfið. Ég ætla að reyna að hafa félagslífið sem
skemmtilegast. Enn er ekki búið að ákveða neina við-
burði aðra en busaballið en stefnt er að því að halda
fasta liði eins og t.d. Sólrisuhátíðina og árshátíðina
auk annarra viðburða.

Fyrsti viðburðurinn var busun nýnema sem fór fram
í síðustu viku sem 3. bekkingar sáu um eftir gamalli
hefð og fór hún fram með miklum sóma. Hún stóð yfir
í tvo daga. Á fimmtudag var uppboð þar sem hægt er
að kaupa busa og láta þá vinna ýmis verk fyrir sig.
Vígsla busanna fór svo fram á föstudag. Gengið var
með þá gamla veginn við Seljalandsveg og þeir látnir
gróðursetja upp í hlíð, á leiðinni var sturtað yfir þá
vatni og mat. Svo var farið með nýnemana fyrir utan
Menntaskólann þar sem þeim var smalað saman og
sturtað var yfir þá hveiti og mat. Þeir voru síðan
þvegnir en til þess voru fengnir félagar úr slökkviliðinu
til að smúla yfir þá. Þetta var gert við mikinn fögnuð
annarra nemenda, þó annað mál sé kannski með busana.
En ég held að öllum finnist þetta skemmtilegt eftir á.

Um kvöldið var haldinn busamatur þar sem nýnem-
arnir voru formlega boðnir velkomnir í skólann. Að
því loknu skelltu margir sér á busaball sem haldið var
út í Bolungarvík. Einhverjar ryskingar áttu sér stað
fyrir utan ballið sem er leiðinlegt en að öðru leyti gekk
ballið mjög vel. Góð stemmning og mikið af fólki.

Enn er óvíst hvað nemendafélagið gerir næst en
haldinn verður fundur í vikunni þar sem framhaldið
verður rætt. Að stýra nemendafélaginu er alveg vægast
sagt mikið starf, en maður lærir mikið af því og öðlast
mikla reynslu,“segir Birgir Björn Pétursson, formaður
Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði. Birgir Björn Pétursson, formaður Nemendafélags MÍ. Ljósm: Birgir Þór Halldórsson.

Jónas Jónasson frá Borðeyri í Bæjarhreppi á Ströndum
var eitt sinn að hjálpa Eyjólfi Vilhelmssyni, bónda á Fögru-
brekku í sömu sveit, að bera tilbúinn áburð á túnið í Fögru-
brekku. Hafði Jónas fengið áburðardreifara lánaðan hjá Hann-
esi Lárussyni á Óspaksstöðum í Staðarhreppi ásamt ítarlegum
leiðbeiningum hvernig ætti að stilla hann.

Þeir félagar fylltu dreifarann af áburði og Jónas ók af stað.
Eyjólfur sá að ekki kom eitt áburðarkorn úr dreifaranum. Eftir
fyrsta hringinn stoppaði hann Jónas og bað hann opna fyrir
dreifarann. Jónas gerði það og spurði um leið:

Og hvað geri ég svo næst?
Eyjólfur svaraði: Þú ferð bara annan hring.
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Halldór Sveinbjörnsson
sigraði og tryggði sér

Íslandsmeistaratitilinn.

Halldór
sigraði
Halldór Sveinbjörnsson

sigraði í áttunda Hvamms-
víkurmaraþoninu í kajak-
róðri sem haldið var í Hval-
firði um helgina og tryggði
sér þar með Íslandsmeist-
aratitilinn í sjókajakróðri.
Halldór réri á Inuk bát sín-
um á 4 klukkustundum og
16 mínútum.

Næstur var Haraldur
Njálsson á  4.28.24 og Guð-
mundur Breiðdal varð í
þriðja sæti á  4.30.08. Þá
sigraði Elín Marta Eiríks-
dóttir í kvennaflokki. Kom
hún í mark eftir tæplega
fimm klukkustunda róður
og setti með því met. Þátt-
taka og veður þóttu ágæt,
en engin liðakeppni var að
þessu sinni. – halfdan@bb.is

Lögregla þurfti að stilla
til friðar þegar kom til
slagsmála utan við ný-
nemadansleik nemenda MÍ
sem haldinn var í Víkurbæ
í Bolungarvík á föstudags-
kvöld. Fjarlægja þurfti tvo
og var einn fluttur til skoð-
unar á sjúkrahúsið á Ísafirði
og annar settur í fanga-
geymslu lögreglunnar á
Ísafirði.

Jón Bjarni Geirsson, lög-
regluþjónn í Bolungarvík,
segir að ekki hafi verið um
menntaskólanema að ræða
heldur hafi aðrir gestir á
dansleiknum staðið fyrir
ófriðnum.

„Við höfðum stöðugt eft-
irlit með því við Víkurbæ
og inni á staðnum“, segir
Jón Bjarni. Aðspurður seg-
ir hann að dansleikurinn,
sem var fjölmennur, hafi
farið vel fram að öðru leiti.
Eins og oft er var löggæslan
samvinnuverkefni lögreg-
luembættanna í Bolungar-
vík og á Ísafirði.

Slagsmál
brutust út

Rækjuvinnslu hjá Frosta hf.
í Súðavík verður hætt innan
skamms og við það missa 18
manns vinnuna hjá fyrirtæk-
inu. Stjórn félagsins ákvað
þetta til þess að komast hjá
því að félagið færi í þrot. Eig-
endur Frosta hf. eru Hrað-
frystihúsið-Gunnvör hf. í
Hnífsdal og Súðavíkurhrepp-
ur. Fyrirtækið var stofnað á
síðasta ári og tók við rækju-
vinnslu HG í Súðavík 1. maí
2004. Í tilkynningu frá félag-

inu segir að ákveðið hafi verið
að hætta rækjuvinnslu um sinn
og samhliða því neyðist fyrir-
tækið til þess að segja upp
hluta af því starfsfólki sem
starfar við verksmiðjuna, alls
18 manns í um 15 stöðugild-
um. Kemur fram að í frysti-
geymslum Frosta hf. sé til hrá-
efni sem dugi til vinnslu næstu
tvo mánuði, en þegar vinnslu
þess sé lokið muni rækju-
vinnslunni verða hætt.

„Vegna þeirra alvarlegu

aðstæðna sem skapast í at-
vinnulífi Súðvíkinga við þess-
ar óhjákvæmilegu aðgerðir
hefur Hraðfrystihúsið – Gunn-
vör h.f., annar eigandi Frosta
hf., ákveðið að bjóða starfs-
fólkinu störf við bolfisksvinn-
slu HG í Hnífsdal og við störf
sem skapast hafa vegna auk-
inna umsvifa á sviði þorskeldis
HG í Súðavík. HG mun í sam-
vinnu við Súðavíkurhrepp
skoða möguleika á að taka þátt
í kostnaði við akstur starfs-

fólksins á milli Súðavíkur og
Hnífsdals, segir í tilkynningu
frá fyrirtækinu.“

Um ástæður aðgerðanna
segir svo í fréttatilkynning-
unni: „Ástæða þessara að-
gerða er mikill taprekstur
rækjuvinnslu Frosta hf það
sem af er ári og væri ábyrgðar-
laust að halda áfram á sömu
braut, enda gæti það leitt til
þess að félagið færi í þrot.
Helstu ástæður taprekstursins
eru m.a. afar hátt gengi íslen-

sku krónunnar ásamt lækkandi
afurðaverði rækju. Einnig
hefur veiði verið slök ásamt
því að útgerðarkostnaður, s.s.
olíukostnaður og innlendir
kostnaðarliðir hafa hækkað
mikið undanfarin misseri. Hér
er því að stærstum hluta um
að ræða afleiðingar ytri að-
stæðna bæði hér innanlands
og utan, sem þessi atvinnu-
grein sem og aðrar útflutnings-
greinar búa við um þessar
mundir.“               – hj@bb.is

Rækjuvinnslu hjá Frosta hf. í Súðavík verður hætt innan skamms

Átján manns sagt upp störfum

Fjölmenni tók á móti Kjartani við komuna til Reykjavíkur á laugardag. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Ísfirðingurinn Kjartan Hauksson hefur lokið siglingu sinni umhverfis landið

„Ósköp gott að vera kominn í höfn“
Kjartan J. Hauksson lauk

ferð sinni umhverfis landið á
árabát í Reykjavík á laugardag.
„Það var ósköp gott að koma í
höfn í Reykjavík. Ferðin tók
lengri tíma en ég átti von á. Ég
var óheppnari með veður en
ég vonaðist til og allur ágúst
mánuður var erfiður“, segir
Kjartan. Fjöldi manns fagnaði
komu hans við Ægisgarð og
Alfreð Þorsteinsson, forseti
borgarstjórnar, batt landfestar
bátsins. Árni Þór Sigurðsson,
formaður stjórnar Faxaflóa-
hafna afhenti fjárstuðning til
verkefnisins. Þá spilaði KK
ásamt hljómsveit sinni fyrir
gesti og gangandi við höfnina.

Markmið ferðar Kjartans
var að safna fé í hjálparliðasjóð
Sjálfsbjargar og vekja athygli

almennings á ólíkum mögu-
leikum fatlaðra og ófatlaðra
til ferðalaga. Söfnuðust í sjóð-
inn á sjöttu milljón króna. „Ég
er sáttur, margir góðir hafa
lagt mikið af mörkum. Nú
seinast gaf Fjárfestingarfélag
Íslands milljón króna og svo
er gaman að geta þess að jafn-
aldrar mínir á Ísafirði tóku sig
saman og lögðu í púkk“, segir
Kjartan.

Var þetta önnur tilraun
Kjartans til að róa í kringum
landið en fyrir tveimur árum
neyddist hann til að hætta þeg-
ar bátur hans brotlenti í Reka-
vík og gjöreyðilagðist. Kjartan
var nú á nýjum bát sem ber
nafnið Frelsi og var smíðaður
í Frakklandi.

– thelma@bb.is Kjartani var vel fagnað við komuna til Reykjavíkur.

36.PM5 6.4.2017, 09:4716


