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Þú lærir
ekki í
skóla
að verða
poppstjarna
– sjá viðtal í miðopnu við leikarann og söngvarann Helga Björnsson um listina og hliðarsporin

50 tonn af lifandi þorski flutt
frá Álftafirði til Neskaupsstaðar
Fimmtíu tonn af lifandi þorski voru flutt frá
eldiskví í Álftafirði til Neskaupsstaðar á laugardag. Gísli Jón Kristjánsson, skipstjóri á Öldunni ÍS, veiddi þorskinn við Aðalvík í ágúst
fyrir Síldarvinnsluna á Neskaupsstað, en fyrirtækið á eldiskvóta sem erfiðlega gekk að fiska
upp í. Fiskurinn var fluttur á brunnbátnum
Snæfuglinum og gengu flutningarnir með eindæmum vel.
„Þetta gekk eins og í sögu. Afföll voru sömu
og enginn, tveir eða þrír þorskar týndu lífi sem
er ekki neitt miðað við að þarna var verið að
flytja 50 tonn“, segir Þórarinn Ólafsson, fiskeldisstjóri hjá Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru
sem hafði milligöngu í málinu. – halfdan@bb.is Skipverjar fylgjast með þegar lifandi þorsknum er dælt um borð. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Dæmd fyrir
bílþjófnað
Liðlega tvítug kona var á
föstudag dæmd til eins
mánaðar skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir
nytjastuld. Konan tók bíl
ófrjálsri hendi við Austurveg á Ísafirði í apríl og ók
honum til Hólmavíkur.
Bíllinn fannst við áhaldahús bæjarins á Skeiði.
Konan játaði brot sitt
skýlaust og var henni gert
að greiða allan kostnað
sakarinnar. Hún tók sér
frest til að ákveða hvort
hún uni dómnum.

Boðið á
ráðstefnu

Halldóri Halldórssyni bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar
hefur verið boðið að taka
þátt í fjölþjóðlegri ráðstefnu sem haldin verður í
bænum Röst í Lofoten í
Noregi dagana 22.-24. september. Á fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar var samþykkt að Halldór tæki þátt
í ráðstefnunni sem fulltrúi
sveitarfélagsins en ráðstefnuhaldari greiðir ferðakostnað. Á ráðstefnunni
verður fjallað um rannsóknarverkefni sem lýtur
að breytingum á starfi
sveitarstjórna á norðurslóðum. Gestir ráðstefnunnar koma frá Íslandi,
Færeyjum og Noregi.

Dæmdur í
héraðsdómi
Þrítugur karlmaður var á
föstudag dæmdur í Héraðsdómi Vestfjarða til
greiðslu 45 þúsund króna
sektar fyrir að hafa afhent
karli og konu um tvö gr. af
maríhúana gegn greiðslu,
auk þess að hafa undir
höndum á heimili sínu 1,82
grömm af sama efni. Þá
voru þau sem tóku við efnunum dæmd til greiðslu 20
þúsund króna sektar hvort
um sig. Kannabisefnin
voru gerð upptæk sem og 5
þúsund krónur sem seljandi efnanna fékk frá
kaupendunum.

Brotist inn
í veghefil
Brotist var inn í veghefil
Vegagerðarinnar um helgina. Heflinum var lagt
seinnipart föstudags í
Kerlingarfirði en þegar
starfsmenn Vegagerðarinnar komu að honum
hafði verið brotist inn í
hann og útvarpi stolið.
Talsvert tjón varð á helfinum. Lögreglan á Patreksfirði hvetur þá sem
hafa einhverja vitneskju
um innbrotið að hafa
samband.
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Sektarboðum til ökumanna fjölgaði milli ára í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði

Nær sjö hundruð ökumenn
fengu sektarboð á síðasta ári
Hátt í sjö hundruð ökumenn
fengu sektarboð vegna umferðarlagabrota árið 2003. Er
þetta nokkur fjölgun frá tímabilinu 2000-2002 þar sem að
jafnaði um 565 fengu slík boð

á ári hverju. Mál 500 þessara
ökumanna leystust með sektargreiðslu, en 94 kusu að sinna
sektarboðunum ekki og fór
mál þeirra fyrir dómara sem
úrskurðaði um sekt þeirra án

hefðbundins dómshalds. Fjórir
ökumenn mótmæltu sekt sinni
og fóru mál þeirra hefðbundinn farveg í dómskerfinu.
„Samkvæmt áhættugreiningu sem yfirstjórn lögregl-

unnar á Ísafirði gerði á haustmánuðum 2002 í samvinnu við
Rannveigu Þórisdóttur hjá embætti Ríkislögreglustjóra, eiga
flest alvarleg umferðarslys sér
stað utan þéttbýlis. Því var leit-

ast við að efla löggæslu utan
byggðar, sérstaklega yfir sumarmánuðina. Ekkert banaslys
varð í umdæminu á árinu 2003
og er það gleðiefni“ segir í
ársskýrslunni. – halfdan@bb.is

Þrjátíu ára vígsluafmæli
fyrsta kvenprestsins fagnað
Fagnað var í friðarsetrinu í Holti í Önundarfirði
um helgina af því tilefni að
þrír áratugir eru liðnir
síðan séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir var fyrst
kvenna til að vígjast til
prests á Suðureyri í Súgandafirði. „Það er ólýsanlegt að fá að koma hingað
aftur og hitta fólkið sem
var í söfnuðinum mínum
fyrir þrjátíu árum“, segir
Auður Eir Vilhjálmsdóttir.

Kvennakirkjan heimsótti
Friðarsetrið í Holti í Önundarfirði og var konum
af Vestfjörðum boðið til
samveru. „Allt hefur gengið mjög vel og margt fólk
kom og heimsótti okkur“,
segir Auður Eir. Helgistund var í Holtskirkju á
laugardag og á sunnudagsmorgun var guðsþjónusta í
Suðureyrarkirkju þar sem
séra Auður Eir prédikaði.
– thelma@bb.is

Holtskirkja.

Mikið fjör í hlaupi Landsbankans
Landsbankahlaupið á Ísafirði var
haldið á föstudag og er óhætt að
segja að það hafi verið mikið fjör hjá
krökkunum sem tóku þátt. „Komið
var að yngra fólkinu að njóta 100 ára
afmælishátíðar Landsbankans og var
því ákveðið að efna til hlaupsins í
tilefni af því“, sagði Brynjólfur Þór
Brynjólfsson útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði en hlaupið er ætlað
krökkum á aldrinum 9 til 15 ára.
Þá var landsbankahlaupið árlegur
viðburður hjá útibúum bankans um
land allt en var lagt af fyrir nokkrum
árum. „Við erum mjög spenntir fyrir
hlaupinu og ef vel tekst til gæti það
orðið árlegur viðburður“, segir Brynjólfur. Í boði voru ýmis konar
skemmtiatriði áður en hlaupið hófst.
Verðlaunaafhending var á sínum stað
og boðið var upp á grillveislu og öllum færðir bolir að gjöf. – thelma@bb.is Þátttakendurnir hefja hlaupið frá Landsbankaplaninu á Ísafirði.

Frystiskipið Júlíus Geirmundsson ÍS-270

Kvótahæsta skipið á Vestfjörðum
Frystiskipið Júlíus Geirmundsson ÍS-270 er kvótahæsta fiskiskipið á Vestfjörðum á fiskveiðiárinu sem hófst
1. september. Samtals nema
aflaheimildir skipsins rúmum
5.402 þorskígildistonnum.
Í öðru sæti er Páll Pálsson
ÍS-102 með tæp 3.738 þorsk-

ígildistonn, í þriðja sæti er
Núpur BA-69 með rúm 1.471
þorskígildistonn, fjórða hæsta
skipið er Fjölnir ÍS-7 með
1.355 þorskígildistonn og í
fimmta sæti er Einar Hálfdáns
ÍS-11 með 1.049 þorskígildistonn.
Kvótahæsti krókabáturinn

er Guðmundur Einarsson ÍS155 með tæp 640 þorskígildistonn. Er hann reyndar áttunda
kvótahæsta skip vestfirska
flotans og er kvótahærri en
mörg mun stærri skip meðal
annars tveir skuttogarar.
– hj@bb.is
Júlíus Geirmundsson ÍS.
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Guðni Geir Jóhannesson, formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga

Vill stóriðju á Vestfirði
Guðni Geir Jóhannesson
formaður Fjórðungssambands
Vestfirðinga og formaður bæjarráðs Ísafjarðar sagði í ræðu
sinni við setningu fjórðungsþings að tími væri kominn til
að Vestfirðingar hugi að stóriðnaði innan svæðisins. Hann
segir að ekki megi útiloka
neina kosti fyrirfram í því efni.
Ekkert hefur komið útúr viðræðum við ýmis náttúruverndarsamtök að undanförnu um
uppbyggingu atvinnulífs á
Vestfjörðum.
Í ræðu sinni á fjórðungsþingi ræddi Guðni Geir um
íbúaþróun undanfarinna ára á
Vestfjörðum og sagði m.a.:
„Ef horft er til íbúaþróunar
á Vestfjörðum má segja að
svæðið standi á ákveðnum
tímamótum. Íbúar á Vestfjörðum voru þann 1. desember s.l.,
7.837. Verulega hefur dregið
úr fækkun íbúa á síðasta ári
miðað við þróun síðustu 10
ára. Slíkt er ánægjuefni, en
um leið verður að benda á að
aldurssamsetning hefur breyst
á sama tímabili, með hlutfallslegri fækkun í yngsta aldurshópnum og íbúum á aldrinum
25 til 40 ára. Að óbreyttu blasir
því við að fækka mun hratt á
svæðinu eftir um 15 til 20 ár
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Ég hef hinsvegar þá
trú að þessi breyting í þróun
fólksfjölda á síðustu árum sé
vísbending um að ákveðið
tækifæri sé nú fyrir hendi til
þess að breyta þessari þróun.
Því þurfa ríkisvald og sveitarfélög án frekari tafa, að snúa
bökum saman til þess að beita
þeim aðgerðum, sem þeim er
megnugt að stýra, til að styrkja
og leiða fram breytingar í umhverfi samfélaganna og atvinnulífsins sem leiðir til fjölgunar íbúa á ný. Með því að
setja fram nýja og raunsæa
framtíðarsýn í stuðningi við
atvinnulíf og samfélög, bætt-

Guðni Geir Jóhannesson.
um samgöngum og eflingu
sveitarfélaganna, má styrkja
trú íbúanna á framtíð svæðisins.“
Þá ræddi Guðni Geir um
framkvæmdir á öðrum stöðum
á landinu og sagði: „Skýrasta
dæmið nú um stundir er sú
umbylting sem nú á sér stað á
Austurlandi og áframhaldandi
áhugi fyrir uppbyggingu á
Norðausturlandi og ekki er séð
fyrir endann á uppbyggingu
stóriðju við Hvalfjörð. Áhugi
fjárfesta hefur verið mestur til
nýtingar raforku til málmbræðslu og vinnslu málma og
hafa stjórnvöld um áratuga
skeið lagt þar mikið til í formi
vinnu og fjármuna auk aðkomu orkufyrirtækja. Það er
því áleitin spurning fyrir Vestfirðinga hvort ekki eigi að
skoða möguleika á stóriðnaði
innan svæðisins. Þó ekki annað en að þar kæmi til möguleiki til samanburðar við aðra
valkosti svo sem fiskeldi,
ferðaþjónustu, opinber þjónusta, efling háskólanáms og
rannsókna svo eitthvað sé
nefnt. Slík umræða myndi
einnig vekja til lífsins þá aðila
sem vilja sjá nýtingu landsins
á annan hátt. Þetta er ekki sagt
til þess að kasta rýrð á þessa
aðila, því Fjórðungssambandið hefur verið í viðræðum við
aðila eins og Landvernd og

áhugahópa sem byggja á hugmyndum um náttúruvæna atvinnustarfsemi. Þær viðræður
þurfa að halda áfram, en ljóst
er að ef ræða á við erlenda
fjárfesta á þessu sviði, þá þarf
mun meira fjármagn til þess
að leita uppi, meira heldur en
Fjórðungssambandið, Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
og áhugasamtök sem vinna að
umhverfismálum, ráða yfir í
dag.“
Þessi ummæli Guðna Geirs
vekja óneitanlega athygli.
Ekki einungis vegna þess að
þarna talar formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga
og formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar heldur að þarna
talar einn umsvifamesti atvinnurekandi á sviði ferðaþjónustu á Vestfjörðum. Aðspurður segir Guðni Geir brýnt
að skoða öll tækifæri sem
bjóðist og ekki megi útiloka
neina hluti fyrirfram. „Ég er
ekki endilega að óska eftir álveri hingað. Við megum samt

ekki loka augunum fyrir þeirri
staðreynd að mikill áhugi hefur verið meðal fjárfesta á uppbyggingu orkufreks iðnaðar
hér á landi. Á meðan svo er
getum við hér ekki setið með
hendur í skauti og útilokað
slíkan iðnað hér. Við verðum
að horfa til allra möguleika í
uppbyggingu hér. Bjóðist
álver höfum við ekki efni á
því að neita fyrirfram slíkum
kosti.“
Undanfarin ár hefur mikil
orka farið í umræðu og uppbyggingu ferðamannaiðnaðar
á Vestfjörðum. Aðspurður
hvort ekki sé um stefnubreytingu að ræða segir Guðni Geir
svo ekki vera. „Við höfum lagt
mikla orku í uppbyggingu
ferðaþjónustunnar en það
hlýtur öllum að vera það ljóst
að hún getur aldrei orðið burð-

Nýju kvótaári vel fagnað
Súgfirðingar fögnuðu nýju fiskveiðiári
á laugardag með hinu árlega kvótaballi
og -fótbolta. Hátíðarhöldin hófust að
venju með knattspyrnuleik þar sem trillusjómenn í sjóklæðum mættu landverkafólki með svuntur.
„Leikurinn fór 3-2 fyrir landmönnum
eftir hörkuspennandi keppni og Jóhann
Bjarnason dómari blés í þokulúður í stað
flautu, þannig að þetta var allt saman
bráðskemmtilegt“, segir Ævar Einarsson,
einn af skipuleggjendum hátíðarhaldanna.
Um kvöldið var dansað í hinu gamla fiskvinnsluhúsi Þurrkveri sem var byggt árið
1919 og lék hljómsveitin Eydís fyrir dansi.
„Þar var mikið fjör og dansaður línudans
og fleira. Stundvíslega klukkan þrjú héldu
allir heim ánægðir og sáttir“, segir Ævar.
– thelma@bb.is Dansaður var línudans á kvótaballinu.
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arás í atvinnulífi hér um slóðir
nema að fólki eigi eftir að
fækka ennþá frekar hér. Því
vil ég finna leiðir til þess að
þessir atvinnuvegir geti farið
saman hér um slóðir. Þessar
hugmyndir mínar eru ekki settar fram til höfuðs einum eða
neinum. Þær eru hinsvegar
settar fram í þeirri vissu að í
þessum landshluta verði hægt
í samvinnu við stjórnvöld að
byggja upp fjölbreytt atvinnulíf eins og gert hefur verið í
öðrum landshlutum. Ég vil
ekki taka frá öðrum en óska
eftir því að stjórnvöld komi
hér að uppbyggingu orkufreks
iðnaðar eins og gert hefur verið
á öðrum stöðum á landinu.“
Fyrir nokkrum misserum
síðan lýstu ýmis náttúruverndarsamtök yfir vilja sínum til
þess að koma að uppbyggingu

náttúruvænnar atvinnustarfsemi og hefur Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar rætt við ýmis samtök
um þau mál. Guðni segir að
því miður hafi enginn árangur
skilað sér úr þeim viðræðum.
„Það hafa verið viðraðar
ýmsar hugmyndir í þeim
viðræðum en því miður hefur
ekki tekist að koma auga á
neinn þann aðila sem tilbúinn
er að fjármagna slíkar hugmyndir. Þessar viðræður verða
hinsvegar að halda áfram því
við verðum að skoða alla kosti
sem í boði eru til atvinnuuppbyggingar ef takast á að snúa
byggðaþróun við í þessum
landshluta.“ Guðni Geir segir
að þessar hugmyndir sínar hafi
ekki skapað mikla umræðu á
þinginu að þessu sinni, en orð
séu til alls fyrst. – hj@bb.is
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Menntaskólinn á Ísafirði.

Menntaskólinn á Ísafirði

Afmælisbarnið Guðni A. Einarsson ásamt Bergi Guðnasyni.

Kennslu- og vinnudög- Athafnamaðurinn Guðni
Einarsson
fimmtugur
um kennara fjölgar
Reglulegum kennsludögum í Menntaskólanum á Ísafirði hefur fjölgað um fjóra á
síðustu tveimur árum. Á
sama tíma hefur heildarvinnudögum kennara fjölgað
um sjö. Þetta kemur fram í
tölum Hagstofu Íslands.
Samkvæmt frétt mbl.is er
í lögum um framhaldsskóla
kveðið á um að árlegur starfstími nemenda skuli eigi vera
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skemmri en níu mánuðir og
þar af skuli kennsludagar ekki
vera færri en 145. Á síðasta
skólaári voru kennsludagar í
MÍ 148 talsins. Í reglugerð
um starfstíma framhaldsskóla
er ákvæði um að kennslu- og
prófdagar skuli ekki vera færri
en 175.
Í MÍ voru þeir 182 á síðasta
skólaári. Í frétt mbl.is segir að
samkvæmt kjarasamningum

kennara sé gert ráð fyrir 175
kennslu- og prófadögum á
níu mánaða starfstíma skóla
og að auki fjórum vinnudögum kennara utan árlegs
starfstíma. Í MÍ voru þessir
dagar 186 á síðasta skólaári.
Ef horft er yfir lista skólanna í samantekt Hagstofunnar kemur í ljós að nemendur og kennarar MÍ eru
með þeim sem mest vinna.

Guðni Einarsson, athafnamaður á Suðureyri,
varð fimmtugur á þriðjudag í síðustu viku. Haldin
var mikil veisla í tilefni
dagsins og fór fagnaðurinn
fram í gömlu uppgerðu
þurrkvershúsi þar í bæ.
Mikill mannfjöldi fagnaði
þessum tímamótum í lífi
Guðna og rak hver atburðurinn annan í dagskrá
kvöldsins. Fjöldi manna
hélt ræðu, en tónlist var
fyrirferðarmest í dagskránni. Auk fjölmargra
annarra voru það hinar
bolvísku Vagnssystur sem
sungu fyrir afmælisbarnið,
en mesta athygli vakti
söngur dætra Guðna sem
þykja með eindæmum
hljómfagrar. Gestir gæddu
sér á góðmeti frá SKGveitingum meðan þeir
hlýddu á ræður og tónlist,
en auk ofantalinna tónlistaratriða má nefna að
Baldur Geirmundsson lék
á harmonikku fram eftir
kvöldi við góðar undirtektir gesta. Meðfylgjandi
myndir úr veislunni tók
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Páll Önundarson. Fleiri
mynda er að vænta innan

tíðar á svipmyndasíðu
bb.is. – halfdan@bb.is
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Sindraberg og framleiðsla þess sýnd í vinsælum þýskum sjónvarpsþætti

Viðurkenning fyrir fyrirtækið og framleiðslu þess
veiddur þar til hann er orðinn
að tilbúnu sushi. Megináherslan er lögð á ferskleika hráefnisins og öryggi framleiðslunnar. Í kynningu þáttarins á
heimasíðu sjónvarpsstöðvarinnar er fjallað nokkuð um
sushi og er það kallað hinn
japanski skyndibiti sem framleiddur er í fiskibænum Ísafirði. Um heilnæmi þess er
einnig fjallað og m.a. sagt að
250 gr. af því innihaldi aðeins
1,8 gr. af fitu og til samanburðar nefnt að hamborgari af sömu
þyngd innihaldi hvorki meira
né minna en 62,5 gr. af fitu.
Elías Jónatansson framkvæmdastjóri Sindrabergs ehf.
segir þennan þátt nokkra viðurkenningu fyrir fyrirtækið og
framleiðslu þess. Hann segir
ástæðu þess að sjónvarpsmennirnir komu hingað vera
þá að einn af umsjónarmönnum þáttarins, Claudia Mayer,
keypti sushi-bakka frá Sindrabergi og líkaði vel. „Í fram-

Á þýsku sjónvarpsstöðinni
ProSieben var í gær sýndur
þáttur sem tekinn var upp í
sumar í Sindrabergi ehf. á Ísafirði. Í þættinum er framleiðsla
fyrirtækisins kynnt og fylgst
með því hvernig sushi verður
til. Þátturinn, sem heitir Galileo, er nokkurs konar lífstílsþáttur og er efni hans aflað
víða. Hann er sýndur á hverjum degi á stöðinni á besta
útsendingartíma og endurtekinn að morgni. Við þáttinn
starfa um 20 teymi við efnisöflun. Hingað komu þrír
starfsmenn í sumar ásamt fulltrúum tveggja kaupenda og
voru þeir við tökur í þrjá daga
í verksmiðju Sindrabergs, fiskvinnslu- og rækjuverksmiðju
Bakkavíkur auk þess sem þeir
fóru í sjóróður á hraðfiskibátnum Sigga Bjartar.
Afraksturinn er tólf mínútna
fræðsluþáttur um verksmiðjuna og framleiðsluferli sushi,
allt frá því að fiskurinn er

haldinu fór hún að velta því
fyrir sér hvar í Þýskalandi
þessi vara væri framleidd. Hún
komst að því að varan kom frá
Ísafirði. Áhuginn var kviknaður og hún kom svo hingað
ásamt tveimur myndatökumönnum“, segir Elías.
Sem dæmi um áhrifamátt
þáttarins í Þýskalandi nefnir
Elías að þegar einn af viðskiptavinum verksmiðjunnar
þar í landi frétti af málinu sendi
hann mann til Ísafjarðar til
þess eins að reyna að tryggja
að í verksmiðjunni væri verið
að framleiða undir hans vörumerki þegar upptökur færu
fram.
Aðspurður hvort í kjölfar
þáttarins geti sala aukist segist
Elías vera hóflega bjartsýnn.
„Þessi rekstur hefur kennt okkur að góðir hlutir gerast hægt.
Þetta er búið að vera mjög
erfitt og markaðssetning er
ákaflega tímafrek og kostnaðarsöm. Sérstaklega þegar er

Sushiverksmiðjan Sindraberg á Ísafirði.
verið að kynna nýja fram- auðvitað vonum við að þessi
leiðsluaðferð eins og við erum mikla og góða kynning hafi
í raun að gera. Það hefur verið áhrif. Þarna er í raun um að
hægur stígandi í sölunni og ræða kynningu sem við hefð-

um aldrei efni á að kaupa í
sjónvarpi. Hvað gerist í kjölfarið verður að koma í ljós“,
segir Elías.
– hj@bb.is

Kvótaskipum fjölgar á Vestfjörðum

Þorskkvóti eykst um 3%
Vestfirskum skipum sem fá
úthlutað aflakvóta á því fiskveiðiári sem hófst 1. september fjölgar um 62 frá því á
síðasta fiskveiðiári. Fjölgunina má rekja til þeirrar ákvörðunar að leggja af svokallað
sóknardagakerfi smábáta.
Samtals er vestfirskum skipum úthlutað rúmum 18.397
tonnum af þorski á nýhöfnu
fiskveiðiári í stað rúmra

Séð yfir Bolungarvík.

Bolungarvíkurkaupstaður efnir til íbúaþings í október

Samvinna og
sameining rædd
Starfið hófst í kjölfar samþykktar bæjarstjórnar á tillögu
Elíasar Jónatanssonar, forseta
bæjarstjórnar Bolungarvíkurkaupstaðar. Að þessari vinnu
hafa einnig komið starfmenn
ráðgjafafyrirtækisins Parex í
Reykjavík. Einar Pétursson
bæjarstjóri í Bolungarvík segir
ætlunina með íbúaþinginu þá

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
hefur samþykkt að efna til
íbúaþings sem haldið verður
10. október nk. Undanfarna
mánuði hafa fagnefndir bæjarstjórnar ásamt embættismönnum farið yfir kosti og galla
frekari samvinnu eða sameiningu sveitarfélaga í norðanverðum Vestfjörðum.
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að kynna starf nefndanna fyrir
bæjarbúum og leita eftir viðbrögðum og frekari hugmyndum.
„Afrakstur íbúaþingsins
verður síðan notaður til frekari
stefnumótunar sveitarfélagsins til betri framtíðar“, segir
Einar.
– hj@bb.is

12.4.2017, 10:32

17.846 tonna í fyrra. Aukningin er því rúm 3% þrátt fyrir
um 2,8% niðurskurð í leyfilegum heildarafla þorsks. Samtals
er skipum á Vestfjörðum úthlutað nú 38.266 tonnum af
sjávarfangi en í fyrra var sú
tala 37.919 tonn. Þess má geta
að inni í þessum tölum eru
ekki bætur þær sem úthlutað
er til skipa vegna aflabrests.
Í þorskígildum talið er vest-

firskum skipum nú úthlutað
31.989 þorskígildum sem er
um 6,2% samdráttur á milli
fiskveiðiára. Samanburður í
þorskígildum er varasamur á
milli ára þar sem ígildisstuðlar
taka breytingum ár frá ári. Sem
dæmi má nefna á að í ár hefur
ýsa stuðulinn 0,64 en í fyrra
var hann 0,94. Ýsan í ár vigtar
því mun minna í þorskígildum
talið en í fyrra. – hj@bb.is
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Brýnna verkefni

Kaup símans á enska boltanum eða öllu heldur eignarhaldsfélaginu Fjörni, sem á rúm 26% í SkjáEinum, kom mörgum
í opna skjöldu, eins og stjórnmálamennirnir hafa orðað það.
Í fyrsta lagi undrast menn, að ríkisfyrirtæki, sem allt kapp
hefur verið lagt á að selja stofni án vitundar 99% eiganda síns
til rekstur nýrrar ríkissjónvarpstöðvar! Er ekki baslið með
RÚV ærið fyrir?
Í öðru lagi þykir mörgum sem þarna sé gengið þvert á
stefnu stjórnvalda og því uppi ágreiningur og efasemdir um
gjörninginn.
Í þriðja lagi er ljóst að mönnum þykja átökin í fjölmiðlamálinu endurspeglast í kaupum Símans á ,,enska boltanum“.
Grípum niður í Sunnudagsbréf Guðmundar Magnússonar í
Fréttablaðinu: ,,Þetta (mál) snýst um pólitísk yfirráð ákveðinna manna yfir fjölmiðli. Það skondna er að þetta eru sömu
mennirnir og áttu svefnlausar nætur í vor og sumar vegna
þess að ,,markaðsráðandi fyrirtæki“ hefði eignast Stöð 2...
Nú er markaðsráðandi fyrirtæki, Síminn, búinn að kaupa
SkjáEinn og sjónvarpsstjórinn er í sjöunda himni!“ Guðmundur segir málið ekki snúast ,, um sannfæringu og samkvæmni,“ heldur einfaldlega um það ,,hverjir mega eiga
fjölmiðla og önnur fyrirtæki. Þau snúast um það hverjir
mega spila með almannafé og ríkisstofnanir.“ Sunnudagsgrein
sinni lýkur Guðmundur með eftirfarandi: ,,Er ekki sjálfsagt
að gera þá kröfu til manna sem hafa áhuga á sjónvarpsrekstri
að þeir komi sjálfir með það fé sem til þarf í stað þess að seilast í sjóði ríkisfyrirtækja? Sú leið sem nú hefur verið farin
verður tæpast kölluð annað en pólitísk og viðskiptaleg misnotkun.“
Mánuður er síðan BB sagði: Síminn er öryggistæki. Ekki
leiktæki til sölu fyrir hæstbjóðanda. Með því að skilgreina
símann sem öryggistæki var ekki átt við ,,betri myndgæði
fyrir áhangendur enska boltans“ heldur tæki, sem gæti bjargað
mannslífum, ef svo bæri undir. Öryggi, sem næði til allra
íbúa landsins, en ekki aðeins tiltekinna fjölmennra svæði,
sem bissnes fyrirtækjum hentaði að þjóna.
Hvort Síminn verður áfram um lengri eða skemmri tíma í
ríkiseign skiptir ekki sköpum. Það sem skiptir máli er að
stjórnvöld sýni dug í sér, taki af skarið og sjái til þess að Síminn ljúki uppsetningu dreifikerfisins. Það er brýnna verkefni
en kaupin á enska boltanum voru. Það varðar öryggi fjöldans,
en ekki ánægju fárra. Kostnaðurinn við það hefði heldur ekki
verið ,,viðskiptaleynd“ eins og kaupin á enska boltanum,
sem engan undrar að þurfi að fela.
s.h.

orðrétt af netinu

Skírlífi er lausnin
við eyðnivandanum

Fólki sem leiðist blöðrur, innihaldslausir frasar og efast um að
George W. sé raunverulega hinn smurði kann að spyrja; hvað með málefni og pólitík? Margt má telja upp sem flokkur núverandi forseta
Bandaríkjanna stendur fyrir. Lausn hans við hraðri útbreiðslu eyðni í
Afríku er t.d. að hvetja til skírlífis í stað þess ýta undir notkun getnaðarvarna.
Auk þess vilja repúblíkanar að Bandaríkjastjórn láti af stuðningi við
ýmis hjálparsamtök kvenna í álfunni vegna þess að þau standa vörð um
sjálfsákvörðunarrétt kvenna varðandi fóstureyðingar. Eins og kunnugt
er þá er George W. harður andstæðingur fóstureyðinga en mikill fylgismaður dauðarefsinga og var sérlega iðinn við að framfylgja dauðarefsingum sem ríkisstjóri í Texas.
Ekki hvarflar að neinum á flokksþinginu að reyna að takmarka
byssueign í Bandaríkjunum til að koma í veg fyrir of mörg dauðsföll af
völdum þeirra enda þarf flokkurinn á digrum sjóðum byssuframleiðanda
að halda.
murinn.is – Huginn Freyr Þorsteinsson
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Rúmlega helmingur grunnskólabarna í Súðavík

Stundar nám í tónlistarskóla
Mikil aðsókn er í Súðavíkurútibú Tónlistarskólans á Ísafirði í haust og er þar skráður
21 nemandi, sem er meira en
helmingur allra nemenda
grunnskólans í bænum. Miklar
breytingar hafa orðið á aðstöðu
til tónlistarkennslu í Súðavík.
Þá hefur nýr útibússtjóri tekið

við, nýtt hljóðver risið í tónlistarstofu Grunnskólans í
Súðavík, keypt hafa verið ný
hljóðfæri og tölva sem er uppsett sem upptökutæki.
„Mjög spennandi vetur er
framundan og í Súðavík hugsum við ekki um verkfall heldur
skipuleggjum okkur algerlega

án þess að gera ráð fyrir því,
annars færi vinnan og útkoma
hennar mjög fljótlega að bitna
á nemendum og öllum hreinlega. Jákvæðni og góður andi
einkenna skólastarfið hér í
Súðavík“, segir Hallgrímur
Sveinn Sævarsson útibússtjóri.

Samstarf milli Tónlistarskólans á Ísafirði og útibúsins
í Súðavík er mikilvægt og hefur nú samstarf skólastjóra Tónlistarskólans, sveitarstjórans í
Súðavík og nýja útibússtjórans
skilað mikilli aukningu tónmenntarnemenda.
– thelma@bb.is

Þátttakendur að móti loknu.

Þríþraut Vasa2000 og heilsubæjarins Bolungarvíkur

Guðbjörg Rós og Einar Ágúst sigruðu
Einar Ágúst Yngvason og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir sigruðu í þríþraut Vasa2000 hópsins og heilsubæjarins Bolungarvíkur sem fór fram í þriðja sinn á
laugardag. Einar var fyrstur karla með heildartímann
1:15:33 og Guðbjörg fyrst kvenna með tímann 1:28:35
og fengu þau fyrir vikið farandbikar til varðveislu í
eitt ár.
Þátttakendur voru 35 og voru flestir frá Ísafirði, en
að auki tóku þátt keppendur frá Bolungarvík, Akureyri, Grindavík, Borgarnesi og Ungverjalandi. Elsti
keppandinn var 68 ára en það var Hafsteinn Sæmundsson frá Grindavík sem að sögn kunnugra stóð sig
sérlega vel í þríþrautinni. Verðlaunin voru glæsileg
og fengu þrír fyrstu keppendur í hverjum flokki eignarbikara og aðrir keppendur fengu verðlaunapening
fyrir þátttökuna.
– thelma@bb.is Einar Ágúst Yngvason og Guðbjörg Rós Sigurðardóttir stóðu sig best.

Ársskýrsla Lögreglunnar á Ísafirði fyrir árið 2003

Lagt var hald á óvenjulega
mikið magn kannabisefna
Lögreglan á Ísafirði lagði
hald á óvenjulega mikið magn
kannabisefna á síðasta ári.
Lagt var hald á rúm 339
grömm af hassi, tæplega hálft
gramm af maríúana og hálft
þriðja gramm af blönduðum
kannabisefnum. Er þetta mikil
aukning miðað við árin á undan, en árið 2000 var lagt hald á
rúm 38 grömm af kannabisefnum, 2001 vógu efnin sam-

tals rúmlega 46 grömm og
rúmlega 32 grömm árið 2002.
Þá var lagt hald á rúmlega 2
grömm af amfetamíni og rúmlega 30 grömm af óskilgreindum efnum.
Hlutfall nemenda í 10. bekk
grunnskóla sem notað höfðu
hass einu sinni eða oftar um
ævina jókst lítillega á sama
tímabili. Árið 2000 var hlutfallið 12%, árin 2001 og 2002
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var hlutfallið 11%, en 2003
var það komið upp í 13% sem
er sama hlutfall og árið 1997.
Þetta kemur fram í nýútkominni ársskýrslu sýslumannsins
á Ísafirði.
„Forvarnir hafa verið mjög
ofarlega í forgangsröðun lögreglunnar á Ísafirði og var
hvergi hnikað frá þeirri stefnu
á árinu 2003. Í þessu sambandi
er mikilvægt að hafa í huga að

lögreglumaður er verkefnisstjóri VáVest hópsins, sem
fellur inn í starf hans. [...]
Einnig má nefna að lögreglumaður var mjög virkur í verkefninu Gamla apótekið, þar
sem komið hefur verið á fót
aðstöðu fyrir unglinga til félagslífs án fíkniefna“, segir í
ársskýrslu lögreglunnar á Ísafirði.
– halfdan@bb.is
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Niðurstöður úr neysluvatnssýnum Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða

Neysluvatn í dreifbýli á
Vestfjörðum víða ónothæft
koma hlutunum í betra horf
og ástandið nú sé um margt
líkt því sem það var í stærri
sveitarfélögum áður en reglubundið eftirlit hófst þar með
neysluvatni.
Með nýrri neysluvatnsreglugerð hefur fjölgað þeim
vatnsveitum sem þurfa að hafa
starfsleyfi og vera undir eftirliti heilbrigðiseftirlits. Þetta
kemur fram í ársskýrslu Heil-

Neysluvatn í dreifbýli á
Vestfjörðum er víða ónothæft
ef marka má niðurstöður Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða úr
neysluvatnssýnum undanfarinna ára. Niðurstöðurnar taka
til einkavatnsveita þar sem
meðal annars er rekin ferðaþjónusta, mjólkurbú og fiskverkun. Forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða telur
í flestum tilfellum einfalt að

brigðiseftirlits Vestfjarða fyrir
árið 2003. Þær vatnsveitur sem
nú bætast við eru einkavatnsveitur hjá ferðaþjónustuaðilum, mjólkurbúum og fiskverkendum í dreifbýli. Þá er byrjað
að skoða neysluvatn á kúabúum. Í skýrslunni kemur fram
að í samantekt sem gerð var í
sumar á niðurstöðum úr neysluvatnssýnum undanfarinna
ára hjá heilbrigðiseftirliti Vest-

fjarða kom í ljós að á Vestfjörðum hafa verið tekin 129
sýni af neysluvatni í dreifbýli,
þ.e. hjá ferðaþjónustuaðilum,
fiskverkendum og einstaka
sveitabæjum. Af 129 sýnum
hafa 68 sýni verið dæmd ónothæf.
„Flestir velta heilnæmi
vatnsins ekkert fyrir sér einfaldlega vegna þess að flestir
telja neysluvatn vera í lagi.

Þegar reglubundið eftirlit hefst
þá kemur annað í ljós á sumum
stöðum. Þá fyrst geta menn
brugðist við og komið hlutunum í lag. Vatnsgæði þar sem
ekki hefur verið reglubundið
eftirlit eru marktækt lakari. Í
flestum tilfellum er um einfaldar lagfæringar á vatnsveitum að ræða sem ekki eiga að
kosta mikla fjármuni. Við höfum ætlað okkur tvö ár í að

koma þessum hlutum í lag“,
segir Anton Helgason, forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. „Þar hafa orðið
miklar framfarir á liðnum
árum og eflaust verður svo
einnig hjá einkavatnsveitunum. Til þess að geta lagfært
verða menn að vita af vandamálunum og nú eru þau að
koma í ljós með auknu reglubundnu eftirliti“, segir Anton.

Skíðafélag Ísafjarðar efnir til
æfingaferðar til Austuríkis
Skíðafélag Ísafjarðar hefur
ákveðið að efna til skíðaferðar til Wagrain í Austurríki
dagana 4.-13. janúar nk.
„Þetta er í fyrsta sinn sem
efnt er til slíkrar hópferðar á
vegum Skíðafélags Ísafjarðar
en öllum börnum og unglingum sem æfa alpagreinar á

Um 70 manns fóru með í ferð Róta. Mynd: Páll Önundarson.

Vel heppnuð fjölskylduferð Róta á Ingjaldssand
fylgdumst með reiðhestasýningu og húsráðendur á
Hrauni á Ingjaldssandi
leyfðu börnunum að fara á
hestbak. Síðan var farið í
leiki og dansað fram eftir
kvöldi. Fagnaðurinn endaði síðan með brennu áður
en við héldum heim á leið
fyrir miðnætti.“ Auk
fiskvinnslufyrirtækjanna
tveggja styrktu Kjörís, Ölgerð Egils Skallagrímssonar, Gamla Bakaríið,
Samkaup og Sláturfélag

Rætur, félag áhugafólks
um menningarfjölbreytni,
stóð fyrir fjölskylduferð á
Ingjaldssand í Önundarfirði fyrir stuttu. Með í för
voru starfsmenn fiskvinnslanna Kambs á Flateyri og Íslandssögu á Suðureyri. „Þetta gekk ágætlega. Það komu 62 fullorðnir og allt í allt voru
með í för í kringum 70
manns“, segir Valdimar
Halldórsson, formaður
Róta. „Við grilluðum,

Suðurlands ferðina. Rætur
hyggjast standa fyrir
annarri fjölskylduferð í
vor. Er vonast til að
fiskvinnslufólk af suðursvæði Vestfjarða sjái sér
þá fært að ferðast með, en
að þessu sinni hentaði það
illa þar sem margir
starfsmenn voru enn í
sumarfríi. Páll Önundarson kom við á
Ingjaldssandi og tók þar
meðfylgjandi myndir.
– halfdan@bb.is

JC Vestfirðir og Kiwanismenn sameinast um félagsaðstöðu

Samnýting Sigurðarbúðar
ar reynslu sem verður komin
af samstarfinu. „Stjórnir félaganna binda miklar vonir við
að samningurinn verði báðum
aðilum í hag, og styrki enn
frekar starfssemi JC og Kiwanis á norðanverðum Vestfjörðum“, segir í frétt á heima-

Kiwanisklúbburinn Básar á
Ísafirði og JC Vestfirðir hafa
undirritað samkomulag um
samnýtingu félaganna á Sigurðarbúð, húsnæði Bása á
Skeiði á Ísafirði. Samningurinn gildir til áramóta og verður
þá endurskoðaður í ljósi þeirr-
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síðu JC Vestfjarða.
JC félagar eru nú í óða önn
að undirbúa landsþingsferð
sína en þingið verður haldið í
lok september. Skráning á
þingið gengur vel og hefur
rúmlega helmingur félaga í JC
Vestfirðir skráð sig.

12.4.2017, 10:32

vegum félagsins eða hafa
áhuga á því gefst kostur á að
skrá sig í ferðina“, segir Gísli
Jón Hjaltason, einn af skipuleggjendum ferðarinnar.
Auk barna frá Skíðafélagi
Ísafjarðar munu fara í ferðina
börn á vegum íþróttafélagsins
Hauka í Hafnarfirði og Breiða-

bliks í Kópavogi. „Rétt er að
benda foreldrum barna sem
hafa áhuga á því að æfa
alpagreinar að hafa samband
sem fyrst við formann Skíðafélagsins, Jónas Gunnlaugsson“, sagði Gísli Jón Hjaltason.
– thelma@bb.is
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Þú lærir ekki í skóla
að verða poppstjarna
– viðtal við leikarann og söngvarann Helga Björnsson um listina og hliðarsporin
Þegar Ísfirðingar setjast niður til að ræða
landsins gagn og nauðsynjar við fólk annars
staðar af landinu, þá leiða þeir gjarnan umræðuna þannig að í ljós komi hversu margir
áhrifamenn á ýmsum sviðum hafi fæðst hér
og alist upp. Við tölum um forsetann okkar
og alla ráðherrana og þingmennina. Allt er
þetta fólk sem fætt var hér við Skutulsfjörð,
ólst hér upp eða á að minnsta kosti foreldra
héðan. Ef aðdáun viðmælendanna er vakin
heldur umræðan um alla frægu Ísfirðingana
áfram og endar yfirleitt með því að við fullyrðum, að þeir sem fóru séu nú bara hluti af
stærri hópi mikilla andans manna sem ennþá búi fyrir vestan. Auðvitað er það svo, í
fúlustu alvöru, að héðan hafa komið margir
afreksmenn. Afreksmenn sem hafa vakið
þjóðarathygli fyrir störf sín. Á engan mun
samt hallað þó að fullyrt sé, að sá Ísfirðingur
sem þekktastur var á síðustu árum nýliðinnar aldar sé Helgi Björnsson. Hann naut í
það minnsta mikillar hylli hjá yngri hluta
þjóðarinnar sem rokksöngvari og hjá enn
fleirum naut hann virðingar sem leikari.
Hann lék mörg eftirminnileg hlutverk, bæði
á sviði og í kvikmyndum. Heldur minna
hefur farið fyrir Helga hin síðari ár. Ávallt
leggur fólk þó við eyrun þegar hann hefur
upp raust sína.
Á morgun heldur hljómsveitin Grafík tónleika í
Reykjavík, þar sem minnst
verður þess að tuttugu ár eru
liðin frá því að plata hennar
„Get ég tekið séns“ kom út.
Af þessu tilefni þótti við hæfi
að ræða við Helga um nokkur
atriði á ferli hans og forvitnast
um hvað hann hefur fyrir stafni
um þessar mundir.
– Nú fórst þú í nám í Leiklistarskóla Íslands og laukst
því. Þú fékkst strax stór hlutverk, sem hlýtur að teljast
mjög eftirsóknarvert hjá nýútskrifuðum leikara. Flestir
hefðu einbeitt sér að leikferlinum. Þú tekur hins vegar sæti
í hljómsveitinni Grafík sem
þá var orðin bærilega þekkt.
Hvernig datt þér það í hug?
„Það blundaði alltaf í mér
að verða tónlistarmaður. Árin
sem ég var í leiklistarskólanum var okkur hins vegar bannað að koma fram, þannig að
ég fjarlægðist lifandi tónlist
nokkuð. Sumarið eftir útskrift
fór ég að vinna við gerð Atómstöðvarinnar. Á sama tíma
hringdi Rafn Jónsson og bauð
mér starf söngvara í Grafík.
Þeir stóðu uppi söngvaralausir
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en voru bókaðir á böll allt sumarið. Við ræddum nú ekki mikið framtíðina heldur var ég
fyrst og fremst að hugsa um
að bjarga þeim þetta sumar.
Þetta hentaði mér ágætlega því
ég starfaði við kvikmyndatökur á virkum dögum og gat því
flogið vestur til þess að syngja
á böllum.“
– Þú stóðst þá ekki frammi
fyrir þeirri ákvörðun á þessum
tíma hvort þú ættir að verða
tónlistarmaður eða leikari?
„Nei, maður var nú ekki að
hugsa í tíu ára tímabilum á
þessum tíma. Maður tók bara
hvern dag fyrir sig. Að gerast
söngvari með Grafík þurfti
ekki að þýða að ég hætti við
að verða leikari, enda gerðist
það ekki. Ég hélt áfram að
leika. Framtíð hljómsveitarinnar var heldur ekki ráðin
þetta sumar. Það voru bara
böllin um sumarið sem höfðu
verið skipulögð. Annað var
nú ekki í spilunum í fyrstu.
Hins vegar var ég mjög metnaðarfullur í tónlistinni sem og
í leiklistinni.“

Ætlaði alltaf að
verða poppstjarna

– Það kom þeim sem þig
þekktu ekki á óvart að þú
skyldir leggja tónlistina fyrir
þig og verða poppstjarna. En
kom það þér sjálfum á óvart?
„Nei, ég ætlaði alltaf að

verða poppstjarna! Ég fór nú
aldrei í tónlistarnám enda lærirðu það ekki í skóla að verða
poppstjarna. Ég tók þetta
fræðilega á yngri árum með
því að hlusta á allar hljómplöt-

12.4.2017, 10:32

ur sem ég komst yfir. Þannig
lærði ég á poppið. Ég byrjaði
ungur að semja lög. Fyrst í
félagi við Hörð Ingólfsson vin
minn og þau lög fluttum við á
samkomum í Gagnfræðaskól-

anum á Ísafirði. Þar fluttum
við eingöngu frumsamin lög,
sem er vissulega mjög sérstakt
á þessum aldri. Síðan voru
stofnaðar skólahljómsveitir,
eins og algengt er.
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ensku með efni sem var frekar
ólíkt því sem við höfðum áður
gert. Við vorum í samstarfi
við aðila erlendis sem höfðu
ágæt sambönd í tónlistariðnaðinum ytra á þessum tíma.
Þess vegna þurftum við að vera
mikið í London á árunum 1992
og 1993 að spila og því gat ég
ekki bundið mig á sama tíma í
leikhúsunum. Það var óframkvæmanlegt.“
– En þessi plata sem átti að
færa ykkur heimsfrægðina
kom aldrei út?
„Nei, þegar kom að því að
keyra málið lengra fór erlenda
útgáfufyrirtækið á hausinn og
þá sprakk blaðran. Við þurftum því að ákveða hvort við
vildum byrja á öllu upp á nýtt.
Við vorum á þessum tíma búnir að vera á mikilli keyrslu og
vorum orðnir þreyttir og
blankir. Því var ákveðið að
hvíla heimsfrægðina og halda
heim.“

Minn undirbúningur í poppinu var því svipaður og hjá
öðrum. Þegar ég hins vegar
fór í leiklistarskólann tók við
algjört framkomubann, eins og
ég nefndi áður. Það var mjög
hart tekið á því. Sem dæmi má
nefna, að eitt sumarið á meðan
ég var í skólanum hringdu félagar mínir fyrir vestan og
báðu mig að koma og spila
með þeim í tveimur eða þremur lögum á einu balli. Ég bað
um leyfi í skólanum en fékk
þvert nei.“
– Þú fékkst ekki leyfi til
þess að fara vestur í sumarfríinu og leika þér með vinum og
kunningjum?
„Nei, svo strangt var þetta.
Þessar reglur hafa nú breyst,
sem betur fer. Mér fannst þetta
alltof strangt. Þetta bann kom
í upphafi til vegna þess, að
þegar leiklistarskólarnir voru
tengdir við leikhúsin voru
nemarnir á kafi í vinnu. Það
var tekið á því með því að
banna nemum algjörlega að
koma fram. Það er mjög algengt hjá okkur að fara öfganna á milli.“

Heimsfrægðin bíður
– Hvar eru þessar upptökur?
„Þær liggja hjá Skífunni
sem við unnum með hér
heima. Hvort þær koma fyrir
eyru landsmanna veit ég ekki.
Það er í sjálfu sér ekkert því til
fyrirstöðu því þetta er dúndurefni. Þetta er í þyngri kantinum
og á ensku þannig að við höfum nú ekki mikið verið að
velta því fyrir okkur. Þegar
heim var komið gáfum við út
nokkrar plötur þannig að við
sinntum heimamarkaðinum
vel. Tíminn einn verður að
leiða það í ljós hvað verður
með þessa plötu sem átti að
tryggja okkur heimsfrægð.“
– En er Sólin til í dag?
„Já, við erum nú að spila
annað slagið en höfum tekið
það rólega á milli. Hljómsveitin er til af því að ég hef ekki
viljað sleppa af henni hendinni. Menn hafa hins vegar
verið uppteknir í öðru og því
hefur hún ekki verið í forgangi.
Hún er orðin eins og fornbíll
sem geymdur er inni í skúr og
aðeins tekinn út á góðviðrisdögum til þess að liðka legurnar. Við teljum bara í, byrjum
að spila og fólk mætir. Við
eigum efni á plötu en höfum
ekki haft tíma til þess að taka
það upp.“
– Eitt af þínum hliðarskrefum sem kom á óvart var þegar
þú gerðist veitingamaður. Einhvern veginn hefði maður
haldið að það væri ekki það
sem poppara langar mest til
að gera. Fékkstu ekki nóg af
veitingastöðunum með því að
spila á þeim?
„Það er auðvitað munur
hvort þú rekur veitingastað eða
skemmtistað. Hver vill ekki
koma að rekstri góðs matsölustaðar? Blundar það ekki í öllum? Ég var á þessum tíma
orðinn dálítið þreyttur á keyrslunni í poppinu. Þetta var búin
að vera samfelld keyrsla í
nærri sjö ár. Því langaði mig
að prófa að koma nálægt viðskiptum á annan hátt. Þetta
tækifæri bauðst, að búa til góðan veitingastað frá grunni með
hönnuðum og arkitektum.
Þetta var mikil sköpunarvinna
sem mér líkaði vel. Ég hef

Leikari
og poppstjarna
– Leið þér vel í leiklistarskólanum?
„Já, mér leið mjög vel þar.
Ég hafði tekið þátt í leiklistinni
heima gegnum árin og hafði
mikinn áhuga á henni. Það var
því óskaplega gaman að geta
komist í skóla til þess að nema
þessa listgrein. Það var frábært.“
– Þegar úr skólanum er komið verður þú á stuttum tíma
landsþekktur leikari og á sama
tíma landsþekktur poppari.
Flestum væri nóg að vera annað hvort. Var ekki erfitt að
standa undir báðum þessum
hlutverkum?
„Þetta var mjög töff tímabil.
Maður var að æfa, spila og
leika á fullu. Auk þess var ég
auðvitað með mína fjölskyldu.
Jú, þetta var mjög erfitt enda
kom að því að ég varð að velja
á milli og þá valdi ég tónlistina.
Það sem réð því vali var að ég
taldi að ekki væri hægt að setja
hljómsveitina á hilluna og
sækja hana þangað eftir nokkur ár. Þú leggur ekki hljómsveit í salt. Leiklistina er hins
vegar hægt að hvíla og taka
upp þráðinn seinna.“
– Þannig var það ígrunduð
ákvörðun að láta leiklistina
bíða. Það hefur ekki komið til
vegna þess að þú varst farinn
að vanrækja leikinn og því hafi
fjarað undan þér þar?
„Nei, ég valdi þetta. Ég
hafði mikið að gera í leiklistinni, allt þar til ég neyddist til
að afþakka hlutverk vegna
anna. Þannig kúplaði ég mig
út úr þessu.“
– Var þetta því auðveld
ákvörðun þegar upp var staðið?
„Nei, þetta var ekki auðveld
ákvörðun. Ég var í Sólinni
þegar þetta var og við stóðum
frammi fyrir heimsfrægðinni
eins og allar hljómsveitir telja
sig gera. Í sannleika sagt, þá
vorum við með samning erlendis. Við gerðum plötu á
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alltaf verið óhræddur að takast
á við ný verkefni og þetta var
eitt af þeim. Þetta er auðvitað
einhver angi af forvitni, að
verða að komast að því hvernig
hlutir ganga fyrir sig. En þarna
varð Astró til.“

Veitingamaðurinn Helgi
– Var Astró ætlað fyrst og
fremst að verða veitingastaður?
„Já, í upphafi var það hugsunin. Þannig var hann líka
fyrstu mánuðina. Á neðri hæðinni var veitingastaðurinn en
uppi var hægt að skemmta sér
frjálslegar. Staðurinn varð hins
vegar svo hrikalega vinsæll
að skemmtunin tók um síðir
yfir allt. Eftir fyrsta árið var
því veitingastaðurinn farinn að
láta undan.“
– Þegar Astró varð til var
aðeins farið að fjölga stöðunum í miðbæ Reykjavíkur. Á
síðustu árum hefur síðan orðið
sprenging í fjölda þeirra.
„Já, við bjuggum til á Astró
það sem seinna hefur verið
kallað Astró-kynslóðin. Það
er kynslóð sem lítur á það sem
hluta af daglegu lífi að fara
inn á veitingastað og njóta þess
sem þar er í boði. Það er rétt
að veitingastöðum í Reykjavík
hefur fjölgað gríðarlega. Það
vita allir að ekki er grundvöllur
fyrir rekstri svo margra staða
enda týna þeir tölunni mjög
fljótt, margir hverjir. Hins vegar fagna ég þessari þróun sem
neytandi. Það er engin spurning.“
– Hvaða áhrif hefur þessi
fjölgun veitingastaða haft á
tónlistarmenn? Er meira að
gera hjá þeim eftir þessa fjölgun staðanna?
„Já, það eru orðnir mun fleiri
staðir sem bjóða gestum sínum
lifandi tónlist. Það er gott fyrir
okkur tónlistarmennina. Á
tímabili voru varla nokkrir
slíkir staðir á höfuðborgarsvæðinu. Hljómsveitir spila
líka orðið mun meira í Reykjavík en þær gerðu áður. Fyrr á
árum voru helstu böllin á
landsbyggðinni, en það er liðin
tíð, því miður.“
– Hafa hljómlistarmenn
fundið fyrir því að fólki fækkar
á landsbyggðinni?
„Já, heldur betur. Fólki hefur fækkað þar mikið og eins
hefur litlum veitingastöðum
fjölgað á landsbyggðinni.
Hver veitingastaður dregur
auðvitað til sín ákveðinn fjölda
af fólki. Afleiðingarnar eru
þær að færri eru til staðar í
stóru ballhúsunum. Því eru
orðnir miklu færri staðir sem
við getum farið á og haldið
stór böll. Stórum alvöru böllum hefur fækkað mjög mikið.
Því fækkar ferðum hljómsveita um landið. Nú fara ekki
allir sem vettlingi geta valdið
í næsta félagsheimili til þess
að skemmta sér eins og áður
var. Samkeppnin um tíma
fólks er líka orðin mun meiri.“
– Saknarðu þessa gamla
tíma þegar Félagsheimilið í
Hnífsdal var fullt af fólki tvö
kvöld í viku?
„Já, ég geri það. Auðvitað
vilja allir tónlistarmenn spila

fyrir þúsund til tólf hundruð
manns á kvöldi. Nú eru stærstu
hljómsveitirnar í erfiðleikum
með að ná þrjú til fjögur hundruð manns á ball. Maður hefur
lifað tímana tvenna í þessum
málum, ekki eldri en ég er
nú.“

þar sem fólkið er. Við náðum
því góðum árangri í sölu.
Þarna var ég í fjögur ár. Ég var
mjög ánægður með að hafa
kynnt mér þessa hlið skemmtanaiðnaðarins en jafnframt
feginn þegar því tímabili
lauk.“

Húsmóðirin Helgi

Mógúllinn

– Það vakti mikla athygli
þegar þú hvarfst síðan af vettvangi og fluttir um tíma til
Ítalíu. Hvað kom þá í þig?
„Ja, það var nú konan sem
fór í skóla. Við höfðum rætt
það þegar við vorum í námi að
búa erlendis um tíma. Þegar
náminu síðan lauk vorum við
strax komin á kaf í vinnu og
orðin föst. Þar með frestaðist
málið í rúman áratug. Þetta
blundaði hins vegar alltaf í
okkur og þegar henni bauðst
að fara í skiptinám sem háskólanemi ákváðum við að slá
til.
Við fluttum til Flórens og
bjuggum þar í eitt ár. Þau hefðu
mátt vera fleiri. Eitt ár er of
stuttur tími fyrir minn smekk.
Það var mjög gaman að koma
út í rólegheitin eftir keyrsluna
hér heima. Fyrst um sinn fékk
ég einhvers konar fráhvarfseinkenni. Maður var í tómarúmi og vissi varla hvað maður
átti af sér að gera fyrstu dagana. Ég sinnti heimilinu á meðan konan stundaði námið. Síðan jafnaði ég mig og fyrr en
varði leið mér mjög vel og
þetta varð yndislegur tími. Að
vera húsmóðir á Ítalíu og laga
pasta og drekka rauðvín – hvað
er betra til? Þarna samdi ég
sólóplötuna mína sem tekin
var upp eftir að heim var komið.“
– Þegar þú komst heim
tókstu enn eitt óvænta skrefið.
Þú gerðist starfsmaður hjá
sjónvarpsstöðinni SkjáEinum.
Maður fær á tilfinninguna að
þú sért að prófa að vinna við
allar hliðar skemmtanaiðnaðarins?
„Já, þetta var skemmtilegt
að vinna á SkjáEinum. Þegar
ég kom heim var þessi sjónvarpsstöð í bígerð. Ég byrjaði
reyndar að leika í Þjóðleikhúsinu þegar ég kom heim.
Tók þar þátt í tveimur sýningum. Ég var síðan búinn að
taka að mér aðalhlutverk í
stóru verki sem á endanum
var hætt við að sýna. Á meðan
sú sýning var í óvissu bauðst
mér þetta starf á SkjáEinum.
Þar fór ég í kynningar- og sölustörf. Ég seldi auglýsingar og
reyndi að draga kostara að
ýmsum þáttum í dagskránni.
Þetta var mjög skemmtilegt
starf. Það höfðu ekki margir
trú á því að þessi stöð næði
árangri. Það var nýlunda að
áhorfendur þyrftu ekkert að
borga fyrir sjónvarpsefni. Það
var ekki heldur mikil trú á því
að stöðin gæti boðið áhorfendum boðlega þætti og þar af
leiðandi myndi enginn kaupa
auglýsingar. Þetta hugarfar átti
eftir að breytast. Dagskrá
stöðvarinnar var mjög góð og
áhorfið varð fljótt mun meira
en menn höfðu búist við. Í
kjölfarið komu fleiri auglýsendur. Þeir vilja auðvitað vera

– En hvað fæst Helgi
Björnsson við í dag?
„Ég var nú að ljúka leik í
kvikmynd Róberts Douglas
sem heitir „Strákarnir okkar“.
Ég leik eitt af burðarhlutverkum myndarinnar. Síðan tekur
við nokkurra daga starf við
upptökur á Bjólfskviðu á Höfn
í Hornafirði. Mitt aðalstarf í
dag er hins vegar að sinna
mínu eigin fyrirtæki sem heitir
Mógúllinn. Það fyrirtæki rek
ég í félagi við Jón Tryggvason.
Á vegum Mógúls er verið að
setja upp leiksýningar víða um
lönd.“
– Hvernig standið þið að
því?
„Við erum í rauninni að
framleiða leiksýningar til sýningar í hinum ýmsu löndum.
Við kaupum sýningarrétt fyrir
leikrit í hinum og þessum löndum og setjum upp sýningar
þar. Í hverju landi fyrir sig
fáum við til liðs við okkur
meðframleiðendur. Sem dæmi
má nefna að í dag erum við að
sýna „Sellófan“ á Ítalíu og í
Belgíu. Við erum undirbúa
sýningu á því verki víðar í
Evrópu. Við settum upp „Stelpur.com“ í Reykjavík og erum
að fara að setja það verk upp í
Þýskalandi, Finnlandi og fleiri
löndum. Eitt verk erum við
með í Berlín og síðan erum
við að undirbúa stórt amerískt
verk sem verður farandsýning.
Hún mun fara á milli borga og
milli landa. Sú sýning hefst í
Borgarleikhúsinu um páskana
en fer þaðan beint í gám til
Hollands. Að sýningum þar
loknum tekur eitt land við af
öðru. Þetta verður mjög stór
sýning og að henni koma listamenn frá Las Vegas ásamt
áströlskum leikstjóra, svo eitthvað sé nefnt. Þetta er afskaplega spennandi en um leið
mjög krefjandi starf, sem
krefst mjög mikils bæði hvað
listrænu hliðina varðar og
einnig rekstrarlega.“
– Þannig að þú ert ekki á
leiðinni á leiksviðið?
„Nei, það gengur ekki. Ég
er nú reyndar ennþá beðinn
um það annað slagið og auðvitað kitlar það mann að fara á
sviðið. Hvert verk á sviði bind-
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ur mann hins vegar í 6-8 mánuði þannig að það fer ekki
saman við starfsemi Mógúls.
Aftur á móti hef ég tekið að
mér verkefni í stuttan tíma,
eins og í sjónvarpi og kvikmyndum. Þar er auðveldara
um vik þar sem þær tarnir taka
mun styttri tíma. Síðasta verk
mitt á sviði var 1999 þegar ég
lék í Reisn.“

Endurkoma Grafíkur
– Aftur aðeins að Grafík í
lokin. Þið hélduð hljómleika
hér heima á Ísafirði í sumar og
nú verða hljómleikar í Reykjavík annað kvöld. Hvernig
hefur þér líkað þessi endurkoma ykkar?
„Þetta er búin að vera
skemmtileg endurkoma. Að
spila þessi lög að nýju eftir 20
ár er mjög gaman. Það hefur
komið í ljós að þetta er bara
helvíti gott efni sem við bjuggum til á sínum tíma. Það verður
að viðurkenna það. Hljómleikarnir fyrir vestan voru auðvitað
mjög tilfinningaþrungnir. Þeir
voru haldnir við mjög sérstakar aðstæður svo skömmu eftir
jarðsetningu Rabba. Tónleikarnir reyndu mjög á allan tilfinningaskalann. Sorg, söknuður, gleði – þetta var allt til
staðar.
Tónleikarnir í Reykjavík
verða í aðeins meiri fjarlægð
en auðvitað mun andi Rabba
svífa yfir vötnum. Þeir verða
því öðruvísi en eflaust mjög
sérstakir samt. Það hefur verið
mikið þrýst á að við héldum
þessa tónleika syðra því auðvitað voru ekki allir okkar aðdáendur saman komnir fyrir
vestan í sumar. Við höfum því
fundið fyrir miklum áhuga
eftir að þeir voru loks ákveðnir. Ég efast því ekki um að
þetta verða eftirminnilegir tónleikar.“
Sumir segja að lífsins gangur sé ein tilviljun. Aðrir segja
að við lifum samkvæmt löngu
ákveðnu mynstri sem við ráðum engu um. Þeir sem ólust
upp í nágrenni við Helga
Björnsson voru ekki hissa á
því að hann næði langt og því
síður að hann yrði frægur.
Spurningin í hugum manna var
frekar í hverju hann næði
langt. Hvort það yrði fótbolti
eða eitthvað annað.
Það er hins vegar sönnun
þess að lífið er tilviljun, að
hann skyldi verða frægur fyrir
að syngja um hvað honum
fyndist rigningin góð. Ekki
hefur hann komist að því á
Ísafirði? – Halldór Jónsson.

Trésmíðavél
til sölu!
Til sölu er trésmíðavél, kílvél Weining, árg.
1981, 7 hausa, auðkennd TIMB TFA 17N
MAG 481. Ásett söluverð er kr. 550.000.Nánari upplýsingar veittar hjá Tryggva
Guðmundssyni hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði,
sími 456 3244, fax: 456 4547, netfang:
eignir@tg.is
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Mikil óánægja með stöðu vatns-, skolp- og slitlagsmála á Hlíðarvegi á Ísafirði

„Varla hægt að bursta í sér
tennurnar dögum saman“
Íbúar við Hlíðarveg á Ísafirði hafa að undanförnu safnað undirskriftum íbúa við götuna þar sem mótmælt er slæmu
ástandi vatnslagna og skolplagna. Einnig eru íbúar þar
mjög óánægðir með ástand
slitlagsins sem á götunni er.
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins hefur ástandið í vatnsmálum í götunni verið mjög
erfitt undanfarna mánuði.
Vegna lélegs ástands vatnslagna hefur þurft að minnka
vatnsþrýstinginn í götunni.
Minnkandi þrýstingur leiðir af
sér minna vatn og þá sérstaklega á efri hæðum húsa við
götuna sem og í fjölbýlishúsum. Einn viðmælandi blaðsins
sagði ástandið að undanförnu
hafa keyrt um þverbak.
„Nú er svo komið að varla
er hægt dögum saman að
bursta í sér tennurnar hvað þá
meira. Íbúar hér hafa sýnt bæjaryfirvöldum mikið langlundargeð en nú er nóg komið.

Þegar ekki er hægt að sinna
brýnustu vatnsþörfum íbúa er
nóg komið“, sagði viðmælandi
blaðsins. Slitlag götunnar
veldur íbúum einnig armæðu.
„Þetta sem kallað er slitlag
er ekkert annað en samansafn
bráðabirgðabóta sem slett
hefur verið í götuna undanfarna áratugi. Það hlýtur að
vera hægt að bjóða okkur eitthvað betra en þessa hörmung.
Ég hef búið við götuna í 40 ár
og hér hefur alla tíð allt verið
til bráðabirgða“, sagði íbúinn.

Þorbjörn Jóhannesson bæjarverkstjóri segir það rétt að
lagnir á Hlíðarvegi séu lélegar.
„Við höfum verið að skipta
um lagnir að tíu húsum í sumar
og af þeim sökum höfum við
orðið að taka vatnið af um
stundarsakir nokkrum sinnum.
Auðvitað hefur það skapað
óþægindi hjá fólki en við verðum að biðja fólk að sýna því
skilning þegar verið er að bæta
hlutina. Jafnframt höfum við
orðið að minnka þrýstinginn
um tíma en vonandi kemst full-

Þessi mynd var tekin yst á Hlíðarveginum. Ekki er mikið eftir af slitlagi götunnar enda mun hafa verið mikið grafið í
götuna þarna á undanförnum mánuðum.

ur þrýstingur á vatnslögnin.
Hvort lögnin þolir þann þrýsting verður að koma í ljós.
Lagnir á Hlíðarveginum eru

orðnar mjög gamlar eins og í
fleiri götum í bænum og vonandi gefst mönnum tækifæri
til þess að gera eitthvað í því á

næstu árum. Okkur eru auðvitað skorður settar í þessum
málum sem öðrum“, segir Þorbjörn.
– hj@bb.is

Vestfirskur fjöllistahópur á listahátíð á Ítalíu
Átta ungir listamenn frá
Vestfjörðum munu taka
þátt í menningar- og listahátíð ungs fólks sem haldin
verður í Paola á Ítalíu
dagana 18.-28. september.
„Einn hópur fer frá hverju
landi og við vorum það
heppin að fá það hlutverk
að vera fulltrúar Íslands“,
segir Birgir Þór Halldórsson, verkefnisstjóri hópsins. Þátttakendur eru á
aldrinum 18-25 ára og
koma frá fjórum löndum;
Spáni, Ítalíu, Þýskalandi

Birgir Þór Halldórsson.

og Íslandi. Verkefnið er
styrkt af „Ungu fólki í Evrópu“ sem er styrktaráætlun Evrópusambandsins.
Kaffi- og menningahúsið
Gamla apótekið myndaði
vestfirska fjöllistahópinn.
Fjöllistahópurinn samanstendur af dönsurum,
tónlistarfólki, leikurum,
söngvurum, bardagalistamanni og ljósmyndara.
„Við erum mjög spennt og
erum á fullu að undirbúa
ferðina“, segir Birgir Þór.
– thelma@bb.is

Fornleifafræðingar fara brátt að tyrfa yfir könnunargröftinn.

Fornleifakönnun á Eyrartúni

Margt forvitnilegt enn í jörðu?
„Við teljum okkur vera
komin niður á yngsta bæinn
sem staðið hafi á hólnum, líklega á 19. öld“, segir Guðrún

Alda Gísladóttir frá Fornleifastofnun Íslands um rannsóknina sem nú stendur yfir á Eyrartúni á Ísafirði. Fornleifa-

Okkar innilegustu þakkir til allra sem sýndu okkur
hlýhug og samúð við andlát og útför okkar ástkæru
móður, tengdamóður, systur, ömmu og langömmu

Magnúsínu Olsen
Sérstakar þakkir til starfsfólks öldrunardeildar FSÍ.
Guð blessi ykkur öll.
Inga Ruth Olsen
Snjólaug Guðmundsdóttir
Lilja Sigurgeirsdóttir
Aðalsteinn Richter
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur
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könnunin er komin vel á veg
og er áætlað að fara að tyrfa
yfir könnunargröftinn á næstu
dögum.
„Við höfum meðal annars
fundið fiskiöngla, leirkersbrot,
nagla og brýni. Einnig höfum
við grafið upp leifar veggja og
því er að koma mynd á bæinn“,
segir Guðrún Alda. Fornleifafræðingarnir fóru frá Ísafirði
undir lok síðustu viku en stefna
á að koma aftur næsta sumar
til að halda áfram könnuninni.
„Við komum aftur næsta
sumar ef fjármagn og mannskapur fæst til þess, því
ábyggilega er margt forvitnilegt enn í jörðu“, sagði Guðrún.
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Sögufélag Ísfirðinga
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Twin Otter flugvél Flugfélags Íslands

Heiðrar for- Fór sjö ferðir til Fljótavíkmann sinn ur með efni í sumarbústað
Loftbrú var mynduð milli
Ísafjarðar og Tungu í Fljótavík
á miðvikudag í síðustu viku
þegar Twin Otter vél Flugfélags Íslands flutti norður efni í
heilan sumarbústað sem rís þar
innan skamms. Einnig var flutt
hluti af innbúi í húsið, þar á
meðal sófi og brennsluofn.
Edward H. Finnsson byggir
bústaðinn sem verður 70 fermetrar að stærð með svefnlofti
og mun fyrsti veggur hússins
þegar vera risinn. Tveir starfs-

Sögufélag Ísfirðinga hefur
ákveðið að heiðra Jón Pál
Halldórssona formann félagsins í tilefni af 75 ára afmæli hans þann 2. október.
Þá mun félagið færa honum
afmælisrit sem mun innihalda ritgerðir vina hans og
samferðamanna. Með aðalstarfi sínu sem framkvæmdastjóri Norðurtangans
hf. til 1996 hefur hann verið
formaður Sögufélagsins frá
1979, skrifað greinar og
sagnfræðirit auk þess að vera
ötull málsvari verndunar
gamals fróðleiks og minja.
„Erindi okkar er að bjóða
þeim sem vilja að skrá nafn
sitt á heillaóskaskrá sem
verður í bókinni. Um leið og
óskað er Jóni Páli til hamingju með þessum hætti er
verið að skuldbinda sig til að
kaupa ritið en verð þess verður kr. 5.700 og innheimt fyrirfram með gíróseðli eða öðrum þeim greiðslumáta sem
kosið er“, segir Guðfinna

menn Vestfirskra verktaka
ehf., liðsinna Edward við
bygginguna, en til stendur að
gera húsið fokhelt fyrir veturinn.
Fara þurfti sjö ferðir norður
og lenda á grasbala stutt frá
þeim stað þar sem bústaðurinn
rís, en hinar kanadísku Twin
Otter vélar Flugfélagsins eru
þekktar fyrir notagildi sitt á
stuttum og grófum flugbrautum.
– halfdan@bb.is

Edward Finnsson (2. frá vinstri) með áhöfn vélarinnar.

Jón Páll Halldórsson.
Hreiðarsdóttir sem er í ritnefnd bókarinnar.
Þess má geta að Jón Þ.
Þór sagnfræðingur skrifar
inngang um lífshlaup Jóns
Páls og helstu ritverk. Jón Þ.
Þór er í ritnefnd bókarinnar
en aðrir sem þar sitja eru
sagnfræðingarnir Veturliði
Óskarsson, Guðfinna M.
Hreiðarsdóttir og Valdimar
Gíslason.
– thelma@bb.is

Junior Chamber á Íslandi

Gísli bíður sig
fram til forseta
Tveir Vestfirðingar bjóða
sig fram til landsstjórnar Junior Chamber hreyfingarinnar
á Íslandi. Rúnar Rafnsson,
forseti JC Vestfirðir, hefur
boðið sig fram til landsritara
og Gísli E. Úlfarsson til
landsforseta árið 2005.
„Það kemur í ljós á næstu
dögum hverjir hafa boðið sig
fram en það er margra ára
hefð fyrir því að einn frambjóðandi sé til hvers embættis“, segir Rúnar. Landstjórn
verður kosin á landsþingi JC

sem haldið verður í lok september. „Þetta er mjög spennandi fyrir JC Vestfirði þar
sem um er að ræða viðamestu
embættin, en landsritari er
talin hægri hönd forsetans“,
segir Rúnar.
JC Vestfirðir var stofnað
árið 1998, telur 30 félaga og
er fjölmennasta aðildarfélag
samtakanna á Íslandi. Þá var
JC Vestfirðir útnefnt aðildarfélag ársins í Evrópu á Evrópuþingi Junior Chamber
International.

Hægur leikur var að lenda vélinni á grasbalanum í Fljótavík.
Myndir: Örn Ingólfsson.

Flutt var efni til byggingar sumarbústaðar í Fljótavík.

Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði

„Leggjum okkur fram um
að virða kjarasamning“
„Við höfum lagt okkur
fram um að fara að reglugerð
um starfstíma skóla og virða
kjarasamning kennara í því
sambandi, og teljum skólaalmanakið og vinnutíma kennara í fullu samræmi við hvort
tveggja“, segir Ólína Þorvarðardóttir aðspurð um það

hvort starfstími kennara við
skólann sé orðinn meiri en
kjarasamningar segja til um. Í
tölum frá Hagstofu Íslands
segir að umræddum dögum
hafi fjölgað á liðnum tveimur
skólaárum.
Í tölunum kemur fram að
kennslu- og prófadagar hafi

verið 182 á síðasta skólaári en
í kjarasamningum segir að árlegur starfstími skóla sé „eigi
skemmri en 9 mánuðir á tímabilinu 22. ágúst til 31. maí og
skulu kennslu- og prófadagar
á því tímabili vera ekki færri
en 175, þar af eigi færri en 145
kennsludagar.“. Ólína segir að

framsetning Hagstofu Íslands á þessum tölum sé ekki
nákvæm. „Á síðasta skólaári
voru kennslu- og prófadagar
í skólanum 175,5 talsins og
því í fullu samræmi við gildandi kjarasamninga.“ sagði
Ólína.
– hj@bb.is

Innbrotum fækkar en fjöldi þjófnaða og eignaspjalla stendur í stað

Tuttugu líkamsárásir kærðar á síðasta ári
2001 og 12 árið 2000. Fjöldi
þjófnaða og eignaspjalla hefur
þó staðið í stað á tímabilinu.
Málum sem flokkast undir
dreifingu og sölu fíkniefna
fjölgaði mikið milli ára og var
vel á fjórða hundrað gramma
af kannabisefnum gert upptækt á síðasta ári eins og sagt
hefur verið frá.

Alls komu 20 meintar líkamsárásir inn á borð lögreglunnar á Ísafirði á árinu 2003
og er það svipaður fjöldi og
verið hefur á ári hverju frá
aldamótum. Innbrotum hefur
fækkað nokkuð en einungis
3 slík mál komu til kasta
lögreglu á síðasta ári, miðað
við 6 árið á undan, 7 árið
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Á síðasta ári var átta sinnum
ekið á búfé. Er það nokkur
aukning slíkra óhappa frá árunum 2002 og 2001, en mikil
bót frá árinu 2000 þegar 20
slík mál voru tilkynnt til lögreglu. Eignartjónum vegna
umferðarslysa fjölgaði nokkuð
milli ára þó slys á fólki hafi
ekki verið tíðari á síðasta ári

en 2002. Fjöldi umferðarlagabrota hefur haldist
nokkurn veginn óbreyttur,
en þó voru færri sviptir ökurétti á síðasta ári en árin þar
á undan. Athygli vekur að
síðustu fjögur ár hefur enginn verið sektaður fyrir að
virða ekki stöðvunarskyldu
í umdæmi lögreglunnar.

12.4.2017, 10:32

Hafnargata 80-96 – 415 Bolungarvík
Sími 450 7500 – Fax 450 7501

Atvinna í boði
Bakkavík hf., óskar eftir að ráða í eftirfarandi skrifstofustarf. Um er að ræða 50%
starf við almenn skrifstofustörf sem síðan
eykst í 100% vinnu um næstkomandi áramót. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
af bókhaldi og geti séð um uppgjör.
Nánari upplýsingar veitir Jenný Hólmsteinsdóttir í síma 450 7500 eða jenny
@bakkavik.is
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Smáauglýsingar

Kristinn og Pimonlask sigruðu á Íslandssögumótinu í golfi

Til sölu er MMC Pajero árg. 88,
stuttur og nýskoðaður. Uppl. í
síma 897 3733.
Óska eftir 4ra herb. íbúð, raðhúsi eða einbýlishúsi til leigu á
Ísafirði. Uppl. í síma 848 3411.
Til sölu eru kojur með góðum
dýnum. Selst ódýrt. Uppl. í síma
456 7117 eða 861 5260.
Óska eftir stelpu til að passa 3, 5
og 7 ára börn í 1-3 tíma eitt og
eitt kvöld í vetur, ca. einu sinni
í viku. Uppl. gefa Guðný og Kalli
í síma 456 5515 eftir hádegi.
Til sölu er Palomino Colt fellihýsi
með fortjaldi og ýmsum aukahlutum. Uppl. í síma 895 3595.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urðarvegi 78 með sérinngangi. Uppl.
í síma 456 3928 og 456 4323.
Til sölu er lítil Electrolux frystikista á kr. 8.000. Uppl. í síma
456 3663 og 862 6840.
Til sölu er grænn Lazy Boy, 3ja
sæta sófi ásamt öðrum 3ja sæta
sófa. Upplýsingar í símum 456
4208 og 894 4208.
Óska eftir 2ja-3ja sæta hornsófa
eða venjulegum sófa, gefins.
Uppl. í síma 847 9197.
Til sölu er 2ja og 3ja sæta sófi.
Selst ódýrt. Uppl. í símum 456
7577 og 866 1969.
Svört Oakley sólgleraugu með
sjóngleri töpuðust fyrir rúmum
mánuði. Fundarlaun í boði. Uppl.
í síma 820 8284 og 567 7079.

Jóhann Torfason fór holu í höggi
Kristinn Kristjánsson, GÍ,
og Pimonlask Rodpitake, GÍ,
sigruðu á Íslandssögumótinu
í golfi sem haldið var á Tungudalsvelli á sunnudag. Kristinn
lék 18 holurnar á 73 höggum
án forgjafar. Annar varð Jóhann Króknes Torfason, GÍ, á
80 höggum og þriðji varð
Grímur Lúðvíksson, GBO, á
84 höggum. Með forgjöf sigraði Haraldur Jón Jóhannesson,
Kristinn Kristjánsson varð
annar og Davíð Halldór Barðason varð þriðji. Þeir eru allir
félagar í GÍ.
Pimonlask Rodpitake lék 18
holurnar á 104 höggum án forgjafar. Önnur varð Kristín
Karlsdóttir á 110 höggum og
þriðja varð Bjarney Guðmundsdóttir á 117 höggum.
Þær eru allar félagar í GÍ. Með
forgjöf sigraði Kristín Karlsdóttir á 80 höggum, önnur varð

Styrkúthlutun
úr arfsjóði

Hestamenn! Til sölu er 5 vetra
jörp meri og 4 vetra hestur sem
er undan Gusti frá Hóli. Uppl.
gefur Guðrún í síma 894 8243.
Til sölu er lítið einbýlishús á eyrinni á Ísafirði, með fallegum garði
og frábæru útsýni. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 866 5304.
Til sölu eru fjögur 15" nagladekk
(31x10) og fjögur 15" sumardekk (215x60). Upplýsingar í
síma 899 3081.
Óska eftir góðu og fallegu píanói.
Uppl. í síma 849 8694.
Til sölu er Toyota touring árg.
1990, ekinn aðeins 140 þús.
km. Dekurbíll í toppstandi. Uppl.
í síma 690 1780.
Til sölu er Browning A5 light,
hálf sjálfvirk haglabyssa. Lítur
vel út. Upplýsingar í símum 456
4324 eða 846 7479.
Til sölu er frystikista í góðu standi.
Verð kr. 12 þús. Einnig 15 feta
skekta, súðbirgt úr furuborðum.
Uppl. í síma 456 3663.
Óska eftir 2ja strokka Saab vél.
Má vera biluð. Upplýsingar í
síma 456 6188.
Vegna flutnings er til sölu ársgamalt 16" Trek barnahjól fyrir 4-6
ára. Uppl. í síma 456 4114.

Verðlaunahafar á mótinu. Ljósmynd: GÍ.
Pimonlask Rodpitake á 81
Veitt voru nándarverðlaun
höggi og Bjarney Guðmunds- á fjórum brautum. Á 6. braut
dóttir varð þriðja á 83 höggum. fékk Jóhann Króknes Torfason
verðlaunin er hann fór holu í
höggi. Haraldur Jón Jóhannesson fékk nándarverðlaun á 7.
braut, Einar Valur Kristjánsson á 15. braut og Kristinn
Kristjánsson á 16. braut.

Styrktarfélag fatlaðra Vestfjörðum auglýsir eftir umsóknum úr arfsjóði bræðranna í
neðri Tungu. Úthlutað verður úr sjóðnum
tvisvar á ári, 1. október og 1. apríl.
Umsóknir ásamt rökstuðningi, þurfa að
berast sjö dögum fyrir úthlutun félagsins.
Ekki þarf sérstök eyðublöð. Styrkur þessi
er ætlaður til kaupa á innbúi og öðrum persónulegum hlutum.
Umsóknir sendist til:
Styrktarfélags fatlaðra á Vestfjörðum,
pósthólf 288, 400 Ísafirði.
Rétt til umsókna hafa allir skjólstæðingar
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Vestfjörðum.
Nánari upplýsingar gefa Guðrún í síma
456 4088 og Valdís í síma 456 5042.

Júlíus Geirmundsson ÍS 270

Fær hæstu bætur á Vestfjörðum

Jóhann Króknes Torfason fór
holu í höggi í mótinu og fékk
leikfangabíl að launum.

Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS-270 fær úthlutað 124,6 þorskígildistonnum
í bætur sem veitt er til skipa
af ýmsum ástæðum í upphafi
fiskveiðiársins. Helstu
ástæður þess að skip á Vestfjörðum fá bætur eru hrun í
innfjarðarækju- og hörpudiskveiðum.
Alls koma 1.247 þorskígildistonn í hlut skipa á

Vestfjörðum af þeim 6.124
þorskígildistonnum sem úthlutað er til þessara hluta
nú. Alls eru það 60 skip á
Vestfjörðum sem nú fá bætur í sinn hlut. Sæbjörg ST-7
fær næst mesta úthlutun,
100,5 þíg.tonn, Aldan ÍS47 fær 89 þorskígildistonn,
Örn ÍS-31 fær 85,7 tonn og
í fimmta sæti er Gunnvör
ÍS-53 sem fær 78 tonn.

STAKKUR SKRIFAR

Að horfa en sjá ekki
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Fátt hefur hrist hastarlegar upp í þjóðfélaginu en lögin um breytingu á samkeppnislögum og útvarpslögum í vor og sumar. Sjaldan hefur orðið berara að íslenskir stjórnmálamenn á vinstri kantinum geta ekki skilið á milli fjölmiðlunar og
pólitísks rétttrúnaðar. Undir yfirskini frelsis börðust fyrrum félagar úr Alþýðubandalaginu undir forystu núverandi forseta gegn því að um samkeppni fjölmiðla
giltu almennar reglur, sem öllum væru ljósar um leið og þær væru gagnsæjar og
skiljanlegar. Eftirtektarvert var hvernig alþingismenn, hvar í flokki sem þeir voru,
er umræðan stóð sem hæst og hávaðinn var mestur, röðuðust í fylkingar. Engu
skipti hvort um andstæðinga ríkisstjórnar eða meinta stuðningsmenn, eins Kristinn
H. Gunnarsson, var að ræða. Fyrrum þingmenn Alþýðubandalagsins heitins létu
mest gegn lögunum og með dyggum stuðningi fjölmiðla þeirra sem þá studdu,
Norðurljósasamsteypunnar, var áróðurinn rekinn af mikilli heift.
Þeir stuðningsmenn Samfylkingar, sem komu úr Alþýðuflokknum létu lítið
fyrir sér fara. Undantekning var þó formaðurinn Össur Skarphéðinsson, sem áður
var ritstjóri Þjóðviljans og Alþýðubandalagslimur og reyndar náinn samstarfsmaður
núverandi forseta lýðveldisins, áður en Össur söðlaði um og gekk í Alþýðuflokkinn.
Þögn gömlu kratanna hrópaði hærra en hávaðinn í fyrrum Alþýðubandalagsfólkinu.
Nú verður fróðlegt að fylgjast með því hvað ,,Alþýðubandalagið sáluga” segir um
kaup Símans á Skjá Einum. Það ætti að verða landsbyggðinni fagnaðarefni að nú
skapast möguleiki á því að dreifa blessuðu sparkinu um allt land með styrk Símans. En miðað við umræður á morgunvaktinni í Ríkisútvarpinu á mánudaginn var,
má búast við gagnrýni á þessi kaup. Síminn er að mestu í eigu ríkisins, en er hluta-

félag með aðild nokkurra annarra, sem eiga milli 2 og 3 prósent í félaginu. Eitt er
þó ljóst, að þó ríkið eigi félagið nánast því að öllu leyti, er það hlutafélag, sem
lýtur öðrum lögmálum en ríkisrekstur.
Óðinn Jónsson spurði Sturlu Böðvarsson, ráðherra og fyrsta þingmann Norðvesturkjördæmis, ítrekað hvort rétt væri að ríkisfyrirtæki stæði í slíkum kaupum.
Var eins og hann áttaði sig ekki á því að hlutverk samgönguráðherra er ekki að
segja fyrir verkum í hlutafélögum úti í bæ. Það getur ráðherrann ekki. Síminn lýtur sérstakri stjórn, sem ráðherra lýsti fullu trausti á. Hið eina sem ráðherra getur
gert að óbreyttu eignarhaldi Símans er að losa sig víð núverandi stjórn á næsta
aðalfundi. En það gerist vart miðað við ummæli hans á morgunvakt Ríkisútvarpsins.
Eftirtektarvert var að heyra ráðherrann lýsa þeirri von sinni að víðtækt samstarf
næðist um stafræna fjölmiðlun á Íslandi. Um það hafði Óðinn miklar efasemdir,
ef rétt var skilið.
Alþingi kemur saman eftir rúmar þrjár vikur. Þá verður komin ný ríkisstjórn og
nýr forsætisráðherra. Fróðlegt verður að sjá hvort ræður hefjist utan dagskrár um
lög á fjölmiðla og hverjir muni eiga upptökin ef af verður. Það skal endurtekið hér
að eftir nokkur ár mun enginn hugsandi maður skilja það undarlega ástand sem
blossaði upp þegar ræddur var lagarammi um fjölmiðla og fjölmiðlun. Reyndar
voru lög sett, en forseti lýðveldisins greip til þess ráðs að synja þeim staðfestingar
og þau voru síðan numin úr gildi af Alþingi sjálfu. Þá skapaðist á ný grundvöllur
fyrir kaupum Símans á Skjá Einum. Svona snúast málin á Íslandi.
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Gunnar Atli Gunnarsson skipuleggur umfangsmikla góðgerðatónleika

Sá yngsti í bransanum
Gunnar Atli Gunnarsson á Ísafirði hefur mikinn
áhuga á tónlist, sem ekki
er óvanalegt fyrir dreng á
hans aldri. En það sem er
óvenjulegt er að hann
hefur komið að skipulagningu fjölda tónleika og
hefur verið kallaður yngsti
umboðsmaður tónlistarbransans á Íslandi. Það
fannst hinni gamalreyndu

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðvestan 5-10 m/s og
skúrir en bjartviðri austanlands. Hægari vindur
og léttir heldur til vestanlands síðdegis. Hiti 8-16
stig, hlýjast austantil.
Horfur á föstudag:
Suðlæg átt og væta öðru
hverju, einkum sunnanog vestantil. Hiti breytist
lítið.
Horfur á laugardag:
Suðlæg átt og væta öðru
hverju, einkum sunnanog vestantil. Hiti breytist
lítið.
Horfur á sunnudag:
Austlæg átt, skýjað með
köflum og dálítil væta
suðvestantil. Heldur svalara í veðri.

Kirkjustarf
Hnífsdalskapella:
Messa á sunnudag
kl. 11:00. Fermingarbörn
mæti til skráningar.
Kvennakórinn syngur
undir stjórn
Huldu Bragadóttur.

Spurningin
Hyggstu nýta þér hin
nýju fasteignalán
fjármálafyrirtækjanna?
Alls svöruðu 353.
Já sögðu 87 eða 25%
Nei sögðu 170 eða 48%
Veit ekki sögðu
96 eða 27%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

og heimsfrægu hljómsveit
Deep Purple að minnsta
kosti mjög furðulegt.
Gunnar Atli hitti þá félagana í sumar þegar
hann var að vinna að tónleikum þeirra fyrir tónlistarfyrirtækið Concert.
Fyrir stuttu hafði fulltrúi
Stöðvar 2 samband við
Gunnar Atla og bað hann
um aðstoð við áheyrnarpróf varðandi Idol-keppnina sem verður á Ísafirði
14. september. Um þessar
mundir stendur hann í
ströngu við að undirbúa
góðgerðatónleika sem
haldnir verða á laugardag
til styrktar Krabbameinsfélaginu Sigurvon. Þar
munu koma fram margar
af skærustu stjörnum
landsins í dag, meðal annars stúlknahljómsveitin
Nylon og Stjörnuleitarstjarnan og sjóarinn Kalli
Bjarni.
– Hvernig kom það til
að 15 ára strákur fór út í
það að skipuleggja
stórtónleika?
„Það byrjaði nú allt með
því að ég gerðist umboðsmaður hljómsveitarinnar
Apollo, sem ég er enn. Ég
sá um Írafárstónleika fyrir
KFÍ sem voru haldnir 22.
febrúar í fyrra. Eftir það
stóð ég einnig að góðgerðatónleikum og þá
voru hjólin byrjuð að snúast. Það eru bara þrjár
umboðsskrifstofur sem sjá
um allar hljómsveitir á
Íslandi, þannig að það er
ekki mikið mál að bóka
hljómsveitirnar. Aðalvinnan er að skipuleggja tónleikana sjálfa. Varðandi
góðgerðatónleikana fyrir
Krabbameinsfélagið
Sigurvon sem haldnir
verða núna á laugardaginn, þá gengum ég
og vinur minn Halldór
Smárason, sem aðstoðar
mig, í fyrirtæki og báðum
um styrki. Það eru 17
fyrirtæki á Ísafirði sem
styrkja tónleikana og þess
vegna verða þeir mjög
flottir. Á þeim koma fram
Nylon og Kalli Bjarni en
Tvíhöfðar verða kynnar.
Að auki koma fram þrjár

> RÚV: 11. sept.

kl. 21:50

Fylkið
Bíómyndin Fylkið eða Matrix gerist í náinni framtíð. Tölvuþrjóturinn Neó kemst
að því að sitthvað er bogið við veruleikann sem hann lifir í og að þar ráða dularfull öfl ferðinni. Neó gengur í lið með
uppreisnarfólkinu Morfeusi og Trinity
og saman reyna þau að ráða niðurlögum
hinna illu afla. Aðalhlutverk leika
Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carri-Ann Moss og Hugo Weaving.
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af stærstu unglingahljómsveitum landsins, Svitabandið, Búdrýgindi og
Amor, í bland við vestfirskar hljómsveitir. Tónleikarnir verða því mjög umfangsmiklir. Að fá að
vinna með Einari Bárðarsyni eru forréttindi en
hann hefur ákveðið að
slást í för með Nylonflokknum hingað vestur
11. september til sjá
hvernig tónleikarnir
ganga. Það þarf að huga
að mörgu varðandi svona
tónleika, eins og húsnæði,
hljóðkerfi og fleira. Það er
allavega meira mál en ég
hélt.
Ég hugsa mér að ég
leggi tónleikahald fyrir
mig. Nú þegar ég er
kominn með smávegis
reynslu finnst mér mjög
skemmtilegt að vinna við
þetta þó að það geti líka
verið erfitt. Ég var að að-

stoða Einar Bárðarson hjá
Concert í sumar við að
setja upp tónleika Deep
Purple og þá unnum við
oft 16 tíma á dag. Það var
samt mjög gaman að taka
þátt í því. Það byrjaði með
því Einar hringdi í mig
viku áður en forsala á
miðum fyrir tónleikana
hófst hérna á Ísafirði og
bað mig um að aðstoða
við hana. Í framhaldi af
því bauð hann mér að
koma til Reykjavíkur og
vinna við tónleikana. Það
leiddi til þess að Einar bað
mig um að koma aftur og
vinna með hljómsveitinni
Nylon. Þá fór ég til dæmis
með hljómsveitinni í
Galtalæk, á Akureyri og
Sauðárkrók um verslunarmannahelgina.“

Hefur enga hæfileika á hljóðfæri!

> Stöð 2: 11. sept.

kl. 21:10

Riddarar frá Shanghai
Riddarar frá Shanghai er spennumynd á laufléttum nótum. Tvíeykið
Chon Wong og Roy O Bannon snýr
bökum saman á nýjan leik. Chon á um
sárt að binda, faðir hans var myrtur
og kappinn leitar hefnda. Leikurinn
berst til London og félagarnir tefla á
tvær hættur og eltingarleikurinn tekur á sig ýmsar myndir. Aðalhlutverk
leika Jackie Chan og Owen Wilson.

– Ertu yngsti umboðsmaður Íslands?
„Ég veit það nú ekki en
ég held að ég sé yngsti
tónleikahaldarinn. Ég hef
gífurlegan áhuga á tónlist
og þar sem ég kann ekki
að spila á hljóðfæri fæ ég
útrás fyrir tónlistareðlið á
þennan hátt. Ég held að
ég muni aldrei snerta á
hljóðfæri framar“, segir
Gunnar Atli og hlær. „Ég
hef enga tónlistarhæfileika á því sviði, ég held
að það sé alveg á hreinu.
Stundum verður maður
þreyttur á þessu en þegar
búið er að bóka hljómsveitirnar er ekki aftur
snúið og maður verður
bara að harka af sér. Sigurvonartónleikarnir eru
hugmynd sem vinkona
mín fékk í fyrra og nú
erum við að hrinda henni
í framkvæmd. Um er að
ræða mjög verðugt

> Sýn: 11. sept.

málefni og því er gaman
að geta gert því góð skil.
Þegar um góðgerðatónleika er að ræða er best
að hringja í tónlistarmennina sjálfa. Þeir eru
oft gjarnari á að gefa
vinnuna sína heldur en
umboðsmennirnir sem
gefa oftast hærra verð.“
– Er nokkur tími fyrir
félagslíf hjá þér?
„Já, strákarnir í Apollo
eru mínir bestu vinir og
hafa verið mikið að aðstoða mig við tónleikana
þannig að ég hef mikið
verið að vinna með þeim.
Annars er ég nú ekkert að
vinna allan sólarhringinn
eða neitt þannig og mér
finnst ég eiga gott og
nægilegt félagslíf.“
– Færðu borgað fyrir
störf þín?
„Þegar ég hef verið að
vinna fyrir Concert, þá hef
ég fengið borgað, en ann-

kl. 19:55

Spænski boltinn á fullri ferð
Margir af bestu knattspyrnumönnum heims leika á Spáni.
Lið Real Madrid er stjörnum
prýtt en konungsliðið bætti
m.a. tveimur enskum köppum í sinn stóra hóp í sumar.
Þetta eru Michael Owen og
Jonathan Woodgate sem eiga örugglega eftir að birtast
íslenskum áhorfendum oft í vetur. Af leikjum helgarinnar
eru þessir helstir: Deportivo - Osasun og R. Madrid - Numancia
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tæki, eins og til dæmis við
Van Morrison tónleikana,
afmælistónleika Grafíkur
og fleira. Það er því
ákveðið að ég fari suður
nokkrar helgar í vetur og
aðstoði við tónleika.“
– Hvernig leggst þetta í
foreldra þína?
„Þetta leggst bara vel í
þau. Þau hafa stundum
áhyggjur af því að álagið
sé of mikið fyrir mig en
þau styðja vel við bakið á
mér. Þetta var ekki skipulagt að ég færi út í þetta
allt, eitt leiddi af öðru og
þetta er útkoman. Ég
væri aldrei kominn svona
langt nema af því að ég á
góða að, eins og vin
minn Halldór Smárason,
systur mína Hafdísi Gunn-

ars hef ég oftast verið að
sinna góðgerðatónleikum
og þá fæ ég að sjálfsögðu
ekki borgað fyrir vinnu
mína. En allt er þetta
mjög góð reynsla og þá
sérstaklega að vinna fyrir
Einar Bárðarson og
Concert. Þau gerast nú
varla betri tækifærin en
það fyrir þá sem hafa
áhuga á að vinna við tónleikahald. Það er frábært
að vinna með Einari og
þeim hjá Concert, því að
það er ekki fyrirtæki sem
er að hugsa um hvernig
tónleikarnir komi út fjárhagslega heldur hvernig
fólki líður á tónleikunum
og að allt fari vel fram. Ég
mun eitthvað halda áfram
að vinna fyrir það fyrir-
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arsdóttur og foreldra
mína.“

Deep Purple
vantrúaðir
– Hvernig var að hitta
meðlimi hinnar heimsfrægu hljómsveitar Deep
Purple?
„Það var náttúrlega
mjög gaman. Og eiginlega
líka fyndið. Þeir áttu bágt
með að trúa að ég hefði
verið að halda tónleika
með Mínus, þar sem þeir
könnuðust við þá, og fóru
að hlæja þegar þeim var
sagt það.“
– Hvernig viðbrögð
færðu vanalega þegar þú
ert að reyna skipuleggja

tónleika?
„Á Ísafirði þekkja mann
flestir. Það má segja að
allir þekki alla í svona litlu
samfélagi og það er
ekkert vandamál þar. En
það var dálítið skrítið að
hringja út fyrir Concert.
Fólk var oft
mjög undrandi.“
– Er mikill markaður fyrir tónleika á Íslandi eða
þarftu að fara til útlanda
til að „meika það“?
„Það er markaður fyrir
stórtónleika á Íslandi, það
hefur alveg sýnt sig. Það
er vanalega uppselt á
stóru tónleikana. Ég fer
kannski út í skóla en ég
held að ég nái nú ekki
alveg svo langt að fara út
í bransann erlendis. Það

er allavega ekki inni í
myndinni. Annars var ég
að byrja í Menntaskólanum á Ísafirði og það er
fyrst á dagskrá að útskrifast úr honum.“
– Ertu ekki smeykur um
að vinnan eigi eftir að
bitna á náminu?
„Nei, alls ekki. Þetta er
bara spurning um að
skipuleggja tímann nógu
vel. En því er alls ekki
þannig farið að ég sitji við
tölvuna allan daginn að
svara tölvupósti eða eitthvað þannig“, segir
Gunnar Atli, sem er á leið
í fótbolta þegar viðtalinu
lýkur.
– thelma@bb.is

Sælkeri vikunnar
er Lilja Ósk Þórisdóttir í Súðavík
ATVINNA
Laust er til umsóknar tímabundið
starf stuðningsfulltrúa í bekk skólaárið 2004-2005. Um er að ræða u.þ.b.
50% starf fyrir hádegi.
Umsóknum skal skila til skólans eigi
síðar en 17. september nk. Skólastjóri
veitir frekari upplýsingar.
Skólastjóri.

Atvinna
Óskum eftir bifvélavirkja eða manni vönum viðgerðum á bifreiðaverkstæði okkar.
Nánari upplýsingar í síma 456 4580 og
456 3800.

Subaru Forrester
Til sölu er Subaru Forrester árg. 1998.
Ásett verð kr. 1.000.000.Uppl. í síma 895 8270.
> Stöð 2: 12. sept.

kl. 19:45

Ótrúlegt hugarafl
Undramaðurinn snýr aftur á
Stöð 2 í kvöld. Bretinn Darren Brown er hvorki sjónhverfingamaður né sjáandi
en samt engum líkur. Hann
getur lesið hugsanir fólks en
segist ekki gæddur yfirnáttúrulegum hæfileikum. Gagnrýnendur eiga vart orð til að
lýsa snilli Browns og það eigum við ekki heldur. Snillingurinn heldur uppteknum hætt í nýrri þáttaröð.
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Kjúklingaréttur og
karamellukaka

5-6 kjúklingabringur
salt
svartur pipar
1 msk paprikuduft
4-5 msk ólífuolía
250 g sveppir
1 laukur
1 græn paprika
1 rauð paprika
1 zucchini
200 g belgbaunir
8-10 meðalstórar kartöflur
400 g niðursoðnir tómatar
1 tsk timjan
1 ½-2 dl grænmetissoð
(vatn og teningar)
180 g hrein jógúrt
2-3 hvítlauksrif
salt og pipar eftir smekk
safi úr einni sítrónu
Kryddið kjúklinginn með
salti, pipar og paprikudufti
og steikið í olíu á pönnu.
Setjið í eldfast mót.
Skerið grænmetið gróft,
flysjið kartöflur og skerið í
bita og létt steikið á pönnu.
Tómatarnir maukaðir í matvinnsluvél og síðan bætt á
pönnuna ásamt grænmetissoðinu. Blöndunni hellt yfir
kjúklinginn í mótinu og það
síðan sett í ofn við 180° C í
30-40 mín.
Merjið hvítlaukinn. Blandið saman jógúrt, hvítlauk,

SkjárEinn:
Laugardagur 11. sept.:
Kl. 11:40 – Enski boltinn:
Aston Villa – Chelsea.
Kl. 14:00– Enski boltinn:
Fulham – Arsenal
Kl. 16:10 – Enski boltinn:
Portsmouth – Crystal P.
Sunnudagur 12. sept.:
Kl. 12:55 – Enski boltinn:
Leikur óákveðinn.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Tottenham – Norwich
Mánudagur 13. sept.:
Kl. 22:30 – Enski boltinn:
Charlton – Southampton
Sýn:
Þriðjudagur 14. sept.:
Kl. 18:30 – Meistaradeildin:
Arsenal – PSV.
Kl. 21:10 – Meistaradeildin:
PSG – Chelsea.
Miðvikudagur 15. sept.:
Kl. 18:30 – Meistaradeildin:
Liverpool – Mónakó.
Kl. 21:10 – Meistaradeildin:
Lyon – Manchester Utd.
Canal+ Norge:
Laugardagur 11. sept.:
Kl. 11:45 – Enski boltinn:
Aston Villa – Chelsea
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Bolton – Man. Utd.
Kl. 18:30 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Livorno

Sælkeri vikunnar býður
upp á gómsætan kjúklingarétt
með jógúrtblöndu. Einnig
lætur hún fylgja uppskrift af
brauðbollum með kotasælu
sem eru tilvaldar með réttinum. Í eftirrétt er karamellukaka sem Lilja leggur til að
borin sé fram með ís eða
rjóma.

Kjúklingaréttur

Sportið í beinni

Sunnudagur 12. sept.:
Kl. 13:00 – Ítalski boltinn:
Brescia – Juventus

Afmæli

sítrónusafa og kryddið með
salti og pipar. Hellið jógúrtblöndunni yfir mótið og berið
fram.

Brauðbollur
með kotasælu
30 g smjör
4-5 tsk þurrger
5 dl mjólk
100 g kotasæla
1 tsk salt
½ msk sykur
3 msk sesamfræ
650 g hveiti
penslið með eggi
Bræðið smjörið og setjið í
skál ásamt mjólk, geri, salti,
sykri og kotasælu. Blandið
saman sesamfræjum og hluta
af hveitinu og setjið saman
við vökvann og hrærið vel.
Látið deigið lyfta sér í 30 mín.
á hlýjum stað. Hnoðið saman
við afganginn af hveitinu.
Mótið bollur og bakið í u.þ.b.
12 mín við 225° C.

Karamellukaka
250 g smjör
1 bolli sykur
3 egg
2 bollar hveiti
1 tsk matarsódi
1 bolli döðlur, saxaðar
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100 g suðusúkkulaði, saxað
Hrærið smjör og sykur
þar til hræran verður létt
og ljós. Bætið eggjunum
út í, einu í senn og hrærið
vel á milli. Blandið saman
hveitinu og matarsódanum
út í og að síðustu döðlum
og súkkulaði. Setjið deigið
í tvö smurð mót og hveitistráð klemmuform. Bakið
við 175° C í 30-40 mín.
Kælið.

Karamellukrem
2 dl rjómi
120 g sykur
2 msk síróp
30 g smjör
1 tsk vanilludropar
Setjið rjóma, sykur og
síróp í pott og látið sjóða
og hrærið stöðugt í. Þetta
er orðið hæfilega þykkt er
far myndast eftir sleifina.
Bætið smjöri og vanillu út
í og látið kólna. Hellið
karamellukreminu yfir
kökubotnana meðan það
er ylvolgt.
Ég skora á Oddný Bergsdóttur í Súðavík til að
vera næsti matgæðingur.

Í tilefni ef fimmtugsafmæli
mínu laugardaginn 11. september, tökum við hjónin á
móti ættingjum og vinum frá
kl. 20 á afmælisdaginn í Víkurbæ. Hlakka til að sjá ykkur!
Jensína Ólöf Sævarsdóttir.

Afmæli

Ásthildur Cesil Þórðardóttir,
garðyrkjustjóri Ísafjarðarbæjar verður sextug laugardaginn 11. september nk. Eiginmaður hennar, Elías Skaptason, varð sextugur 18. júní
sl. Hjónin hafa ákveðið að
halda upp á sameiginlegt 120
ára afmæli sitt í Frímúrarasalnum á Ísafirði, nk. laugardag frá kl. 18. Eru ættingjar,
vinir og vinnufélagar hjartanlega velkomnir.
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Krefjast fimmtíu milljóna
fyrir færslu birgðastöðva
Olíufélögin Olíudreifing
ehf. og Skeljungur hf. hafa
lýst sig reiðubúin til þess að
færa olíubirgðastöðvar sínar
frá Suðurgötu greiði Ísafjarðarbær þann kostnað sem þau
hafa áætlað að verði um 50
milljónir króna. Þetta kemur
fram í bréfi Harðar Gunnarssonar framkvæmdastjóra Olíudreifingar til bæjarstjórans á
Ísafirði. Sem kunnugt er frestaði bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
til haustsins að taka endanlega

ákvörðun um framtíðarstaðsetningu birgðastöðva.
Í bréfi Harðar er það ítrekað
að félögin séu ekki á móti því
að birgðastöðin verði flutt að
Suðurtanga í stað þess að
byggt verði upp við Suðurgötu. Þá segir í bréfinu:
„Ástæðan fyrir áður fram
kominni ósk okkar um viðbótarlóð við Suðurgötu er fyrst
og fremst fram komin vegna
þess að við teljum það vera
ódýrari framkvæmd að koma

þeirri stöð í fullkomið ástand
heldur en að flytja stöðina á
nýjan stað t.d. á Suðurtanga.
Jafnframt er það til óhagræðis
að missa möguleika til beinna
dælinga í skip eins og nú er
við innri höfnina.“
Um kostnað við tilfærslu
birgðastöðvar segir í bréfinu:
„Samkvæmt meðfylgjandi
útreikningum sem m.a. byggðir eru á reynslutölum við sambærilegar framkvæmdir er gert
ráð fyrir að mismunur á ofan-

greindum framkvæmdum sé
um 50 milljónir króna. Olíudreifing ehf. og Skeljungur hf.
eru fyrir sitt leyti tilbúin að
ganga til samninga um flutning stöðvarinnar að því gefnu
að bærinn greiði þennan mismun. Að öðrum kosti ítreka
félögin fyrirspurn sína um viðbótarlóð undir birgðastöð félaganna við Suðurgötu.
Á fundi bæjarráðs var afgreiðslu málsins frestað þar
sem beðið er frekari gagna.

Elísabet Gígja Steingrímsdóttir 8 ára með 5 punda maríulax úr Langadalsá. Mynd: Grétar Sigurðsson.

Ævintýraleg veiði

Sólsetur í Súgandafirði
Ljósmynd: Páll Önundarson.

Veiði í Langadalsá í Ísafjarðardjúpi hefur heldur betur tekið kipp eftir að loksins
komu dropar úr lofti. Um þarsíðustu helgi veiddust í ánni
70 laxar á þrjár stangir á rúmum þremur dögum. Eru nú
komnir á þriðja hundrað laxar
á land en í fyrra veiddust 150
laxar.
Steingrímur Einarsson,
rennismiður á Ísafirði var
einn hinna fengsælu veiðimanna á dögunum. Hann seg-

ir veiðina hafa verið mikið
ævintýri. „Þetta var frekar
vænn fiskur og sá stærsti var
6,5 kg. Fiskurinn sem veiddist framan af sumri var í
smærri kantinum en um leið
og vatnið jókst í ánni fór sá
vænni að veiðast“.
Veiði í Laugardalsá hefur
verið stöðug og góð í sumar
og eru komnir á land 520
laxar úr ánni og 30 úr vatninu
í sumar. Í fyrra veiddust alls
350 laxar í ánni. – hj@bb.is

Tvær lóðir undir bensínstöðvar boðnar út
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar telur heppilegast að efnt
verði til útboðs á tveimur lóðum undir bensínstöðvar á Ísafirði og að í útboðsgögnum
verði reynt að tryggja virka
samkeppni í eldsneytissölu.
Þetta kemur fram í bréfi nefnd-
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arinnar til bæjarstjórans á Ísafirði. Bréfið sendi nefndin að
loknum fundi sínum þann 25.
ágúst í kjölfar þess að bæjarráð
óskaði umsagnar nefndarinnar
við umsóknum fjögurra olíufélaga um lóð undir bensínstöð
á Ísafirði. Sem stendur er að-

eins ein lóð til reiðu til slíkrar
byggingar samkvæmt gildandi
skipulagi. Til þess að hægt
væri að fullnægja eftirspurn
eftir lóðum nefnir umhverfisnefnd eftirfarandi staðsetningar:
Við birgðastöðina neðan
Mjósunda, ef lóðarhafar
treysta sér til að koma þar fyrir
stöð sem stenst kröfur. Við
Sindragötu við Ísinn. Á Skeiði
ofan við Ljónið sbr. skipulag.
Á Skeiði neðan vegar til móts
við kyndistöð Orkubús Vestfjarða. Á Skeiði á horninu milli
Vestfjarðavegar og Djúpvegar. Ef núverandi birgðastöð
neðan Mjósunda verður færð

gæti ný bensínstöð líklega
komist fyrir hjá nýrri birgðastöð að því er segir í bréfi
nefndarinnar.
Einnig nefnir umhverfisnefnd í bréfinu þann möguleika að bjóða upp á eina eða
tvær lóðir og efna til útboðs
meðal umsækjenda. Telur
nefndin að með því væri hægt
að setja ýmis skilyrði svo sem
að ætíð verði sama verð á eldsneyti í viðkomandi stöð og
lægst er í Reykjavík. Einnig
mætti að sögn nefndarinnar
setja fram kröfur um þvottaplan, loftpumpu og ryksugu.
Í bréfinu bendir nefndin á
að hafnarstjórn og umhverfis-
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Fyrirhugað er að reisa bensínstöð á Skeiði á Ísafirði.
nefnd séu sammála um að Eyrinni og hina á Fjarðarsvæðleyfa ekki tanka nema þeir séu inu. Þá telur nefndin brýnt að
grafnir í jörðu.Í niðurlagi bréf- við gerð útboðsgagna verið
sins er sagt að niðurstaða um- reynt að tryggja samkeppni í
ræðna í umhverfisnefnd hafi eldsneytissölu en ekki kemur
verið sú að heppilegast væri fram í bréfinu með hvaða hætti
– hj@bb.is
að bjóða út tvær lóðir, aðra á það er hægt.

