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Á fundi félagsmálanefndar
Ísafjarðarbæjar á dögunum
var lagt fram bréf frá Ingi-
björgu Maríu Guðmundsdótt-
ur, forstöðumanni Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarð-
arbæjar, varðandi rekstur
þjónustudeildar fyrir aldraða
á Hlíf. Í bréfinu er lagt til, og
það stutt tölulegum upplýs-
ingum frá fjármálstjóra bæj-
arins, að þjónustudeild Hlífar
verði lögð niður í áföngum
þar sem rekstur hennar hefur

verið Ísafjarðarbæ mjög dýr
vegna lágra daggjalda. Dag-
gjöld eru greidd með hverjum
vistmanni og greiðir ríkið þau.
Miðast gjaldið við þann flokk
sem þjónustan lendir í en Ingi-
björg segir í bréfi sínu að sú
þjónusta sem veitt er á þjón-
ustudeildinni sé mun meiri og
betri en ætla má miðað við
þann flokk sem deildin er sett
í af ríkinu.

Deildin er skilgreind af rík-
inu sem þjónusturými, og

miðast það við að létta undir
heimilishaldi viðkomandi.
Kemur fram í bréfi Ingibjargar
að þjónusta á deildinni sé veitt
mun meiri þjónusta en lög
gera ráð fyrir og skyldur sveit-
arfélagsins ná yfir. Reynt
hefur verið að fá endurskil-
greiningu á deildinni með það
fyrir augum að fá hærri greið-
slu frá ríkinu en það hefur
ekki tekist. Vegna þess hús-
næðis sem deildin er í er ekki
mögulegt að fá deildina skil-

greinda sem hjúkrunarheimili,
staðlar ríkisins leyfi það ekki.

Stefnt er að því að byggt
verði hjúkrunarheimili fyrir
aldraða á Ísafirði og er kveðið
á um það í málefnasamningi
meirihlutans í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar og undirbúnings-
nefnd um byggingu hjúkrun-
arheimilis hefur verið mynd-
uð. Í bréfi Ingibjargar segir að
ítrekað hafi berið reynt að fá
framlag ríkisins hækkað, bréf
rituð til fjárlaganefndar sem

ekki hafa borið erindi sem erf-
iði. Ingibjörg leggur til við
félagsmálanefnd að hætt verði
að taka inn nýja einstaklinga
á deildina og þannig verði
deildinni lokað í áföngum eftir
því sem íbúum hennar fækkar.
Sem mótvægi við skerta þjón-
ustu á þjónustudeild er lagt til
að bærinn efli heimaþjónustu
við aldraða.

Lagt var til á fundinum að
komið verði á fundi þar sem
málið yrði rætt frekar.

Lagt til að þjónustudeild dvalar-
heimilisins á Hlíf verði lögð niður

Vestfirðir

Atvinnulaus-
um fækkar
Vestfirðingar hafa ekki

verið færri á atvinnuleys-
isskrá um árabil. Nú eru
37 skráðir atvinnulausir
en voru 62 um miðjan júlí,
að því er fram kemur á
vef Vinnumálastofnunar.

Karlmennirnir eru þrír
og konurnar eru sem fyrr
í meirihluta og eru 34
talsins. Atvinnuleysistöl-
ur hafa sveiflast upp og
niður frá því fyrir áramót
en um miðjan febrúar
voru 73 á skrá. Var það
töluverð fækkun frá því í
byrjun árs þegar 99 manns
voru skráðir atvinnulaus-
ir. Þá voru 102 á skrá yfir
atvinnulausa á Vestfjörð-
um fyrir áramót. Á vef
Svæðisvinnumiðlunar Vest-
fjarða eru auglýst 23 störf,
alls 37 stöður, í boði í
ýmsum geirum. Eins og
greint var frá hér í blaðinu
fyrr í sumar eru Vestfirð-
ingar eru nokkuð undir
landsmeðaltali í launum.

– thelma@bb.is

Réttað var í Bolungarvík síðastliðinn laugardag, og mun hafa verið fjölmennt í réttunum þó sjálfu fénu fari fækkandi
eftir því sem árin líða. Meðal þeirra sem mættu í réttirnar voru starfmenn Íslandssögu á Suðureyri, en rúta flutti þá til
og frá Bolungarvík. Fyrir leit fór fram í Syðridal, Hólslandi, Óslandi, Skálavík, Hlíðardal, Tungudal og Stigahlíð.
Reiknað er með því að síðari leit fari fram einhvern tímann á næstu tveimur vikum. „Það er sannarlega mikið sjónarspil
að sjá féð rekið til réttar og einstök upplifun fyrir börn og foreldra að taka þátt eða fylgjast með“, segir á vef bæjarfé-
lagsins. Þá var haldinn réttardansleikur um kvöldið. Meðfylgjandi mynd frá réttunum tók Þorsteinn J. Tómasson.
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Stefnt er að því að út-
sýnisflug yfir Kárahnjúk-
asvæðið verði í boði
sunnudaginn 1. október
og er áhugi er fyrir því að
fylla flugvél sem færi frá
Ísafirði. Beint flug ásamt
hálftíma hringsóli yfir
svæðinu kostar um 20
þúsund krónur á mann
með Fokker eða nýju
Dash flugvél Flugleiða.

Þeir sem hafa áhuga á
að taka þátt geta skrifað
sig á lista sem liggur
frammi í Hamraborg eða
sent póst á hamraborg
@heimsnet .is. Þar er
jafnframt hægt að fá nán-
ari upplýsingar.

Flug yfir
Kárahnjúka

Nýr leikmaður hjá KFÍ,
Robert Szczerbala, er
væntanlegur til Ísafjarðar
í dag. Hann lék síðast í
pólsku úrvalsdeildinni
með Spójnia Stargard
Szczeciñski (POL) og býr
yfir talsverðri reynslu þar
sem hann er 35 ára gam-
all. Robert hefur búið á
Íslandi um nokkurt skeið
en hefur enn ekki komið
sér upp búslóð.

„Okkur langar að taka
vel á móti honum og
bjóða honum upp á mann-
sæmandi aðstöðu til bú-
setu. Af þeim sökum vild-
um við kanna hvort ein-
hverjir gætu e.t.v. átt ein-
hver heimilistæki/búnað
sem þeir mættu missa“,
segir í frétt á kfi.is. Þeir
sem vilja leggja KFÍ-
mönnum lið við þetta eru
beðnir að hafa samband
við Baldur í símum 895-
7160 og 456-5333.

Pólskur
leikmaður

til KFÍ

HG með
mestan
kvóta

Hraðfrystihúsið Gunn-
vör hf., er níunda kvóta-
hæsta útgerð landsins
miðað við þorskígildi,
með 10.207 þíg-tonn, og
sú kvótahæsta á Vest-
fjörðum. Oddi hf. á Patr-
eksfirði er önnur kvóta-
hæsta útgerð á Vestfjörð-
um og í 27. sæti á lands-
vísu með 2.233 þíg-tonn
á yfirstandandi fiskveiði-
ári.

Þá kemur Fiskvinnslan
Kambur á Flateyri í 28.
sæti á landsvísu með
2.061 þíg-tonn. Jakob
Valgeir ehf. í Bolungar-
vík kemur þar á eftir í 30.
sæti á landsvísu með
1.803 þíg-tonn. Rekavík
ehf. í Bolungarvík er í
46. sæti með 1.016 þíg-
tonn.

Ísafjörður. Ekki var kallaður til aukafundur til að ræða málefni barnanna sem vísa átti börnum sem ekki höfðu kennitölu úr skóla.

„Reiðarslag fyrir íbúa bæjarins“
Í-listinn segir það algerlega

óásættanlegt að erlendum
börnum hafi verið meinaður
aðgangur að skólum Ísafjarð-
arbæjar og að sú málsmeðferð
hafi verið reiðarslag fyrir alla
þá íbúa Ísafjarðarbæjar sem
hafa sýnt jákvæðan vilja í
verki um að vera í fararbroddi
í málefnum nýbúa. Á fundi
fræðslunefndar Ísafjarðarbæj-
ar lét Í-listinn bóka eftirfarandi
bókun: „Þann 1. maí síðast-

liðinn er aðlögunarákvæði
laga EES frá því 2004 um
atvinnuréttindi íbúa nýrra
aðildarríkja Evrópusam-
bandssins tóku gildi urðu
þáttaskil í útgáfu atvinnuleyfa
á Íslandi. Í kjölfarið jókst mjög
fjöldi þeirra er komu til lands-
ins í atvinnuleit og óskuðu
eftir dvalarleyfi og kennitölu
á Íslandi. Biðtími eftir kenni-
tölum varð stöðugt lengri og
yfirvöld komust ekki yfir að

afgreiða kennitölur innan eðli-
legra tímamarka.

Sú ákvörðun bæjarins að
meina erlendum börnum að-
gengi að skólum bæjarfélags-
ins undir þessum sérstöku
kringumstæðum sem höfðu
skapast og reka börn úr skól-
anum sem þegar höfðu hafið
skólagöngu er algerlega
óásættanlegt. Það var ekki
kallaður til aukafundur fræð-
slunefndar til að ræða málið

og það kom ekki fyrir á
fræðslunefndarfundi þann 15.
ágúst 2006.

Þegar unnið er að málefnum
er varða einstaklinga og reglur
stangast á er ljóst að mannúð-
arlög hafa meira vægi en önn-
ur lög. Þó full þörf sé á að
leysa málið í heild sinni og
skýra þær verklagsreglur sem
vinna á eftir á það aldrei að
bitna á einstaklingum sérstak-
lega ekki er um börn er að ræða.

Þessi málsmeðferð er reið-
arslag fyrir alla þá íbúa Ísa-
fjarðarbæjar sem hafa sýnt já-
kvæðan vilja í verki um að
vera í fararbroddi í málefnum
nýbúa. Hingað til hefur verið
litið til þess á landsvísu hvern-
ig móttökurnar hafa verið á
Vestfjörðum samanber starf-
semi Róta, félags áhugafólks
um fjölmenningu og Fjöl-
menningarsetur.“

– thelma@bb.is

Ákvarðanir af hálfu
bæjarins ekki óeðlilegar

Meirihluti fræðslunefndar
Ísafjarðarbæjar vísar á bug
aðdróttunum um óeðlilegar
ákvarðanir af hálfu bæjarins
sé að ræða varðandi börn á
grunnskólaaldri á utangarðs-
skrá. Þetta kemur fram í svari
hans við bókun sem minni-
hlutinn, í nafni Í-listans, lét
bóka á fundi nefndarinnar.
Halldór Halldórsson, formað-
ur fræðslunefndar, Óðinn
Gestsson og Elías Oddsson
lögðu fram svohljóðandi:
bókun: 

„Undirritaðir mótmæla rang-
túlkununum sem koma fram í
bókun Í-listans. Á fundi fræð-
slunefndar hafa starfsmenn
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
útskýrt að um samræmdar
vinnureglur er að ræða á lands-

vísu og að ekki hafði verið
sótt um af hálfu foreldra fyrir
þau börn sem um ræðir. Vísað
er á bug aðdróttunum um
óeðlilegar ákvarðanir af hálfu
bæjarins sé að ræða. Vísað er
til bréfs Útlendingastofnunar
dags. 11. sept. þar sem fram
kemur að stofnuninni hafi enn
ekki borist umsóknir um dval-
arleyfi fyrir umrædd börn.
Undirritaðir telja nauðsynlegt
að kerfinu á landsvísu verði
breytt með hagsmuni barn-
anna í huga og vísa til þess að
Skóla- og fjölskylduskrifstofa
hafði frumkvæði að því að
benda á brotalamir í kerfinu
með bréfi dags. 10. ágúst s.l.“

Á fundinum var einnig lögð
fram greinargerð forstöðu-
manns Skóla- og fjölskyldu-

skrifstofu þar sem farið var
yfir aðdraganda og ferli í
tengslum við inntöku barna í
skóla og bréf sem sent var
ýmsum aðilum þann 10. ágúst.
sl. til að vekja athygli á börn-
um á Íslandi sem eru á utan-
garðsskrá. „Þessi börn virðast
engin réttindi hafa á Íslandi,
þau hafa takmarkaða mögu-
leika á almennri aðlögun að
samfélaginu af því þau verða
ekki fullgildir meðlimir þess
án skólagöngu og lenda því
milli skips og bryggju í lífinu
ef ekkert er að gert. Það eru
sjálfsögðu mannréttindi allra
barna að þau geti verið vikri
þátttakendur í því samfélagi
sem þau búa í. Í dag er staðan
þannig að börn geta verið á
utangarðsskrá á Íslandi, búið

hér en án þess að hafa rétt
skólagöngu eða annarra atriða
vegna stöðu/skráningar sinn-
ar. Þessu þarf að breyta“, segir
í bréfi Ingibjargar Maríu Guð-
mundsdóttur forstöðumanns
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar.

Einnig var lagt fram bréf
frá útlendingastofnun þar sem
verklag stofnunarinnar og
hlutverk innflytjenda er skýrt.
Þar kemur einnig fram að þeg-
ar Útlendingastofnun barst
listi með nöfnum þeirra barna
sem ekki höfðu fengið skráð
lögheimili sitt í Ísafjarðarbæ
en hefðu átt að hefja skóla-
göngu sína í haust kom í ljós
við nánari athugun að ekki
hafði verið sótt um dvalarleyfi
fyrir 6 af þessum 7 börnum.

Sú lagaskylda hvílir á foreldr-
um sem eru ríkisborgarar
EES-ríkja að sækja um dvalar-
leyfi fyrir börn sín, sé ætlun
þeirra að dvelja hér á landi
lengur, en í 3 mánuði.

Enn fremur var lagt fram
móttökuferli nýbúa en það eru
þær verklagsreglur sem unnið
hefur verið eftir undanfarin ár
og koma frá nýbúaráðgjafa.

– thelma@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Nýr sparkvöllur hefur
hefur verið settur upp í

Holtahverfi og hefur hann
verið mikið notaður af

börnum í hverfinu. „Það
eru allir eru rosalega

ánægðir. Krakkarnir hafa
notað þetta mikið og svo

fannst öllum framkvæmd-
in heppnast vel“, segir

Svavar Þór Guðmundsson,
sem á sæti í stjórn íbúa-

samtaka Holtahverfis, sem
í vor buðust til að leggja

fram vinnu og kosta hluta
framkvæmdanna ef af
þeim yrði á þessu ári.

Knattspyrnusamband
Íslands (KSÍ) sá svo um
lagningu gervigrassins.

Leiksvæðið er þó ekki til-
búið þar sem meðal annars
er eftir að ganga frá mörk-

unum, setja upp leiktæki
og tengja ljós sem stefnt er
að verði tengd tímaklukku

svo að á þeim slökkni kl.
10 á kvöldin. „Þegar búið

er að reka niður síðasta
naglann og völlurinn alveg

tilbúinn munu KSÍ-menn
koma vestur og opna hann

með pompi og prakt. Það
er engin dagssetning kom

á það ennþá“, segir
Svavar. Sparkvöllurinn er

18 x 33 metrar að stærð.
Íbúasamtökin leggja fram

vinnu og tæki að verðmæti
2,6 milljónir króna. Auk

þess kemur 7,5 milljón
króna framlag frá bænum. Nýi sparkvöllurinn er glæsilegur.

Nýr sparkvöllur í Holtahverfi vel nýttur
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Ísafjarðarhöfn í 16. sæti yfir
kvótahæstu heimahafnirnar

Alls eru 7.470 þorskígildis-
tonn á bátum við Ísafjarðar-
höfn á yfirstandandi fiskveiði-
ári, og er hvergi jafn mikill
kvóti á Vestfjörðum. Þessi
tonnafjöldi setur Ísafjarðar-
höfn í 16. sæti yfir kvótahæstu
heimahafnir landsins, en höfn-
in var í því 14. í fyrra með

7.953 þorskígildistonn. Bol-
ungarvík hefur fært sig upp
um eitt sæti, úr því 20. í 19.
sæti, og er með 6.078 þíg-
tonn á miðað við 5.847 tonn í
fyrra. Hnífsdalshöfn er í 23.
sæti og færir sig sömuleiðis
upp um eitt sæti á milli ára,
með 4.124 þíg-tonn á miðað

við 4.047 þíg-tonn í fyrra.
Patreksfjörður er í sama sæti

og fyrra, því 25., með 3.791
þíg-tonn, litlu meir en í fyrra
þegar þar voru 3.876 þíg-tonn.
Þingeyri er næst vestfirskra
hafna í 36. sæti með 2.422
þíg-tonn, þá Flateyri í 37. sæti
með 2.378 þíg-tonn, Suð-

ureyri í 38. sæti með 1.851
þíg-tonn. Í 40. sæti er Tálkna-
fjörður með 1.343 þíg-tonn,
og þar næst Súðavík í 41. sæti
með 1.090 þíg-tonn. Bíldudal-
ur er í 43. sæti með 746 þíg-
tonn, Hólmavík í 48. sæti með
530 þíg-tonn og Drangsnes í
49. sæti með 513 þíg-tonn.

Alls er 7.470 þorskígildistonna
kvóti á bátum við Ísafjarðarhöfn.

Áslaug
í stjórn

Samgönguráðherra
hefur skipað Áslaugu
Alfreðsdóttur, hótelstjóra
á Ísafirði, í stjórn Ferða-
málaráðs Vestur-Norður-
landa (VNTB). Kemur
hún í stað Einars Kr. Guð-
finnssonar, sem lét af
stjórnarstörfum þegar
hann var skipaður ráð-
herra.

Í stjórninni eru þrír frá
hverju landanna þriggja;
Íslandi, Grænlandi og
Færeyjum. Af hálfu Ís-
lands eru fyrir í stjórninni
Steinn Lárusson og Magn-
ús Oddsson, sem er nú-
verandi formaður ráðsins.
Áslaug sat sinn fyrsta
fund í ráðinu fyrir viku í
Reykjavík. Frá þessu er
greint á vef Ferðamála-
stofu.     – thelma@bb.is

Brotajárnsátaki í Ísafjarðarbæ að ljúka
Eins og kunnugt er hefur

verið hreinsunarátak í gangi í
Ísafjarðarbæ síðustu vikur, en
átakið er samstarfsverkefni
Gámaþjónustu Vestfjarða,
Ísafjarðarbæjar og Hringrásar.
Brotajárnspressa Hringrásar
kom á svæðið í júlí og byrjaði
að pressa járn um mánaðar-
mótin júlí-ágúst.

Farið hefur verið vítt og
breitt um sveitarfélagið í leit
að brotajárni, og er nú unnið
að því að flytja járnið niður í
Suðurtanga, en þangað verður
það sótt með skipi, líklega í
næstu viku, að því er Jóhann
Birkir Helgason, bæjartækni-
fræðingur, segir. Búist er við
að meira en 1000 tonn af járni
verði send burt af svæðinu.

Brotajárnssóðaskapur hefur
um nokkurt skeið verið þyrnir
í augum íbúa á svæðinu og
munu margir væntanlega anda
léttar þegar járnadraslinu
verður siglt í burtu. Eins og sjá má hefur miklu brotajárni verið safnað saman á Suðurtanga.

KFÍ

Neitað um
atvinnuleyfi

Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar hefur fengið
synjun á atvinnuleyfi
fyrir leikmenn og þjálfara
frá Makedóníu og Serbíu.
Ástæðan er sögð sú að
fólk utan EES fái ekki
atvinnuleyfi nema í sér-
stökum tilfellum. „Það er
vægast sagt furðulegt að
láta það bitna á litlum
íþróttafélögum þó að
óheiðarlegir menn séu að
fá til landsins fólk til
starfa, og borgi þeim
smánarlaun“, segir í frétt
á vef KFÍ. Körfuknatt-
leikstímabilið er á næsta
leiti og því staða KFÍ í
uppnámi.

„Þessi ákvörðun verð-
ur sjálfsagt til þess að við
getum ekki teflt fram liði
í Íslandsmótum á þessu
ári, eins og það sé ekki
nóg að þurfa að búa við
það óréttlæti sem felst í
gríðarlegum ferða kostn-
aði liða á landsbyggðinni,
þá þurfum við nú að fara
að berjast við ríkið um
leyfi til að fá leikmenn til
að geta mannað liðin“.

Þrír aflahæstu krókaafla-
marksbátarnir á síðastliðnu
fiskveiðiári voru allir frá Bol-
ungarvík. Sá aflahæsti var að
sjálfsögðu Guðmundur Ein-
arsson, en eins og sagt hefur
verið frá hér í blaðinu slógu
skipverjar þar sitt eigið heims-
met og fiskuðu 1.510 tonn, en

einungis sex bátar á öllu land-
inu fóru yfir 1.000 tonnin.
Næstur á eftir Guðmundi var
Hrólfur Einarsson ÍS með
1.458 tonn og rétt á eftir Hrólfi
í þriðja sæti var Sirrý ÍS með
1.451 tonn. Þetta kemur fram
í nýjasta tölublaði Fiskifrétta.

Þá má geta þess að Sirrý er

fjórði kvótahæsti krókabátur-
inn í þorski, með 521 þíg-
tonn, 6. kvótahæsti krókabát-
urinn í ýsu með 360 þíg-tonn
og 3. kvótahæsti krókabátur-
inn í steinbít með 176 þíg-
tonn. Guðmundur Einarsson
er í 8.-9. sæti yfir kvótahæstu
krókabáta í þorski með 419

þíg-tonn, og í 7. sæti yfir
kvótahæstu krókabáta í ýsu
með 329 þíg-tonn, og 4. sæti í
steinbít með 139 þíg-tonn.
Svo skemmtilega vill til að
allir þessir bátar eru af sömu
gerðinni; Cleopatra Fisher-
man.

Þá er Gestur Kristinsson ÍS

í öðru sæti yfir kvótahæstu
krókabáta í ýsu með 464 þíg-
tonn, og í 10. sæti yfir kvóta-
hæstu krókabáta í steinbít með
97 þíg-tonn. Auður ÍS er í
öðru sæti yfir kvótahæstu
krókabáta í steinbít með 232
þíg-tonn, og Kristján ÍS í 5.
sæti með 136 þíg-tonn.

Þrír aflahæstu krókaaflamarksbátar
síðasta fiskveiðiárs frá Bolungarvík

Bolungarvík.
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ATVINNA
Ísafjarðarbær auglýsir stöðu forstöðu-
manns félagsmiðstöðva og vinnuskóla
sveitarfélagsins laust til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 26. september.
Áætlað er að forstöðumaður hefji
störf um næstu mánaðarmót.
Upplýsingar um starfið veitir Jón
Björnsson, íþrótta- og tómsatundafull-
trúi í síma 456 5700.

Farandsöngvarinn Hörður
Torfason er væntanlegur til
Vestfjarða í sinni síðustu
hringferð. Hann er þó ekki
hættur að halda tónleika í ýms-
um byggðakjörnum og stöð-
um heldur mun hann aldrei
aftur fara í hringferð. Hann
hefur tónleikaferð sína á Patr-
eksfirði annað kvöld og lýkur
Vestfjarðaáfanganum á Hólma-
vík á sunnudag.

Hörður er Vestfirðingum af
góðu kunnur enda marg oft
haldið tónleika hér vestra.
„Hann hóf að ferðast um
landið sem söngvaskáld árið
1970 og smám saman þróaðist
starf hans út í að hann fór
hringinn nánast á hverju ári

og stundum tvisvar. Það er
varla til það þorp á landinu
sem Hörður hefur ekki heim-
sótt með tónleika og flest
þeirra oftar en einu sinni“, seg-
ir í tilkynningu.

Með í farteskinu í ferðinni
hefur Hörður nýútkomna
Söngvabók og plötuna Tabú
sem hefur verið yfirfærð á
geisladisk. En platan Tabu var
tabú í íslensku þjóðfélagi í
mörg ár og sennilega er hún
ein umdeildasta platan í ís-
lenskri útgáfusögu. Auk þess
hefur hann með sér nýútkom-
inn disk með heiðurstónleik-
um sem honum voru haldnir í
Borgarleikhúsinu í september
2005.             – thelma@bb.is

Miðvikudagur 20 sept.
Patreksfjörður
Skjaldborgarbíó  – kl.20.30

Fimmtudagur 21 sept.
Bíldudalur
Félagsheimilið Baldurs-
hagi– kl.20.30

Fimmtudagur 20 sept.
Á milli klukkan 12 og 13.30
verður Hörður við
söluskálann á Þingeyri.

Föstudagur 22 sept.
Bolungarvík
Kjallarinn Í Einarsshúsi –
kl.20.30

Laugardagur  23 sept.
Ísafjörður
Edinborgarhúsið – kl.20.30

Sunnudagur 24 sept.
Hólmavík
Café Riis - kl.20.30

Tónleikarnir verða haldn-
ir á eftirfarandi stöðum:

Síðasta hringferð Harðar
Torfa hefst á Vestfjörðum

Malarnám í Langá er enn í fullum gangi í Engidal en í
vor gerðu landeigendur Efri og Neðri Engidal áframhald-
andi samning við verktakann Úlfar ehf. Í apríl í fyrra
samþykkti umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar að hefja mætti
malarnám úr ánni að ósk bæjartæknifræðings. Þá var um
að ræða 2.000 rúmmetra af malarefni.

Samkvæmt samningum sem gerðir voru í vor er há-
marksmagn sem taka má úr Langá 40.000m³ og því óvíst
hvenær því verður náð. Að sögn bæjartæknifræðings
Ísafjarðarbæjar fer það allt eftir framkvæmdum hversu
langan tíma það muni taka, en væntanlega verður malarefni
t.d. selt til bygginga í Lundahverfi í Skutulsfirði. Eins og
sjá má á meðfylgjandi mynd er um töluvert jarðrask að
ræða.                                                         – thelma@bb.is

Hámarksmagn úr
Langá 40.000 m³

Töluvert jarðrask hefur orðið í Engidal.

Á fjórða hundrað manns sótti þingið sem haldið var í íþróttahúsinu á Torfnesi. Ljósmyndir: Páll Önundarson.

Fjölmennasta umdæmisþing
Kiwanishreyfingarinnar

Umdæmisþing Kiwanis-
hreyfingarinnar á Íslandi og
Færeyjum var haldið á Ísafirði
um helgina og þótti það
heppnast með eindæmum vel.
„Þetta gekk vonum framar og
var miklu stærra í sniðum en
menn þorðu að vona að gæti
gengið á Ísafirði. Um það var
rætt á þinginu að þetta hafi
verið fjölmennasta þing um-
dæmisins sem haldið hefur
verið“, segir Kristján G. Sig-
urðsson, formaður Kiwanis-
klúbbsins Bása á Ísafirði.

Þingið var sett við hátíðlega
athöfn í fullsetinni Ísafjarðar-
kirkju á föstudag, en það er
hefð hjá Kiwanishreyfingunni
að þingsetningar fari fram í
kirkjum. Hápunktur þingsins
var svo galadansleikur sem
haldinn var í íþróttahúsinu á
Torfnesi á laugardag en hann
sóttu um 340 manns. „Þetta
var mjög falleg stund í kirkj-
unni og alveg virkilega gaman

á ballinu sem heppnaðist mjög
vel“, segir Kristján. Við það
tilefni veitti Styrktarsjóður
Kiwanisumdæmisins í fyrsta
sinn veglegan styrk á þingstað
og var það Vá-Vesthópurinn
sem fékk afhentan ríflega
fjárupphæð afhenta. Stefnt er

að því að slíkar styrkveitingar
verði fastur liður á þingum
héðan í frá. Baldur og Margrét
léku svo fyrir dansi auk þess
sem Árni Johnsen tók lagið
eins og honum einum er lagið.

Var þetta í fyrsta sinn sem
umdæmisþing er haldið á Ísa-

firði. Þingið er árlegur við-
burður og bindur enda á hvert
starfsár. Stefnt er að því að
næsta þing verði haldið í
Reykjavík. Þingið var haldið
á Ísafirði í tilefni af 30 ára
afmæli Kiwanisklúbbsins
Bása í maí.   – thelma@bb.is

Nokkrir fundargesta á þinginu.
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Samverustundunum sem fram fóru víða um land síðastliðinn fimmtudag til að minnast
þeirra nítján einstaklinga sem þá höfðu látið lífið í umferðarslysum á árinu verður ekki með
orðum lýst; því síður lífsreynslunni sem bíður fólks sem lendir í atburðum er voru tilefni sam-
fundanna. Þar á við að þeir einir þekkja, sem á hefur brunnið.

Þrettán manns létu lífið í umferðarslysum á þeim þremur mánuðum ársins þegar sól er hæst
á lofti. Er nema von að menn hrökkvi við í fámenni þar sem nánast allir þekkja alla.

 Í bílabæninni segir ... ,,og lát mig minnast ábyrgðar minnar er ég ek þessari bifreið.“ Betur
færi að þetta ákall til almættisins ríkti í huga okkar í hvert skipti sem ekið er úr hlaði. Vissu-
lega mættu vegirnir vera breiðari og beinni með tvöföldum akreinum og vegriðum. Úrbætur
í þá veru leysa okkur þó aldrei undan þeirri ábyrgð sem felst í því að setjast undir stýri.

Við sem álengdar stöndum eigum erfitt með að setja okkur í spor þeirra sem verða að lifa
við afleiðingar umferðarslysa, stundum ævilangt. En, við getum lagt okkar af mörkum til að
þeim fækki sem þann veg verða að feta.

Til þess er ein leið öðrum betri. Ábyrgð ökumannsins.

Sigur öðru sinniSigur öðru sinniSigur öðru sinniSigur öðru sinniSigur öðru sinni

Tvö ár í röð hafa Vestfirðingar staðið í ströngu við heilbrigðisyfirvöld um staðsetningu
sjúkraflugvélar á Ísafirði yfir vetrarmánuðina. Eftir mikið japl og jaml og fuður vannst
sigur í bæði skiptin.

Annað árið í röð var Þingeyrarflugvöllur skálkaskjól ráðuneytisins. Ekki lagt eyra við
ábendingum þrautreyndra flugmanna. Þá fyrst gaf ráðherra sig þegar framkvæmdastjóri
Mýflugs, sem ætlað er að sjá um sjúkraflug til Vestfjarða, lét til sín heyra: ,,Menn eru að
tala um Þingeyrarflugvöll, en ég sé ekki að nokkuð hafi breyst þar. Það er búið að lengja
hann og setja upp ljós en rétt eins og áður er ekkert aðflug að vellinum. Og maður spyr
sjálfan sig hvernig á að komast inn á Þingeyrarflugvöll þegar ekkert er aðflugið? Flug-
völlur án aðflugs er lítils virði.“

Að því best er vitað gerir sá búnaður sem til stendur að setja upp á Þingeyrarflugvelli
næturblindflug ekki kleift. Óskandi er að heilbrigðisráðherra hengi ekki hatt sinn á
Þingeyrarflugvöll eina ferðina enn þegar kemur að öryggismálum Vestfirðinga. Forsendur
fyrir því að sjúkraflugvél sé staðsett á Ísafirði yfir vetrarmánuðina eru þær sömu og fyrir
ári síðan eins og margsinnis hefur verið bent á. Hreinskilni framkvæmdastjóra Mýflugs
þurfti til þess að ráðherra sæi að sér. Hvað ef hann hefði ekki látið á sér kræla?         s.h.

Láru Steinunnar Einarsdóttur
Miðtúni 27, Ísafirði

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát
og útför elskulegrar eiginkonu minnar, móður,

tengdamóður, ömmu og langömmu

Halldór Halldórsson
Ingibjörg Halldórsdóttir Hannes Guðmundsson

Sigrún Halldórsdóttir Björn Jóhannesson
Marta Kristín Halldórsdóttir Jón Rúnar Gunnarsson

Einar Halldórsson Kristjana Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Vegamál á Vestfjörðum
voru ofarlega á baugi á fundi
stjórnar Verkalýðsfélags Vest-
firðinga sem haldinn var á
Reykhólum fyrir stuttu.

„Stjórnarfundur Verk-Vest,
haldinn á Reykhólum 9. sept.
2006, vill enn og ítrekað vekja
máls á því að bættar samgöng-
ur eru ein af undirstöðunum
til að tryggja og viðhalda

byggð í landinu. Eitt brýnasta
verkefnið hvað varðar Vest-
firði er að tengja byggðir
fjórðungsins með góðum veg-
um sem nýtast allt árið. Barist
hefur verið fyrir því að vegir á
heiðum og hálsum, sem gjarn-
an eru tepptir stóran hluta árs,
verði færðir niður á láglendi,
yfir firði og fyrir nes. Ein af
þeim hugmyndum er vega-

lagning í Barðastrandarsýslu,
frá Melanesi yfir Gufufjörð,
Djúpafjörð og Þorskafjörð,
u.þ.b. 15 km. leið og losna
þar með við hættulegan veg
yfir Hjallaháls og Ódrjúgs-
háls,“ segir m.a. í ályktun
fundarins.

Stjórnin tekur undir óskir
heimamanna á Reykhólum
um að þessi vegagerð, sem

Vegagerð ríkisins mælir með
og kölluð er leið B, verði valin.
„Við verðum að treysta því
að við slíkar framkvæmdir
sýni þeir sem verkið vinna
fyllstu gát svo umhverfinu
verði ekki spillt, enda hefur
vegagerðin sýnt í verkum
sínum að hún er þess trausts
verð.“

– thelma@bb.is

Segir bættar samgöngur brýn-
asta verkefnið varðandi Vestfirði

Stjórn Verkalýðsfélags Vestfirðinga

Af öllum höfnum Vest-
fjarða var mestum þorski
landað á Flateyri fyrstu átta
mánuði ársins, eða 4.275
tonnum. Litlu minna var
landað í Bolungarvík, eða
4.026 tonnum. Á Ísafirði var
2.393 tonnum landað, en
1.882 tonnum á Patreksfirði
og 1.059 tonnum á Suður-
eyri.

Á Tálknafirði var 979
tonnum komið á land frá
janúar fram í ágúst, 428
tonnum í Súðavík, 425 tonn-
um á Hólmavík, 402 tonnum

á Drangsnesi, 380 tonnum
á Þingeyri, 139 tonnum á
Norðurfirði og 101 tonni á
Bíldudal. Engum þorski var
landað í Hnífsdal.

Ef lagðar eru saman afla-
tölur allra hafna Ísafjarðar-
bæjar kemur í ljós að þar
var alls landað 8.107 tonn-
um, en á öllum Vestfjörðum
komu 16.489 tonn af þorski
á land fyrstu átta mánuði
ársins. Það þýðir að 49,2%
alls þorsks sem var landað
á Vestfjörðum komu á land
í Ísafjarðarbæ.

Kom á land í
Ísafjarðarbæ

Tæpur helmingur

 þorskaflans á Vestfjörðum

TÍ og GÍ hefja nýtt
samstarfsverkefni

Tónlistarskóli Ísafjarðar.

Tónlistarskóli Ísafjarðar og
Grunnskólinn á Ísafirði ætla
að hefja samstarf um tónlistar-
verkefni í 4. bekk. Nemendur
munu þá í tónmennt grunn-
skólans, geta valið um að læra
á kornet, klarinett, blokkflautu

og hljómborð og kórverkefni
í 5. bekk. Enginn tónmennta-
kennari er við GÍ og er þetta
verkefni ætlað til þess að ráða
bót á því. Til þess að verkefnið
nái fram að ganga þarf að auka
stöðugildi um 20% í Tónlistar-

skólanum og fá styrk upp á
200.000 til hljóðfærakaupa.

Málið var tekið fyrir á fundi
fræðslunefndar Ísafjarðarbæj-
ar fyrir stuttu og lét nefndin
bóka að hún fagni frekari sam-
starfi milli skólanna og fól

hún grunnskólafulltrúa að
ganga frá millifærslu vegna
launakostnaðar milli stofnana
án þess að auka við stöðugildi.
Einnig er grunnskólafulltrúa
falið að skoða möguleika á
fjármögnun hljóðfæra.

Nemendur í Grunnskólanum á Ísafirði
tóku á því í skólahlaupi í síðustu viku.

Nemendur Grunnskólans á Ísafirði tóku þátt í norræna
skólahlaupinu í síðustu viku en markmið þess er að hvetja
nemendur, kennara og annað starfslið til þess að æfa hlaup
og auka við hreyfingu sína. Hlaupið fór nú fram í 21. sinn á
landsvísu og hefur það farið fram á Ísafirði til margra ára
að undanskildu haustinu 2004 er það féll niður vegna verk-
falls grunnskólakennara. Í skólahlaupinu velur hver skóli
sinn dag og tíma. Til fróðleiks má geta að í fyrra hlupu 9625
nemendur úr 46 grunn- og framhaldsskólum og lögðu sam-
tals að baki 39.893 km. Í tilkynningu frá Norrænu skóla-
íþróttanefndinni kom fram að þessi vegalengd sem nemend-
urnir hlupu samsvarar því að hlaupið hafi verið 29 sinnum
kringum landið á hringveginum. Allir hlutu viðurkenningar-
skjal fyrir þátttökuna.                                    – thelma@bb.is

Norræna skólahlaup-
ið þreytt á Ísafirði
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Staða veiðieftirlits-
manns við útibú

Fiskistofu á Ísafirði
er laust til umsóknar
Leitað er að einstaklingi sem hefur skip-

stjórnarmenntun og reynslu af sjávarútvegi.
Góð íslensku- og tölvukunnátta eru áskil-
in. Starfið krefst þess að umsækjandi sé
sjálfstæður og nákvæmur í vinnubrögðum
og búi yfir færni í mannlegum samskiptum
sem einkennist af sanngirni, háttvísi og
fagmennsku. Laun eru samkvæmt kjara-
samningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir ásamt starfsferilsskrám skulu
sendar til Fiskistofu merktrar„Starf veiði-
eftirlitsmanns við útibú Fiskistofu á Ísafirði.“
Einnig er hægt að senda umsóknir á net-
fangið: gerdurb@fiskistofa.is. Umsóknar-
frestur er til og með 17. október nk.

Upplýsingar um starfið veita Hrefna Gísla-
dóttir, forstöðumaður veiðieftirlitssviðs og
Gerður Bárðardóttir, starfsmannastjóri í
síma 569 7900.

Tekið er mið af jafnréttistefnu Fiskistofu við ráðn-
ingar. Umsóknir sem berast að umsóknarfresti
loknum verða ekki teknar til greina. Öllum umsókn-
um verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu
hefur verið tekin. Upplýsingar um Fiskistofu má
finna á heimasíðunni www.fiskistofa.is.

Námskeið í
stjórn og meðferð
byggingarkrana

Fyrirhugað er að halda byggingakrana-
námskeið á vegum Vinnueftirlitsins dag-
ana 4., 5. og 6. október nk., í húsnæði
Þróunarsetursins að Árnagötu 2 á Ísafirði
ef næg þátttaka fæst. Námskeiðið kostar
kr. 19.600.

Skráning og upplýsingar eru í síma 450
3080, fax: 450 3085 og á valgeir@ver.is.

Birgir Jónsson, Jón
Hjörtur Jóhannesson,

Gunnar P. Ólason og
Þröstur Marsellíusson

voru í góðum gír í golf-
skálanum. Í baksýn við þá
félaga má sjá glitta í vöru-

merkið þeirra Fjórir Flottir.

Golffélagarnir Jón Hjörtur
Jóhannesson, Birgir Jónsson,
Gunnar P. Ólason og Þröstur
Marsellíusson kalla sig Fjóra
Flotta og hittast daglega á
golfvellinum í Tungudal. Í til-
efni af lokum golftímabilsins
var haldin verðlaunaafhend-
ing í golfskálanum í Tungudal
í síðustu viku. Að loknu upp-

gjöri, þar sem talin eru saman
15 bestu skor sumarsins, stóð
Gunnar uppi sem sigurvegari
og hlaut fyrir vikið farand-
bikar til varðveislu í eitt ár.

Félagar hans fóru þó ekki
tómhentir heim því Jón Hjört-
ur fékk verðlaun fyrir bestu
mætinguna, Þröstur fyrir
mestu framförina og Birgir

fyrir bestu færslurnar. Þá var
boðið til kvöldverðar í golf-
skálanum til að fagna þessum
niðurstöðum. Fjórir Flottir
hafa látið hanna fyrir sig sér-
stakt vörumerki sem þeir
merkja golfhluti sína með og
þannig fá þeir aðeins öðruvísi
yfirbragð en aðrir félagar
þeirra í Golfklúbbi Ísafjarðar.

Gunnar flottastur af Fjórum Flottum

Flugfélag Íslands hefur tek-
ið í notkun tvær nýjar flug-
vélar af gerðinni DASH-8.
Önnur þeirra var á Ísafjarðar-
flugvelli í síðustu viku og er
það í þriðja sinn sem þær
koma til Ísafjarðar í áætlunar-
flugi. DASH 8 vélar hafa ýmsa
eiginleika sem gera þær að
fýsilegum kosti við íslenskar
aðstæður, þurfa stutta flug-
braut, t.d. getur hún farið full-
hlaðin af um 800 metra flug-
braut, hún þolir meiri hliðar-
vind en sambærilegar vélar

og hún tekur meiri frakt og
getur einnig verið sérstaklega
útbúin til fraktflutninga.

Á heimasíðu Flugfélags Ís-
lands segir að heildarfjárfest-
ing í tengslum við DASH 8
vélarnar sé um 10 milljónir
dollara. Flugfélag Íslands hef-
ur nú á að skipa 10 flugvélum,
þar af 6 Fokker 50, 2 DASH 8
og 2 Twin Otter vélum. Heild-
arfarþegafjöldi félagsins á síð-
asta ári var um 350.000, velta
tæplega 4 milljarðar og starfs-
mannafjöldi 250. – smari@bb.is DASH-8 Flugfélagsins í flugtaki frá Ísafirði.

Ný flugvél Flugfélagsins á Ísafirði

Árabáturinn Þór, sem er 150
ára gamall trébátur var fluttur
af verkstæði Ragnars Jakobs-
sonar í Bolungarvík til geym-
slu í flugskýli Flugmálastjórn-
ar á Ísafirði í síðustu viku en
Byggðasafn Vestfjarða mun
geyma hann þar fyrir Þjóð-
minjasafnið. Ragnar sem er
þekktur fyrir að gera upp
hvern árabátinn af fætur öðr-
um sagði í samtali við blaðið
í vor þegar endurbyggingu
hans lauk að ef að hægt væri
að gera þennan bát upp þá
væri hægt að laga þá flesta.

Einungis tvær spýtur eru
upprunalegar í bátnum og
segir Ragnar að það sé svona
rétt til að halda sálinni í hon-
um. Þjóðminjasafnið á bátinn
en fyrirhugað er að Byggða-
safn Vestfjarða fái hann til
varðveislu. Þór er uppruna-
lega frá Keldu í Mjóafirði.
Upprunalega voru notaðir tré-
naglar við smíði bátsins sem
flestir voru farnir þegar Ragn-
ar fékk bátinn í hendurnar og
var kjölurinn mjög illa á sig
kominn.

– smari@bb.is
Ragnar frá Reykjafirði og Þór

við flugskýlið á Ísafjarðarflugvelli.

Þór kominn í geymslu á Ísafirði

Tíu hitastigulsholur
boraðar í Álftafirði

Nú styttist í að boraðar verði
hitastigulsholur í landi Svarf-
hóls í Álftafirði, en eins og
fram hefur komið hér í blaðinu
hafa rannsóknir á jarðhita á
svæðinu verið í bígerð í um
ár. Til stendur að bora tíu hita-
stigulsholur í landi Svarfhóls
í Álftafirði. Að sögn Ómars
Más Jónssonar, sveitarstjóra
Súðavíkurhrepps, bendir margt
til að heitt vatn sé að finna í
innanverðum Álftafirði. Tæp
þrjátíu ár eru síðan fyrstu rann-
sóknir fóru fram á svæðinu
þegar viðamiklar eðlisvið-
námsmælingar voru gerðar á
Vestfjörðum og í kjölfarið á
þeim var boruð tilraunahola
og mælingum bar saman um
að jarðhitasvæði sé að finna
við Svarfhól í Álftafirði.

Þegar rætt var við Ómar fyr-
ir fáeinum vikum sagðist hann

um. Við jarðhitaleit er oft
stuðst við hitastigul, en það er
mælikvarði á hve hratt hitastig
hækkar með dýpi. Boraðar eru
grunnar hitastigulsholur og
hitinn mældur. Loks er reikn-
að út hve mikill hitastigullinn
ætti að vera á 1 km dýpi.

Ef svo fer að heitt vatn finn-
ist þarf að fara í hagkvæmnis-
útreikninga fyrir hitaveitu þar
sem taka þarf inn í reikninginn
stofnkostnað, lagnakostnað,
mögulegar tekjur og rekstrar-
kostnað hitaveitunnar. Vonir
standa til þess að rannsóknar-
vinnan og hagkvæmnisút-
reikningunum verði lokið í
kringum áramótin. Kostnaðar-
áætlun verksins hljóðar upp á
12 milljónir króna, og greiðir
Orkubú Vestfjarða, sem er
umsjónaaðili verksins, fjórð-
ung af kostnaðinum.

ekki vita hvers vegna rann-
sóknum á heitu vatni hafi ekki
verið haldið áfram á sínum
tíma, en sagðist þó telja að
lakari tæknibúnaður hefði
haft nokkuð um það að segja,
en vildi ekkert fullyrða um

það. ÍSOR (Íslenska orku-
stofnunin) hefur umsjón með
því hvar verður leitað og er
fagaðili þegar kemur að jarð-
fræðilegum þætti verksins.
Orðið hitastigull er sjálfsagt
nýyrði fyrir mörgum lesend-

Súðavík.
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Ólafur Bjarni Halldórsson er einn af þessum innfæddu Ísfirðingum,
borinn og barnfæddur í Hrannargötu 10 og bjó þar þangað til hann fór

suður til náms. Ólafur hefur, síðan hann lauk námi og kom heim til
Ísafjarðar fyrir þrjátíu og sjö árum, mestmegnis verslað með fisk og

veiðarfæri ásamt því að reka vinnsluhús. Miklar breytingar hafa verið í
sjávarútvegi á þessum árum og segja má að hann hafi aðlagað sig að

aðstæðum hverju sinni, hvort sem um hefur verið að ræða skreiðarsölu
til Nígeríu, ferskfiskútflutning til Bretlands eða sölu á niðursoðnum
ávöxtum á Vestfjörðum. Nýverið skellti hann sér í háskóla og lagði

stund á íslensku og segist hann hvergi nærri vera hættur námi. Blaða-
maður kíkti til hans í kaffi í Valhöll í Tungudal en Ólafur, sem lifir eftir
því fornkveðna, eitt sinn skáti ávallt skáti, keypti við þriðja mann gamla

skátaskálann og hefur húsið verið tekið rækilega í gegn.

Fisksalinn og háskólaborgarinn
„Ég er langyngstur fimm

systkina, er fæddur 1944 en
elsti bróðir minn, Jón Páll er
fæddur árið 1929. Við erum
þrír bræðurnir á lífi, ég Jón
Páll og Guðmundur en Una
systir mín lést árið 2000 og
Ólafur Bjarni bróðir minn lést
í bílslysi þriggja ára gamall
árið 1939, en ég heiti eftir
honum. Það var mjög gott að
alast upp í Hrannargötunni,
mjög mikið af börnum í hverf-
inu. Mikið leikið sér í bolta-
leikjum og svo var fjaran nátt-
úrulega mikill og skemmti-
legur leikvöllur, stórfelldar
sílaveiðar stundaðar og um-
hverfið nýtt eins og það kom
fyrir. Maður gekk í gegnum
hefðbundna skólagöngu, í þá
daga byrjuðu flestir krakkar í
stöfunardeild svokallaðri hjá
Jóni H. Guðmundssyni föður
Önundar Jónssonar yfirlög-
regluþjóns. Í deildinni lærðu
börn að lesa, skrifa og reikna
og komu þar af leiðandi læs í
skyldunámið. Að sjálfsögðu
tók svo við nám í barnaskól-
anum, því gamla og góða húsi
og þvínæst í gagnfræðaskól-
anum. Ég á mjög góðar minn-
ingar bæði úr barnaskólanum
og gagnfræðaskólanum. Kenn-
ararnir voru mjög góðir, sinntu
starfi sínu af mikilli hugsjón.

Þegar ég lýk landsprófi árið
1960 þá ákveð ég að fara að
vinna í einn vetur, safna upp
sjóði fyrir næsta áfanga. Ég
var einn vetur í frystihúsi Ís-
firðings hjá Guðbjarti Jóns-
syni sem seinna varð mikill
vinur minn. Um vorið tók ég
inntökupróf í Verslunarskóla
Íslands og þaðan lauk ég
verslunarprófi þremur árum
síðar. Veturinn eftir fór ég til
London og nam þar ensku og
enskar bókmenntir en úti í
London hitti ég frænda minn
frá Vesturheimi. Faðir hans
var afabróðir minn og fór hann
til Vesturheims árið 1890.
Þessum frænda mínum tókst
að telja mig á að það væri
miklu skynsamlegra fyrir mig
að fara til Kanada heldur en
að halda áfram í Bretlandi. Ég
hlustaði lítið á þetta í byrjun
en tveimur mánuðum síðar er
ég sestur upp í flugvél á leið
til Winnipeg sem varð heimili
mitt næstu árin. Þar stundaði
ég nám í framkvæmdastjórn
fyrirtækja, á ensku kallast það
„business administration“.

Mér finnst áhugavert að það
er farið að bjóða upp á þetta
nám við Háskólann í Reykja-
vík og ég hef skoðað nám-
skrána þar og er hún afskap-
lega lík því sem ég var að læra
í Kanada á sjöunda áratugn-
um. Ég held að í þessu eins og
svo mörgu séum við að taka
upp ýmislegt sem hefur verið
kennt vestanhafs í einhverja
áratugi.“

Ílentist næstumÍlentist næstumÍlentist næstumÍlentist næstumÍlentist næstum
því í Kanadaþví í Kanadaþví í Kanadaþví í Kanadaþví í Kanada

„Þegar ég útskrifaðist eftir
þriggja ára nám þá réð ég mig
í vinnu norður Kanada í bæ
sem heitir Thompson. Var þar
að vinna í innkaupadeild fyrir-
tækis sem heitir International
Nickel og vann úr miklum
nikkelnámum. Það kom í ljós
að sú reynsla átti eftir að nýtast
mér mjög vel í því sem ég tók
mér síðar fyrir hendur. Það er
margt mjög líkt með útbúnaði
sem er notaður í námum og í
togurum. Síðustu mánuðina
mína í Kanada færði ég mig á
vesturströndina og fluttist til
Vancouver sem margir vilja
meina að sé fallegasta borg
Kanada. Það sem réði því að
ég flutti heim var að Jón Páll
bróðir minn var um þetta leyti
að gerast meðeigandi í Norð-
urtanganum og hann hafði í
nokkur ár stýrt Sandfelli en
við það að hann fluttist yfir í
Norðurtangann vantaði mann
í Sandfell. Ég var beðinn um
að koma heim og taka við
Sandfelli en mér líkaði afskap-
lega vel við Kanada, bæði land
og þjóð og það munaði hárs-
breidd að ég ílentist þar. Ég
kom heim árið 1969 og þá var
mjög öflug línuútgerð hér og
einnig var verið að breyta
gömlu síldarbátunum í tog-
skip sem voru undanfarar skut-
togaranna.

Mitt aðalverkefni hjá Sand-
felli var að kaupa inn og selja
útgerðunum veiðarfæri. Fyrir-
tækið var stofnað af skipstjór-
um og útgerðarmönnum á Ísa-
firði árið 1964. Fyrst um sinn
var fyrirtækið einvörðungu að
selja veiðarfæri og útbúnað
til útgerðar en seinna færði
Sandfell út kvíarnar og opnaði
útibú bæði á Akureyri og í
Vestmannaeyjum. Að auki
varð fyrirtækið mjög snemma
almenn heildverslun með mat-

vöru, þá aðallega pakkavörur.
Menn litu svo á að fleiri fætur
þyrfti undir félagið. Matvör-
una seldum við nær einvörð-
ungu á Vestfjörðum en veiðar-
færin voru seld um allt land.“

SkreiðarsalaSkreiðarsalaSkreiðarsalaSkreiðarsalaSkreiðarsala
og mútugreiðslurog mútugreiðslurog mútugreiðslurog mútugreiðslurog mútugreiðslur

í Nígeríuí Nígeríuí Nígeríuí Nígeríuí Nígeríu

„Fyrir utan rekstur Sand-
fells var ég alltaf viðloðandi
einhverja fisksölu. Það var til
félag sem hét Félag vestfirskra
skreiðarframleiðanda sem ég
var beðinn um að taka að mér
samhliða Sandfelli. Það var
lítið sem ekkert um að vera
fyrst en í kringum 1980 gaus
upp mikil skreiðarsala. Þá var
ákveðið að draga fram þá
þekkingu sem menn höfðu.
Ég fór þrjú ár í röð til Nígeríu
og það eru einhver eftirminni-
legustu ferðalög mín. Ég held
að þeir sem fari einir síns liðs
til Nígeríu verði lítið smeykir
við ferðalög eftir það. Tvisvar
fór ég þangað sem hluti af
íslenskri sendinefnd skreiðar-
sala en í einu sinni fór ég al-
einn og það var mesta ævin-
týrið.

Á þessum árum fór að halla
undan færi í Nígeríu og varð
erfiðara um vik að selja skreið
og því þurftu menn virkilega
að hafa fyrir því að koma upp
samböndum. Í ferðunum þurf-
ti að leita uppi menn sem
höfðu innflutningsleyfi og
þess háttar. Nígería hefur
stundum verið kallað spilltasta
land heims og maður varð var
við það með ýmsum hætti.
Sem dæmi má nefna að þegar
ég lenti á flugvellinum í Kano
þá kom það í ljós að ég var
með 100 nairur á mér sem er
gjaldmiðill landsins en ein-
ungis var leyfilegt að koma
með 50 nairur til landsins án
þess að það kæmi nokkur stað-
ar fram. Vegabréfið var rifið
af mér og ég átti ekki að fá að
fara lengra. Þá komu tveir
menn aðvífandi og sögðu mér
að þetta væri allt í lagi, toll-
vörðurinn væri vinur þeirra
og ég þyrfti bara að gefa hon-
um eitthvað. Ég spurði félag-
ana hvað ég þyrfti að gefa
þeim og þeir sögðu að tuttugu
pund ættu að duga og mér
fannst það alltof mikið. Síðan
sömdum við um að hann fengi

tíu pund og hjálparmennirnir
fimm pund. Liðkunarfé (mút-
ur) var greitt bæði af Íslend-
ingum og Norðmönnum til að
liðka fyrir sölu á skreið. Það
getur varla talist leyndamál
lengur.

Einn mútuþeginn sem hafði
þegið hús í London sem átti
að taka af honum ef hann ekki
uppfyllti þá samninga sem
höfðu verið gerðir kvartaði
yfir þessum yfirgangi í Íslend-
ingum. Hann skrifaði Vigdísi
Finnbogadóttur forseta Ís-
lands bréf þar sem hann baða
hana að sjá aumur á sér og
stöðva þessa menn sem ætl-
uðu að taka húsið sitt, hús
sem hann fékk í mútur! Það
gengu á víxl ásakanir milli
Íslendinga og Norðmanna um
að hinn aðilinn væri að múta
Nígeríumönnum en báðir
stunduðu þá iðju. Íslendingar
seldu skreið til Nígeríu í ára-
tugi en núna hefur þetta að
mestu leyti færst yfir í sölu á
þurrkuðum hausum og maður
eins og Guðni Einarsson á
Suðureyri hefur verið að ná
góðum árangri í því. Ég held
að Nígeríumenn kalli hann
höfðingja (chief). Ég veit ekki
með vissu hvort hann ber
konungstign!

Ferskur fiskurFerskur fiskurFerskur fiskurFerskur fiskurFerskur fiskur
og frönskunámog frönskunámog frönskunámog frönskunámog frönskunám

„Þegar að skreiðarútflutn-
ingurinn lagðist af og Félag
vestfirskra skreiðarframleið-
enda hafði snúið sér að út-
flutningi á ferskum fiski var
ráð að hætta að nota þetta
langa og óþjála nafn og nafn-
inu breytt í Ísfang, félagið er í
raun það sama. Árið 1993 var
Ísfangi breytt í hlutafélag, en
áður var það samlagsfélag
framleiðenda eins og flest út-
flutningsfélög á landinu voru.
Við höfum staðið í ýmiskonar
útflutningi, fluttum út talsvert
af laxi meðan á fyrra laxaæv-
intýrinu stóð. Um tíma fluttum
við út mikið af hörpudiski en
veiðar á honum hafa verið
bannaðar vegna slæms á-
stands stofnsins sem líklega
stafar af veikindum. Mest
fluttum við þó út af fiski frá
togurunum hérna á svæðinu.

Meðan að afli var sem mest-
ur og einir fjórtán togarar
gerðir út frá Vestfjörðum þá
var hér mikill umframafli sem

frystihúsin réðu ekki við. Þeg-
ar mest var voru flutt út frá
Vestfjörðum eitthvað um
1.000 gámar á ári en það eru
um 12 þúsund tonn. Að mestu
leyti fór þetta til Bretlands,
minni markaður var í Þýska-
landi og nokkuð drjúgir mark-
aðir fyrir grálúðu í Frakklandi
og Belgíu. Um nokkurra ára
skeið var þetta mjög mikill
útflutningur, betra verð var
fyrir hráefnið en fékkst hér
heima en útgerðirnar voru
yfirleitt í eigu frystihúsanna
og það var séð til þess að
húsin fengju nóg hráefni í sín-
ar vinnslur.

Síðar keypti Ísfang rækju-
verksmiðjuna Meleyri á
Hvammstanga og við höfum
rekið hana í sjö ár. Hún er
ekki í rekstri eins og er, við
erum að selja birgðir sem
höfðu safnast upp og erum að
skoða hvort hún verði sett í
gang aftur. Það er ekki bjart
yfir rækjubransanum og hefur
ekki verið í mörg ár en hins-
vegar halda menn að það hilli
undir það að markaðslögmálin
fari að virka, það fari að
myndast skortur á kaldsjávar-
rækju, flotinn sem veiðir hana
hefur stórminnkað auk þess
sem rækjuvinnslum hefur
fækkað verulega. Það er farið
að örla á verðhækkunum á
rækju en hvað við gerum með
okkar verksmiðju ætti að skýr-
ast á næstu vikum og mánuð-
um.

Á Ísafirði, sem áður var höf-
uðstaður rækjuiðnaðarins á Ís-
landi er núna starfrækt ein
rækjuverksmiðja en einungis
eru sjö verksmiðjur starfrækt-
ar á landinu í dag, þegar best
lét voru þær hátt í sjö bara við
Djúp. Það er ekki bara að verð
sé lágt á rækju heldur hafa
aflabrögð minnkað og það er
þekkt að góður þorskafli og
sterkir rækjustofnar fara ekki
saman. Þegar þorskstofninn
við Nýfundnaland hrundi
þýddi það að rækjustofnar þar
uxu mjög og Kanadamenn
stunda í dag miklar rækju-
veiðar. En núna eru merki þess
að þorskstofninn sé að styrkj-
ast á Nýfundnalandi og þá
gæti rækjustofninn jafnvel
minnkað.

Ég held að sá tími sé ekki
kominn að þessi atvinnuvegur
sem Simon heitinn Olsen
stofnaði til á Ísafirði leggist

af, en það er rétt að hann er í
mjög erfiðri stöðu. Við verð-
um að bíða og sjá hvort að
markaðurinn fari ekki að
vinna sitt verk og grundvöllur
skapist fyrir stöndugri rækju-
vinnslu. Í dag er engri ferskri
rækju landað á Ísafirði og sára-
lítilli ferskrækju landað á
landsvísu. Hráefnismarkaður-
inn er orðinn alþjóðlegur, það
kostar ekki mikið að flytja
frosna rækju milli landa. Til
dæmis kostar innan við tíu
krónur per kíló að flytja rækju
frá Kanada til Íslands, það
þykir ekki mikið í samanburði
við flutning á vörum frá Ísa-
firði til Reykjavíkur. Það kost-
ar okkur lítið meira að flytja
rækju frá Norður-Noregi til
Ísafjarðar en að flytja hana
milli fjarða í Noregi.“

– Ég heyrði því fleygt að þú
hafir einn daginn mætt á skrif-
stofuna og sagt starfsfólkinu
að þú værir farinn til Frakk-
lands að læra frönsku.

„Já, það er alveg rétt og það
kom til af því að við stóðum í
fiskútflutningi til Frakklands
og þess var krafist að öll skjöl
væru á frönsku og mér fannst
að við þyrftum að hafa ein-
hverja kunnáttu í tungumálinu
og ég var kominn með áhuga
á frönsku. Ég fékk sérstakt
leyfi til að þreyta stúdentspróf
í frönsku við Menntaskólann
á Ísafirði auk þess að hafa sótt
einkatíma. Ég var því með
sæmilega undirstöðu þegar ég
fór til Frakklands sumarið
1989 og tók þar tveggja mán-
aða námskeið hjá Alliance
Française í París. Ég reyndi
að innbyrða eins mikið og ég
gat lært á tveimur mánuðum.
Franska, þetta mikla tungumál
er ekki lært á tveimur mánuð-
um heldur þarf einhver ár til
þess, en ég bý að því ennþá
hafa lært frönskuna, bæði í
vinnunni og á ferðalögum um
Frakkland.

Nýliðun í útgerðNýliðun í útgerðNýliðun í útgerðNýliðun í útgerðNýliðun í útgerð
nær óhugsandinær óhugsandinær óhugsandinær óhugsandinær óhugsandi

–Hefurðu aldrei stundað út-
gerð?

„Nei, ég hef ekki tekið það
skref og ég held að það sé lítið
vit í því að hefja útgerð í dag.
Kerfinu hefur verið lokað með
þeim hætti að nýliðun er nán-
ast óhugsandi og miðað við
verð á veiðiheimildum þá get-
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ur reksturinn varla staðið und-
ir afborgunum af lánum og ef
að menn eiga peninga þá er
hægt að ávaxta þá betur með
öðrum en hætti en að fara í
útgerð. Í dag er útgerð í patt-
stöðu hvað varðar nýliðun í
greininni. Það er ekki útilokað
að þetta breytist, kvótakaup
er jafnvel hægt að bera saman
við kaup og sölu á fótbolta-
mönnum. Það er náttúrulega
ekkert vit í að kaupa fótbolta-
mann á þrjá milljarða sem
endist í örfá ár en ástæðan
fyrir því að menn gera það er
sú að hugsunin er að selja
hann tímanlega. Það sama er
með kvótann, það er nánast
ógjörningur að vinna niður
kaupverðið með rekstri en
menn hugsa kannski sem svo
að hægt verði að selja þetta í
fyllingu tímans og jafnvel á
hærra verði. Kvótaverð hlýtur
að vera komið á endapunkt,
verð á varanlegum veiðiheim-
ildum er að nálgast tífalt verð
á þorski upp úr sjó og litlar
líkur á að hægt sé stunda þenn-
an rekstur með hagnaði eftir
slík kaup.“

–Það hefur gætt mikillar
gremju hjá Vestfirðingum út í
kvótakerfið. Lék þetta kerfi
okkur grátt eða kunnum við
ekki á það?

„Það er tvennt í því, mjög
sorgleg mistök voru gerð í
rekstri. Það má segja að tap
Ísfirðinga á veiðiheimildum
kristallist í tveimur fyrirtækj-
um, Básafelli og fyrirtækinu
Hrönn. Flestir þekkja söguna
hvernig Guðbjörgin fór frá
Ísafirði og þar sannaðist að
þegar að kemur að peningum
þá halda engin loforð eða yfir-
lýsingar. Í tilfelli Básafells áttu
sér aftur á móti mjög sorgleg
mistök í rekstri sem vafalaust
hefði verið hægt að koma í
veg fyrir með betri stjórnun-
arháttum. Síðan eru fleiri hlið-
ar á þessu máli. Þegar það fór
að herða að þá var niðurskurð-
ur á aflaheimildum fyrst og
fremst í þeirri fisktegund sem
Vestfirðingar reiddu sig mest
á, þ.e.a.s. í þorski. Rekstur
sem var í mjög blómlegur frá
því upp úr 1970 og út níunda
áratuginn varð fyrir mjög
miklum áföllum þegar stöðugt
var skorinn niður þorskkvóti
og það kom mjög illa við fyr-
irtæki sem áttu allt sitt undir
þorskveiðum.

En það er víðsfjarri að það
sé þjóðarsátt um kvótakerfi
þrátt fyrir yfirlýsingar sumra
stjórnmálamanna þar að lút-
andi. Það sem fólki í landinu
gremst mest er að það sé hægt
að selja náttúruauðlindir sem
margir fengu í upphafi án þess
að greiða fyrir þær. Síðan hef-
ur kvótinn gengið kaupum og
sölum í árum saman og það
hefur komið illa við mörg
minni pláss úti á landi. Stjórn-
völd hafa reynt að bera á sárin
með hungurlúsarráðstöfunum
eins og byggðakvóta og línu-
ívilnun sem hafa ekki komið í
staðinn fyrir veiðiheimildir
sem voru á mörgum þessum
stöðum. Ósáttin um kerfið
snýst fyrst og fremst um að
ekki er farið eftir anda laganna
sem segir að þessi náttúru-
auðlind sé eign þjóðarinnar.

Ósáttin snýst um að farið er í
kringum lögin.

Háskólanám áHáskólanám áHáskólanám áHáskólanám áHáskólanám á
sextugsaldrisextugsaldrisextugsaldrisextugsaldrisextugsaldri

–Hvernig stóð á því að þú
skelltir þér í Háskóla Íslands
kominn á fullorðinsár?

„Það stóð þannig á því að
ég fór til Smára Haraldssonar
árið 2001 en hann var og er
forstöðumaður Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða og spurði
hann hvort hann byði ekki upp
á skemmtileg námskeið. Hann
þuldi upp einhver áhugaverð
námskeið og sagði svo að
hafin væri fjarkennsla í  ís-
lensku til B.A. prófs ef þú ert
að hugsa um lengra nám. Ég
fór með þessar upplýsingar
heim til konunnar sem heitir
Salbjörg Jósepsdóttir. Það
varð úr að við innrituðumst
bæði í Háskóla Íslands og fór-
um að læra íslensku og vorum
að því næstu fjögur árin. Við
útskrifuðumst síðastliðið haust
með B.A. próf. Þetta hefur
verið mjög góður tími og þá
sérstaklega að kynnast þessu
hæfa fólki sem er að kenna í
Háskólanum og  ekki hafði ég
gert mér grein fyrir hvað ís-
lenskan er víður heimur. Við
vorum að læra bæði málfræði
og bókmenntir ásamt því að
við förum í gegnum alla Ís-
landssöguna, bæði málfars- og
bókmenntasögu. Við nutum
þess að vera í námi hjá þessu
frábæra fólki sem hefur aflað
sér víðtækrar menntunar bæði
hér heima og erlendis og nán-
ast allir kennararnir eru með
doktorsgráður. Það má segja
að kennararnir við íslensku-
skor Háskóla Íslands séu
landslið okkar í íslensku. Síð-
an við lukum námi höfum við

verið leiðbeinanda okkar við
lokaritgerðina innan handar
við málfarskannanir sem gerð-
ar eru um allt land og við
höfum safnað saman gögnum
hér vestra.“

– Um hvað er lokaritgerðin
þín?

„Það er þannig að innan
vissra marka  getur þú valið
þér efni og þá liggur beint við
að velja sér eitthvað sem mað-
ur hefur áhuga á. Mér fannst
þetta kjörið tækifæri að skrifa
um sjómannamál en sá að það
þyrfti að afmarka það eitthvað
þrengra, sjómannamál er of
vítt svið til að því yrði gerð
góð skil. Ég ákvað að þetta
yrði þá einskorðað við sjó-
menn sem voru á nýsköpunar-
togurunum og kallaði ritgerð-
ina því „Málfar og vinnubrögð
sjómanna á nýsköpunartog-
urum.” Eins og eldri menn
vita þá voru gerðir út tveir
nýsköpunartogarar á Ísafirði,
Sólborg og Ísborg sem voru
gerðir út á sjötta áratugnum.
Það voru mikil umsvif í kring-
um þessa togara á sínum tíma
og það má segja að grund-
völlur þess sem nú er kallað
Vestrahús en hét áður Ísfirð-
ingshús hafi verið lagður með
útgerð nýsköpunartogaranna.

Margur myndi halda að sjó-
mannmál á nýsköpunartogur-
um væri bara góð og kjarnyrt
íslenska en staðreyndin er sú
að málið sem talað var er að
miklum hluta að hverfa og
það er útgangspunktur ritgerð-
arinnar. Ég vann þetta þannig
að ég bjó til sjóferð sem farin
var til Grænlands á sjötta ára-
tugnum. Það var geysilegur
mikill afli við Grænland á
þeim tíma, fiskurinn var flattur
um borð og saltaður og eftir
langt úthald var komið í land

með fullar lestar af saltfiski.
Fyrsti kaflinn fjallar um sjó-
ferðina, í næsta kafla eru orðin
skýrð og ritgerðinni lýkur svo
á að farið er í uppruna orðanna
og henni lýkur svo á að dregin
er fram niðurstaða. Mér fannst
mjög gaman að ræða við sjó-
mennina sem voru á þessum
togurum og að lesa um þetta
bækur og ég uppgötvaði að
þetta mál er einnig að tapast í
Bretlandi og Þýskalandi.

Mitt næsta verk verður því
að þýða ritgerðina á ensku og
vonast ég til að ljúka því um
næstu áramót. Leiðbeinandi
minn við Háskóla Íslands,
Höskuldur Þráinsson prófess-
or, fer vonandi yfir málfræði-
hlutann með mér og svo er
ætlunin að fá breskan togara-
skipstjóra til að fara yfir sjó-
mannamálið. Þegar þessu lýk-
ur þá ætla ég að koma mér í
samband við menn í Bretlandi
sem hafa áhuga á þessu og
væntanlega eru það menn frá
Humber- svæðinu, Hull og
Grimsby. Aðalmálið er að
hafa gaman af þessu verkefni,
alveg burtséð frá því hversu
mikinn áhuga menn eiga eftir
að hafa á ritgerðinni.”

–Er mastersgráðan á næsta
leyti?

„Ég veit það ekki. Við hjón-
in náðum tilskilinni einkunn
á B.A. prófi og við tókum eitt
námskeið á mastersstigi síð-
asta vetur en það er ekkert
víst að framhald verði á því.
Við höfum verið að velta því
fyrir okkur að fara jafnvel til
Noregs og sjá sameiginlega
sögu okkar frá norsku sjónar-
horni, hvort við gerum það
við háskólann í Þrándheimi
eða annars staðar, veit ég ekki.
En allt eru þetta bollalegging-
ar. Við fórum fyrst og fremst

í þetta nám til að hafa gaman
af því og aðaluppskeran af
náminu er að hafa kynnst
þessu einstæða tungumáli
okkar betur og að fá að skrifa
um efni sem virkilega greip
mann og mér finnst vera
áhugavert með hliðsjón af því
sem ég starfað við undanfarna
áratugi.“

Háskóli og framtíðHáskóli og framtíðHáskóli og framtíðHáskóli og framtíðHáskóli og framtíð
sjávarútvegssjávarútvegssjávarútvegssjávarútvegssjávarútvegs

–Þú hefur lengi verið við-
loðandi Vestrahúsið. Það er
öðruvísi umhorfs þar en áður?

Það er alveg rétt, í eina tíð
var Vestrahúsið sem þá hét
Ísfirðingur stærsta fiskiðjuver
á Vestfjörðum en eftir að tími
togaranna leið undir lok þá
þurfti að finna húsinu nýtt
hlutverk, þó það þjóni ennþá
sjávarútvegi. Í húsinu er frysti-
geymsla sem rúmar 1.400
tonn og þjónar sjávarútvegin-
um hér í kring, en engu að
síður þurfti að finna ný verk-
efni.  Árið 1999 var stofnsett
Þróunarsetur Vestfjarða sem
er til húsa í Vestra. Í fyrra var
stofnað Háskólasetur Vest-
fjarða sem er einnig til húsa í
Vestrahúsinu og vinnur mjög
náið með Þróunarsetrinu. Það
er von manna að innan ein-
hverra ára geti þessar stofnanir
orðið grundvöllur að háskóla
á Ísafirði sem yrði þá öflugur
rannsóknaháskóli. Horft hefur
verið til þess að við gætum
tekið forystu í hafrannsóknum
og veiðarfærarannsóknum og
öðru sem tengist hafinu og
útgerð. Undanfarið hafa menn
fengið áhuga á gamalli vest-
firskri sögu. Nærtækt er að
nefna merkilegar fornleifa-
rannsóknir sem fara fram víðs-
vegar um fjórðunginn og er

möguleiki að þær rannsóknir
gætu komið inn í skólann. Í
þriðja lagi má nefna fjölmenn-
ingarsamfélagið. Hér búa um
það bil fjörutíu þjóðerni frá
öllum heimshornum og það
getur verið verðugt rannsókn-
arverkefni. Tíminn mun leiða
í ljós hvort að af stofnun há-
skóla verði.“

–Nú hefur þú séð miklar
breytingar í sjávarútvegi síðan
þú komst til Ísafjarðar að
loknu námi í Kanada, hvaða
framtíð sérðu fyrir þér í grein-
inni?

„Þó svo að sjávarútvegur á
Ísafirði hafi dalað eitthvað þá
er hann enn undirtöðuatvinnu-
greinin. Við Vestfirðingar
megum aldrei láta það gerast
að við verðum ekki þátttak-
endur í að virkja verðmætustu
auðlind landsins. Sjávarútveg-
ur verður stundaður á Vest-
fjörðum um ókomna framtíð
en hann breytist með tíman-
um. Það er ánægjulegt að sjá
að þótt að mjög hafi dregið
saman í greininni í höfuð-
staðnum þá hefur útgerð og
vinnsla eflst á minni stöðun-
um eins og Flateyri, Suðureyri
og Bolungarvík. Sömuleiðis
eru menn að standa sig vel á
Tálknafirði og Patreksfirði.
Ég ætla að vona að þeir öflugu
menn sem standa fyrir sjávar-
útveginum á Vestfjörðum
muni búa vel að fyrirtækjun-
um þannig að nýir menn hafi
áhuga á að taka við þegar fram
í sækir. Ísafjörður gæti þá eflst
sem þjónustumiðstöð. Mikil
þekking er hjá fyrirtækjum á
svæðinu t.d. hjá 3x-Stál, Marel
og fleirum. Sjávarútvegurinn
býr við mjög góða umgjörð á
Vestfjörðum, þannig að hann
mun verða stundaður áfram.“

– smari@bb.is

38.PM5 5.4.2017, 11:569



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 21. SEPTEMBER 20061010101010

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Aðalheiður Jóhannsdóttir á Ísafirði

Hollt og gott að hausti
Hollustan er í fyrirrúmi

hjá sælkera vikunnar að
þessu sinni en hún býður
upp á tvö bragðgóða og nær-
ingarríka rétti. Fyrst býður
hún upp á spelt-pastarétt, en
spelt pasta er mun hollara
en hið venjulega hveitipasta.
Aðalheiður bendir á að einn-
ig sé gott að nota heilhveiti-
pastað frá Sollu Grænu. Í
eftirrétt er ávaxtaréttur sem
ætlaður er fyrir 6, hann er

bæði ferskur og góður og
svíkur enga sanna sælkera.

Spelt-pastaréttur
400 g spelt penne pasta
½ bolli rjómi
½ pk pipar rjómaostur
1 pk broccoli (frosið eða
nýtt)
½ tsk hvítlauksduft
1 dl blómkáls eða broccoli
súpa (Cambells)
1 pk kjúklingastrimlar

Sjóðið pastað í 8 mínútur.
Smyrjið eldfast mót. Hálf-
sjóðið broccoli, jafnið saman
rjóma, rjómaosti og krydd og
setjið súpuna saman við. Hell-
ið þessu yfir kjúkling og dreif-
ið pasta og osti yfir. Bakið í
20-30 mín. Í 175° hita. Berið
fram með ristuðu spelt/orku
brauði, gjarnan smurðu með
ólífuolíu og hvítlauk. Græn-
meti eftir smekk.

Ávaxtaeftirréttur fyrir 6
2 stk epli
2 stk perur
2 stk bananar
3 stk kiwi
Vínber eftir smekk
Jarðaber eftir smekk
¼ rjómi
2-3 msk Herbalifeduft
100 g dökkt karob „súkku-

laði“

Þeytið rjómann og blandið

Herbalife saman við. Skerið
ávextina í bita og setjið rjóma-
blönduna saman við. Bræðið
súkkulaðið og bætt ofan á
réttinn.

Ég skora á Geirþrúði
Charlesdóttur og Jón B.
Guðjónsson á Ísafirði að
koma með uppskrift í næsta
blaði.

Mýrarboltinn kemur við sögu í auglýsingaherferð stórs
fyrirtækis í Reykjavík sem hefst í byrjun næsta mánaðar.

Auglýsing var tekin upp á
Mýrarboltasvæðinu í Tungu-
dal á laugardag með leik-
mönnum Mýrarboltamótsins
sem fór fram í ágústmánuði.
„Það var auglýsingastofan Fít-
on í Reykjavík sem óskaði
eftir því að fá nokkra leikara í
lið til að leika mýrarbolta fyrir

auglýsingatöku. Þeir lögðu
mikla áherslu á að fá „alvöru“
leikmenn en ekki módel. Það
voru þrír strákar og tvær stelp-
ur sem mættu í myndatöku“,
segir Rúnar Óli Karlsson einn
skipuleggjandi Mýrarbolta-
mótsins.

Myndirnar munu birtast í

auglýsingaherferð stórs fyrir-
tækis í byrjun næsta mánaðar
og að sögn Rúnars mun það
ekki fara framhjá neinum.
Ekki er hægt að gefa upp hvert
fyrirtækið er. Allir leikmenn
gáfu vinnu sína en Mýrar-
boltafélag Íslands mun njóta
góðs af vinnu þeirra.

Auglýsing tekin upp með
Mýrarboltaleikmönnum

Samkvæmt ráðningarsamn-
ingi Gríms Atlasonar, bæjar-
stjóra Bolungarvíkur, fær
hann 600.000 krónur í föst
laun. Ofan á föstu launin fær
hann bílastyrk sem er miðaður
við 300 kílómetra akstur á
mánuði, og ku styrkurinn því
nema 22.500 krónum. Bæjar-
stjórinn fær ekki greitt sér-
staklega fyrir yfirvinnu. Þá fær
hann tölvu til afnota, auk far-
síma og internet-tengingar.

Heimasíma greiðir bæjarstjór-
inn sjálfur, sem og húsnæðið
sjálft. Eins og sagt hefur verið
frá er ákvæði um bónus í ráðn-
ingarsamningi Gríms, fjölgi
íbúum Bolungarvíkur á kjör-
tímabilinu.

Verði íbúar í Bolungarvík
fleiri en 960 í desember á síð-
asta ári kjörtímabilsins fær
Grímur sem nemur einum
mánaðarlaunum í bónus. Þá
fær hann einnig bónus fjölgi

íbúum meira, og er þá miðað
við 985 íbúa annars vegar en
1.010 íbúa hins vegar. Sam-
kvæmt miðársmannfjöldatöl-
um Hagstofu Íslands voru
Bolvíkingar 907 þann 1. júlí
síðastliðinn, og hefur þeim
fækkað jafnt og þétt síðustu
ár. 3,6% af launum Gríms eru
fólgin í föstum aukagreiðsl-
um, og er þar einungis um að
ræða áðurnefndan bílastyrk.

Ef litið er á laun Halldórs

Halldórssonar bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar er hann með
nokkuð lægri upphæð í föst
grunnlaun en Grímur, eða
hálfa milljón. Þá er ekki öll
sagan sögð því Halldór fær
60 tíma í fasta yfirvinnu (sem
gerir 311.500 í viðbót), bíla-
styrk upp á 1.500 kílómetra
akstur (sem gerir um 103.000
krónur í viðbót), auk þess sem
hann fær greidd laun fyrir set-
ur í bæjarráði, bæjarstjórn og

fræðslunefnd (sem gerir
140.000 kr á mánuði yfir vet-
urinn ef hann sækir alla fundi),
og fær svo, líkt og aðrir bæjar-
fulltrúar, 30.000 króna ein-
greiðslu á mánuði. Alls ku
þetta gera rúmlega 1.080.000
krónur á mánuði. 54% af föst-
um launum Halldórs eru því
fólgin í aukagreiðslum.

Frá þessu var greint á frétta-
vef Ríkisútvarpsins.

– eirikur@bb.isGrímur Atlason.

Fær mánaðarlaun í bónus fjölgi Bolvíkingum

Herdís gef-
ur kost á

sér í 2. sæti
Herdís Á. Sæmundar-

dóttir sækist eftir að skipa
2. sæti á lista Framsóknar-
flokksins í Norðvestur-
kjördæmi. Í tilkynningu
um framboð Herdísar kem-
ur fram að sem formaður
stjórnar Byggðastofnunar
telur Herdís sig þekkja vel
aðstæður atvinnulífs og
skilyrði til búsetu og þró-
unar byggðar á lands-
byggðinni. Herdís hefur
jafnframt verið sveitar-
stjórnarmaður til fjölda ára
í Skagafirði og er nú for-
maður ráðgjafarnefndar
Jöfnunarsjóðs sveitarfé-
laga. Við síðustu alþingis-
kosningar skipaði hún 3.
sæti á lista flokksins.

Á vettvangi Alþingis og
landsmála hefur Herdís
beitt sér fyrir atvinnu- og
byggðamálum. Uppbygg-
ing menntastofnana á
landsbyggðinni sam-
kvæmt upplýsingum um
framboð Herdísar.

Námskeið til að auka öryggi
foreldra í uppeldishlutverkinu

Námskeið undir yfirskrift-
inni „Möguleikar foreldra til
að bregðast við vandamálum
barna sinna“ verður aftur í
boði þetta haust fyrir foreldra
barna í Grunnskólanum á Ísa-
firði. Sama námskeið var
haldið fyrsta sinn í fyrravetur
en vegna mikils áhuga var ein-
ungis boðið upp á það fyrir
foreldra barna í 1. til 4. bekk.
Þar sem þátttakendur og kenn-
ari námskeiðsins voru mjög
ánægðir með afrakstur þess,
var ákveðið að bjóða núna for-
eldrum allra nemenda skólans.
Helga Hausner, námsráðgjafi
í Grunnskólanum á Ísafirði,
sér eins og áður um námskeið-
ið en hún hefur skipulagt og
haldið fjölmörg námskeið um
uppeldismál. Námskeiðið er
byggt þannig upp að foreldrar
hittast tíu miðvikudaga í röð í
einn klukkutíma. Strax í byrj-
un fá þeir að velja það málefni

sem þátttakendur vilja helst
fjalla um og verður námskeið-
ið byggt upp á því. Eftir það
er hverju kvöldi skipt í fræð-
sluhluta og lausnaleit, svo að
hvert foreldri eða forráðamað-
ur geti fengið svör við spurn-
ingu sinni.

„Í fyrravetur var unnið með
mjög áríðandi málefni og t.d.
voru spurningarnar tengdar
reiði, frekju og skapbræði
barna, rifrildi milli systkina,
spurt var um reglur og venjur
á heimilinu, heimanám, einelti
og vanlíðan barna og fræðslan
fjallaði þess vegna um sam-
skipti, hlutverk og uppeldis-
markmið foreldra. Til að efla
öryggi sitt fá foreldrar að æfa
sig í viðbrögðum sínum við
hversdagslegum og flóknum
aðstæðum í uppeldi barna
sinna. Ekki er áætlunin að
verða fullkomin, svo að and-
rúmsloftið á námskeiðinu

verður þrátt fyrir mikla vinnu
frekar afslappað“, segir í til-
kynningu. Eins og í fyrra er
Helga Hausner reiðubúin að
skipuleggja námskeiðið, þann-
ig að hún geti brugðist við
óskum foreldranna.

Markmiðið með námskeið-
inu er að auka öryggi foreldra
í uppeldishlutverki sínu og að

þeir fái tækifæri til að þjálfa
viðbrögð sín í hópi jafningja
á skemmtilegan og árangurs-
ríkan hátt. Námskeiðið er
ætlað öllum foreldrum eða
forráðasmönnum sem eru  á
einhvern hátt óánægðir með
uppeldishlutverk sitt og vilja
auka þekkingu og meðvitund
sína um þau málefni, til að

öðlast meira öryggi í sam-
skiptum við börn sín.

Fyrir þá sem áhuga hafa
hefst námskeiðið, sem er að
kostnaðarlausu, næsta mið-
vikudag og verður haldið tíu
miðvikudaga frá kl. 20 til 21 í
stofu N 11. Upplýsingar gefur
Helga Hausner, námsráðgjafi
í gegnum síma: 450 3106.

Grunnskólinn á Ísafirði.
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Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur tekið jákvætt í er-
indi frá fjórtán íbúum við Mið-
túnsbrekku á Ísafirði um að
sett verði upp hraðahindrun í
brekkunni, og vísaði því áfram
til fjárhagsáætlunar 2007. Þá
lagði umhverfisnefnd að auki
til við bæjarstjórn að gerð
verði úttekt á nauðsyn hraða-
hindrana á götum Ísafjarðar-
bæjar í samstarfi við lögregl-

una. Íbúar við Miðtúnsbrekku
sendu bæjarráði fyrir stuttu
bænarskjal þar sem þess var
óskað að bæjaryfirvöld komi
fyrir hraðahindrunum í Mið-
túnsbrekkunni.

Í skjalinu segir að börnum
sem eiga heima við götuna
stafi hætta af hraðakstri sem
sé stundaður í götunni. Þá sé
það bagalegt að vegna þess
að gatan liggur í brekku, eins

og nafn hennar gefur til kynna,
þá sé ökumönnum ekki sjálf-
rátt þegar keyrt er niður hana,
óafvitandi missi þeir stjórn á
hraðanum. Og ekki ku það
mikið skárra þegar keyrt er
upp brekkuna. Að vísu bjargi
þyngdarlögmálið því fyrir
horn að ökumenn missa ekki
stjórn á hraðanum þegar farið
er upp brekkuna, en ekki er
allt sem sýnist.

Í skjalinu segir að þegar far-
ið sé upp hana birgi lega henn-
ar, en hún liggur í boga, og
hæðamismunur mönnum sýn
og geti skapað gangandi veg-
farendum hættu. Í bænarskjal-
inu er bent á að komið hafi
verið upp hraðahindrunum í
öðrum götum bæjarins til þess
að draga úr hraða og vernda
þannig mannslíf.

– eirikur@bb.is

Vilja hraðahindrun í Miðtúnsbrekku

Varasamt er að aka um þjóðvegi á Vestfjörðum en á
þessum árstíma er ávallt mikið um lausafé við vegina. Að
sögn lögreglunnar á Ísafirði er mikilvægt að eigendur
reyni eftir bestu getu að koma fé sínu frá vegum og eins að
ökumenn sýni varúð. Er það þó árlegur viðburður að veg-
farendur skammist yfir sauðfé við vegarkantinn og ær
liggi í valnum eftir ökumenn sem ekki hafa náð að afstýra
óhappi. Erfitt er að ráða við þetta vandamál og kemur fé
niður sjálft af fjöllum þegar hausta tekur. Þá hefur ekki
verið tilkynnt um ákeyrslu á fé í ár umfram það sem vana-
legt er á haustin.                                           – thelma@bb.is

Mikið um lausa-
fé á þjóðvegum

Dauð kind við vegarkant í Arnardal í Skutulsfirði.

Ekki hefur verið tekin
ákvörðun um hvernig raðað
verður á lista hjá Vinstrihreyf-
ingunni – Grænu framboði í
Norðvesturkjördæmi í alþing-
iskosningunum í vor. Jón
Bjarnason þingmaður VG í
kjördæminu segir að það sé
kjördæmisráð sem tekur
ákvörðun um hvernig niður-

röðun verði háttað en það er
skipað fulltrúum frá öllum fé-
lögum kjördæmisins. Fyrir al-
þingiskosningarnar 2003 kaus
ráðið uppstillingarnefnd sem
vann tillögu að framboðslista
sem ráðið kaus síðar um.

Jón segir að ráðið muni hitt-
ast á næstu vikum og þá fari
málin að skýrast. Aðspurður

hvort hann hyggist leiða list-
ann aftur segir hann að félagar
hans í kjördæminu ráði því en
það ætti að skýrast fljótlega.
Þá segir hann að VG reyni að
vinna þetta hægt en bítandi
og forðast að vera með upp-
hlaup og miklar yfirlýsingar,
málefnin eru það sem skiptir
höfuðmáli. Kosningaveturinn

leggst vel í Jón enda hefur
flokkurinn mælst hátt í skoð-
anakönnunum undanfarið.

„Umræðan í þjóðfélaginu
hefur undanfarin misseri snú-
ist málefni sem við höfum sett
oddinn og okkar málstaður
hefur hlotið mikinn hljóm-
grunn.“

– smari@bb.is

Línur skýrast hjá Vinstri
Grænum innan nokkurra vikna

Markmiðið að skila þátttak-
endum vímuefnalausum út í lífið

Sjálfsvarnar- og forvarnar-
námskeið ætlað grunnskóla-
nemendum í 8.-9. bekk hófst í
Safnaðarheimili Ísafjarðar-
kirkju í gær. „Námskeiðið
byggist á grunnþjálfun í sjálfs-
vörn og einnig verður farið í
fræðslu sem meðal annars
byggist upp á reykinga- og
fíkniefnafræðslu og svo al-
mennri lífsleikni. Við munum
fara vítt og breitt yfir völl og
bjóðum upp á sjálfsvörn,
fræðslu, teygjur og slökun“,
segir Þorsteinn Haukur Þor-
steinsson, leiðbeinandi á nám-
skeiðinu. Námskeiðið verður
haldið aftur í janúar og fer
fram tvisvar í viku í tvo mán-
uði í senn.

Þorsteinn Haukur er enginn
nýgræðingur á þessu sviði og
á að baki áralanga reynslu.
„Ég sá um forvarnarfræðslu
fyrir Tollgæsluna í Reykjavík
í 6 ár og það var starf sem ég
þróaði frá grunni. Einnig var
ég sjálfur í sjálfsvarnarnámi í

Kanada, þannig að við komum
bæði að þessu með okkar
reynslu“, segir Þorsteinn
Haukur. Aðspurður hvort
námskeið af þessu tagi hafi
áður verið haldið á Ísafirði
segir Þorsteinn Haukur að
hann geti ekki svarað því.
„Það hefur allavega ekki verið
haldið í þessari mynd áður,
með þessari hugsjón. Mark-
miðið er að skila unga fólkinu
út í lífið vímuefnalausu.“

„Ástæðan fyrir því að ég er
að fara af stað með þetta nám-

skeið er runnin út frá reynslu
mín frá því að ég starfaði í
Tollgæslunni. Þar starfaði ég
í 18 ár og þjálfaði fíkniefna-
hund hluta þess tíma. Þá sá ég
og upplifði hluti sem flestir
almennir borgarar sjá ekki. Ég
hef líka unnið að félagsstarfi
með ungu fólki í 24 ár og
fengið að kynnast þessum
vanda alveg frá byrjun“, segir
Þorsteinn Haukur. Hægt er að
fá nánari upplýsingar um nám-
skeiðið í síma 861 2556.

– thelma@bb.is

þrjú ár sem ungur maður og
starfaði svo sem leiðbeinandi

í ár. Ég er þó ekki einn í þessu
en Aldís Þorsteinsdóttir leið-

beinir með mér á námskeiðinu
og hún iðkaði sjálf í karate í

Þorsteinn Haukur Þorsteinsson og Aldís Þorsteinsdóttir.

Áskriftarsíminn er 456 4560
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STAKKUR SKRIFAR

Kallað eftir virkri stefnu
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

Til sölu er sófasett, 3ja sæta,
2ja sæta og stóll. Upplýsingar
í síma 456 3037.

Gulbröndóttur kettlingur fannst
á Engjavegi fyrir stuttu. Uppl. í
síma 456 4065 og 896 4065.

Til sölu er Gram frystiskápur.
Selst ódýrt. Upplýsingar í síma
862 6097.
Óska eftir íbúð til leigu, helst á
eyrinni. Uppl. í síma 895 0016.

Til sölu er Solton MS60 hljóm-
borð. Vel með farið. Upplýsing-
ar í síma 456 4545 og 894 4032.

Til sölu er Daihatsu Suore, 4X4,
ekinn 160 þús. km. Sumar- og
vetrardekk fylgja. Kjörinn sem
vinnubíll eða í fjárhúsin. Verð
kr. 120 þús. Uppl. í s. 892 1755.

Til sölu er borðstofuborð úr
gleri og sex bast-stólar. Uppl. í
síma 895 3595 og 456 4364.

Til leigu er falleg og vel skipu-
lögð 2ja herb. íbúð á eyrinni á
Ísafirði. Laus frá nóvember. Ný-
uppgerð sameign. Upplýsingar
í síma 867 6657.
Til sölu er fasteignin að Unnar-
stíg 8 á Flateyri sem er 177,7m²
að stærð ásamt bílskúr. Ásett
verð er kr. 9,9 millj. Uppl. gefur
Rúnar í síma 660 1303.
Óskum eftir stelpu til að passa
tvo stráka (2ja og 7 ára) þriðju-
daga og fimmtudaga frá kl. 18
til 19 eða 20. Upplýsingar í síma
899 8733.

Ýmislegt spennandi virðist framundan í stjórnmálum á Íslandi, einkum á
væng vinstri miðjunnar. Samfylkingin hefur ekki fótað sig líkt og forystu-
menn hennar hafa kosið sér. Engu að síður hefur flokkurinn náð því marki
að verða næst stærstur flokka í íslenskum stjórnmálum um þessar mundir,
en markið var sett hærra. Vinstri grænir hafa sótt að Samfylkingunni og
gengið vel í skoðanakönnunum. Þar liggur hundurinn grafinn því lagt var
upp með skýra stefnu um að sameina vinstri öflin á Íslandi.

Kosningarnar í Svíþjóð á sunnudaginn var sýna betur en flest annað að
kjósendur vilja skýra kosti að velja um. Hægrimenn eða öllu heldur banda-
menn þeirra höfðu betur, þrátt fyrir hneykslismál í kosningabaráttunni.
Kjósendur gátu valið á milli þess að verja atkvæði sínu annað hvort til
vinstri eða hægri og síðari kosturinn varð ofan á. Á Íslandi snýst lífið um
kaffidrykkju þannig að þegar að því kemur að Samfylkingin hafi forystu
um að móta þá stefnu sem þeir vilja láta fylgja rýkur formaður Vinstri
grænna fram á völlinn og boðar að stjórnarandstaðan stilli sér upp sem einu
liði. Stjórnarandstaðan í Svíþjóð, sem að þessu sinni samanstóð af hægri og
borgaralegum flokkum hafði erindi sem erfiði með því að finna sér sameigin-
legt forsætisráðherraefni, Fredrik Reinfeldt, leiðtoga Hægriflokksins. Kjós-
endur vissu að hverju þeir gengu og ákváðu að hvíla nú forystu Jafnaðar-
manna. Göran Person viðurkenndi ósigur sinn.

Íslenskir kjósendur hafa bara kaffiboð að hlakka til. Alls endis óvíst er að
neitt frekara verði úr því. Sjálfstæðisflokkur hefur setið í ríkisstjórn í rúman
einn og hálfan áratug, fyrstu fjögur árin með Alþýðuflokki, sem horfin er vit
feðranna og síðan með Framsóknarflokki. Vart er við því að búast að þessir
tveir síðastnefndu flokkar gefi út yfirlýsingu um að þeir gangi til kosninga
með það að markmiði að mynda sams konar ríkisstjórn að nýju. Það er ein-
faldlega ekki hinn íslenski stíll.

Í stað skýrra kosta er talað um kaffiboð og kannski er best að vera ekki að
binda sig venju fremur. Það er athyglisvert að Frjálslyndi flokkurinn virðist
á leið til vinstri og fróðlegt verður að sjá hvort kjósendur hans fylgja honum
á þeirri göngu. Forystumenn hans komu úr Sjálfstæðisflokknum, en ef
marka má skrif þeirra og ummæli stendur það ekki í vegi þeirra að taka einn
vinstri snúning að vori. Það eru kjósendur sem eiga síðasta orðið líkt og í Sví-
þjóð. Hvað vilja þeir? Ákveðin stefna í þjóðmálum væri gott svar. En verður
það svo? Margir velta því fyrir sér hvað verður ofan á varðandi varnir Ís-
lands, sem hafa lengi verið alltof mörgum lítið áhyggjuefni. Rís álver við
Húsavík, Helguvík eða annars staðar eða er stóriðjustefnan ýmist lífs eða
liðinn eftir því við hvaða kjósendur er talað? Er yfirleitt um nokkuð að velja?

Skýr svör stjórnmálamana er vel þegin.

Aukning
á ýsuafla

Nokkuð minna var landað
af þorski í ágúst í ár á Vest-
fjörðum en á sama tíma í fyrra,
eða 1.670 tonn í ár á miðað
við 1.783 tonn í fyrra. Það er
samdráttur upp á 6,3%. Þá er
lítilsháttar aukning á löndun
ýsu á Vestfjörðum á milli ára,
en í ágúst í fyrra var 920 tonn-
um landað á miðað við 945
tonn í ár. Það er aukning upp
á 2,7%.

Mjög litlu var landað af ufsa
í ágúst 2005, eða 46 tonnum,
og er aflinn í ár margfalt meiri,
eða 613 tonn. Það er ríflega
þrettánföldun á milli ára. Þá
var einungis tíu tonnum land-
að af karfa í ágúst í fyrra, en
tæplega sex sinnum meira í
ár, eða 56 tonn. Þá var jafn
miklu landað af lúðu í ágúst í
ár og í fyrra, eða 5 tonnum.

GILDRUVEIÐAR Á MINK 2006-2007
Ísafjarðarbær auglýsir hér með eftir
aðilum til gildruveiða á mink í Ísa-
fjarðarbæ, vestan Djúps. Umsækjend-
ur þurfa að hafa byssuleyfi og veiði-
kort frá embætti veiðistjóra og hafa
fasta búsetu í Ísafjarðarbæ.
Veiðitími fyrir gildruveiðar er að jafn-
aði frá 1. ágúst til 30 apríl ár hvert.
Fyrirhugað er að umsækjandi fái sér-
stakt svæði og fer stærð svæðis eftir
fjölda umsækjenda. Við úthlutun verð-
ur litið til búsetu umsækjanda.
Allar frekari upplýsingar eru veittar
hjá Þóri Erni Guðmundssyni á skrif-
stofu Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti
1, Ísafirði.
Skriflegar umsóknir sendist Ísafjarð-
arbæ fyrir 1. október nk.

Bæjarstjórinn í Ísafjarðarbæ.

Nefnd sem landbúnaðarráð-
herra skipaði í mars á þessu
ári til að úthluta styrkjum til
byggingar reiðhúsa hefur lok-
ið störfum, og veitti hún hesta-
mannafélaginu Stormi á Þing-
eyri 12 milljónir króna til
byggingar reiðskemmu í Dýra-
firði. Alls bárust 41 umsókn
og var úthlutað styrkjum til
byggingar 28 reiðhúsa víðs
vegar um landið, og var heild-
arúthlutun upp á 330 milljónir.
Hestamannafélagið Stormur
var eina félagið á Vestfjörðum
til að fá styrk.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
samþykkti í mars síðastliðn-

um byggingarleyfi fyrir 820
fermetra reiðhöll á 6.600 fer-
metra lóð að Söndum í Dýra-
firði, og hefur skrifað undir
viljayfirlýsingu við Storm um
stuðning við byggingu reið-
hallarinnar. Ísafjarðarbær
mun leggja til fjárframlag að
upphæð 6,3 milljónir króna
sem skiptist þannig að styrkur
vegna byggingarleyfisgjalda
greiðist á árinu 2006 og eftir-
stöðvar greiðast á árunum
2007-2009.

Samkvæmt samkomulag-
inu mun bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar tryggja að í fjárhags-
áætlun hvers þessara ára verði

gert ráð fyrir greiðslum til
Storms. Grundvöllurinn fyrir
samkomulaginu er sá að Storm-
ur fari í framkvæmdir við
byggingu reiðskemmu á Sönd-
um í Dýrafirði og að fram-
kvæmdahraði verði eðlilegur.

Hestamannafélagið Hend-
ing hefur einnig hug á að
byggja reiðskemmu. Á fundi
sínum 3. apríl sl. fól bæjarráð
bæjarstjóra að ganga frá vilja-
yfirlýsingu milli Ísafjarðar-
bæjar og Hestamannafélags-
ins Hendingar um byggingu
reiðhúss á svæði félagsins í
Engidal í Skutulsfirði.

– eirikur@bb.is

Fá 12 milljón króna styrk
til byggingar reiðskemmu

Glitnir hf. vill fá Ísafjarðarbæ í bankaviðskipti

Fjármálastjóri leggur til að banka-
þjónusta bæjarins verði ekki boðin út

Á fundi bæjarráðs Ísafjarð-
arbæjar í fyrir stuttu var tekið
fyrir erindi frá Glitni þar sem
bankinn hvetur til þess að Ísa-
fjarðarbær bjóði út bankaþjón-
ustu sína. Í bréfinu lýsir Glitnir
sig reiðubúinn til þess að gera
bænum bindandi tilboð þegar
magntölur liggja fyrir. Bæjar-
ráð óskaði eftir umsögn fjár-
málastjóra um erindið og var
það tekið fyrir á fundi bæjar-
ráðs á mánudag í síðustu viku.
Þórir Sveinsson fjármálastjóri
segir í umsögn sinni að ekki
sé nægjanlegar forsendur til
þess að segja upp viðskiptum
við Landsbankann sem hefur
verið aðalviðskiptabanki Ísa-
fjarðarbæjar og þar áður Ísa-
fjarðarkaupstaðar. Samstarfið
hafi verið farsælt allt frá stofn-
un útibúsins á Ísafirði.

Þá er aðgangur að lánsfé
góður hjá bænum en ekki hef-
ur þurft að taka skammtímalán

í fimm ár þar sem lausafjár-
staða hafi verið góð í fram-
haldi af sölu hlutabréfa Ísa-
fjarðarbæjar í Orkubúi Vest-
fjarða árið 2001. Á þessu tíma-
bili hafa langtímalán nær ein-
vörðungu verið tekin hjá Lána-
sjóði sveitarfélaga og býður
sjóðurinn upp á mun hagstæð-
ari kjör en bankarnir hafa verið
að bjóða á undanförnum árum.
Landsbankinn hefur annast
skuldastýringu fyrir Ísafjarð-
arbæ og segir fjármálastjóri
að árangur hafi verið góður
og nefnir að vaxtaviðmið
sveitarfélagsins sé hagstæðara
en á viðmiðunarkörfu Seðla-
banka Íslands.

Í bréfi Glitnis til bæjaryfir-
valda segir: „Við rekstur sveit-
arfélags eins og Ísafjarðarbæj-
ar þarf að mörgu að hyggja og
sífellt að leita leiða til sparn-
aðar. Útboðsleið er m.a. leið
til að ná fram sem hagstæð-

ustum viðskiptum á hverjum
tíma. Útboð á fjármálaþjón-
ustu er þar engin undantekn-
ing, samanber útboð annarra
sveitarfélaga á bankaviðskipt-
um á undanförnum misserum,
þar geta að sjálfsögðu legið
mikil tækifæri til sparnaðar.“
Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar
virðist ekki hafa trú á að út-
boðsleiðin muni leiða til
sparnaðar fyrir bæinn en hann
segir í umsögn sinni að hann

leggi til að tilboði Glitnis verði
afþakkað.

Bæjarráð samþykkti að fela
Halldóri Halldórssyni bæjar-

stjóra og Guðna Geir Jóhann-
essyni formanni bæjarráðs að
skoða málið frekar.

– smari@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
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Í dag er fimmtudagurinn
21. sept.,  266. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1919 skemmdist Reykjanesviti mikið
í jarðskjálfta. Vitinn „sprakk yfir þvert og ljóstækin

færðust úr lagi,“ segir í Morgunblaðinu.

Þennan dag árið 1963 var Eiríkur Kristófersson, skip-
herra sæmdur æstu orðu sem Bretar veita erlendum

mönnum. Orðan var m.a. veitt fyrir björgun breskra
sjómanna.

Þennan dag árið 1985 var Grímudansleikur eftir Verdi
frumsýndur í Þjóðleikhúsinu. Meðal flytjenda var Krist-
ján Jóhannsson. Í gagnrýni Morgunblaðsins var sagt:

„Kristján syngur hreint út stórkostlega.“

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 Ólafsdóttir, söngkona frá Hólmavík

Á þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árumÁ þessum degi fyrir 8 árum

Rækjuvinnsla í Hnífsdal
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustanátt, 5-10 m/s og léttskýjað norðan- og
vestantil á landinu, annars rigning. Hiti 8-13 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hæg austlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, en

dálitið þokuloft við norðurströndina. Hiti 4-10 stig.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Hæg austlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, en
dálitið þokuloft við norðurströndina. Hiti 4-10 stig.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Útlit fyrir norðaustlæga átt og heldur hlýnandi veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Myndir þú fljúga sjaldnar eða oftar ef
innanlandsflugið yrði flutt til Keflavíkur?

Alls svöruðu 904. – Oftar sögðu 81 eða 9%
– Sjaldnar sögðu 823 eða 91%

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

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

Frábært að vinna við það sem maður elskar
„Það er allt gott að frétta af mér. Ég er byrjuð aftur að kenna hjá Tónlistarskóla Þorvalds

Bjarna í Reykjavík og er alltaf að syngja í söngleiknum Footloose líka, sem verður sýndur
fram eftir haustinu svo það er enn hægt að næla sér í miða. Svo verð ég að syngja hér
og þar í vetur, verð til dæmis í „sjói“ í Sjallanum á Akureyri sem byggt er á lögum Ingimar
Eydals. Ég byrjaði með söngnámskeið á Hólmavík á mánudag. Það er yndislegt að koma
heim. Hér eru ömmurnar og afarnir og ég reyni alltaf að vera dugleg að koma hingað og
nú mun ég keyra á milli frá Reykjavík tvisvar í viku í þrjár vikur. Maður er enga stund að
renna þetta og það er ekkert mál á meðan veturinn er ekki kominn. Það er því nóg að gera
en maður skipuleggur sig bara vel og þetta rúllar allt rosa þægilega. Reyndar á ég engin
önnur áhugamál en bara músík og aftur músík svo það er frábært að geta unnið við það
sem maður elskar að gera. Ég er því mjög þakklát fyrir verkefnin á meðan þau bjóðast.“

Íshúsfélag Ísfirðinga hf. er í þann veginn að ganga frá
kaupum á rækjuvinnslu Bakka í Hnífsdal af Þorbirni í
Grindavík. Björgvin Bjarnason framkvæmdastjóri félagsins
staðfesti þetta við blaðið. Íshúsfélagið og aðaleigandi
Gunnvör hf. á Ísafirði eiga töluvert mikinn rækjukvóta, eða
á annað þúsund tonn. Ekki er enn ljóst hvenær félagið
byrjar rækjuvinnslu í Hnífsdal, en ætla má að það verði í
allra síðasta lagi um áramót en hugsanlega miklu fyrr.
Engin vinnsla hefur verið í rækjuverksmiðjunni í Hnífsdal
um langt skeið, en hún er mjög fullkomin og í góðu standi.
Varðandi kaupverðið fékkst hið hefðbundna svar að það
væri ekki gefið upp. „Við fáum verksmiðjuna á mjög góðu
verði, að okkur finnst“, segir Björgvin, en um þessar
mundir er verðið á rækjunni í öldudal og því ætti að vera
hagstætt að kaupa.

Eikarbáturinn Haukur var
staddur á Ísafirði á dögun-
um en hann kom við á leið
sinni frá Siglufirði. Bátur-
inn var lengst af gerður út
frá Vestfjörðum en er hann
nú gerður út af Norður-Sigl-
ingu á Húsavík sem keypti
bátinn árið 1996 og breytti
honum í hvalaskoðunarbát.
Haukur var byggður í Reyk-
javík árið 1973 og var annar

af tveimur mjög sérstökum
bátum sem smíðaðir voru í
Skipasmíðastöð „Jóns á
Ellefu“. Eftir fimm vertíðir
í hvalnum á Húsavík var
báturinn settur í slipp á
Húsavík þar sem honum var
breytt í tveggja mastra segl-
skip, í stíl við fiskiskonn-
ortu er voru algengar við
Norðurland á seinni hluta
19. aldar.

Gamli Haukur orðinn
að hvalaskoðunarskipi

Fengsæll á siglingu í Álftafirði.

Elsti starfandi
trébátur landsins

Í Álftafirði er að finna elsta
starfandi trébát landsins svo
vitað sé. Hann ber nafnið
Fengsæll og er togbátur úr eik.

„Hann var smíðaður árið
1931 í Friðrikshöfn í Dan-
mörku. Hann var lengst af
með heimahöfn í Grindavík
en ætli það séu ekki komin 17
ár sem hann hefur verið fyrir
vestan. Hann var rækjubátur í
Djúpinu og var það 15 vertíðir,
en það litla sem hann er not-
aður í núna er í fiskeldið í
Álftafirði og Seyðisfirði“, seg-
ir Barði Ingibjartsson skip-
stjóri bátsins. Fengsæll Ís-83
hefur áður borið nöfnin Ing-
ólfur GK, Bergþór KE og Sæ-
borg KE.

– Þarf báturinn ekki mikið
viðhald?

„Hann fer bara í slipp einu
sinni á ári og þá bara í venju-
legt viðhald ekki neina stórar

viðgerðir. Hann er auðvitað
lúinn en ótrúlega góður miðað
við aldur. Það er þó búið að
endurnýja mikið í honum frá
upphafi. Um 1970 rak hann
upp í fjöru og þá var skipt um
mikið í honum sem bjargaði
bátnum sem slíkum.“

– Hefurðu í hyggju að halda
áfram nota bátinn?

„Ég vonast til þess að geta
haldið í honum á floti áfram.
Því ef maður heldur bátunum
gangandi þá er þeim haldið
við en ef þeim er lagt þá missa
þeir gildi sitt. Ég er þó ekki
mikið á honum, skrepp ein-
göngu af og til í kvíarnar “,
segir Barði sem á bátinn til
helminga við Hraðfrystihúsið-
Gunnvöru. Fengsæll er rúm
30 br.tonn og tæpir 15 metrar
á lengd. Hefur hann haldið
sjarma sínum frá fyrri tíð eins
og sjá má á meðf. myndum.

Fengsæll í höfninni í Súðavík.

Hvalaskoðunarskipið Haukur í Ísafjarðarhöfn.
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Áslaug Jóhanna Jensdóttir, athafnakona á Ísafirði Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.krossinn.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Eitthvað sérstakt við San Fransisco Fullkominn dagur!

Breytingar
hjá strætó
Breytingar hafa verið gerð-
ar á ferðafjölda og tíma-
setningu ferða í almenn-
ingssamgöngum í Skutuls-
firði. Í vetraráætlun er kom-
in ný ferð frá Pollgötu–
Holtahverfis–Pollgata. Far-
ið er frá Pollgötu kl. 7 og
úr Holtahverfi kl. 7:15.
Gildir það í vetraráætlun.
Þá hefur ferðatíma verið
breytt í ferðinni Holta-
hverfi-Pollgata úr kl. 7:45 í
kl. 7:40, sem sagt er brott-
farartíma flýtt um 5 mínút-
ur. Það sama gildir um
ferð Hnífsdalur-Pollgata,
sem breytt er úr kl. 7:45 í
kl. 7:40. Sú breyting gildir
vetur sem sumar.

Samræma
á gjöld
Samkvæmt nýrri gjaldskrá
fyrir mötuneyti í grunnskól-
um Ísafjarðarbæjar verða
verð samræmd á milli
mötuneyta, þannig að stök
máltíð kostar 295 kr.
Sömu afsláttarkjör verða í
gildi í öllum mötuneytum
skólanna. Þá fól fræðslu-
nefnd starfsmönnum
skóla- og fjölskylduskrif-
stofu að vinna að lausn á
mötuneytismálum á Suð-
ureyri, í samstarfi við
skólastjórnendur. Skila á
tillögum inn til nefndarinn-
ar fyrir 10. nóvember um
tilhögun mötuneytismála á
Suðureyri og jafnframt á
að gera grein fyrir stöðu
mála á Flateyri og Þing-
eyri.

Sumarvertíð
GÍ að ljúka
Lokamót sumarsins hjá
Golfklúbbi Ísafjarðar,
Bændaglíman, fer fram á
Tungudalsvelli á laugar-
dag kl. 16. Allir golffélagar
í GÍ eru hvattir til að mæta
og hafa með sér gesti.
Leiknar verða níu holur og
ræst út samtímis á öllum
teigum. Spilaður verður
betri bolti. Að lokinni kepp-
ni verður haldin grillveisla
og skálameistarar sumars-
ins verða krýndir. Veitingar
verða í boði Fasteignasölu
Vestfjarða og Tannlækna-
stofunnar á Torfnesi.

Tónlistarskóli Ísafjarðar
hefur verið 20 ár í núverandi
húsnæði í gamla húsmæðra-
skólanum Ósk á Ísafirði. Skól-
inn sem er einn elsti og virtasti
skóli landsins, hafði lengi ekki
fast þak yfir höfuð sér og var
flutningurinn því kærkomin
breyting. Tónlistarskólinn á
sér stóran sess í menningarlífi
Ísfirðinga en hann starfar nú á
fimm stöðum á norðanverðum
Vestfjörðum, á Ísafirði, Suð-
ureyri, Flateyri, Þingeyri og í
Súðavík. Nemendur eru á
fjórða hundraðið og kennar-
arnir eru 23 talsins og af ýms-
um þjóðernum. En hvernig var
það fyrir tveimur áratugum
síðan. Eftirfarandi frétt birtist
í BB 23. september 1986:

Tónlistarskóli Ísafjarðar var
settur í kirkjunni á Ísafirði síð-
astliðinn sunnudag. Undan-
farin ár hefur skólinn starfað
á mörgum stöðum í bænum
og ekki átt neinn fastan veru-
stað. Hann hefur verið í leigu-
húsnæði hist og her, í húsa-
kynnum annarra skóla og inni
á heimilum kennaranna. Þetta
hefur verið nokkuð misjafnt
frá ári til árs. Nú verður sú
breyting á, að starf skólans
flyst að mestu á einn stað, á
efri hæð Húsmæðraskólans,
þar sem pláss hefur fengist til
leigu til fimm ára. Auk þess

verður lítið eitt kennt úti í
Hnífsdal og kannski eitthvað
í húsi heimavistar Mennta-
skólans. Kennt er á flest al-
gengustu hljóðfæri, píanó,
strengjahljóðfæri og blásturs-
hljóðfæri. Forskóli fyrir byrj-
endur verður að minnsta kosti
til áramóta. Eitt eða tvö söng-
námskeið verða fyrir áramót
en óráðið er enn með söng-
kennslu eftir áramót. Kennar-
ar eru flestir þeir sömu og í
fyrra, Margrét Bóasdóttir er
að vísu hætt sem fastur kenn-
ari, en hún mun halda söng-
námskeið fyrir áramót. Soffía
Vagnsdóttir fór einnig frá
skólanum, en nýir kennarar
eru Ágústa Þórólfsdóttir og
Eva Egilsdóttir. Kennarar eru
alls fjórtán.

Í þessari viku er að koma
nýr organisti að kirkjunni.
Það er kona sem kemur frá
Ungverjalandi, Beata Joó að
nafni, og vonast Tónlistar-
skólinn til að fá líka að njóta
samstarfs við hana. Hún er
eiginlega píanóleikari og kór-
stjóri öllu frekar en organisti
og standa einkum vonir til að
hún annist barnakórinn.

Við Tónlistarskólann starf-
ar lúðrasveit eldri nemenda
og blásarasveit yngri nem-
enda. Auk þess lítil strengja-
sveit og ýmsir minni kamm-

ermúsíkhópar koma saman
eftir því sem færi gefast. Nú
hafa innritast 148 nemendur í
Tónlistarskólann í vetur, en
alltaf bætast einhverjir við eftir
að skólinn er hafinn. Þeir eru á
aldrinum 5-60 ára, en grunn-
skólaaldurinn er algengastur.
Tónlistarskóli Ísafjarðar nálg-
ast nú fertugsafmælið. Hann
hóf starf sitt haustið 1948 og
er því núna að byrja 39. starfs-
árið. Skólastjóri er Sigríður
Ragnarsdóttir.
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– Nú eru tímarnir aðrir hjá
Tónlistarskóla Ísafjarðar en
skólastjóri hans, Sigríður Ragn-
arsdóttir, muni vel eftir þessum
tímamótum.

„Það var rosaleg bylting að
fara inn í Húsmæðraskólann
og mikil breyting fyrir bæði
kennara og nemendur. Þar áður
kenndu kennarar mikið heima
hjá sér og við vorum hér og
þar með kennslu. Einn veturinn
vorum við á 14 mismunandi
stöðum. Síðan fengum við að-
stöðu í Menntaskólanum á Ísa-
firði, á neðstu hæð, sem var
mikil framför þegar það varð,
á áttunda áratuginum þó ég

muni ekki nákvæmlega árið.
Svo árið 1986 fengum við inni
í Húsmæðraskólanum og það
var algjör bylting. Árið 1998
á fimmtugsafmæli skólans var
húsnæðið gert upp og við
fengum allan Húsmæðraskól-
ann undir Tónlistarskólann.

Næsta sumar stendur til að
gera upp skólann upp að utan
og þá verður væntanlega sett
upp skilti með nafni skólans.
Annars finnst mér það mjög
skemmtilegt hve vel húsið
hefur fengið að halda yfir-
bragði sínu bæði innanhúss
og utan. Þetta er mjög merki-
legt hús, teiknað af Guðjóni
Samúelssyni, og ber enn hans
ummerki.

Við erum með eina af allra
bestu aðstöðum sem til eru í
landinu, nokkrir skólar hafa
látið byggja ný hús undir sig
en mjög sjaldgæft er að svo
vel takist til að endurbæta
gömul hús í þessum tilgangi.
Við eigum það að þakka mjög
góðri byggingarnefnd og tón-
listarfélaginu sem stóð að baki
því. Svo má ekki gleyma að
við erum með þennan frábæra
tónleikasal sem gerir gæfu-
muninn. En koma hans hefur
gjörbreytt umhverfinu.“

– Gætirðu ímyndað þér að
vera á öðrum stað að kenna.

„Nei engan veginn“, segir

Sigríður og hlær. „Þetta er
mikill munur frá því að frá
því að vera að kenna heima
og nánast með bókhaldið á
náttborðinu. Mig langar ekki
til að hverfa aftur til þess
tíma.“

–Hvað er framundan hjá
TÍ á 59. starfsárinu?

„Við erum að fá nýjan flyg-
il, sem kemur frá Hamborg í
október, og verður vígður á
vetrarhátíðinni Veturnætur.
Þá mun Anna Áslaug Ragn-
arsdóttir, systir mín, halda
vígslutónleika. Svo erum við
að hefja nýtt samstarfsverk-
efni við Grunnskólann á Ísa-
firði sem er spennandi. Við
munum sjá um söngkennslu
fyrir alla nemendur í 5. bekk
sem vonandi mun skapa góð-
an grunn að kórstarfi. Svo
erum við að þróa verkefni í 4.
bekk sem felst í því að allir
læri á hljóðfæri, en til þess
þarf að fjölga hljóðfærakost-
inum. Þessi kennsla fer fram
á skólatímum og er sem sagt
ekki val heldur skyldunám.

Gífurleg aðsókn er í skól-
ann og mjög mikill áhugi í
bænum fyrir því að læra tón-
list, og það virðist ekki draga
úr áhuganum þótt íbúum
fjölgi“, segir Sigríður Ragn-
arsdóttir.

– thelma@bb.is

Bylting að flytja í Húsmæðraskólann
Tónlistarskólinn á Ísafirði er til húsa í gamla Húsmæðraskólanum Ósk.

„San Fransisco kemur í fyrst upp í hugann, síð-
an hefur London líka alltaf verið í uppáhaldi síðan
að ég var mikið á ferðinni á yngri árum. Ég hef far-
ið oft til London en aðeins einu sinni til San Fran-
sisco en það var eitthvað alveg sérstakt við hana
sem togaði mjög sterkt í mig. Borgir eru mjög mis-
munandi hvað þetta varðar. Við hjónin fórum
saman til San Fransisco fyrir tíu árum og lætur sig
dreyma um að fara þangað aftur. Nú lifir maður
bara á minningum því við erum mjög lítið á faralds-
fæti.“

Dagurinn í gær var ekkert minna en stórkostlegur – frá
morgni til kvölds. Ég byrjaði daginn snemma og fór á sjóinn
með góðum félögum, Við ætluðum að skjóta svartfugl, eða
að renna fyrir fisk. Við fórum snemma, það var þung undiralda
vegna veðurs undanfarna daga og leit ekki vel út. Við renndum
færi við Gróttu, en það var dauft. Við ákváðum samt að halda
lengra. Út á flóanum náðum við í nokkra fugla. Við tókum
síðan stefnuna í Hvalfjörðinn og er þangað var komið var
komin stilla og sólskin og þar renndum við færi og drógum dá-
góðan afla við bestu hugsanlegu skilyrði. Íslensk náttúra
skartaði sínu fegursta og Guð veitir okkur heimild til að njóta
hennar.
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Jóhann Ársælsson, 1.
þingmaður Samfylkingar-
innar í Norðvesturkjör-
dæmi, ætlar ekki að gefa
kost á sér í næstu Alþing-
iskosningum. Jóhann gerði
grein fyrir þessu á kjör-
dæmisfundi flokksins á
Ísafirði á laugardag. Þá
var samþykkt á fundinum
að efna til opins prófkjörs
í lok október og munu
flokksmenn og þeir sem
undirrita stuðningsyfir-
lýsingu við flokkinn geta
tekið þátt í prófkjörinu.
Sex hafa gefið kost á sér í
efstu sæti listans en fram-
boðsfrestur er til 30. sept-
ember. Þeir sem hafa gef-
ið kost á sér eru Anna
Kristín Gunnarsdóttir,
Bryndís Friðgeirsdóttir,
Guðbjartur Hannesson,
Ragnhildur Sveinsdóttir,
Sigurður Pétursson og
Sveinn Kristinsson.

„Það er nú bara þannig
að ég er búinn að vera
býsna lengi í pólitík fyrst
með Alþýðubandalaginu
og síðan Samfylkingunni
en ég fékk mitt fyrsta póli-
tíska hlutverk er ég settist
í bæjarstjórn á Akranesi
árið 1974.,” sagði Jóhann
er blaðamaður mbl.is
ræddi við hann í dag. „Ég
er því mjög sáttur við þá
niðurstöðu sem ég hef
komist að. Ég gerði þetta
upp við mig fyrir nokkru
þó ég hafi valið að gera
grein fyrir því í dag þannig
að ég hef haft góðan tíma
til að hugsa þetta mál.“

Spurður um það hvað
taki við sagði Jóhann að
hann ætti enn það verkefni
fyrir höndum að fella rík-
isstjórnina næsta vor.
Hann ætli að vinna að því
en eftir það verði hann
frjáls til að finna sér sinn
eigin farveg og þá verði
pólitík aftur hans helsta
áhugamál eftir að hafa
verið atvinna hans í rúm
þrjátíu ár.

Jóhann
gefur ekki
kost á sér

Sjúkraflugvél verður með
heimahöfn á Ísafirði í vetur.
Siv Friðleifsdóttir, heilbrigð-
isráðherra sagði í samtali við
RÚV að forsendur hefðu breyst
og því verði sjúkraflugvél
staðsett á Ísafirði í vetur. Vélin
verður á Ísafirði í svartasta
skammdeginu, frá 1. nóvem-
ber til 31. mars. Þá tekur Siv
fram að heilbrigðisþjónusta á

Ísafirði sé góð og sjúkrahúsið
mjög öflugt. Talsverð umræða
hefur verið á undanförnum
vikum um sjúkraflug á Vest-
fjörðum og var hún að mörgu
leyti sama karpið og Vestfirð-
ingar þurftu að fara í við heil-
brigðisráðuneytið í fyrra en
þá átti sjúkraflugvélin að vera
með heimahöfn á Ísafirði. Að
lokum fékkst það í gegn að

vélin yrði staðsett á Ísafirði
en yfirvöld voru við sama hey-
garðshornið í ár og stóðu fast
á því vélin yrði á Akureyri í
vetur.

Margir flugmenn lýstu yfir
efasemdum með þessa tilhög-
un, bæði flugmenn Mýflugs
sem sér um sjúkraflugið og
reyndir kappar í sjúkraflugi á
Vestfjörðum. Það sem gerði

útslagið fyrir marga var þegar
Leifur Hallgrímsson eigandi
Mýflugs lýsti því yfir í samtali
bb.is að sér litist ekki á að
fljúga til Vestfjarða í slæmum
vetrarveðrum og lélegu skygg-
ni, slíkt væri mjög erfitt í fram-
kvæmd.

Það hljómar ankannalega
að heyra heilbrigðisráðherra
segja að ástæða þess að vélin

verði áfram á Ísafirði sé sú að
forsendur hafa breyst, því for-
sendur hafa alls ekkert breyst,
þar stendur hnífurinn í kúnni.
Enn er enginn aðflugsbúnaður
á Þingeyrarvöll og sá búnaður
sem til stendur að setja upp
gerir næturblindflug ekki
kleift öfugt við það sem skilja
má á ráðherra.

– smari@bb.is

Sjúkraflugvél verður staðsett á Ísafirði

Fyrirhugaður byggingarstaður kaffistofunnar á Eyrarfjalli. Eins og sjá má er glæsilegt útsýni ofan af fjallinu.

Hyggjast setja upp kláf til að
flytja ferðafólk upp á Eyrarfjall

Eins og sagt hefur verið frá
eru uppi hugmyndir um að
koma uppi kláfi í Skutulsfirði
til að flytja fólk upp á Gleiðar-
hjalla á Eyrarfjalli. Ef af verð-
ur, ku einnig standa til að reisa
kaffistofu efst á fjallinu, að
sögn Skafta Elíassonar, at-
hafnamanns og eins þeirra
sem að standa að baki hug-
myndinni. „Það verður hvort
eð er byggð endastöð þarna
uppi“, segir Skafti. „Og það
liggur því beinast við að henda
upp kaffistofu líka.“

Þá segir Skafti að kláfurinn

sem verið sé að skoða nú taki
um 500 manns á klukkustund,
og beðið sé eftir teikningum
af kláfinum, og sóst verði eftir
tilboðum frá þremur aðilum,
Poma, Dottermayr og Leitner.
Skafti vinnur að hugmyndinni
ásamt Úlfi Úlfarssyni, athafna-
manni af Hamraborgskyni.
Voru þeir félagar búnir að láta
gera grófáætlaða kostnaðar-
áætlun upp á 460 milljónir,
og hafa hug á að fjármagna
framkvæmdirnar með sölu á
hlutafé.

Eru vonir manna þær að

þetta verði til þess að auka
aðdráttarafl bæjarins og í kjöl-
far framkvæmdanna fjölgi
ferðamönnum og skemmti-
ferðaskipakomum mikið. Þá
væri hægt að nota kláfinn fyrir
skíðamenn á veturna.

Aðspurður um hversu marg-
ir hann telji að verði á fjallinu
í einu á háannatímum segir
Skafti að það gætu verið allt
að 300 manns. „Það á eftir að
skoða þau mál, reyndar. 300
manns er kannski of mikið,
það getur vel verið að við
myndum skammta fólki upp

á fjallið þegar stór skemmti-
ferðaskip eru í bænum.“ Þá
segir Skafti að stærð mögu-

legrar kaffistofu fari eftir því
hversu stór endastöðin verði.

– eirikur@bb.is

Horft út með Eyrarfjalli og niður á Ísafjörð.
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