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Tíu ár frá
snjóflóðinu
á Flateyri
Þess verður minnst á Flateyri í dag og í kvöld að tíu ár
eru liðin frá þeim hörmulega
atburði þegar snjóflóð féll á
þorpið með þeim afleiðingum
að 20 manns létu lífið. Flateyrarkirkja verður opin allan daginn þeim sem þangað vilja
koma og eiga hljóðláta bænaog minningarstund.
Minningardagskrá hefst
síðan í íþróttahúsinu kl. 20.
Þar munu heimamenn í bland
við landsþekkta tónlistarmenn
flytja tónlist, meðal annars
frumsamda tónlist sem tengist
atburðinum fyrir áratug.
Fyrrverandi forseti Íslands,
frú Vigdís Finnbogadóttir,
mun flytja ávarp. Lesin verða
upp ljóð og sóknarpresturinn
sr. Stína Gísladóttir fer með
bæn. Á göngum íþróttahússins
og í sal munu hanga uppi ljósmyndir Páls Önundarsonar af
mannlífi á Flateyri á síðasta
áratug.
Nánar er fjallað um þennan
hörmulega atburð fyrir áratug
á innsíðum blaðsins.

Sjóvarnir
bættar í
Hnífsdal
Unnið er að því að lagfæra
sjóvarnir fyrir neðan Hraðfrystihúsið-Gunnvöru í Hnífsdal en það er liður í sjóvarnaráætlun sem Ísafjarðarbær fylgir eftir.
„Við erum stöðugt að vinna
að sjóvörnum samkvæmt þessari áætlun“, segir Guðmundur
M. Kristjánsson, hafnarstjóri
Ísafjarðarbæjar. Þá hafa hafnaryfirvöld nýlokið framkvæmdum við sjóvarnir á Flateyri
og er áætlað að bæta varnirnar
á Skeiði í Skutulsfirði næst.
– thelma@bb.is
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Konur fjölmenntu í kröfugönguna og baráttuhátíðina sem haldin var í Alþýðuhúsinu á Ísafirði.

Ísfirskar konur fjölmenntu í
kröfugöngu og á baráttuhátíð
Konur fjölmenntu á Silfurtorg á Ísafirði á mánudag til
að minnast þrjátíu ára afmælis
kvennafrídagsins, þegar konur
sýndu hvers virði þeirra framlag til atvinnulífsins í landinu
er með því að leggja niður
störf. Haldið var í kröfugöngu
um bæinn og sungnir baráttusöngvar. Ófáar konur voru
með kröfuspjöld þar sem farið
var fram á jafnrétti.

Gengið var að Alþýðuhúsinu þar sem haldin var baráttuhátíð rétt eins og fyrir 30 árum
þegar hátíðardagskrá fór þar
fram. Boðið var upp á erindi,
upplestur, tónlist, ljóð, ræður
og kaffiveitingar. Markmið
dagsins nú sem fyrr er að sýna
fram á verðmæti vinnuframlags kvenna fyrir íslenskt efnahagslíf, en hvergi í heiminum
er atvinnuþátttaka kvenna jafn

mikil og hér á landi.
Konur voru hvattar til að
ganga út af vinnustað sínum
kl. 14.08 sem er táknrænt fyrir
það að þá höfðu konur unnið
fyrir launum sínum þann daginn ef litið er til atvinnutekja
kynjanna. Fjölmargir vinnuveitendur lýstu stuðningi við
kvennafríið og gáfu starfskonum sínum frí.
Hópur ísfirskra kvenna tók

það að sér að gangast fyrir
baráttudagskrá í tilefni dagsins. Þær voru; Bryndís Friðgeirsdóttir, Guðfinna Hreiðarsdóttir, Guðrún Sigurðardóttir, Helga Dóra Kristjánsdóttir, Ingunn Ósk Sturludóttir, Jóna Benediktsdóttir, Karítas Pálsdóttir, Matthildur
Helgadóttir, Ólína Þorvarðardóttir og Sigríður Ragnarsdóttir.
– thelma@bb.is

Rannsóknir hefjast á Óshlíð
Vegagerðin mun á næstunni
koma fyrir römpum og laga til
fyrir tæki svo hægt verði að
hefja jarðvegsrannsóknir vegna jarðgangagerðar á Óshlíð.
Jarðlög verða könnuð í Óshlíðinni auk þess sem hafist
verður handa við hönnun
mannvirkisins. Ágúst Guðmundsson, jarðfræðingur frá
Lambadal, var vestra í síðustu
viku að kanna aðstæður en fyrirtæki hans Geotekk ætlar að
vinna að rannsóknum á Óshlíð.
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Þá hefur Vegagerðin falið
Þorsteini Sæmundssyni, jarðfræðingi hjá Náttúrustofu
Norðurlands vestra, að fylgjast
með gliðnun efst í Óshyrnu
sem óttast er að geti valdið
miklu framhlaupi ef gjáin
brotnar fram. Til stendur að
klífa Óshyrnuna í þessari viku
og kanna aðstæður. Einnig
ætlar Þorsteinn að reyna að
komast að því hvort grjóthrun
er að aukast af völdum hægrar
gliðnunar sprungunnar.
– eirikur@bb.is

Óshlíð. Mynd: Jónas Guðmundsson.
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Lengstu eyður í GSM sambandi í
Ísafjarðardjúpi um 25 kílómetrar
Eins og kemur fram á öðrum
stað hér í blaðinu hefur verið
settur upp nýr sendir fyrir
GSM símasamband á Bæjum
á Snæfjallaströnd, en eins og
flestir vita hefur lítið sem ekkert GSM samband verið í Ísafjarðardjúpi, auk þess sem
ekkert samband náðist utarlega á Óshlíð. Að sögn Jónasar
Guðmundssonar stjórnarformanns Leiðar ehf. þjónar þessi
nýi sendir hlutverki sínu fjarska vel. Gott GSM samband

er nú frá Bolungarvík alla leið
inn í utanverðan Seyðisfjörð,
með þeirri undantekningu þó
að það er örlítið slitrótt innst í
Álftafirði. Fullt samband er í
vegskálunum fjórum á Óshlíð,
en ekki var búist við því að
nokkuð samband næðist þar
þegar rætt var við upplýsingafulltrúa Símans fyrir helgi.
Ekkert samband er frá Seyðisfirði fyrr en komið er í grennd
við bæinn Hvítanes yst í vestanverðum Skötufirði, en þar

næst samband á dálitlu svæði.
Aftur næst svo samband í austanverðum Skötufirðinum, og
nær það allt að Eyri innarlega
í Mjóafirði. Þá rofnar sambandið þar til komið er efst á
Eyrarfjall vestanvert, en þar
er samband á stuttum kafla
nálægt sæluhúsinu. Miðja
vegu á milli Laugabóls og Arngerðareyrar í Ísafirði næst svo
samband aftur og nær það
langleiðina inn í Lágadal. Þá
rofnar sambandið aftur þar til

komið er að Margrétar vatni
norðarlega á heiðinni, en rofnar fljótlega aftur og kemur
næst aftur við bæinn Ós,
skammt frá Hólmavík. Þá er
nokkuð gott samband í
Reykjanesi við Ísafjarðardjúp.
Jónas getur þess svo að þegar
athugun þessi hafi verið gerð
hafi veður verið gott og hann
geti ekki vitað hvort samband
sé jafn gott í verri veðrum.
Samkvæmt þessu eru lengstu eyður í GSM sambandi á

leiðinni frá Hólmavík til Bolungarvíkur um 25 kílómetrar.
Áður var lengsta eyðan um
120 kílómetrar.
Með bréfi þann 4. mars fór
Leið ehf. þess á leit að Síminn
léti nauðsynlegar mælingar
fara fram í Bæjum og benti
jafnframt á að þar væri um
margt góð aðstaða fyrir sendi
og skyldi Leið ehf. ábyrgjast
greiðslu kostnaðar við mælingarnar ef Síminn annaðist
þær. Í svari Símans við þessari

málaleitan, sem barst í lok
júnímánaðar, kom fram að fyrirtækið hefði ákveðið að setja
upp sendi í Bæjum til þess að
bæta úr GSM-sambandi í Ísafjarðardjúpi og var jafnframt
tekið fram að þar væri góð
aðstaða fyrir hendi auk þess
sem mælingar á svæðinu hefðu
sýnt að sendir á þessu svæði
myndi bæta samband í Ísafjarðardjúpi til muna. Sendirinn var svo settur upp fyrir
helgi, eins og áður kom fram.

Stolinn bíll
fannst í
Bolungarvík

Björgunarfélag Ísafjarðar, Landhelgisgæslan og björgunarsveitirnar Tindar, Björg og Ernir unnu saman að uppsetningum á VHF-sendunum.

Þyrla notuð til uppsetningar
endurvarpa á Fannalágarfjalli
Björgunarfélag Ísafjarðar,
Landhelgisgæsla Íslands og
björgunarsveitirnar Tindar,
Björg og Ernir settu á mánudag
upp nýjan endurvarpa fyrir
VHF talstöðvarbúnað björgunarsveita á Fannalágarfjalli
milli Hesteyrarfjarðarbotns og
Kjaransvíkur í friðlandi Hornstranda. Til hefur staðið að
setja endurvarpann upp í

nokkrar vikur, en veður hefur
hamlað för. Þyrlu þurfti til
verksins, en þannig hefur hist
á að þegar þyrlan hefur verið
laus til verksins hefur veður
ekki verið ákjósanlegt. Fyrir
rúmri viku átti sem dæmi að
gera tilraun til farar en henni
varð að aflýsa vegna þoku.
Að sögn Eggerts Stefánssonar hjá Björgunarfélaginu

gekk verkið sæmilega vel.
„Þetta voru tveir endurvarpar
sem við fórum með“, segir
Eggert. „Annars vegar var
skipt um gamlan endurvarpa á
Snæfjalli á Snæfjallaströnd,
rétt utan við Ytraskarð. Hins
vegar var farið með nýjan endurvarpa á Fannalágarfjall,
norður af Hesteyrarfjarðarbotni.“ Þá sagði Eggert að end-

Yoga-stöð opnar í
Ljóninu á Ísafirði
Um mánaðarmótin opnar
yoga stöð á efri hæð verslunarmiðstöðvarinnar Ljónsins á Ísafirði. Guðrún Á.
Stefánsdóttir mun þar kenna
svokallað Rope-yoga, sem
er lífsheimspeki og vellíðunar- og þjálfunarkerfi sem
sameinar öndun, hreyfingu
og hugsun. Yogað er þjálfunarkerfi hugar og líkama
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sem skapar orku og þrek.
Verða tvö byrjendanásmkeið
í boði og stendur hvort um sig
í 7 vikur. Kennt verður þrisvar
í viku.
„Rope Yoga er einfalt og
öflugt þjálfunarkerfi sem
byggist á 20 grunnæfingum
sem gerðar eru í bekkjum með
stuðningi banda. Unnið er með
samhæfingu hugar og líkama,
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öndun og flæði og endað
með djúpslökun. [...] Við
ástundun Rope Yoga finnur
fólk aukna orku, álag, þreyta
og bakverkir minnka og auk
þess er Rope Yoga frábær
slökun“, segir í tilkynningu.
Áhugasömum er bent á
að hafa samband við yogastöðina í símum 456-3981
eða 846-0204.– halfdan@bb.is

urvarpinn á Snæfjalli sem
skipt var um hafi verið tíu ára
gamall og komin hafi verið
tími á rafgeymana í honum.
Nýja endurvarpanum er ætlað
að bæta fjarskipti við víkurnar
í friðlandi Hornstranda, Aðalvík, Fljótavík og jafnvel Hornvík, en eftir á að gera athuganir
á því nákvæmlega hversu langt
sambandið nær.
Þegar lokið hafði verið við
uppsetningu endurvarpanna
tveggja stóð til að taka þann

gamla á Snæfjalli niður og
flytja hann til byggða, en þá
þurfti þyrla Landhelgisgæslunnar að sinna útkalli á Faxaflóa. Gamli endurvarpinn var
því skilinn eftir ásamt þeim
mannsskap sem var á Snæfjalli. „Það kom þó ekki að
sök“, segir Eggert. „Það var
blíðviðri, og við löbbuðum
einfaldlega niður á Sandeyri
þar sem björgunarbáturinn
Gunnar Friðriksson sótti okkur.“
– eirikur@bb.is

Bifreið sem skilin var eftir ólæst og með lykla í
kveikjulási var tekin ófrjálsri hendi af bílastæði við
heimahús á Ísafirði á laugardag. Með samvinnu lögreglunnar á Ísafirði og lögreglunnar í Bolungarvík
fannst bíllinn mannlaus á
bílastæði í Bolungarvík um
einni klukkustund eftir að
tilkynning um þjófnaðinn
barst. Um er að ræða rauða
bifreið af tegundinni Mitsubishi Space Wagon. Málið
er til rannsóknar hjá lögreglunni.
Þá var einn maður látinn
gista fangageymslu lögreglunnar um nýliðna helgi á
aðfararnótt sunnudags.
Hann hafði orðið ölóður á
vínveitingastað í Ísafjarðar
og var látinn sofa úr sér
áfengisvímuna. Lögreglumenn vísuðu tveimur ungmennum, 16 og 17 ára, út
af vínveitingastað á Ísafirði
aðfararnótt laugardags.
Viðkomandi veitingamönnum var gert viðvart
og málið er til frekari skoðunar hjá lögreglu og lögreglustjóra.
Í vikunni var tilkynnt um
þrjú umferðaróhöpp í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði. Engin slys urðu á fólki
í þessum óhöppum.
– thelma@bb.is

Skíðasvæðin í Tungudal og á Seljalandsdal

Þjónustustig skíðasvæðis endurskipulagt
Íþrótta- og æskulýðsnefnd
Ísafjarðarbæjar hefur lagt til
við bæjarstjórn að skipaður
verði fimm manna starfshópur
til að endurskipuleggja þjónustustig og setja upp framtíðarsýn fyrir skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á Selja-
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landsdal.
Þá hefur nefndin falið Jóhanni Torfasyni forstöðumanni skíðasvæðisins að taka
saman greinargerð um framkvæmdir svæðisins, sundurliða eftir verkaefnum, fjármögnun og framkvæmdartíma

svo ljóst verði hver hefur greitt
hvaða framkvæmdir og hvenær. Þá var Jóhanni einnig
falið, í samvinnu við íþróttaog tómstundarfulltrúa bæjarins, að gera viðeigandi ráðstafanir vegna rekstrarstöðu
svæðisins. – halfdan@bb.is
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Botninn var sleginn í baráttufundinn með söngnum „Áfram stelpur“ sem er táknrænn fyrir kvennafrídaginn.

Mikil stemmning á baráttufundi kvenna á Ísafirði
Mikil stemmning ríkti í Alþýðuhúsinu á Ísafirði á mánudag þar sem konur, börn og
menn voru saman komin til að
fagna 30 ára afmælis kvennafrídagsins. Konur voru í yfirgnæfandi meirihluta og höfðu
margar gengið frá störfum kl.
14.08 um daginn til að draga
athygli að kynbundna launamismunun sem enn er til staðar
í þjóðfélaginu. Margar kvennanna höfðu verið við hátíðardagskrá í Alþýðuhúsinu þann
24. október 1975 og orðið vitni
að framför í jafnréttismálum
undanfarna þrjá áratugi. Margt
er þó enn ógert og var það

dregið fram í ræðum, erindum,
tónlist og ljóðum á baráttufundinum.
Einnig var boðið upp á kaffiveitingar og vakti það athygli
að röskir karlar sáu um að
skenkja kaffinu. Meðal þeirra
mörgu kvenna sem fram komu
var Guðfinna Hreiðarsdóttir
sem fór yfir sögu kvenna í
stjórnmálum, bæði í sveitarstjórnum og á alþingi, og Ingibjörg María Guðmundsdóttir
sem flutti kveðju frá móður
sinni Jónu Valgerði Kristjánsdóttur fyrrverandi alþingismanni sem var fjarverandi.
Fram kom í máli ræðu-

manna að þrátt fyrir aukna
starfsmenntun og reynslu er
enn ekki ásættanlegt hlutfall
kvenna í valdastöðum í samfélaginu og má því til stuðnings
benda á þá staðreynd að engin
kona hefur verið biskup né
forsætisráðherra. Atvinnuþátttaka kvenna er hvergi í heiminum eins mikil og á Íslandi
og voru konur hvattar til að
standa upp fyrir sínu og fara á
fram á laun til móts við karlmenn fyrir sömu störf.
Árið 2005 hefur verið ár til
að minnast íslenskrar jafnréttisbaráttu því ekki eingöngu eru
30 ár liðin frá því að konur

lögðu niður störf sín á kvennafrídeginum margrómaða.
Einnig eru 90 ár liðin frá því
að Kristján konungur X skrifaði undir frumvarp frá Alþingi
er kvað á um að allar íslenskar
konur 40 ára og eldri skyldu
hafa kosningarétt til alþingis
þann 19. júní 1915. Auk þess
sem 85 ár eru liðin frá því að
konur öðluðust fullan kosningarétt.
Baráttufundinum í Alþýðuhúsinu lauk með baráttusöng
kvenna „Áfram stelpur“ sem
gefinn var út 24. október 1975
sem er táknrænn söngur þessa
dags.
– thelma@bb.is

Ingibjörg María Guðmundsdóttir flutti kveðju
frá móður sinni Jónu Valgerði Kristjánsdóttur.

Guðmundur M. Kristjánsson og Már
Óskarsson skenktu kaffi á baráttufundinum.

Vonir standa til að bensínstöðin opni í næsta mánuði
Framkvæmdir standa nú yfir
við nýja bensínstöð Orkunnar
á Skeiði á Ísafirði. Að sögn
Gunnars Skaptasonar, framkvæmdastjóra Bensínorkunnar ehf., verður ný bensínstöð
félagsins vonandi opnuð upp
úr miðjum næsta mánuði.
„Þetta mjakast hægt og rólega, við erum eitthvað á eftir
áætlun“, segir Gunnar. „En ég
geri mér vonir um að við getum
opnað nú upp úr miðjum nóvember, í síðasta lagi um mán-

aðamótin nóvember-desember. Það er búið að koma fyrir
tönkum og verið er að leggja
lagnir. Þetta getur gerst mjög
hratt ef vel viðrar, en það er
auðvitað komið frost og það
hægir á okkur.“
Sem kunnugt er óskaði félagið eftir leyfi til uppsetningar
stöðvarinnar á lóð Ljónsins í
kjölfar þess að Atlantsolíu og
Olís var veitt vilyrði fyrir þeim
tveimur lóðum sem bæjarfélagið taldi henta undir rekstur

bensínstöðvar. Til þess að
koma stöð Orkunnar fyrir á
þessum stað þurfti að breyta
deiliskipulagi og bar félagið
kostnaðinn af þeim breytingum. Atlantsolía fékk ársfrest
til að hefja framkvæmdir þann
5. nóvember í fyrra, eða missa
að öðrum kosti þá lóð sem
félagið fékk úthlutað. Enn
hefur ekkert verið um framkvæmdir, en einungis tíu dagar
eru eftir af gefnum fresti.
– eirikur@bb.is

Bensínstöð Orkunnar verður á lóð Ljónsins á Skeiði.

KFÍ tapaði
fyrsta leik

Aðalfundur Leiðar ehf.,

Rætt um veg meðfram Svínavatni

Aðalfundur Leiðar ehf. var
haldinn á laugardag. Að sögn
Jónasar Guðmundssonar
stjórnarformanns Leiðar og
sýslumanns í Bolungarvík
stendur Leið ehf. þessa dagana í viðræðum við Háskólann á Akureyri um framkvæmd arðsemismats vegna
lagningar vegs meðfram
Svínavatni sunnan við Blönduós.
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„Þetta er vegur sem styttir
leiðina suður um 15 kílómetra.
Best væri auðvitað að gera veg
sem þolir meira en 90 kílómetra hraða. Ég reifaði þessar
hugmyndir á fundinum, og það
voru engar athugasemdir gerðar við þær þó félagið hefði
sömuleiðis ekki ályktað neitt
um þetta ennþá.“
Þá segir Jónas að mikið hafi
verið rætt á fundinum þó hann
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hafi verið fámennur. Almenn ánægja var meðal
fundargesta með starfsemi
og árangur Leiðar ehf. „Þó
að Arnkötludalsmálið sé nú
úr höndum Leiðar, þá var
það mál manna að tilveruréttur félagsins væri óskertur. Við höldum ótrauð áfram
veginn“, segir Jónas Guðmundsson.
– eirikur@bb.is

Sjálfstæðismenn
í Ísafjarðarbæ
Fundur með Einari Kristni Guðfinnssyni,
sjávarútvegsráðherra verður haldinn á Hótel
Ísafirði, þriðjudaginn 1. nóvember kl. 19:00.
Boðið verður upp á kaffi en súpa verður
seld á kr. 650.Bæjarmálafélag og Fulltrúaráð
Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ.

6.4.2017, 09:52

Meistaraflokkur KFÍ
tapaði fyrir liði Fjölnis í
keppni um hópbílabikarinn
í íþróttahúsinu á Torfnesi á
föstudag. Lokatölur urðu
61-90.
„KFÍ mættu vel stemmdir í leikinn og náðu þeir að
slá leikmenn Fjölnis út af
laginu með miklum látum
í vörninni og vel stilltum
sóknarleik í fyrsta leikhluta. Gestirnir voru þó
fljótir að komast inn í
leikinn og fóru að auka
hraðann og veiddu ódýrar
villur á okkur“, segir í frétt
á vef KFÍ.
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Eins og sjá má er nokkuð af múrbrotum og öðru rusli í fjörunni.

Umgengni um fjöru á
Skeiði ekki til fyrirmyndar
Umgengni um fjöruna á
Skeiði í Skutulsfirði hefur
vægt til orða tekið ekki verið
til fyrirmyndar undanfarin ár
og hafði reiður lesandi samband við blaðið. Gat hann vart
orða bundist yfir „múrbrotum
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og viðbjóði“ sem hann sagði
miskunnarlaust vera sturtað í
fjöruna. Haft hefur verið samband við lögreglu vegna þessa
máls.
Á föstudag var jarðýta á
vegum Ísafjarðarbæjar að

6.4.2017, 09:52

framkvæmdum á svæðinu, en
Jóhann Birkir Helgason bæjartæknifræðingur segir bæjarstarfsmenn ekki vera ábyrga
fyrir ruslinu. „Það var verið
að gera útrás fyrir skolp. Þetta
svæði er eingöngu hugsað sem

jarðvegstippur“, segir Jóhann
og á þar við að á svæðinu má
eingöngu losa umframjarðveg.
„Það gerist stundum að einhverjir sturta þarna múrbrotum
og slíku, en svoleiðis á alls
ekki að gera.“– halfdan@bb.is
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Dísarlandsmálið: Ofanflóðasjóður greiðir miðað við staðgreiðslumarkaðsverð

Vill sjá nýtt mat á fasteignaverði í
Bolungarvík áður málið fer lengra
Styrkur Ofanflóðasjóðs til
Bolungarvíkurkaupstaðar
vegna uppkaupa á þremur húsum við Dísarland í Bolungarvík verður miðaður við staðgreiðslumarkaðsverð en ekki
matsverð, samkvæmt upplýsingum Magnúsi Jóhannessyni,
formanni stjórnar Ofanflóðasjóðs, og greint var frá á ruv.is.
Þá kemur einnig fram að stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi hafi bitnað á fjárframlögum til ofanflóðavarna í
landinu sem hafi verið rýrð til
að minnka þensluáhrif.
Eins og fram hefur komið
hér í blaðinu var Bolungarvíkurkaupstaður dæmdur til að
greiða eigendum húsa á við
Dísarland matsverð fyrir eignir
sínar í stað staðgreiðslumark-

aðsverðs eins og boðið hafði
verið, en matsverð er umtalsvert hærra en staðgreiðslumarkaðsverð. Þá greiðir Ofanflóðasjóður 90 prósent á móti
sveitarfélögum, en sá styrkur
hefur verið miðaður við lægra
verðið, staðgreiðslumarkaðsverð, og verður það nú að sögn
áfram. Húsin sem um ræðir
eru á fyrirhuguðu byggingarsvæði snjóflóðavarna.
Dómi Héraðsdóms verður
að líkindum skotið til Hæstaréttar ef staðgreiðslumarkaðsverð húsanna sex sem dómurinn hefur áhrif á, breytist ekki
og afstaða stjórnar Ofanflóðasjóðs til sinnar þátttöku helst
óbreytt, að sögn Einars Péturssonar, bæjarstjóra í Bolungarvík. Það er bæjarstjórn Bol-

ungarvíkur sem ákveður endanlega hvort vísa skuli málinu
áfram. „Ég vil þó sjá nýtt mat
á fasteignaverði hér í bænum
áður en málið fer lengra. Það
hefur verið mikil hækkun á
verði fasteigna í Bolungarvík
og svo gæti vel verið að staðgreiðslumarkaðsverð sé hreinlega farið að ná matsverði. En
að því gefnu að áfram verði
mikill munur, fer málið áfram
til Hæstaréttar“, segir Einar.
Fari svo að staðgreiðslumarkaðsverð húsanna haldist
óbreytt munar lauslega áætlað
36 milljónum á því sem bærinn
þarf að greiða húseigendunum
sex og því sem Ofanflóðasjóður er tilbúinn að greiða að
90 prósentum. Þar að auki þarf
að greiða vexti frá 7. júní 2002

og er því ljóst að kostnaður
Bolungarvíkurkaupstaðar
margfaldast verði niðurstaðan
þessi. Því verður að sögn Einars Péturssonar ekki unað.
Hafi staðgreiðslumarkaðsverð allra sex húsanna verið
svipað má áætla að það hafi

Dísarland í Bolungarvík.
verið um 79 milljónir króna.
Samkvæmt dómi Héraðsdóms
má ætla að greiða þurfi því
um 115 milljónir króna fyrir
húsin. Að auki þarf bæjarsjóður að greiða vexti frá 7. júní
2002 og varlega áætlað má
ætla að þeir verði um 15 millj-

ónir króna til eigenda þeirra
sex húsa sem dómurinn hefur
áhrif á. Að þessu gefnu eykst
hlutur Bolungarvíkurkaupstaðar úr 8 milljónum í hátt í
60.
– halfdan@bb.is,
– eirikur@bb.is

Litli leikklúbburinn hyggst setja tvö leikverk á fjalirnar í vetur

Hrafnhildur Hafberg leikstýrir báðum verkunum
Hrafnhildur Hafberg hefur
tekið að sér að leikstýra tveim
verkum Litla leikklúbbsins
sem félagið hyggst setja upp í
vetur. Stefnt er að því að setja
upp lítið verk á menningarhátíðinni Veturnóttum auk stærra
verks sem frumsýnt verður eftir áramót. „Við erum enn að
velta fyrir okkur hvaða verk
verða fyrir valinu og þó við

séum nálægt ákvörðun er það
ekki neitt sem ég get greint frá
að svo stöddu“, segir Friðrik
Stefánsson, formaður LL.
Leikklúbburinn stefnir enn
að því að sýna verkin í Edinborgarhúsinu þrátt fyrir að
ekki fáist fjármagn til að ljúka
framkvæmdum á húsinu. „Við
viljum endilega að húsið komist í notkun og leikfélagið hef-

ur þurft að glíma við aðstöðuleysi í mörg ár. Við vonum að
viðeigandi yfirvöld gefi okkur
leyfi til að sýna í salnum þrátt
fyrir að hann sé ekki tilbúinn“,
segir Friðrik. Aðspurður um
þátttöku í leikfélaginu í ár segir
Friðrik að það sé eins og gengur og gerist. „Stundum er næg
þátttaka og stundum þarf að
sækja fólk. En ég vil endilega

benda áhugasömum á að hafa
samband við annað hvort mig
eða Þórunni í Rammagerðinni“, segir Friðrik Stefánsson,
formaður LL.
Síðasta uppsetning LL var
á kabarettinum „Ísafjarðar
ískaldur húmor“ í apríl þar sem
tekinn var púlsinn á því helsta
sem var að gerast í bæjarlífinu.
– thelma@bb.is

Hraðfrystihúsið Gunnvör hf.

LL vonast til þess að geta sýnt verk í
ófullgerðum sal Edinborgarhússins.

Tíunda kvótahæsta útgerð landsins
Hraðfrystihúsið Gunnvör
er tíunda kvótahæsta útgerðin á landinu og sú kvótahæsta
á Vestfjörðum, samkvæmt
tölum frá Fiskistofu, með um
4.708 tonn í þorski, 1.924
tonn í ýsu, 1.328 tonn í ufsa,
1.162 tonn í grálúðu, 950
tonn í rækju en minna í öðrum tegundum. Aðeins þrjú
fyrirtæki eru með meiri
rækjukvóta en HG, en þau

eru Íshaf hf., Þormóður
Rammi - Sæberg hf. og Samherji hf. Þá er Oddi hf. á Patreksfirði í 28. sæti yfir kvótahæstu útgerðir landsins, með
1.239 tonn í þorski, 376 tonn í
ýsu, 328 tonn í steinbít og
minna í öðrum tegundum.
Kvótahæsta útgerð landsins
er HB Grandi hf. Hraðfrystihúsið Gunnvör er í 22. sæti
yfir útgerðir sem hafa yfir

mestum úthafskvóta að ráða á
árinu, með 1,14 prósent af úthafskvóta á landinu. Hann
skiptist þannig að 907 tonn
eru í úthafskarfa, 224 tonn eru
í rækju á flæmska hattinum
og 215 tonn er í þorski í Barentshafi. Þetta gerir samtals
821 þorskígildistonn. Aðeins
ein önnur útgerð á Vestfjörðum hefur yfir úthafskvóta að
ráða en það er Frosti í Súðavík,

sem er í 39. sæti, með 45
tonn af þorski í Barentshafi,
eða 0,06 prósent heildarúthafskvótans.
Kvótatölur segja þó ekki
jafn mikið um velgengni
útgerða og stundum áður,
enda hefur gengið misvel
við veiðar auk þess sem
hátt gengi krónunnar hefur
víða gert róðurinn þungan.
– eirikur@bb.is

Atvinna í boði
Vantar þig vinnu eða viltu breyta til?
Stórt og öflugt réttinga- og málningarverkstæði í Reykjavík óskar eftir góðum
starfsmönnum.
Áhugasamir hringi í síma
897 7424 (Gulli) eða 862
0024 (Helga).

Fjögur prósent kvótaaukning á Vestfjörðum
Á yfirstandandi kvótaári er
Vestfirðingum í heild leyfilegt
að veiða 32.336 þorskígildistonn, á móti 31.070 þorskígildistonnum á síðasta kvótaári.
Þetta er aukning um fjögur
prósent. Kvótinn á Ísafirði er
7.953 þorskígildistonn fyrir
fiskveiðiárið 2005/2006 samkvæmt tölum frá blaðinu
Fiskifréttir, og dregst lítið eitt
saman, en hann var hann 8.049
tonn árið áður. Þetta gerir 2,32
prósent af heildarkvóta á ný-
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liðnu kvótaári en 2,24 á því
sem nú stendur yfir. Þetta setur
Ísafjörð í 14. sæti yfir kvótahæstu bæi á landsvísu.
Næst á eftir Ísafirði kemur
Bolungarvík í 20. sæti með
1,64 prósent heildarkvótans,
eða 5.847 þorskígildistonn á
miðað við 1,51 prósent og
5.236 tonn á nýliðnu kvótaári.
Þetta gerir alls 11,6 prósent
aukningu á kvóta á milli ára í
Bolungarvík. Í Hnífsdal er
1,14 prósent heildarkvótans
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eða 4.047 þorskígildistonn á
móti 1,12 prósent og 3.867
tonnum í fyrra. Fjórða mesta
kvótann á Vestfjörðum má svo
finna á Patreksfirði, eða 1,09%
heildarkvótans og 3.876
þorskígildistonn á móti 1,04
prósentum og 3.603 tonnum í
fyrra.
Þá er hlutfallsleg aukning
mjög mikil á Þingeyri, en á
yfirstandandi kvótaári má
veiða 0,74 prósent heildarkvótans á Þingeyri, eða 2.632

þorskígildistonn, á móti einungis 0,47 prósentum og 1.628
tonnum í fyrra. Þetta er aukning upp á tæplega 62 prósent.
Kvótinn á Suðureyri stendur
nokkurn veginn í stað, þar sem
í ár má veiða 0,64 prósent af
heildarkvóta eða 2.270 þorskígildistonn á móti 0,63 prósentum og 2.172 tonnum í fyrra.
Þó er rétt að geta að menn
getur munað um hverja
bröndu, og lítil aukning er
sjálfsagt betri en engin. Á Flat-

eyri má veiða 0,58 prósent
kvótans eða 2.075 þíg.tonn á
móti 0,52% og 1.792 tonn í
fyrra.
Á Tálknafirði má veiða 0,45
% heildarkvótans eða 1.599
þíg.tonn, og er það nokkur
rýrnun frá því í fyrra að mátti
veiða 0,62% heildarkvótans
eða 2.161 þíg.tonn. Á Bíldudal
rýrnar kvóti líka nokkuð en
þar má veiða 0,19% heildarkvótans í ár eða 660 þíg.tonn,
á móti 0,24% og 843 tonnum í
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fyrra. Í Súðavík má veiða
0,17% heildarkvótans eða 604
þíg.tonn á móti 0,20% og 703
tonnum í fyrra. Í Hólmavík
má svo veiða 0,16 prósent
heildarkvótans eða 568 þíg.
tonn á móti 0,20 prósentum
og 684 tonnum í fyrra. Loks er
hlutfallslega mjög mikil rýrnun á kvóta á Brjánslæk, en þar
má veiða 0,06 % kvótans eða
214 þíg.tonn í ár, á móti 0,10%
og 332 tonnum í fyrra.
– eirikur@bb.is
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Lífið heldur áfram
Árið 1995.
Snjóflóð í Súðavík 16. janúar.
Snjóflóð á Flateyri 26. október.

Í dag er þess minnst að tíu ár eru liðin frá því er snjóflóð féll
á Flateyri með þeim hörmulegu afleiðingum að tuttugu manns
létu lífið. Voru þá aðeins liðnir níu mánuðir frá snjóflóðinu í
Súðavík sem varð fjórtán manns að fjörtjóni.
,,Kom, huggari, mig hugga þú, / kom, hönd, og bind um
sárin, / kom, dögg, og svala sálu nú, / kom, sól, og þerra tárin..“
var yfirskrift leiðara BB eftir áfallið í Súðavík. Hvern óraði þá
fyrir því sem yfir Flateyringa átti eftir að dynja? Sem betur fer
vitum við ekki hvað morgundagurinn kann að bera í skauti
sínu.
Líkt og grasið grær að nýju þótt sölnað hafi að hausti eru
sárin foldar sem opnuðust við snjóflóðin gróin. Hvernig dögg
hefur megnað að svalað sálu og sól að þerra tárin vita þeir einir,
sem næstir stóðu. Samheldnin og virðingin sem opinberast
með fögrum og látlausum hætti í minningarreitum um hina
brottförnu er vitnisburður um að lífið heldur áfram líkt og það
hefur gert í árþúsundir, þrátt fyrir allt.

Vilja samfélagsins til að sporna gegn því að slíkar hörmungar
geti dunið á ný yfir þessi samfélög, eða önnur, ber að virða þótt
sitt sýnist hverjum um leiðir í þeim efnum líkt og svo mörgu
öðru. Samfélaginu ber skylda til að búa þegnum sínum það
öryggi, sem frekast er unnt. Sú afstaða verður ekki véfengd
eftir atburðina í Súðavík og á Flateyri.
Síðustu misseri hafa fréttir utan úr hinum stóra heimi ítrekað
fært okkur heim sanninn um það hversu vanmáttug við erum
gagnvart hamförum náttúrunnar, hversu smæð okkar er mikil.
Þrátt fyrir öll vísindin, tólin og tækin og flakkið um himingeiminn erum við alltaf jafn vanmáttug, jafnvel einskis megnug
þegar horfst er í augu við náttúruöflin í öllu sínu veldi.
Snjóðflóðin á Vestfjörðum 1994 og 1995 drógu fram með
afdrifaríkum hætti andstæðurnar sem ríkja í okkar góða landi.
Í hljóðri bæn heiðrum við minningu hinna horfnu og horfum
fram á veginn.
s.h.

orðrétt af netinu

Hvaða tilgangi þjóna
sýndarréttarhöldin?

Nýjasti sirkusinn er að hefjast í Írak um þessar mundir, sýndarréttarhöld
yfir Saddam Hussein. Hann hefur lengi verið í haldi Bandaríkjamanna
og leiða má rök að því að Bandaríkjastjórn hafi haft slík réttarhöld í huga
þegar hún kaus að myrða hann ekki strax eins og syni hans.
Á hinn bóginn hefur Bandaríkjastjórn gert allt sem í hennar valdi
stendur til að tryggja að réttarhöldin yfir Saddam Hussein verði ekki
annað en skrípaleikur. Sakborningurinn hefur haft takmarkaðan aðgang
að verjendum og þeir takmarkaðan aðgang að málsskjölum. Öðru hvoru
hefur heimsbyggðin svo fengið að sjá myndir af Saddam í læknisskoðun
eða á nærfötunum eða við aðrar niðurlægjandi aðstæður – svona til þess
að undirstrika að hér sé ekki verið að fylgja leikreglum réttarríkis.
Þar sem Bush yngri þorir af einhverjum ástæðum ekki að myrða
Saddam með eigin hendi þá hefur verkið verið falið hinni nýju írösku
ríkisstjórn. Forseti Íraks hefur þegar sent dómstólnum skýr skilaboð
þegar hann lét hafa eftir sér að Saddam skyldi líflátinn tuttugu sinnum.
Enn þráast þó sumir vestrænir fjölmiðlar við að lýsa þessu sjónarspili
eins og alvöru réttarhöldum og má velta fyrir sér hvað Íraksforseti þurfi
eiginlega að segja til þess að taka af allan vafa í þeirra augum.
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Eimskip hefur óformlega heimilað Skeljungi að setja upp olíuþjónustustöð á lóð fyrirtækisins.

Lóð Eimskips við Sundahöfn á Ísafirði

Skeljungur vill setja
upp olíuþjónustustöð
Skeljungur hf. hyggst setja
upp sjálfsafgreiðslustöð með
olíur fyrir vörubifreiðar og aðrar vinnuvélar á Ísafirði. Hefur
olíufélagið fengið óformlegt
leyfi Eimskips hf. um afnot af
ónotuðum lóðarhluta við hlið
birgðageymslu fyrirtækisins í

Sindragötu. Í bréfi frá Skeljungi sem lagt var fram á fundi
umhverfisnefndar Ísafjarðarbæjar á dögunum kemur fram
að þörf sé á nútímalegri frágangi á þessu sviði þar sem
núverandi dæla stangist á við
öryggiskröfur og þyki að auki

mikil sjónmengun.
Olíuþjónustustöðin myndi
ekki eingöngu þjónusta birgðageymslu Eimskips, heldur
einnig iðnaðar- og hafnarsvæðinu í kring. Lagði félagið
fram gögn máli sínu til stuðnings sem sýna að fyrirhugaðar

framkvæmdir séu í samræmi
við skipulag bæjaryfirvalda.
Umhverfisnefnd vísaði erindinu til umsagnar hafnarstjórnar og stýrihóps um skipulag hafnarsvæðis Ísafjarðar.
– thelma@bb.is

Góð mæting í bólusetningu
Bólusetning við inflúensu
stendur nú yfir á heilsugæslunni á Ísafirði. „Aðsókn í bólusetningu hefur verið góð og
mest er það eldra fólk sem er
að koma“, segir Annette Hansen, deildarstjóri heilsugæsl-

unnar. Aðspurð hvort aðsóknin fari eftir því hversu skæð
inflúensa standi yfir hverju
sinni segir hún að svo virðist
ekki vera.
„Nú er mikið að gerast í
heiminum en aðsóknin er

svipuð og hún var í fyrra. Hún
breytist lítið á milli ára“, segir
Annette. Allir eldri en 60 ára
ásamt börnum og fullorðnum
sem hafa langvinna eða illkynja sjúkdóma eru hvattir til
að láta bólusetja sig. Hægt er

að mæta í bólusetninguna milli
kl. 13:30 og 15:30 alla virka
daga. Bólusetningin stendur
yfir út nóvember.
Greiða þarf kr. 600 kr. fyrir
bólusetninguna auk komugjalds sem er 700 kr.

Mikil aukning í sölu á nýjum bílum á Vestfjörðum
Mikil aukning hefur verið í
sölu á nýjum bílum á Vestfjörðum það sem af er árinu.
Samkvæmt upplýsingum frá
ökutækjaskrá hefur sala á nýjum bílum á landinu öllu aukist
um 52%, en á Vestfjörðum
um heil 74%, sem setur Vestfirði yfir landsmeðaltal í aukningu, en það hefur ekki gerst
síðan árið 1997.

Mest seljast Toyota bílar,
en þeir eru 20 prósent seldra
bíla. Hyundai kemur þar á eftir
með 12 prósent seldra bíla,
Volkswagen með 10,6 prósent, Mitsubishi með 10,1 prósent, Nissan með 7,9 prósent
og aðrir með minna. Í ár hafa
236 bílar verið nýskráðir inn á
Vestfirði, miðað við 130 á
sama tíma í fyrra.

Að sögn Bergmanns Ólafssonar hjá Bílatanga á Ísafirði
er söluaukning hjá honum um
67 prósent. „Samkeppnin á
Vestfjörðum er harðari nú þegar Hekla hefur bæst í hópinn,
það hjálpar til. Samkeppni er
alltaf til góðs í þessu. Auk
þess er verð á bílum hlutfallslega lægra en það hefur áður
verið, og lánamöguleikar eru

mikið betri. Annars eru svona
tölur alltaf afstæðar, þetta eru
ekki svo margir bílar.“
Aðspurður segir Bergmann
að sala á notuðum bílum sé
svipuð og áður, en sem hlutfall
séu þeir auðvitað færri vegna
aukningar á nýjum seldum
bílum. Á Ísafirði eru þrjár
bílasölur. Bílatangi, Bílasala
FMG og HV umboðsverslun.

GSM-sendir kominn upp í Bæjum
Sendir fyrir GSM símasamband í Bæjum á Snæfjallaströnd var settur upp á fimmtudag í síðustu viku. „Þessari
stöð er ætlað að þjóna Ísafjarðardjúpi, en þó ekki inn alla

firðina. Einnig standa vonir til
að samband verði í Óshlíðinni.
Ekki er þó reiknað með sambandi í vegskálunum“, segir
Eva Magnúsdóttir, upplýsingafulltrúi Símans aðspurð
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hvernig GSM-samband verði
á svæðinu nú þegar sendirinn
hefur verið tekinn í gagnið.
Eins og flestir vita hefur lítið
sem ekkert GSM samband verið í Ísafjarðardjúpi, aðeins hef-

ur náðst samband á litlum
bletti á Ögurnesi og í Álftafirði. Sambandslaust er að
hluta á Óshlíð og á Súðavíkurhlíð.
– thelma@bb.is
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Gamli barnaskólinn á Ísafirði.

Lóð Grunnskólans á Ísafirði

Unnið að breyttu
deiliskipulagi
Breyta þarf deiliskipulagi
fyrir lóð Grunnskólans á Ísafirði vegna nýrrar viðbyggingar sem nú er í hönnun.
„Byggingin er mun stærri en
þær sem fyrir voru og því
þarf að breyta deiliskipulaginu. Það er nú í vinnslu hjá
tæknideild“, segir Jóhann
Birkir Helgason, bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar.
Skrifað var undir samning
um hönnun viðbyggingar 2.
áfanga í húsnæðisuppbyggingu skólans í júní. Samið
var við Arkiteo ehf. um
hönnunina en um er að ræða
nýja tengibyggingu, sem
verður 1.800 fermetrar að
stærð á tveimur hæðum, á

milli nýja barnaskólans og
þess gamla sem er friðaður.
Núverandi tengibygging
mun því víkja. Gert er ráð
fyrir að útboðsgögn vegna
framkvæmda verði tilbúin 1.
febrúar á næsta ári þannig að
framkvæmdir við bygginguna ættu að geta hafist sumarið 2006.
Töluverðar framkvæmdir
hafa nú þegar verið gerðar á
Grunnskólanum á Ísafirði.
Búið er að endurnýja klæðninguna á gagnfræðaskólahúsinu, taka samkomusalinn
í gegn, koma upp mötuneyti,
taka í gegn framhlið gamla
barnaskólans auk þess sem
margt hefur verið gert í kaupfélagshúsinu. – thelma@bb.is

Hraðfrystihúsið Gunnvör er stærsta fyrirtæki Vestfjarða og tólfta stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins.

Hraðfrystihúsið – Gunnvör hf., í Hnífsdal

Stærsta fyrirtæki Vestfjarða
Hraðfrystihúsið – Gunnvör
hf. er stærsta fyrirtæki á Vestfjörðum miðað við veltu samkvæmt nýútkomnum lista
Frjálsrar Verslunar yfir 300
stærstu fyrirtæki landsins.
Velta HG nam 2.814 milljónum króna árið 2004, sem er
aukning upp á 5 prósent milli
ára. 160 ársverk voru unnin
hjá fyrirtækinu, sem er fækkun
um 11 prósent á milli ára. Næst
stærsta fyrirtæki á Vestfjörðum er Orkubú Vestfjarða sem
er með veltu upp á 1.036 milljónir, sem er aukning um tvö
prósent, og stendur í stað með
64 ársverk.
Þriðja stærsta fyrirtæki

fjórðungsins er Sparisjóður
Vestfjarða með 15 prósent
veltuaukningu, 973 milljónir í
veltu og 41 ársverk. Þar á eftir
kemur Oddi hf. á Patreksfirði
með 789 milljónir í veltu, sem
er samdráttur um 26% frá árinu
áður, og 12% færri ársverk en
árið áður, eða 64. Tvö stærstu
fyrirtæki landsins eru Kaupþing banki hf. með tæplega 90
milljarða króna veltu og Icelandic Group hf. með tæplega
70 milljarða veltu.
HG er í tólfta sæti yfir sjávarútvegsfyrirtæki á landinu, en
88. sæti á almenna listanum.
Oddi hf. á Patreksfirði nær
27. sæti á sjávarútvegslistan-

um en er í 201. sæti á almenna
listanum. Fiskvon ehf. er í 40.
sæti, en 329. sæti á almenna
listanum, með 145 milljónir í
ársveltu sem er aukning upp á
20 prósent frá því í fyrra. Þá er
Gná hf. í Bolungarvík í 41.
sæti á sjávarútvegslistanum,
en 329. sæti á almenna listanum, með 140 milljónir í ársveltu, sem er samdráttur um
42 prósent.
Fiskvon ehf. á Patreksfirði
greiðir hæstu meðallaun á
Vestfjörðum, eða 4,47 milljónir á ári. Næst á eftir Fiskvon
kemur svo Orkubú Vestfjarða
með 4,27 milljónir. Næst
koma Sparisjóður Bolungar-

víkur og Sparisjóður Strandamanna á Hólmavík, hvor um
sig með 3,86 milljóna meðallaun á ári. Ísafjarðarbær er í
tíunda sæti yfir tekjuhæstu
sveitarfélög á landinu með
2.054 milljónir í árstekjur.
Fjöldi ársverka í Ísafjarðarbæ var 287. Tekjur voru 4%
meiri árið 2004 en 2003, og
bein laun talin í milljónum
króna eru 963 milljónir, sem
er 6% aukning milli ára. Meðallaun hjá Ísafjarðarbæ eru
3,35 milljónir á ári. Talin eru
tuttugu tekjuhæstu sveitarfélög á landinu, en Ísafjarðarbær
er eitt vestfirskra sveitarfélaga
um að komast á lista.

Jaxlinn á leið til Danmerkur

Flutningaskipið Jaxlinn hefur verið selt til danska skipafyrirtækisins Janus Andersen
& Co. Þetta kemur fram á
ruv.is. Jaxlinn hefur verið notaður í ferðir á milli Hafnarfjarðar og Vestfjarða, en nú er
útlit fyrir að hann stundi flutninga á milli Noregs og Danmerkur, að því er kemur fram

Flutningaskipið Jaxlinn.

á heimasíðu Janus Anderson
& Co.
Skipið lagði af stað til Danmerkur í síðustu viku og siglir
til Fredericia þar sem nýir eigendur taka við skipinu. Janus
Andersen & Co. hafa hingað
til rekið sjö flutningaskip en
þau verða nú níu með Jaxlinum
og flutningaskipinu Baltic sem

Byggðakvóti Súðavíkurhrepps

Tíu þorskígildistonn í sjóstangveiði
Á síðasta fundi Súðavíkurhrepps voru lögð fram drög
að reglum vegna úthlutunar
byggðakvóta sveitarfélagsins, og er þar gert ráð fyrir
því að tíu þorskígildistonn
af byggðakvóta sveitarfélagsins fari í sjóstangaveiðiverkefni næsta sumar. Súðavíkurhreppur er með 210
þorskígildistonna byggðakvóta á þessu kvótaári.
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Við síðustu úthlutun byggðakvóta var gert skilyrði um
að bátar væru með heimahöfn
í Súðavík og að aflinn yrði
unninn þar, en nú stendur til
að útfæra reglurnar enn frekar.
Hefur sveitarstjórnin stungið
upp á því að tíu þorskígildistonnum verði skipt niður á þá
báta sem leigðir verða til sjóstangaveiðiverkefnis næsta
sumar. Súðavíkurhreppur er

7

hluthafi í sjóstangaveiðifyrirtækinu Fjord Fishing ehf.
Um þrjú hundruð þýskir
sportveiðimenn hafa þegar
pantað ferð í sjóstangveiði á
Tálknafirði og í Súðavík næsta
sumar. Á fundinum var sveitarstjóra falið að óska eftir
samþykki sjávarútvegsráðuneytis á þessum nýju úthlutunarreglum byggðakvótans í
Súðavík.
– eirikur@bb.is

Höfnin í Súðavík.

6.4.2017, 09:52

keypt var samtímis.
Fyrirtækið er rótgróið í
Danmörku og hefur starfað frá
árinu 1918, fyrst í Álaborg og
síðar Nørresundby. Jaxlinn
hætti siglingum fyrir skömmu
og var síðast skráður inn í Ísafjarðarhöfn þann 10. október
síðastliðinn.
– eirikur@bb.is
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Tíu ár liðin síðan 20 manns
létust í snjóflóði á Flateyri
Á þessum degi fyrir áratug,
klukkan 4.07 að morgni, féll
stórt snjóflóð á byggðina á
Flateyri með hörmulegum afleiðingum. Snjóflóðið, sem er
hið þriðja mannskæðasta hér
á landi, féll úr svokallaðri
Skollahvilft og lenti á 19 íbúðarhúsum við Hjallaveg, Tjarnargötu, Unnarstíg, Hafnarstræti og Ólafstún. Í þessum
húsum voru 45 manns. 21 íbúi
komst úr flóðinu af eigin
rammleik eða var bjargað af
nágrönnum sínum sem hófu
strax leit. 4 var bjargað úr rústunum eftir að björgunarsveitarmenn komu frá Ísafirði og
víðar að en 20 létust; tíu karlar,
sex konur og fjögur börn.
Að auki jafnaði flóðið bensínstöð staðarins við jörðu,
fjarvarmaveitu og spennistöð
Orkubús Vestfjarða, Minjasafnið og kirkjugarðinn.
Snjóflóðið féll á fimmtudegi,
en aftakaveður hafði verið á
norðanverðum Vestfjörðum
alla vikuna þó ekki væri komið
fram í nóvember.
Heimamenn á Flateyri hófu
strax leit í rústunum, en þeim
barst liðsauki frá Ísafirði um
kl. 11 um morguninn. Björgunarsveitarmenn komu með
leitarhunda með sér og gekk
leitin mun greiðar eftir komu
þeirra. Hundruðir björgunarsveitarmanna víðs vegar að af
landinu bættust í hópinn er
leið á daginn auk fjölmargra
leitarhunda. Þá komu læknar,
hjúkrunarfólk og fólk sem sérhæft er í áfallahjálp, alls á sjö-

unda hundrað manns.

Mikil sorg ríkti í
húsnæði Kambs
Aðstandendur þeirra sem

létust og aðrir íbúar kauptúnsins fengu inni í mötuneyti fiskvinnslunnar Kambs hf. um leið
og ljóst var hvað hefði gerst.
Þar fengu þeir aðhlynningu og
áfallahjálp frá prestum, sálfræðingum og fleirum sem sér-

hæfðir voru í áfallahjálp, auk
þess sem fólk huggaði og hughreysti hvert annað. Öllum var
gefið að borða á staðnum og
lögðu allir sem vettlingi gátu
valdið fram vinnu sína við hin
ýmsu störf. Mikil sorg ríkti í

húsnæði Kambs en yfirhöfuð
tóku menn áfallinu með stillingu.
Tuttugu og fjórir Flateyringar, ásamt læknum, hjúkrunarfólki og nokkrum björgunarsveitarmönnum voru
fluttir með varðskipinu Ægi
frá Flateyri að kvöldi fimmtudags og kom skipið til Reykjavíkur um hádegisbil á föstudag. Þar tóku ættingjar og vinir
á móti þeim og voru endurfundirnir hlaðnir tilfinningum,
í senn sorg vegna fráfalls ástvina og gleði yfir að heimta
sína nánustu úr helju snjóflóðsins. Menn þurftu engin orð á
hafnarbakkanum, þétt faðmlög og tárvotar kinnar sögðu
alla söguna um raunir þessa
fólks.

Sterk viðbrögð
almennings
Leitarstarfi, sem var mjög
erfitt sökum þungs snjós og
aftakaveðurs, lauk síðdegis á
föstudag. Eyðileggingin á
Flateyri var gífurleg, fjöldi
húsa hvarf með öllu og önnur
voru meira og minna skemmd.
Viðbrögð almennings á Íslandi öllu voru sterk. Samstundis bauðst aðstoð víða að
og samúðarkveðjur bárust
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Flateyringum og Íslendingum
öllum. Á mánudag var haldin
stutt minningarathöfn á sal
Framhaldsskóla Vestfjarða.
Að henni lokinni gengu viðstaddir með logandi friðarkerti
niður í fjöruborðið þar sem
kertunum var ýtt á flot til minningar um hina látnu. Degi síðar
var haldin fjölmenn samkoma
í íþróttahúsinu á Torfnesi.
Þangað komu um 1.200 manns
til að minnast þeirra sem létust
og til að votta syrgjendum
samúð sína.

„Finnum kraftinn
frá fólkinu í landinu“
Á sunnudag, þremur dögum
eftir að flóðið féll, boðaði
hreppsnefnd Flateyrarhrepps
til borgarafundar þar sem farið
var yfir stöðu mála í byggðarlaginu og framtíðaráform
varðandi uppbyggingu staðarins. Um 200 manns mættu til
fundarins. Magnea Guðmundsdóttir, oddviti Flateyrarhrepps, þakkaði Flateyringum
fyrir samstöðuna og björgunarsveitarmönnum fyrir það
ómetanlega starf sem þeir
lögðu af hendi. „Við finnum
kraftinn frá fólkinu í landinu.
Við verðum að vera róleg, ná
áttum og taka síðan höndum
saman. Mín hugsun er að halda
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10 ár liðin frá snjóflóðinu mikla á Flateyri
áfram uppbyggingu á staðnum
og ég hef þá trú að það sé
einnig ykkar hugsun“, sagði
Magnea á fundinum.
Það gekk eftir. Fljótlega var
farið að huga að uppbyggingu
þessa litla sjávarþorps í Önundarfirði og árið 1998 var
lokið við gerð snjóflóðavarna
ofan eyrarinnar sem þegar hafa
sannað gildi sig.

Hafði djúpstæð
áhrif á líf fjölmargra
Snjóflóðið sem féll á þessum degi fyrir áratug síðan
markaði djúp spor í líf allra
Flateyringa og fleiri Íslendinga sem margir áttu um sárt
að binda og eiga enn. Hér í
blaðinu er rætt við þrjá aðila
sem auk fjölmargra annarra
gleyma aldrei þessum degi;
Eirík Finn Greipsson sem
ásamt fjölskyldu sinni bjargaðist úr rústum heimilis síns,
Magneu Guðmundsdóttur
fyrrverandi oddvita Flateyrarhrepps sem mikið mæddi á
þegar flóðið féll, og Jón Svanberg Hjartarson lögregluvarðstjóra sem fyrstur manna stýrði
björgunaraðgerðum á Flateyri
þennan örlagaríka dag.
Það er von aðstandenda
Bæjarins besta að þessi umfjöllun ýfi ekki upp gömul sár
sem að sjálfsögðu gróa aldrei
að fullu. Henni er einungis
ætlað að minnast atburðar sem
hafði djúpstæð áhrif á líf fjölmargra og gleymist aldrei.
– halfdan@bb.is
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Einkennileg tilfinning að upplifa
í einu mikla gleði og mikla sorg
Eiríkur Finnur Greipsson,
aðstoðarsparisjóðsstjóri Sparisjóðs Vestfirðinga, er einn
þeirra sem var sofandi heima
hjá sér þá örlagaríku nótt þegar
snjóflóð féll á byggðina á Flateyri. Eiríki, eiginkonu hans
Guðlaugu og yngsta syni
þeirra var bjargað úr rústunum,
en miðsyninum tókst að brjótast út af sjálfsdáðum. Sá elsti
var staddur í Reykjavík. Féllst
Eiríkur á að segja lesendum
Bæjarins besta frá því sem
gerðist um nóttina.

Vissi að flóðið væri
á leið niður þorpið
„Ég vaknaði örskömmu áður en flóðið féll á húsið okkar,
Unnarstíg 3, og var þess fullviss um leið að hræðilega stórt
snjóflóð væri á leið niður þorpið. Lætin voru svo mikil, húsið
hristist og skalf. Þakið rifnaði
upp og síðan komu timburveggirnir, myndir, sjónvarp og
annað fljúgandi framhjá höfði

mínu. Ég greip undir háls konu
minnar, Guðlaugar Auðunsdóttur, og krækti fótunum utan
um hana. Síðan fylltist allt af
snjó og við hrærðumst saman
við rústirnar.
Þegar flóðið stoppaði (þakið
var yfir okkur) var ég fastur í
snjó upp undir axlir en hægri
hendi mín var laus, konan undir mér á kafi í snjó og tókst
mér að grafa frá andliti hennar
með lausu hendinni, þrátt fyrir
að planki úr veggjum eða lofti,
væri á milli andlita okkar.
Guðlaug hafði vaknað þegar
snjórinn umlukti hana, en náði
fyrst andanum þegar ég hafði
mokað frá andliti hennar. Ég
reyndi að koma henni í skilning um hvað hefði skeð. Hún
spurði auðvitað strax hvað
hefði orðið um strákana okkar,
en tveir yngri synir okkar voru
heima og sváfu saman í herbergi elsta bróðurins, sem betur fer, því ekki hefði þurft að
spyrja að leikslokum hefðu
þeir verið í sínum eigin her-

bergjum.“

„Er einhver þarna?“
„Við vitum ekki hversu
lengi við vorum þarna á nærfötunum einum í flóðinu. Við
fórum með bæn og töluðum
saman og héldum mjög góðri
ró á meðan við biðum, sem
stóð þó nógu lengi til þess að
okkur var orðið mjög kalt þegar Einar Guðbjartsson kom á
staðinn. Gulla taldi sig heyra
umgang og við öskruðum út í
loftið og hið dásamlega svar
kom: „Er einhver þarna?“.
Hann gróf okkur út og hjálpaði
okkur að komast inn á elliheimilið, þar sem við fengum
föt og eitthvað að drekka.
Þangað dreif að fleiri íbúa,
sem höfðu lent í flóðinu og
gátu bjargast af sjálfsdáðum.
Við vorum síðan flutt fljótlega
í neyðarstöð sem sett var upp
í mötuneyti Fiskvinnslunnar
Kambs hf.
Eldri bróðirinn, Grétar Örn
(14 ára), hafði brotist út úr

rústunum en skilið Smára Snæ
(7 ára) eftir og skipað honum
að halda kyrru fyrir. Grétar
hljóp síðan á nærfötunum einum klæða út í óveðrið og niður
í mitt Hafnarstrætið neðan við
pósthúsið og þaðan yfir á
Brimnesveg þar sem hann
barði á dyrnar hjá Magneu
Guðmundsdóttur vinkonu
okkar og oddvita hreppsnefndar. Hún var þá í símanum þar sem verið var að tilkynna henni um flóðið.“

Einkennileg
tilfinning
„Gleði okkar hjóna var auðvitað ómæld yfir því að fá
syni okkar heila úr helju, en
það er einkennileg tilfinning
að upplifa slíka gleði, ekki
síður en gleðina vegna þeirra
sem bjargað var og komið var
með í neyðarstöðina í Kambi,
en um leið að syrgja óumræðilega mikið öll þau skyldmenni, vini og kunningja sem

fundust látin. Slíkri tilfinningu
er vart hægt að lýsa – nema ef
vera kynni sem doða og sljóleika.
Heimamenn fóru strax í það
að leita í rústunum, en við
biðum lemstruð og örvæntingarfull eftir hjálparsveitum.
Jarðgöngin höfðu opnast aðeins örfáum vikum áður og
auðvitað skipti það sköpum
fyrir björgunarsveitarmenn frá
Suðureyri og byggðakjörnunum við Djúp. Einnig dreif
að björgunarmenn frá Þingeyri. Síðar kom þyrla Landhelgisgæslunnar og varnarliðsins í kjölfarið. Síðar um
daginn komu björgunarsveitarmenn með varðskipum.“

Persónulegum
munum bjargað
„Við fylltumst lotningu
gagnvart því ótrúlega hjálparstarfi sem fór strax í gang, sett
var upp mötuneyti í Kambi og

í samkomuhúsinu, þar sem
heimafólk og konur úr nágrannabyggðarlögunum störfuðu næstu daga.
Björgunarsveitir komu víðs
vegar að af landinu og sýndu
ótrúlegt úthald við leit og síðan
björgun úr rústum. Ég hygg
að það sé í raun með ólíkindum
hversu mikil natni var lögð í
það að bjarga persónulegum
munum úr rústunum og er unnt
að segja margar merkilegar og
góðar sögur af því. Björgunarsveitum verður að mínu viti
seint full þakkað – þjóðarsálin
varð ótrúlega samstillt. Þeir
munir sem bjargað var voru
fyrst og fremst litlir hlutir, en
þó mikilvægir eins og myndaalbúm. Mín skoðun er að það
hafi verið heillaspor að ekki
var ráðist í það að moka upp
rústunum fyrr en á vormánuðum 1996. Auðvitað var það
ekki gaman fyrir þá sem höfðu
það fyrir andlitinu allan tímann, en það sem bjargaðist
voru til að mynda mjög kærir

Lífsreynsla sem bæði
veikir mann og styrkir
Magnea Kristjana Guðmundsdóttir var oddviti Flateyrarhrepps þegar snjóflóðið
féll fyrir tíu árum síðan. Hún
þótti standa sig með mikilli
prýði og var kjörin Maður ársins á Rás 2 fyrir störf sín á
Flateyri í kjölfar snjóflóðsins.
Í dag starfar hún við hrossarækt og ferðaþjónustu sem
felst í því að kynna íslenska
hestinn fyrir ferðamönnum á
Varmalæk í Skagafirði.
Þú varst í afleysingum, er
það ekki?
„Jú, ég var að leysa sveitarstjóra af. Ég var oddviti Flateyrarhrepps, það var gjarnan
hlutverk oddvita að leysa
sveitarstjóra af í fjarveru hans
Það vildi bara þannig til að
Kristján [J. Jóhannesson, fyrrverandi sveitarstjóri Flateyrarhrepps], sem sjaldan var fjarverandi, hann brá sér í sumarfrí, enda var ennþá sumar samkvæmt almanakinu. Þetta var
stuttur tími, ég man það ekki
einu sinni hve langur. Kristján
kom náttúrulega strax heim.“
Hvernig reynsla og var
þetta?
„Ég veit ekki hvernig ég ætti
að lýsa því. Þessi lífsreynsla
bæði veikir og styrkir mann,
lífið hjá íbúum á Flateyri hafði
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þó oft í gegnum árin snúist um
þá hættu sem þar vofði yfir og
það sem gæti gerst. Eina hugsunin sem kemst að hjá manni
á ögurstundu sem þessari er
að reyna að gera sitt besta og
það gerðu allir. Mér er ofarlega
í huga hvað fólkið í þorpinu
var allt yfirvegað, duglegt,
skipulagt og hjálplegt, starf
björgunarsveitarinnar undanfarin ár hafði litast af aðstæðum tengdum snjóflóðahættunni sem kom sér vel. Þetta er
fyrsta minningin sem kemur
upp í hugann þegar ég hugsa
út í þessar stundir, sem voru
náttúrulega skelfilegar og
sorgin svo mikil. Annars er
erfitt að muna sumt. Það var
einn í áfallahjálpinni sem
sagði mér að við skyldum ekki
láta okkur bregða þó ýmislegt
félli úr minni og kæmi kannski
ekki aftur fyrr en mörgum árum seinna og í ljósi reynslunnar er það þannig að atburðarásin þessa daga er á köflum
þokukennd.“
Hvert var þitt hlutverk í
þessum erfiðu kringumstæðum?
,,Ég var í forsvari fyrir Flateyri og bar að sjálfsögðu mikla
ábyrgð og var vel meðvituð
um það og hugsaði strax að nú
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yrði ég að halda ró minni og
bað bara um æðri styrk áður
en ég gekk út úr dyrunum
þennan morgun. Almannavarnanefnd var búin að vera
við störf dagana á undan, síðan
lenti fólk úr nefndinni í flóðinu. Eitt er víst í mínum huga
að ekki er hægt að læra fyrirfram að bregðast við svona
aðstæðum því viðbrögð fólks
eru jú mismunandi. Mér við
hlið var gott fólk sem fór á
vettvang og byrjaði að vinna
og það gerðu allir þorpsbúar
sem það gátu.
Hvernig kom eftirleikurinn
þér fyrir sjónir?
„Fyrstu skrefin á eftir voru
húsnæðismálin, atvinnulífið
og að koma mannlífinu aftur í
eðlilegar skorður. Það var
númer eitt, tvö og þrjú að koma
mannlífinu í gang svo fólk gæti
gengið til sinna verka, til síns
skóla. Dugnaðarforkar í atvinnulífinu hrintu því af stað
sem mögulegt var og stóðu
sig eins og hetjur og ef við
hefðum ekki haft svoleiðis
fólk þá hefði þetta verið mun
erfiðara. Það var lögð áhersla
á að hefja sem fyrst vinnu svo
fólk hefði eitthvað að gera.
Þetta voru fyrstu skrefin. Svo
var það baráttan fyrir upp-

byggingunni, það var oft á
tíðum erfitt. Það gekk miklu
hægar en við höfðum gert ráð
fyrir því það skorti að mínu
mati skilning sveitarstjórnarmanna í sameinuðu sveitarfélagi Ísafjarðarbæ.
Það er erfitt að segja þetta,
fólk veit þetta, en ég segi það
vegna þess að svona upplifði
ég það starfandi í sveitarstjórn.
Nú hefur átt sér stað uppbygging og þar held ég að heimamenn á Flateyri hafi átt stóran
þátt og er Flateyri orðin mjög
fallegt þorp.“
Hvenær flyturðu svo að
vestan?
„Ég flyt frá Flateyri 2000.“
Var það erfitt?
„Það var mjög erfitt að fara.
Að yfirgefa Flateyri var voðalegt því að þar fannst mér lífið
vera, hugurinn í fólkinu þarna
er svo mikill. Það er mjög gott
að búa á Flateyri. En mínar
aðstæður breyttust sem gerði
það að verkum ég þurfti að
fara. Þá bý ég á Ísafirði í tæpt
ár, og síðan breytast aðstæður
aftur og ég flyt norður á land,
norður í Skagafjörð. Það var
léttara að flytja frá Ísafirði en
Flateyri“, segir Magnea og
hlær. „Ég fylgist alltaf með
Flateyri úr fjarlægð, og dáist
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Magnea Guðmundsdóttir.
að því fólki sem þar er. Þetta
„Ég er hér við hrossarækt
fólk sýnir dugnað og þraut- og ferðaþjónustu. Yfir sumarseigju, það hefur svo sannar- tímann kynnum við íslenska
lega reynt á það í gegnum árin. hestinn fyrir erlendum ferðaÞað hefur margt verið gert fyrir mönnum að mestu. Íslenski
þorpið og mér sem áhorfanda hesturinn í aldanna rás, hvernúr fjarlægð finnst fólk hugsa ig hann kom til landsins uppmjög mikið um það að hafa haflega, og hversu mikilvægur
gott mannlíf.
hann var okkur, hvað hann er
Þú kíkir nú stundum í heim- okkur í dag, hvaða hlutverki
hann þjónaði og hvaða hlutsókn vestur, eða hvað?
„Jú, ég geri það. Ég kem verki hann þjónar í dag. Við
auðvitað alltof sjaldan, en ég segjum frá hestinum, og síðan
kem. Birna Dröfn dóttir mín, sýnum við fólki hestinn í reið.
sem býr hérna hjá mér, hún fer Við endum náttúrulega á því
oftar. Fjölskyldan mín hefur að vera með veitingar og svo
vaxið eftir að ég fór sem er syngjum við og spilum, fjölauðvitað mjög ánægjulegt. Ég skyldan er músíkölsk. Við
á tvo stráka á Flateyri, Önund fengum sérstaklega skemmtiHafstein og fjölskyldu og legan hóp í sumar sem voru
Hákon Þór og sá þriðji hefur eldriborgarar frá Vestfjörðum,
verið að mestu á Ísafirði upp á það var gaman. Það er ofboðssíðkastið, hann Halldór Gunn- lega gott að búa hér, mér líður
ar sem er núna í Tónlistarskóla óskaplega vel innan um dýrin.
FÍH. Svo á ég náttúrulega for- Hér eru um hundrað hross, og
eldra og vini, og hef eignast einhverjar tíu sparikindur. Ég
er bara orðin bóndakona.“
ömmubörn eftir að ég flutti.
– eirikur@bb.is
Hvað starfarðu við í dag?
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10 ár liðin frá snjóflóðinu mikla á Flateyri
hlutir í okkar tilfelli.“

Söknuðurinn hverfur
að sjálfsögðu aldrei
„Sorgin var að sjálfsögðu
allsráðandi næstu vikur og
mánuði eftir flóðið. Jarðarfarirnar voru auðvitað erfiðar, en
úrvinnsla tilfinninganna og
söknuður þeirra sem misstu
sína nánustu hverfur að sjálfsögðu aldrei. Vonandi hefur
flestum tekist að læra að lifa
með sorginni og vinna úr tilfinningunum. En það getur
áreiðanlega enginn ímyndað
sér hvað slíkt tekur langan
tíma, nema sá sem reynt hefur
– sama hversu skilningsríkur
viðkomandi er.
Við erum því miður miklu
færri á Flateyri í dag en við
vorum haustið 1995, eða liðlega 100 færri en þá – fækkun
um fjórðung og munar um
minna. Reyndar eru um 37%
íbúanna í dag útlendingar og
hefur fjölgað umtalsvert. Það
fólk hefur hins vegar gert það
mögulegt að hér er öflugt fiskvinnslu- og útgerðarfyrirtæki
í dag, Fiskvinnslan Kambur
og dótturfélög þess í útgerð,
ásamt nokkrum minni félögum.“

Í mikilli þakkarskuld við almenning

„Viðbrögð almennings,
Rauða krossins, björgunarsveita og stjórnvalda voru okkur þolendum flóðsins, íbúum
á Flateyri, mikil hvatning til
áframhaldandi búsetu og uppbyggingar í bænum. Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar sýndi
mjög mikinn skilning á þörfinni fyrir uppbyggingunni hér
og söfnunin Samhugur í verki
var að lokum öll nýtt til hennar.
Ekki má heldur gleyma frændum okkar Færeyingum sem
gáfu okkur nýjan myndarlegan
leikskóla. Mín skoðun er að
þess megi líka glögglega sjá
merki í okkar fallega þorpi í
dag.
Við erum því í mikilli þakkarskuld við nærsveitamenn
okkar, almenning í landinu,
hjálparstofnanir, Landhelgisgæslu og ríkisvald. Uppbyggingunni hefur verið stjórnað
af bæjaryfirvöldum hér, vel
hefur tekist til og fyrir það er
þakkað. Auðvitað er unnt að
benda á margt sem við hefðum
viljað sjá gerast hraðar, annað
sem við getum og munum alls
ekki sætta okkur við, en aðalatriðið er að hér hefur tekist
að vinna úr hlutum í mikilli
samheldni og jákvæðni íbúanna í þorpinu.
Við erum enn að, með bjartsýnina og trúna á Guð að leiðarljósi.“
– halfdan@bb.is

Eiríkur Finnur Greipsson, aðstoðarsparisjóðsstjóri Sparisjóðs Vestfirðinga.

Eflaust erfiðustu ákvarðanir sem maður tekur í lífinu

Jón Svanberg Hjartarson,
lögregluvarðstjóri á Ísafirði,
var varaformaður Björgunarsveitarinnar á Flateyri þegar
snjóflóðið féll. Hann átti
heima á Flateyri, þá sem nú,
og var staddur í hringiðu þeirra
atburða sem komu í kjölfar
harmleiksins.
Hvernig fréttir þú af þessu?
„Útkallið til mín kemur símleiðis, héðan af lögreglustöðinni. Þá er klukkan sjö eða
átta mínútur yfir fjögur og
nokkrar mínútur síðan að flóðið fellur. Fyrstu viðbrögð voru
að óska eftir allri hugsanlegri
aðstoð sem tiltæk var, hvaðan
sem var. Ég hélt reyndar í upphafi að það væri verið að
hrekkja mig. Mér var sagt að
það hefði fallið snjóflóð en ég
setti það ekki í samhengi við
byggðina, hugsaði að líklega
væri átt við þjóðveginn. En
svo þegar ég fékk nánari lýsingu á því sem hafði gerst áttaði ég mig á umfanginu. Við
óskuðum þá strax eftir því að
það væri allt sett í gang sem
hægt væri. Maður sá strax fyrir
sér aðra Súðavík.“
Hvað líður svo langur tími
þangað til að þið eruð komnir
af stað?
„Mig minnir að ég sé kom-
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Jón Svanberg Hjartarson, lögregluvarðstjóri var varaformaður björgunarsveitarinnar á Flateyri þegar snjóflóðið féll.
inn niður eftir nákvæmlega kl. staðnum og mitt fyrsta verk og stundum fékk maður ekki húsi til að ræsa menn af stað.
27 mínútur yfir fjögur. Ég var að hringja í Grétar Björg- einu sinni són. Það var raun- Að sjálfsögðu voru svo miklu
byrjaði á því að fara út í bílskúr vinsson, formann björgunar- verulega allt rauðglóandi. En fleiri sem voru þegar farnir að
og ná í allar þær skóflur sem sveitarinnar. Hann fór þá í að eftir að ég er búinn að vera að vinna, sem höfðu farið beint
þar voru og hrífur, maður greip aðstoða Magneu við að koma hringja út í nokkra stund, þá að heiman frá sér inn í flóðið.
allt sem maður gat ímyndað Almannavarnaskrifstofunni í fórum við flestir uppeftir í bak- Þetta var aðallega fólk sem
sér að kæmi að gagni. Og svo gang, og ég fór í björgunar- aríið sem kallað er, en þar bjó ofar á eyrinni og hafði
reyndi maður bara að komast sveitarhúsið að hringja út höfðum við ákveðið að setja strax orðið vart við flóðið eða
niður í björgunarsveitarhús. Á mannskap til leitar. Sem gekk upp leitarstöð. Við sendum fregnað af því. Það bjargaði
þessum tíma er ég varafor- ekkert alltof vel, það var of- reyndar tvo frekar en einn, að mannslífum.“
maður björgunarsveitarinnar á boðslegt álag á símakerfinu mig minnir, í að ganga hús úr
Hvernig gengur þetta svo
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fyrir sig fyrsta daginn?
„Við vorum án utanaðkomandi aðstoðar í fimm klukkutíma, að mig minnir. Við vorum reyndar í mjög góðu símasambandi strax og við höfðum
sett upp leitarstöðina, bæði við
aðgerðastjórn Almannavarna
á Ísafirði og þá sem voru að
koma með fyrstu ferðinni frá
Ísafirði yfir í Holt. Við vorum
því vel upplýstir um það
hvernig ferðin gekk, en hún
gekk mjög illa hjá þeim frá
gangnamunnanum í Breiðadal
og niður eftir dalnum. Það voru
mikil snjóflóð á veginum sem
mér skilst að hafi verið mjög
erfitt að moka. Við fengum
þannig fljótlega að vita að við
yrðum einir í töluverðan tíma.
Sá tími leið svo auðvitað hraðar en klukkan sagði til um,
enda mikið í gangi. Við reyndum síðan eftir megni að koma
upp einhverju skipulagi. Við
söfnuðumst saman í bakaríinu
og skiptum fólki í litla hópa,
sjö manna hópa, ef ég man
rétt. Ég gæti trúað að við séum
þarna mjög fljótlega um 3040 manns. Á meðan við vorum
að skipta fólki upp látum við
svo yfirborðsleita flóðið,
reyndar bara mjög gróft. Við
sendum einnig tvo menn á vélsleða, aðallega til að sjá hvort
það væri einhver ofan á flóðinu, sem er reyndar mjög ólíklegt í svona, en það verður
samt að kanna það, en líka til
að átta okkur á umfanginu.
Við vissum hvorki hversu stórt
flóðið var, né úr hvoru gilinu
það hafði fallið. Það gerði okkur líka erfitt fyrir að sjá ekki
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upp í fjallið, og hafði áhrif á
alla ákvörðunartöku. Að geta
ekki metið það hvort hætta
væri á öðru flóði, og þá hversu
stórt það gæti hugsanlega
orðið. Við reyndum að vinna
leitarskipulagið samkvæmt
því. Við vorum illa tækjum
búnir, og lítið af öryggistækjum fyrir björgunarmennina.
Þannig að þetta togaðist allt á.
Á sama tíma og við vildum
senda alla út til þess að leita,
að sjálfsögðu, til þess að reyna
að bjarga sem flestum á sem
skemmstum tíma, þá var það
ekki hægt, hreinlega vegna
þess að við gátum ekki tryggt
öryggi þeirra. Það var jafnvel
hætta á frekari flóðum, og í
ljósi þess voru teknar mjög
erfiðar ákvarðanir þarna um
að senda ekki alla út í einu.
Við fengum svo fljótlega upplýsingar um að það væri verið

að grafa upp á ákveðnum stað,
og sendum strax mannskap
þangað til að hjálpa til við
uppgröftinn. Við reyndum
bara að meta þetta eftir aðstæðum. Sem var náttúrulega gríðarlega erfitt. Þegar maður hefur ekki í höndunum þær upplýsingar sem maður vill hafa,
og þarf að hafa, þá er mjög
erfitt að taka svona ákvarðanir,
þetta voru eflaust erfiðustu
ákvarðanir sem maður hefur
tekið í lífinu. En við þurftum
náttúrulega að taka þær.“
Hvernig er veðrið þarna um
nóttina?
„Veðrið er afleitt þegar þetta
gerist. Til að mynda þá er ég á
ferðinni á litlum jeppa rétt fyrir
miðnætti. Ég bjó á Brimnesvegi, sem liggur meðfram
sjónum að vestanverðu, og
laust fyrir miðnætti er þæfingsfærð þarna á Brimnesvegi.

Jón Svanberg Hjartarson.

Það hefur sennilega verið
ófært fyrir fólksbíla, en það
var þæfingsfærð fyrir jeppana.
Þegar ég fer út eftir að hafa
fengið þetta símtal þá er snjórinn á götunni orðinn jafnhár
garðveggjunum. Á þessu tímabili, frá um tíu um kvöldið og
þangað til flóðið fellur um
fjögurleytið, þá er gríðarleg
snjósöfnun á eyrinni. Meiri en
ég hafði áður upplifað á svona
skömmum tíma. Þannig að það
komst enginn neitt á bíl. Auðvitað var ræstur út starfsmaður
um morguninn sem var á gröfu
og byrjaði strax að moka. En
þegar við vorum komnir með
mannskap í björgunarsveitarhúsið og ætluðum að fara uppeftir aftur þá var það eiginlega
sama sagan. Maður var á fjórum fótum svo að segja helming
leiðarinnar. Þetta veður var
mjög sérstök upplifun. Svo um

hádegið þá var bara komin
rigning. Það sem eftir lifði
vetrar snjóaði svo mjög lítið,
sem vakti með manni mjög
óþægilegar tilfinningar.“
Hvernig var að leita þarna
eftir hádegið, í blautum snjónum?
„Það er gríðarlega erfitt að
vinna við þessar aðstæður.
Þegar snjóflóðið fellur myndast gífurlegur þrýstingur, og
eflaust hiti í flóðinu, vegna
rennslisins og þess alls. Ég
heyrði eina sögu af manni sem
steig í flóðið úr húsinu sínu,
þá hafi hann sokkið upp undir
hné. En skömmu seinna þá
markar hann varla einu sinni
far í snjóinn á sama stað. Snjórinn er loftkenndur fyrst, svo
fellur hann saman og þá verður þetta bara eins og steypa.
Svo er náttúrulega ekki bara
snjór, heldur líka brak. Öll leit

í svona, og mokstur, er mjög
erfitt mál.“
Nú er þetta annað stóra snjóflóðið sem féll á þessu svæði á
innan við ári, var það þín tilfinning að komin væri reynsla
á aðgerðir af þessu tagi?
„Á vissan hátt. Viðbragðsaðilar hér á svæðinu höfðu
flestir eða allir komið að Súðavíkurflóðinu, til dæmis björgunarsveitirnar og Almannavarnir, og sú reynsla skilaði
sér í vinnuskipulagi. Þegar
Súðavíkurflóðið féll var það
náttúrulega það stærsta sem
maður hafði nokkurn tímann
upplifað. Þá minnir mig að
einhverjir fræðingar hafi sagt
að svona nokkuð gerðist kannski á 900 ára fresti. Það liðu
nú ekki níu mánuðir þangað
til að við þurftum að horfa
upp á annað eins.“
– eirikur@bb.is

Minningardagskrá í kvöld
Minningardagskrá verður
haldin í íþróttahúsinu á Flateyri klukkan 20 í kvöld. Þar
munu heimamenn í bland við
landsþekkta tónlistarmenn
flytja tónlist, meðal annars
frumsamda tónlist sem tengist atburðinum 26. október.
Fyrrverandi forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, mun flytja ávarp. Lesin verða upp ljóð og sóknarpresturinn sr. Stína Gísla-

dóttir fer með bæn. Að dagskrá
lokinni býður Ísafjarðarbær
upp á kaffiveitingar. Á göngum íþróttahússins og í sal
munu hanga uppi ljósmyndir
Páls Önundarsonar af mannlífi
á Flateyri á síðasta áratug.
„Það er ósk Flateyringa að
sem flestir geti verið með þeim
á minningardagskránni. Þeir
vona að hlýjar kveðjur og
þakklæti berist þeim fjölmörgu sem veittu þorpsbúum

lið fyrir tíu árum þegar náttúruhamfarirnar riðu yfir. Björgunarsveitarmönnum, Rauða
krossi Íslands, þeim sem lögðu
fé í landssöfnunina Samhugur
í verki og öllum öðrum sem
studdu þá á erfiðum stundum
og við uppbyggingu eftir snjóflóðið“, segir í tilkynningu frá
undirbúningsnefnd.
Minningarsjóður Flateyrar
stendur að dagskránni og á
hans vegum hefur undirbún-

ingsnefndin starfað. Minningarsjóðurinn var stofnaður
haustið 1996 og hafa verkefni
hans verið að reisa minningarstein um þá sem létust í snjóflóðinu, skipuleggja kyrrðarog minningarstundir í Flateyrarkirkju 26. október ár hvert
frá 1996 og síðast en ekki síst
að sjá um framkvæmdir við minningargarðinn á svæðinu milli
kirkjugarðsins og Tjarnargötu
en þeim er nú að mestu lokið.

Íþróttahúsið á Flateyri.

Um 200 mannlífsmyndir Páls Önundarsonar til sýnis í íþróttahúsinu á Flateyri
Vöruflutningabílstjórinn og
áhugaljósmyndarinn Páll Önundarson á Flateyri verður
með um 200 myndir til sýnis á
veggjum íþróttahúss bæjarins
í kvöld. Eins og kunnugt er

verður þar haldin samkoma til
að minnast þess að tíu ár eru
liðin síðan snjóflóð féll á
byggðina á Flateyri með hörmulegum afleiðingum.
Páll sýnir mannlífsmyndir

frá Flateyri sem teknar hafa
verið á þeim áratug sem liðinn
er frá flóðinu. „Ég byrjaði að
taka myndir þegar ég var svona
16-17 ára gamall. Síðan lá
þetta niðri í nokkur ár, en fyrir

Gott skógræktarár
Mikil ánægja hefur verið
meðal fólks með bætt aðgengi
í Tunguskógi í sumar en skógurinn er þátttakandi í „Opnum
skógi“ sem er samstarfsverkefni skógræktarfélaga og fyrirtækjanna OLÍS og Alcan á
Íslandi. „Fólk hefur verið mjög
ánægt með það sem gert hefur
verið fyrir skóginn. Það er allt
öðruvísi upplifun að vera á
göngu um skóg en á opnu
svæði, maður upplifir allt aðra
náttúru. Svo er ekki síður
skemmtilegt að ganga um
skóginn á haustin og veturna
en á sumrin“, segir Magdalena
Sigurðardóttir, formaður
Skógræktarfélag Ísafjarðar.
Markmið verkefnisins er að
gera skógræktarsvæði aðgengilegri því þó að skógar
séu opnir almenningi eru þeir
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Tunguskógur er falleg náttúruperla og frábært útivistarsvæði.

misaðgengilegir. Þá gekk
gróðursetning vel hjá Skógræktarfélaginu og að sögn
Magdalenu var árið gott skógræktarár. „Við gróðursettum
um 8 þúsund plöntur og vöxtur
hefur verið góður í sumar.“
Magdalena segir að sitkalúsarfaraldurinn sem herjaði af
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krafti á grenitré fyrir tveimur
haustum hafi hopað á milli
ára. Aðspurð segir hún að of
snemmt sé að spá um hvort
frostið sem var óvenju
snemma á ferð í ár hafi valdið
skaða. Það komi ekki í ljós
fyrr en næsta sumar.
– thelma@bb.is

nokkru blossaði áhuginn síðan
upp aftur“, segir Páll.
Eins og lesendur bb.is og
Bæjarins besta vita hefur Páll
verið iðinn við að mynda
mannfagnaði ýmis konar og

hefur afrakstur þeirra vinnu
hans meðal annars birst á síðum blaðsins og vefjarins. Sýning Páls stendur einungis yfir
meðan á minningarsamkomunni stendur. – halfdan@bb.is

Páll Önundarson.

Leikskólakennarar!
Má bjóða þér
að breyta til?
Leikskóla Súðavíkur vantar leikskólakennara í 100% starf, sem
skiptist í 50% deildarstjórastarf og í 50% almennt starf. Á leikskólanum eru 14 börn og fer þeim ört fjölgandi.
Leikskólinn í Súðavík er fyrsti gjaldfrjálsi leikskólinn í landinu og
einnig var hann fyrstur leikskóla hér á landi til að bjóða elstu börnum leikskólans upp á samkennslu með yngstu börnum grunnskóla
og hefur svo verið frá árinu 1996. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf fljótlega.
Starfsumsóknum skal skila inn á skrifstofu Súðavíkurhrepps,
Grundarstræti 3, Súðavík fyrir 7. nóvember nk.
Nánari upplýsingar veita Þóra Bjarnadóttir, leikskólastjóri í vs.
456 4906 og sveitarstjóri í vs. 456 4912.
Súðavíkurhreppur.
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Styrkja kaup á
sneiðmyndatæki
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur lagt til við bæjarstjórn
að veitt verði hálfri milljón
króna til kaupa á sneiðmyndatæki til Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði. Var
þetta ákveðið á fundi ráðsins
í síðustu viku.
Eins og fram hefur komið
hefur hópur áhugamanna
staðið fyrir söfnun svo hægt
verði að kaupa sneiðmyndatæki til sjúkrahússins og hef-

ur nú safnast hálf fjórða
milljón króna, að því gefnu
að bæjarstjórn samþykki tilmæli bæjarráðs. Tækið kostar tæpar 11 milljónir og er
talið að það muni auka öryggi og hagræði vestfirskra
sjúklinga til muna.
Lagt er til að fjármögnun
styrksins verði vísað til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið
2006.
– halfdan@bb.is

Anna Sigga ráðin
Anna Sigríður Ólafsdóttir
hefur verið ráðin verkefnastjóri menningarhátíðarinnar
Veturnætur sem haldin verður á Ísafirði í nóvember. Hafinn er undirbúningur að hátíðinni sem var endurvakin á
síðasta ári eftir nokkurra ára
hlé.
Anna Sigríður sá einnig

Jarðvegurinn á þessari mynd er ekki kræsilegur.

Skapti Elíasson hjá verktakafyrirtækinu Ásel ehf.

Segir jarðveg á Suðurtanga vera tómt rusl
Þegar starfsmenn verktakafyrirtækisins Ásels sem rekur
hellusteypustöð á Suðurtanga
ætluðu að grafa fyrir affallslögn á dögunum reyndist jarðvegurinn meira og minna rusl
eins og sjá má á meðfylgjandi
myndum. „Þetta eru bara troll
og togvírar og allur fjárinn,“
segir Skafti Elíasson hjá Ásel.
„Og jarðvegurinn er allur
svona hjá okkur. Það er auðvitað óþolandi að bærinn skuli
skila landinu svona af sér. Fyrirtækið hefur þurft að greiða
fleiri milljónir fyrir að láta

grafa upp rusl. Við grófum
fyrir niðurföllum og þá var
sama sagan, og þegar við
steyptum grunninn að húsinu
þurftum við að grafa fjögurra
metra djúpa skurði undir
grunninn. Bara efnið undir
sökkulinn kostaði 3 til 4 milljónir. Svo sóttum við um afslátt
eða niðurfellingu á gatnagerðargjöldum í skiptum fyrir útlagðan kostnað, en fengum
ekki.“
Samkvæmt upplýsingum
blaðsins hefur Ásel greitt tæpar tvær milljónir í gatnagerð-

argjöld, en þangað liggur enginn vegur. Að sögn Skafta
þurftu starfsmenn sjálfir að
gera slóðann sem nær að húsinu. „Það skemmir auðvitað
tækin að vera alltaf að þvinga
þeim eftir slóðanum, en hvað
getur maður gert? Það er
hvorki komið tangur né tetur
af götu hérna. Það stóð til að
gera hér götu í sumar, en það
var bara ekki staðið við það.
Maður er að reyna að byggja
upp atvinnuveg á svæðinu og
þetta eru allar þakkirnar“, segir
Skafti.

Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur Ísafjarðarbæjar, segir að vegna vinnu
við nýtt skipulag á hafnarsvæði hafi ekki enn verið hægt
að ráðast í gatnagerð við hellusteypu Ásels. „Það á eftir að
samþykkja tillögur að skipulagi svo menn standi klárir á
því hvar gatan á að liggja. Við
höfum þó reynt að hefla slóðann þegar hann verður slæmur.
En það má alltaf gera betur“,
segir Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur.
– eirikur@bb.is

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

„Lóðarhafar þurfa víða
að skipta um jarðveg“
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir það
þekkt ástand að jarðvegur á
Suðurtanga sem víða ekki
heppilegur til bygginga og
þurfi því að skipta um hann.
„Ástæðan er fyrst og fremst
sú að víða er uppfyllingin
blönduð ýmsu rusli sem urðað
var á sínum tíma. Þetta er ekkert einsdæmi en getur verið
erfitt viðureignar. Víða í sveitarfélögum þurfa lóðarhafar að
skipta um jarðveg vegna þess
að jarðvegur sem fyrir er reyn-
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ist ekki nægjanlega traustur,
stundum þarf að sprengja og
svo framvegis“, segir Halldór.
„Ég vil taka fram að það var
sérstaklega óskað eftir því af
hálfu fyrirtækisins sem reisti
steypustöð á Suðurtanga að
vera staðsett þar. Í þessa ósk
var vel tekið og ákvað bæjarstjórn að láta breyta skipulagi
sérstaklega svo hægt væri að
reisa steypustöðina á þessum
stað. Gildandi skipulag gerði
alls ekki ráð fyrir því. Breyting
á skipulaginu tók eðlilega
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nokkurn tíma enda er um lögformlegt ferli að ræða. Lóðir á
Suðurtanga eru mjög verðmætar og nú er verið að vinna
nýtt rammaskipulag fyrir
svæðið sem mun bjóða upp á
nýja möguleika og auka enn á
verðmæti þess sem og framtíðarmöguleika Ísafjarðarbæjar.“
Þá segir bæjarstjóri það
markmið Ísafjarðarbæjar að
bjóða upp á góðar lóðir í samkeppnishæfu umhverfi og
góða þjónustu við fyrirtækin í

bænum. Að sögn Skafta Elíassonar sótti Ásel um niðurfellingu gatnagerðargjalda vegna
óeðlilegs kostnaðar við endurnýjungar á jarðveg, og vísaði
að auki til þess að enginn vegur
liggur að húsinu. Þangað liggur einungis slóði sem starfsmenn fyrirtækisins gerðu sjálfir. Þá bætti Skafti því við að
hann sakaðist ekki við einstaka
aðila innan bæjarfélagsins
vegna þessa, heldur væri kerfið hægt í vöfum og erfitt viðfangs.
– eirikur@bb.is

um verkefnastjórn hátíðarinnar í fyrra, en Ísafjarðarbær heldur utan um verkið.
Stefnt er að því að gera hátíðina að árvissum viðburði
og halda hana í kringum
vetrardaginn fyrsta. Dagskrá
hátíðarinnar er farin að
myndast og verður nánar
greint frá henni innan tíðar.

Aukið samstarf

Vestfirsku átthagafélögin,
Dýrfirðingafélagið í Reykjavík, Súgfirðingafélagið í
Reykjavík og Önfirðingafélagið í Reykjavík hafa ákveðið að snúa bökum saman og
halda sameiginlega árshátíð.
Þar með er samstarf félaganna enn aukið en þau héldu
nokkrar sumarhátíðir á Suðurlandi og Vesturlandi sam-

an á síðasta áratug síðustu
aldar og var þráðurinn tekinn
upp að nýju á Stokkseyri í
sumar. Hátíðin var í anda
héraðsmótanna að Núpi í
Dýrafirði og heppnaðist hún
svo vel að ákveðið var að
halda sameiginlega árshátíð
í Félagsheimilinu á Seltjarnarnesi laugardaginn 12. nóvember.
– thelma@bb.is

KNH bauð lægst
Verktakafyrirtækið KNH
ehf. á Ísafirði bauð lægst í
endurlögn Vestfjarðavegar á
13,5 km löngum kafla frá
Sælingsdalsvegi að Bersatungu. Tilboð voru opnuð í
síðustu viku og buðu fjögur
fyrirtækið í verkið.
KNH bauð 206.656.720

krónur eða 69,1% af kostnaðaráætlun. Einnig bárust
tilboð frá VBF Mjölnir á Selfossi, Klæðningu hf. í Kópavogi og Héraðsverki ehf. á
Egilsstöðum. Verki skal að
fullu lokið fyrir 1. október
2007.
– thelma@bb.is

Gefa hálfa milljón
Stjórn Verkalýðsfélags
Vestfirðinga og stjórn sjúkrasjóðs félagsins ætla að
leggja fram 500.000 krónur
til kaupa á sneiðmyndatæki
fyrir Heilbrigðisstofnunina
Ísafjarðarbæ. Félagssjóður
greiðir 250.000 krónur og
sjúkrasjóður sömu upphæð.

Hópur áhugamanna hefur
haft forgöngu um söfnun til
kaupa á þessum nauðsynlega
búnaði sem þörf var á í fjórðungnum. Tækið kostar tæpar
11 milljónir og er talið að
það muni auka öryggi og
hagræði vestfirskra sjúklinga til muna.– thelma@bb.is

Nýtt símanúmer
Símsvörun hjá Sparisjóði
Vestfirðinga fer nú öll fram í
útibúinu á Patreksfirði. Nýtt
símanúmer fyrir öll útibúin
er 450-2500. Hófst þetta fyrirkomulag í síðustu viku, og
var þá svarað 333 símtölum
á skiptiborðinu á Patreks-
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firði.
Jensína Kristjánsdóttir,
útibústjóri SPVF á Patreksfirði, sagði í samtali Tíðis
að það væri töluvert mikið
miðað við að nú er mánuðurinn rétt rúmlega hálfnaður.
– thelma@bb.is
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Ég heiti Aldís, ég er Kjarnakona
Aldís Höskuldsóttir var
meðal stofnfélaga Kjarnakvenna SÁÁ en þær eru hópur
kvenna sem eru óvirkir alkahólistar og aðstandendur
þeirra sem hafa það að meginmarkmiði að efla umræðu og
vinna gegn fordómum í samfélaginu. Það gera þær með því
að fræðast um alkahólisma og
ljá sjúkdóminum andlit. Nýverið var stofnaður angi af
samtökunum á Ísafirði. Aldís
hefur verið óvirkur alkahólisti
í 21 ár og byrjaði að vinna
gegn sjúkdóminum þegar hún
bjó á Ísafirði.
„Ég hef verið Kjarnakona
frá því að þær voru stofnaðar
fyrir tæpum fjórum árum.
Kjarnakonur er frábær starfsemi en þarna eru saman

komnar konur sem eru sýnilegar í AA-samtökunum, bæði
óvirkir alkahólistar, fíklar og
aðstandendur. Ég hef verið
óvirkur alki í 21 ár og steig
mín fyrstu skref í edrúmennsku á Ísafirði. Það hefur hjálpað mér mikið að vera Kjarnakona því þegar ég fór í meðferð
1984 tíðkaðist ekki að konur
gerðu það. Að fara í meðferð
var mjög erfitt fyrir mig því
það voru svo miklir fordómar
gagnvart því. Ég var heppin
þegar ég var að byrja að ég
kynntist svo góðu fólki í AAsamtökunum, en ég var lengst
af eina konan. Aðrar konur
fóru líka í meðferð en konur
hafa ekki ílengst í samtökunum á Ísafirði. Það er mjög
erfitt fyrir þær að fóta sig eftir

GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Starf skólaliða er laust til umsóknar.
Um er að ræða fullt starf við gæslu,
þrif og aðstoð.
Skólastjóri og húsvörður veita frekari
upplýsingar. Auglýstur umsóknarfrestur er liðinn.
Starf kennara í raungreinum á unglingastigi er laust tímabundið vegna
veikindaforfalla.
Skólastjórnendur veita frekari upplýsingar.
Um 50%-60% starf stuðningsfulltrúa í sérdeild skólans er laust til umsóknar. Starfið hefst eigi síðar en 1.
desember.
Upplýsingar veitir Jóna Benediktsdóttir, aðstoðarskólastjóri. Umsóknarfrestur er til 4. nóvember.
Umsóknir skal senda til skólans.
Skólastjóri.

að þær koma úr meðferð því
svo miklir fordómar eru í samfélaginu. En starfsemin hefur
þó blómstrað á Ísafirði og
sömu sögu er að segja um
byggðarlögin í kring.
Sjúkdómurinn finnst alls
staðar og það er svo sorglegt
að enn skuli ríkja fordómar
gagnvart fólki sem þjáist af
honum. Orðið alkóhólisti hefur mjög neikvæða merkingu í
þjóðfélaginu. Álitið var að
rónar sem byggju á götunni
væru alkahólistar. En það er
alls ekki rétt. Alkahólistar eru
mjög mismunandi. Sumir
drekka lítið en drekka illa og
aðrir eru dagdrykkjumenn.
Ekki einungis ánetjast þeir víni
heldur öðrum vímugjöfum.
Þetta er sjúkdómur en ekki
aumingjaskapur eins og var
alltaf áður sagt. Þess vegna er
svo mikilvægt að stofna til
umræðu um þennan vanda í
þjóðfélaginu.
Kjarnakonur voru stofnaðar
í sjónvarpsþættinum Fólk með
Sirrý og þá sáu allir þeir sem
voru með Skjá 1 á þeim tíma
að konur voru tilbúnar að
koma fram og segja sögu sína.
Kjarnakonur eru sýnilegar í
samtökum þar sem nafnleysi
gildir og tilbúnar að hjálpa öðrum að feta í fótspor þeirra.
Allir mega vita að ég er Aldís,
ég er alkóhólisti og Kjarnakona.“

Þakklát fyrir að
vera Kjarnakona
„Ég er svo stolt að Kjarnakonur hafi verið stofnaðar á
Ísafirði fyrir konur á Vestfjörðum. Það hefði verið frábært ef
konur hefðu verið búnar að
stofnsetja slíkt félag þegar ég
var að stíga mín fyrstu spor í
samtökunum og veitt mér
stuðning. Það er svo margt
sem felst í starfseminni. Kjarnakonur veita svör við ýmsum
spurningum og góð ráð hvernig best sé að fóta sig eftir meðferð. Margir vita ekki hvað

alkahólismi er. Kjarnakonur
samanstanda ekki einungis af
konum í bata heldur líka konum sem eiga maka, börn eða
foreldra sem eru alkahólistar.
Oft á tíðum eru aðstandendur
enn veikari en drykkjusjúklingurinn. Þeir eru mjög óöruggir með sjálfan sig og
hræddir um að fólk sjái að
ekki er allt með felldu heima
hjá þeim. Það gleymist ansi
oft að þeir sem eru í nánasta
umhverfi sjúklingsins sýkjast
einnig.
Sérstaklega er þetta erfitt í
litlum byggðalögum. Þegar ég
kom heim til Ísafjarðar eftir
að hafa lokið meðferðinni fyrir
tveimur áratugum fannst mér
mjög erfitt að fara á AA-fund
því þá vissu allir að ég ætti við
þennan vanda að stríða. Ég
gat ekki falið mig á bak við
nafnleynd því allir í bænum
vissu hver ég væri. Mér var þó
sama því ég var svo þakklát
fyrir að vera orðin edrú. Þakklát fyrir að hafa áttað mig á að
ég væri ekki geðveik eða
eitthvað alvarlegt væri að mér.
Svo fegin að það var til lausn
og ég gat verið edrú frá degi
til dags. Það skipti mig mestu
máli.“
– Vissi fólk ekki að þú ættir
við drykkjuvanda að stríða?

„Nei, enga hugmynd. Ég fór
ekki í meðferð af því að ég
drakk á hverjum degi. Ég áttaði mig ekki á því hvað amaði
að mér. Ég var svo heppin að
móðir mín fór í meðferð hálfu
ári á undan mér. Hún sá þá
hvað vandamálið var hjá mér
og benti mér á að það að ég
hefði gott af því að prófa að
fara í meðferð. Ég man hve
erfitt það var að koma inn á
Vog því ég var að fara út í
algjöra óvissu. Ég var að leita
mér hjálpar en vissi varla við
hverju. Jafnvel taldi ég að
þarna gæti ég lært að drekka
án vandkvæða. Vogur hafði
þá nýlega verið opnaður og
því vissi maður ekkert út á
hvað þetta gekk. En ég fór inn
og fannst æðislegt að komast
að því að þar var fullt af yndislegu fólki sem var allt af vilja
gert til að hjálpa manni. Maður
uppgötvaði að maður var ekki
bilaður heldur með sjúkdóm
sem hægt væri að halda niðri.
Mér fannst það ofsalega gott
og er mjög þakklát að hafa
gengið í þessi samtök. Einnig
er ég mjög þakklát að hafa
orðið Kjarnakona.
Kjarnakonur hittast einu
sinni í viku og það er svo margt
sem við erum að fást við. Við
gerum ýmislegt saman, bæði

höldum utan um þær konur
sem eru Kjarnakonur og tökum á móti nýjum félögum. Það
er svo gott að vita að það eru
til konur sem eru að leggja
veginn fyrir mann og allar eru
að ganga í gegnum það sama.
Annað hvort eru þær alkahólistar eða aðstandendur. Mikið
félagsstarf er í kringum
Kjarnakonur, t.d. eru haldin
námskeið og farið í ferðir. Við
stofnsettum Kjarnakonur á
Akureyri fyrr á árinu og nú
blómstrar starfsemin þar. Nú
eru Kjarnakonur líka til staðar
á Ísafirði og vonandi munum
halda áfram og fara um allt
land.“

eldfast mót eða fallegt djúpt
ílát. Þeytið rjómann og setjið
ofan á marengsinn. Setjið
plastfilmu yfir og inn í ísskáp.
Skerið ávextina og marssúkkulaðið í bita. Hægt er að
hafa það tilbúið í skálum og

strá yfir rjómann og marengsið rétt áður en borið er
fram.
Ég skora á Margréti
Sverrisdóttur og Guðbjart
Ólafsson á Ísafirði að verða
næstu sælkerar.

Aldrei farið leynt
með sjúkdóminn
– Finnst þér meiri fordómar
ríkja gegn konum með drykkjuvanda en körlum?
„Já, við erum mæður og það
er meiri dómur yfir konum.
Þannig hefur það alltaf verið.
Það þótti í lagi að karlmaður
færi út á pöbb að drekka en
ekki að kona gerði það. Enn í
dag þykir það ekki í lagi. Þess
vegna er svo mikilvægt að
koma þeim skilaboðum á
framfæri og því segi ég enn og
aftur að þetta er sjúkdómur en

Sælkeri vikunnar · Jónína Þorkelsdóttir á Ísafirði

Lax með Camenbert og kaldri sósu
Sælkeri vikunnar býður
upp á lax með Camenbertosti. Jónína mælir með að
bera réttinn fram með kaldri
sósu, bökuðum kartöflum
með kaldri sósu, hvítlauksbrauði og góðu salati með
fetaosti, avakadó og ef til
vill melónubitum. Einnig
býður hún upp á fljótlegan
eftirrétt sem hún segist oft
hafa gert og sé í uppáhaldi
hjá börnunum hennar.
Lax með Camenbert
og kaldri sósu
Laxaflök (u.þ.b. meðal
flök)
Camenbert

43.PM5

Rjómi
Pecan hnetur
Salt
Pipar
Skerið laxaflökin í bita og
beinhreinsið. Raðið flökunum í eldfast mót. Saltið og
piprið eftir smekk. Skerið
Camenbert í bita og raðið
ofan á hvern laxabita. Hellið
smá rjóma yfir og setjið Pecan hnetur ofan á (má
sleppa). Setjið í ofn í 20 mín.
við 200 ° hita.

Köld sósa með laxi
100 g sýrður rjómi
2 msk rjómi
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2 msk mango chutnay
2 tsk karrý
½ tsk salt
½ tsk sykur
2 afhýdd græn epli brytjuð í
mjög litla bita

Köld sósa með
bökuðum kartöflum
100 g sýrður rjómi
2-3 pressaðir hvítlauks
geirar
Aromat eftir smekk
Parsley flakes eftir smekk

Fljótlegur eftirréttur
1 marengsbotn
½ rjómi

3 stk mars
1 askja af jarðarberjum
Blá vínber
Döðlur
Brjótið marengsbotninn í
bita, ekki of smáa, og setjið í
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ekki einhver aumingjaskapur.
Það er boðskapur sem Kjarnakonur vinna ötullega að koma
út til fólks.“
– Hvert var upphafið af
Kjarnakonum?
„Þórarinn Tyrfingsson leitaði til kvenna innan samtakanna því þörf var á konum
sem væru sýnilegar og sýndu
öðrum konum fordæmi. Sama
gildir með karlmenn en Heiðursmenn eru að sinna sama
starfi og Kjarnakonur. Við
drögum huluna af nafnleyndinni og allir mega vita að ég er
Kjarnakona og óvirkur alkahólisti.
– Var ekkert erfitt að stíga
fram í nafnlausum samtökum
og segja sögu sína fyrir alþjóð?
„Nei, það hjálpaði til að ég
hef aldrei farið leynt með þetta.
Ég var stundum þekkt sem Aldís AA og fólk kom til mín og
spurði mig út í hvernig það
væri að vera alkahólisti. Mér
fannst mjög gott að þurfa aldrei að pukrast með þetta. Ég
var mjög ung þegar ég gekk í
samtökin, rétt um þrítugt, og
ég er að uppskera það sem ég
sáði á sínum tíma.“
– Hefurðu verið virk í samtökunum allan þennan tíma?
„Já, hef aldrei vikið frá og
er mjög ánægð með það. Ég á
margar vinkonur í samtökunum sem gerir þetta enn auðveldara. Svo á ég einnig margar vinkonur innan Kjarnakvenna sem eru út um allt land.
Hægt er að taka þátt þótt ekki
sé búið að stofna hóp á þeim
stað sem maður býr á. Ég veit
af konum t.d. í Bolungarvík
sem hafa fylgst með starfinu í
gegnum netið og verið í sambandi við okkur á þann hátt.
Kjarnakonur eru ekki einskorðaðar við höfuðborgina.

Áður en ég var Kjarnakona
þegar ég bjó hér fyrir vestan
fór ég í ófáar ferðir til Reykjavíkur með konur sem voru á
leið í meðferð. Ég hjálpaði
þeim að leita sér hjálpar og
það hefði verið gott ef Kjarnakonur hefðu verið til staðar
þá. Ég hefði getað verið í sambandi við aðrar Kjarnakonur
en ég var alltaf ein. Svo fáar
konur voru í þessu batteríi þá.
Þá voru bara AA-menn sem
ég gat leitað til. Því verður
gaman að fylgjast hvernig
Kjarnakonur eiga eftir að
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Aldís Höskuldsdóttir á Silfurtorginu á Ísafirði.
blómstra á svæðinu. Ég efast ast víða og þetta er rétt tíma- konum því þær ná til svo
ekki um að þær muni gera það setning til að fara af stað með margra, alkahólista, mæðra
því hér voru til staðar Kjarna- starfsemina. Erfiður tími er þeirra, dætra og þannig koll af
konur þegar þær voru stofnað- framundan og engan langar til kolli. Allir tengjast sjúkdómar. Ekki veitir af að hafa slíkt að líða illa. Ég man eftir því inum á einhvern hátt. Þótt það
batterí á staðnum því fullt af hvað skammdegið og jólin sé ekki nema afi manns eða
fólki þjáist og langar til að reyndust mér erfið áður en ég amma sem þjáðist af sjúkdómvera með í svona félagsstarfi. hætti að drekka.
inum þá hafa allir einhver
Ég er ofsalega ánægð að
Mikill áhugi er fyrir Kjarna- tengsl við alkahólisma. KjarKjarnakonur skuli vera að fara
af stað á Ísafirði, ekki síst
vegna þess að hér hóf ég göngu
mína fyrir 21 ári síðan. Ég hef
lengi átt þann draum að Kjarnakonur kæmu til Vestfjarða.
Ég veit vel að vandamál leyn-

Frystitogarinn Júlíus Geirmundsson ÍS-270

Fjórði kvótahæsti
togari landsins
Aðeins einn vestfirskur
skuttogari kemst á lista yfir
tíu kvótahæstu togara landsins
samkvæmt Fiskifréttum, Júlíus Geirmundsson ÍS-270, sem
er með 5.735 þorskígildistonn
í fjórða sæti. Við þessa útreikninga eru aflaheimildir úr
deilistofnum utan íslenskrar
lögsögu ekki taldar með, en
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að þeim meðtöldum er Júlíus
með 5.842 þorskígildistonn.
Næstur vestfirskra togara er
Páll Pálsson með 3.772 þorskígildistonn að meðtöldum
aflaheimildum í deilistofnum.
Þá Stefnir með 602 tonn,
Framnes með 539 tonn og
Andey með 435 tonn. Báturinn
Þorlákur ÍS í Bolungarvík er í
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9. sæti yfir kvótahæstu báta
með 2.195 þorskígildistonn.
Guðmundur Einarsson ÍS
kemst á lista yfir kvótahæstu
krókaaflamarksbáta, og er í
sjötta sæti með 594 þorskígildistonn. Ingimar Magnússon á
Suðureyri er fjórði kvótahæsti
smábátur landsins með 222
þíg.tonn.
– eirikur@bb.is

6.4.2017, 09:52

nakonur koma frá mismunandi
bakgrunnum, eru á mismunandi aldri og hafa verið mislengi í samtökunum en eru þó
allar jafnar. Eina sem þarf að
gera til þess að gerast Kjarnakona er að mæta á fund. Það er
allt og sumt“, segir Aldís
Höskuldsdóttir Kjarnakona.
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Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Aðalfundur Sunnukórsins verður haldinn sunnudaginn 30. okt.
kl. 15:00 í Tónlistarskólanum á
Ísafirði. Sunnukórsfélagar og
velunnarar kórsins eru hvattir
til að mæta. Kaffiveitingar.
Til sölu eru fjögur ónegld vetrardekk og felgur. Stærð: 185/
65 - 14" á 14" fimm gata stálfelgum. Var undir Subaru Imprezu. Á sama stað óskast 15"
felgur. Uppl. í síma 892 1688.
Árshátíð Hestamannafélagsins
Hendingar verður haldin laugardaginn 5. nóv. í Kiwanishúsinu. Húsið opnar kl. 20. Skráning er í símum 865 5493 (Frissi)
865 5699 (Gestur) og 861 4390
(Pétur).
Hundaeigendur! Hittumst á laugardögum kl. 13 á Suðurtanga.
Vestfirðingar! Föstudaginn 28.
okt. verður 30m³ flutningabíll
með vörulyftu á leiðinni vestur
tómur. Ef þú þarft að flytja eitthvað ódýrt, hafðu þá samband
í síma 698 9859.
Til sölu er Toyota Corolla árg.
94, ekin 193 þús. km. Upplýsingar í síma 897 4283.
Til sölu er 30" sjónvarp. Selst
ódýrt. Uppl. í síma 895 9241.
Til sölu er MMC Lancer árg. 96,
grár, ekinn 182 þús. km, 1300
vél. Listaverð kr. 350 þús. Tilboð kr. 250 þús. Uppl. í símum
696 1002 og 456 4774.
Til sölu er Volvo 460 GL árg. 94
og Volvo S40 árg. 97. Uppl. í
símum 893 3609 og 456 4180.
Til sölu er sófasett 3+2+1, tvö
borð og hjónarúm með dýnu.
Selst ódýrt. Uppl. í s. 860 1988.
Óska eftir 3ja - 4ra herb. íbúð á
eyrinni. Uppl. í síma 862 8475.
Til sölu eru dekk undan Toyota
Landcruiser, 33x 12 1/2" á felgum. Sem ný. Uppl. í s. 895 4115.

Stjórn Félags slökkviliðsmanna í Ísafjarðarbæ

Mælir gegn því að tæki og tól til
slökkvitækjaþjónustu verði seld
Stjórn Félags slökkviliðsmanna í Ísafjarðarbæ mælir
gegn því að tæki og tól slökkviliðs bæjarins til slökkvitækjaþjónustu verði seld, en
eins og greint hefur verið frá
hefur gúmmíbátaþjónusta
Fjarðarnets á Ísafirði óskað
eftir viðræðum við bæjaryfirvöld um kaup á tækjunum.
Erindi fyrirtækisins var á fundi
bæjarráðs fyrir stuttu vísað til
umsagnar umhverfisnefndar.
Í opnu bréfi sem stjórn Félags

slökkviliðsmanna sendir bæjarstjórn og íbúum í Ísafjarðarbæ kemur fram að félagið
fagni samkeppni í slökkvitækjaþjónustu, en þykir ljóst
að sala á tækjum komi til með
að draga úr starfsemi slökkviliðsins og þar með veikja það.
Bréf félagsins fer hér á eftir í
heild:
„Stjórn Félags slökkviliðsmanna fagnar aukinni samkeppni í þjónustu og sölu á
slökkvitækjum í Ísafjarðarbæ.

En um leið vill stjórnin lýsa
áhyggjum sínum af því ef
verður af sölu á tækjum og
tólum til slökkvitækjaþjónustu
sem eru í eigu Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar. Stjórn félagsins
þykir einsýnt að ef af þessari
sölu verður komi það til með
að draga úr starfsemi slökkviliðsins og þar með veikja það.
Með það fyrir augum vill félagið vekja athygli á því að
Slökkvilið Ísafjarðarbæjar er
með öflugustu, best skipu-

lögðu slökkviliðum á landinu.
Þennan árangur má þakka
þeim mönnum er vinna hjá
Slökkviliði Ísafjarbæjar í fullu
starfi. Með því að taka þennan
þátt út úr slökkviliðinu er ljóst
að það veikir starfsemina og
er ekki til þess fallið að styrkja
það og efla. Félag slökkviliðsmanna vill einnig benda á
að Slökkvilið Ísafjarðarbæjar
þjónustar einnig sín eigin tæki
sem það gæti ekki gert áfram
og myndi því rekstur slökkvi-

liðsins verða dýrari þegar upp
er staðið. Að framansögðu má
einnig vera ljóst að ef tækin
verða seld þá verður engin
samkeppni um þjónustuna.“
Virðingarfyllst,
Stjórn Félags
slökkviliðsmanna
í Ísafjarðarbæ,
Maron Pétursson formaður,
Páll Friðrik Hólm ritari,
Stefán Torfi Sigurðsson
gjaldkeri
– halfdan@bb.is

Tóku landskika í fóstur

Nemendur í yngstu deild
Súðavíkurskóla hafa tekið í
fóstur lítinn landskika uppi í
hlíðinni fyrir innan byggðina í
Súðavík. Hugmyndin er sú að
afmarka reitinn og nota hann

svo í tengslum við ýmis verkefni sem unnin verða í náttúrufræðikennslu vetrarins, til
dæmis greiningu á plöntum
og veðurathuganir. Allt í
kringum Súðavík er holtagróð-

Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyrinni. Uppl. í síma 893 6274.
Til sölu eru fjögur Goodyear
nagladekk. Stærð: P235/75
R15. Verð kr. 20 þús. Upplýsingar í síma 456 7567.
Til sölu er einbýlishús að Sundstræti 37. Verð kr. 9,4 milljónir
eða tilboð. Upplýsingar í síma
869 8015.
Til sölu er Toyota Corolla LB
1300, ekin 134 þús. km. Nýskoðaður, nýleg tímareim, sumarog vetrardekk á felgum. Tilboð
óskast. Uppl. í síma 861 4668.

Kirkjustarf
Hvítasunnukirkjan Salem: Barnastarf á föstudögum kl. 17:00-18:30.
Samkomur á sunnudögum
kl. 16:30. Verið velkomin!

Unnið hörðum höndum að því að tryggja landamerkingar. Ljósmyndir: Grunnskólinn í Súðavík.

Nemendur í yngstu deild Súðavíkurskóla þegar komið var á svæðið í september.
ur og lyngflákar, og er reitur- safnað jurtum og greint með til að gera merkingar á svæðinn einmitt á slíkum stað. aðstoð eldri nemenda. Nú í inu varanlegar, og stikur reknHingað til hafa nemendur október var svo arkað af stað ar niður með sleggju.

STAKKUR SKRIFAR

26. október 1995 – 26. október 2005
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Í dag eru liðin 10 ár frá því snjóflóðið féll á Flateyri. Afleiðingar þess mást
ekki úr hugum okkar. Lítið þorp var slegið köldum hrammi íslenskrar náttúru. Engin orð fá lýst reynslu þeirra sem hlutu þau örlög að verða fyrir snjóflóðinu. Þorpið missti 20 líf í sviphendingu. Eftir stóðu þeir sem lifðu með
sorg og söknuð í hjarta og margur hefur spurt hvers vegna? Aðeins níu mánuðum og tíu dögum fyrr hafði Súðvík orðið fyrir barðinu á snjóflóði. Þar
féllu 14 manns. Hvorki Vestfirðingar né þjóðin höfðu jafnað sig á þeim
hörm-ungum. En því miður höfum við verið rækilega minnt á það að náttúran gerir ekki mun þjóða þegar hún sýnir kraft sinn.
Lítum yfir farinn veg. Á 18 mánuðum og 21 degi höfðu fallið þrjú mannskæð snjóflóð í Ísafjarðarsýslum. Hið fyrsta 5. apríl 1994 er svipti burt 40 af
42 sumarhúsum í Tungudal í Skutulsfirði og einu lífi. Hin tvö eru nefnd. Alls
fórust 35 manns í þessum flóðum og einn til viðbótar í Reykhólasveit í janúar 1995. Menn standa agndofa, ekki síst vegna þess að flóðin féllu þegar
fólk er alla jafna í svefni á þeim stað þar sem það vill njóta öryggis, á heimili
sínu.
Björgunarstörf voru unnin við afar erfiðar aðstæður og mæddi fyrst og
fremst á heimamönnum, sem voru eðli málsins slegnir vegna þess er gerst
hafði. Margar sögur hafa verið rifjaðar upp af hetjum sem lögðu sig í hættu
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við björgun. Þess þáttar er vert að gera betri skil síðar. Nokkur útsjónarsemi
var sýnd við að koma utan að komandi hjálp á vettvang.
Síðar hófst uppbygging og þar var ólíku saman að jafna í Súðavík og Flateyri. Á fyrri staðnum var byggt nýtt þorp. Á Flateyri var farin sú leið að
verja byggð með stóru virki, sem hefur sannað gildi sitt. Fyrir vikið varð
hreinsun ekki lokið með sama hætti og minningin um hörmungarnar var
fyrir augum þeirra sem héldu tryggð við þorpið sitt.
Við höfum lært, en höfum við lært nóg? Skrifað hefur verið um áhrifin á
íbúa Flateyrar. Það gerði Ásthildur Elva Bernharðsdóttir úr Önundarfirði í
meistaraprófsritgerð sinni. En við höfum ekki rætt og ritað nóg um þessa
atburði til þess að skila reynslunni til framtíðar. Fjömiðlar hafa vissulega
gert atburðum mikil skil, en hvergi nærri nóg. Sagan er til þess að læra af.
Ísland er ekki eyland í þeim skilningi að þola hamfarir náttúrunnar. Við
skulum hugsa til þeirra sem létu lífið í snjóflóðunum og heiðra minningu
þeirra og aðstandendur þeirra og þá sem björguðust með því að halda vöku
okkar. Við skulum líka minnast þeirra sem nú eiga um sárt að binda úti í
heimi. Geymum minninguna, gleymum ekki því sem læra má og skoðum
liðna atburði af raunsæi og skilgreinum hvernig við verjumst til framtíðar.
Aldrei er nóg að gert.

6.4.2017, 09:52
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Hvað er að frétta? · Ingibjörg Snorradóttir, starfsmaður Sigurvonar

mannlífið

Nóg að gera hjá Sigurvon
„Allur októbermánuður er
helgaður brjóstakrabbameini
og er þá ýmislegt gert til að
vekja athygli og vekja fólk til
umræðu um sjúkdóminn. Einn
liður í átakinu er að opinberar
stofnanir eru lýstar upp í bleikri
birtu og í ár var Safnahúsið
valið á Ísafirði. Reyndar er
það í annað sinn sem húsið
varð fyrir valinu en í fyrra skiptið hét það enn Gamla sjúkra-

húsið. Bleikar slaufar, sem eru
tákn átaksins, eru boðnar
fram gegn frjálsu framlagi á
ýmsum stöðum.
Átakið er alþjóðlegt og
markmiðið með því er ekki
síst að hvetja konur til að leita
sér reglulegrar krabbameinsskoðunar. Alltaf er nóg að
gera hjá Krabbameinsfélaginu Sigurvon. Pennasala
félagsins stendur nú yfir og

hefur gengið vonum framar.
Við fengum menntaskólanemendur til að aðstoða okkur með að ganga í hús og
selja varninginn. Jólakortasalan er í undirbúningi. Ekki hefur
þó verið valin mynd til að
prýða kortin en það er í vinnslu. Starf félagsins byggist á
fjáröflunum, að veita upplýsingar og að vekja fólk til umhugsunar.“

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

Í dag er miðvikudagurinn
26. sept., 301. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1950 var mjög dimmt víðast hvar á
landinu fram eftir öllum degi og sól bláleit að sjá.
Giskað var á að þessi loftmengun hefði stafað af eldgosi á Filippseyjum og skógareldum í N-Ameríku.
Þennan dag árið 1960 kom Harold McMillan, forsætisráðherra Breta við á Keflavíkurflugvelli á leið vestur
um haf og ræddi við Ólaf Thors, forsætisráðherra um
landhelgismálið.
Þennan dag árið 1970 fórst Fokker Friendship-flugvél
frá Flugfélagi Íslands í Mykinesi í Færeyjum. Þrjátíu
farþegar voru með vélinni og fjögurra manna áhöfn.
Átta manns létust, þar af einn Íslendingur.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 25 árum

Alltaf haft áhuga á tísku
Hnífsdælingurinn Tinna
Aðalbjörnsdóttir hefur verið
Unglingar eiga að fá frádrátt að láta að sér kveða í íslenska
tískuheiminum. Hún er fram„Ég lagði fé fyrir þar sem ég átti von á þessu,“sagði Skarphéðinn Haraldsson, námsmaður, þegar Mbl. ræddi við hann. kvæmdastjóri Ford-keppninnSkarphéðinn hafði liðlega 2,6 milljónir í tekjur og fékk 307,765 ar sem haldin verður 24. nóvkrónur í skattar. „Hins vegar verð ég að segja að mér finnst ember. Einnig mun hún stýra
að unglingar innan 16 ára aldurs eigi að fá frádrátt eins og raunveruleikaþætti á sjónaðrir, persónuafslátt og námsfrádrátt. Ég stunda náms við varpsstöðinni Sirkus þar sem
Iðnskóla Hafnarfjarðar og hyggst síðar fara í menntaskóla,“ fylgst er með gangi keppninnsagði Skarphéðinn ennfremur. Hann vann við Síldar- og ar. Áhorfendur þáttanna fá að
fiskimjölsverksmiðju Bolungarvíkur. […]
fylgjast með ferlinu frá byrjun.
„Ég veit eiginlega ekki hvernig ég greiði þetta, verð að fá Allt frá því að fyrirsætuefnin
lán fyrir sköttunum geri ég ráð fyrir, “sagði Halldór Sverrisson, fara í prufur þar til keppninni
14 ára Bolvíkingur, en hann stundar nám við Grunnskóla sjálfri lýkur. Þá verður Ford
Bolungarvíkur. „Ég fékk rétt um 40 þúsund krónur og það er stúlkan 2005 valin, og Andlit
í lagi meðan upphæðin er ekki meiri“sagði Halldór ennfremur. KEA-Skyrs. Í lokaþættinum
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
verður haldið út fyrir landHelgarveðrið steinana þar sem fylgst verður
með sigurvegara keppninnar
Horfur á föstudag: á Íslandi taka þátt í „SuperHvöss norðanátt og snjókoma eða slydda norðanlands, model of the world“ keppninni
en þurrt að mestu suðvestantil og hægari vindur. sem fram fer 13. janúar 2006 í
Horfur á laugardag: New York. Ford-keppnin
Minnkandi norðanátt. Snjókoma norðantil, en yfirleitt nýtur mikillar virðingar í tískuþurrt sunnanlands. Kólnar heldur í veðri. bransanum og hefur reynst
Horfur á sunnudag: ófáum óþekktum fyrNorðlæg átt ríkjandi og skúrir eða él, en þurrt og bjart irsætum stökkpallað mestu sunnan- og suðvestanlands. Fremur svalt. ur til frægðar og
Horfur á mánudag: frama.
Norðlæg átt ríkjandi og skúrir eða él. Fremur svalt.
– Hvað
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ varð til
Spur
ning vikunnar þess að
Spurning

þú fórst út í þennan bransa?
„Það eiginlega bara æxlaðist
þannig. Ég er búin að vera
starfa sem stílisti í tvo ár og
hef unnið mikið hjá Eskimo
models. Þetta byrjaði allt fyrir
tveimur árum þegar ég sá um
Ungfrú Ísland.is. Í kjölfarið
sá ég um Ford keppnina.
Ég hef alla mína ævi haft
áhuga á tísku en vissi ekki að
mig langaði til að starfa við
þennan bransa fyrr en ég var
19 ára. Ég fór í sumarskóla í
London sem heitir St. Martins
að nema það sem kallast Fashion Styling og lærði heilmikið þar. Þetta er rosalega erfitt
en mjög skemmtilegt.“
– Hvernig kom það til að þú
varst

Hversu mörg sýslumannsembætti
eiga að vera á Vestfjörðum?
Alls svöruðu 560. – Eitt sögðu 237 eða 42% – Tvö sögðu 150
eða 27% – Þrjú sögðu 95 eða 17% – Fjögur sögðu 78 eða 14%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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fengin til að sjá um þessar
keppnir?
„Ég ákvað að halda tískusýningu eiginlega bara sjálfri
mér til gamans. Vinkona mín
kom mér svo til aðstoðar og
saman héldum við sýninguna.
Ásta Kristjánsdóttir stofnandi
Eskimo models sá sýninguna
og fékk okkur til að sjá um
ungfrú Ísland.is og svo Fordkeppnina. Það var eiginlega
bara tilviljun að þetta æxlaðist
svona.“

Raunveruleikaþáttur
um keppnisferlið
„Nú er ég framkvæmdastjóri Ford keppninnar og sé
um fimm þætti um keppnina á
Sirkus. Þetta verða svona raunveruleikaþættir þar sem fylgst
verður með ferlinu alveg frá
upphafi. Allt frá prufunum til
gönguæfinga og svo verður
að sjálfsögðu sýnt frá keppniskvöldinu sjálfu. Engin stúlka
verður rekin út eins og gert er
í öðrum raunveruleikaþáttum
sem maður hefur séð. En aðeins ein stúlka stendur uppi
sem sigurvegari.
Ég hitti stelpurnar 16 sem
voru valdar í síðustu viku og
við erum byrjaðar á stífu prógrammi. Allt eru þetta mjög
efnilegar stúlkur, skemmtilegir karakterar og flottar
stelpur. Þættirnir hefjast 5.
nóvember og síðasti þátturinn

verður sýndur í janúar en við
munum fylgja sigurvegaranum út, þar sem hún tekur þátt
í Supermodel of the world.
Fyrirsætur frá 48 löndum taka
þátt. Þetta verður mjög spennandi.
– Ætlar þú að leggja þessa
starfsgrein fyrir þig í lífinu?
„Áhuginn er að kvikna hjá
mér að sjá um tískusýningar.
Mig langar til að starfa sem
sýningarstjóri.“
– Hefur þig aldrei langað til
að vera sjálf fyrirsæta?
„Ég tók þátt í keppni sem
kallaðist Unglinga-models
þegar ég var 14 ára og það var
mjög gaman. En ég hef alltaf
viljað vera hinum megin við
tjöldin. Það hentar mér betur.
Ég þurfti bara að fatta hvað ég
vildi og sækjast eftir því.“
– Er ekki gífurleg vinna sem
fylgir því að sjá um svona
keppni?
„Jú, fólk gerir sér eflaust
ekki grein fyrir því hversu mikil vinna er að baki svona keppni. Meðal annars þarf ég að
þjálfa stelpurnar í göngu, finna
fatnað á 14 -16 stelpur, hanna
sviðið o.s.frv. Keppnin fer svo
fram 24. nóvember“, segir
hinn ungi, upprennandi tískufrömuður Tinna Aðalbjörnsdóttir. Fyrir ættfræðiþyrsta má
geta þess í lokin að Tinna er
dóttir Aðalbjörns Jóakimssonar sem betur er þekktur sem
Bjössi í Bakka.
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Borgin mín · Guðrún Sigríður Matthíasdóttir, starfsmaður Þróunarsetursins

Elska Kaupmannahöfn
líka svo góður.
Kaupmannahöfn er yndisleg borg. Gömlu húsin gefa
henni svo mikinn sjarma svo
ég tali nú ekki um Strikið sem
ég gekk upp og niður í 10
mánuði því ég vann þar
skammt frá. Ég er einmitt á
leið til Kaupmannahafnar í
næstu viku að heimsækja
systur mína sem býr þar.“

„Kaupmannahöfn er tvímælalaust uppáhaldsborgin
mín en ég bjó þar í rúmt ár.
Ég elska þessa borg og allt í
kringum hana. Það mætti
halda að ég væri hálfur Dani,
því ég dýrka allt við Danmörku. Ég elska meira að
segja málið í dag en það
gerði ég ekki þegar ég var
yngri. Svo er danskur matur

Vestfirskar þjóðsögur

· Gísli Hjartarson

Öryggisráðstafanir
Höskuldur heitinn Þorsteinsson frá Litlu-Hlíð á Barðaströnd vann
áratugum saman hjá Vegagerðinni á Patreksfirði. Hann stjórnaði
lengi veghefli en vann síðustu árin í Áhaldahúsi Vegagerðarinnar.
Höskuldur lést í fyrravetur.
Þegar nýlega var búið að leggja slitlag á veginn um Mikladal milli
Patreksfjarðar og Tálknafjarðar var von á vinnuflokki frá Vegagerðinni til að mála hvítu línurnar. Höskuldur var að mæla fyrir línunum
þegar Nóa Marteinsson, vörubílstjóra á Tálknafirði, bar þar að. Nói
stoppaði hjá Höskuldi og spurði hvað hann væri að gera.
Veistu ekki að klæðningin er alltaf að fjúka af vegunum? spurði
Höskuldur.
Svo bætti hann við: Ég er bara að negla hana niður til öryggis.

Þess var minnst á mánudag
að þrjátíu ár eru liðin frá
kvennafrídeginum 24. október
1975 þegar tugþúsundir íslenskra lögðu kvenna niður vinnu
til að draga fram mikilvægi
vinnuframlags þeirra til efnahagslífs og samfélags. Dagurinn var einn af merkustu viðburðum íslenskrar kvennabaráttu og vakti heimsathygli. Ísfirskar konur létu ekki sitt eftir
liggja fyrir þremur áratugum.
„Það sem stendur upp úr og
er minnisstæðast frá þessum
degi er stemmningin, einhver
einstök og ólýsanleg tilfinning
samkenndar, bjartsýni og
frelsis,“ segir Sigríður Ragnarsdóttir, ein þeirra fjölmörgu
kvenna sem tóku þátt í kvennafrídeginum á Ísafirði 1975.
„Það var heilmikil dagskrá
hér á Ísafirði. Um morguninn
var konum boðið í morgunleikfimi og gufubað úti í Hnífsdal, sem ég missti reyndar af.
Í hádeginu dreif ég mig í mat á
Hótel Mánakaffi þar sem Þuríður Pétursdóttir flutti erindi
um launakjör kvenna af miklum eldmóði. Klukkan tvö
hófst svo baráttufundur í Alþýðuhúsinu og var húsið troðfullt út úr dyrum. Fluttar voru
margar ræður um stöðu konunnar frá ýmsum sjónarhornum og meðal annars talaði
móðir mín, Sigríður J. Ragnar,
eftirminnilega um kjör og aðbúnað gamalla kvenna. Inn á
milli voru tónlistaratriði sem

ég var svo heppin að fá að
taka þátt í. Síðan var flutt
mjög skemmtileg og lífleg
bókmenntadagskrá og sungnir baráttusöngvar. Setið var
við dúkuð borð og kertaljós
og í hléinu báru karlar fram
kaffi og rjómavöfflur en
karlatríó lék ljúfa kammermúsík á meðan. Það ríkti
mikil stemmning og gleði á
þessari glæsilegu samkomu
sem Bryndís Schram stýrði
en skipulag kvennafrídagsins
hér hvíldi mikið til á hennar
herðum. Eftir fundinn bauð
Litli leikklúbburinn upp á
danssýningu og leikþátt, sem
Margrét Óskarsdóttir stjórnaði eins og henni einni er lagið. Um kvöldið var ókeypis
bíósýning í Alþýðuhúsinu og
fjölmenntu konur þangað, en
ég man nú ekki lengur hvaða
mynd var í boði. Mikil áhersla
var lögð á að kvennaverkfallið næði einnig inn á heimilin
og að konur ynnu ekki heimilisstörf þennan dag. Þau lentu
því á körlunum sem fæstir
voru undir það búnir á þessum
árum að passa börn eða elda
mat, enda tókst þeim víst misvel upp.“

Áfram stelpur
Kvennafrídagurinn hafði
gríðarleg áhrif sem skiluðu
sér út í allt samfélagið, því að
ekki var lengur hægt að horfa
framhjá mikilvægu vinnu-

Sigríður Ragnarsdóttir, skólatjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar.
framlagi kvenna bæði heima einkunnarorð íslenskra kvenna árum og minna enn og aftur á
og úti á vinnumarkaðnum. sem á síðustu áratugum hafa mikilvægi vinnuframlags
Jafnréttislögin voru sett ári sótt fram á öllum sviðum þjóð- kvenna, sem þó er enn aðeins
seinna að mig minnir og ég er lífsins, ekki síst á sviði mennt- metið til 64,15 prósenta af
raunar sannfærð um að þessi unar. Nú þykir heldur ekki vinnuframlagi karla. Nú var
dagur hafði mikil áhrif á kjör tiltökumál og raunar sjálfsagt um að ræða kvennafrí en ekki
Vigdísar forseta fimm árum að karlmenn taki þátt í barna- verkfall og var ánægjulegt
síðar. Konur fengu aukið traust uppeldi og heimilisstörfum til hversu mikinn skilning fyrirá sjálfum sér og öðrum konum jafns á við konur.
tæki og stofnanir sýndu þessu
þegar ljóst var hvað framlag
Á mánudaginn var verið að máli með því að gefa konum
þeirra til samfélagsins skipti reyna að endurvekja og rifja frí á launum til að taka þátt í
miklu máli. „Áfram stelpur“ upp stemmninguna sem ríkti dagskránni, “ segir Sigríður
og „Ég þori, get og vil“ urðu þennan örlagaríka dag fyrir 30 Ragnarsdóttir, skólastjóri.

Brennslan mín · Svanlaug Guðnadóttir, bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ

Draumurinn að eignast I-POD
„Ég er mjög mikið fyrir að
hlusta á tónlist og er alltaf
með eitthvað í tækjunum.
Enda alin upp við það að
mamma var alltaf með vínil
plöturnar á grammafóninum
eða hlustað á Kanaútvarpi á
nóttinni. Brennslan hjá mér
þessa dagana væri kannski
eitthvað á þessa leið“
1. Ó þú
– Pálmi Gunnarsson
Pálmi er búinn að vera í
miklu uppáhaldi hjá mér sl.
30 ár eða svo, liggur við að
segja hvaða lag sem hann og
félagar hafa látið frá sér fara.
Get nefnt Gamli góði vinur
og fleira.
2. Let´s just kiss and
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say goodbye – UB 40
UB 40 eru alltaf góðir og
þá er það lag sem er mikið
spilað þessa dagana Let´s just
kiss and say goodbye sem
mér finnst ansi huggulegt hjá
þeim.
3. I am Sailing
– Rod Stewart
Rod Stewart stendur alltaf
fyrir sínu og á margar góðar
perlur. I´am Sailing, Have I
told your lately that I love
you og fleiri.
4. Samarkand
– Anna Pálína
Anna Pálína vísnasöngkona hefur látið frá sér mörg
falleg lög eins og Fjall og
Fjara og fleiri.
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tengSamkennd, bjartsýni og frelsi ISDN
ingar í Djúpi

skemmtilegri.
5. Three times a Lady
– Lionel Richie
Lionel Richie er alltaf góður
en eitt lag frá honum er í meira
uppáhaldi en önnur og það er
Three times a Lady, súper flott
lag og góðar minningar sem
fylgja því.
6. If there is any justice in
the world – Lemmar
Góður smellur hjá honum í
sumar.
7. Crazy
– Norah Jones
Norah Jones er líka skemmtileg söngkona sem vonandi á
eftir að gefa fleiri diska út í
framtíðinni. Ég á þá báða og
finnst mér fyrsti diskurinn mun

8. In The Getto
– Elvis Presley
Get ekki sleppt Elvis Presley, stendur alltaf fyrir sínu og
get ég varla nefnt eitt eða tvö
lög mér finnst hann bara alltaf
ansi flottur.
9. Leaving New York,
Spotlight – R.E.M
R.E.M alveg frábær hljómsveit og þetta lag er bara eitt
af mörgum góðum hjá þeim.
10. Elton John, Georg
Michael, Robbie Willams,
Tina Turner, Betty
Middler, ABBA, Frank
Sinatra, Björgvin
Halldórsson, Stuðmenn,

Svanlaug Guðnadóttir.
Stefán Hilmarsson.
Ég get ekki hætt að telja
upp en þetta er svona það
helsta enda er draumurinn
að eignast I-POD svo ég
þurfi ekki alltaf að vera að
skipta um diska hvar sem
ég.
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Stuttar fréttir

Verið er að leggja ISDN
tengingu á Ströndum og í
Ísafjarðardjúpi um þessar
mundir. Meðal annars var
gengið frá slíkri tengingu á
Djúpavík þar sem rekin
hefur verið ferðaþjónusta í
20 ár og fyrst nú er þar
kostur á sæmilegri nettengingu. Eins og gefur að
skilja getur góð nettenging
verið afar mikilvæg fyrir
markaðssetningu ferðaþjóna sem margir fá fjölda
fyrirspurna og pantana í
tölvupósti. Að því er fram
kemur á strandir.is verður
unnið að því að koma
ISDN tengingu til ystu
byggða í Bæjarhreppi í
Bjarnarfirði í haust.

KFÍ fallið úr
bikarnum
Meistaraflokkur Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar
tapaði seinni leik sínum
við Fjölni í Grafarvogi á
sunnudag. Leikurinn var
liður í keppninni um Hópbílabikarinn og féll liðið þar
með úr keppni. KFÍ tapaði
fremur illa og urðu lokatölur 107-51 Fjölnismönnum í
vil. Stigahæstu menn KFÍ
voru Þórir Guðmundsson,
Zvezdan Dragojlovic og
Birgir B. Pétursson sem
skoruðu 11 stig hver.
Fjölnir leikur í úrvalsdeild
og þykir hafa efnilegt lið.
Liðin mættust einnig á
föstudag í íþróttahúsinu á
Torfnesi og þar lutu Ísfirðingar einnig í lægra haldi.

50 konur fögnuðu á Þingeyri
Um fimmtíu konur komu
saman á Dúddakaffi á
Þingeyri á mánudag til að
minnast þess að 30 ár eru
liðin frá kvennafrídeginum
svokallaða. Konurnar
drukku saman kaffi, borðuðu kökur og þáðu pizzur
og kók frá útgerðarfélaginu Vísi sem starfrækir
fiskvinnslu á Þingeyri.
Nokkrir karlar tóku þátt í
fögnuðinum en virtust illa
kunna baráttusöngva
kvennanna og áttu því
erfitt með að taka undir
þegar þær hófu söng.
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Dæmdur
í fangelsi
Maður á þrítugsaldri var
í Héraðsdómi Vestfjarða á
föstudag dæmdur í 90 daga
fangelsi, skilorðsbundið til
þriggja ára, og til greiðslu
tæplega 16 þúsund króna
sakarkostnaðar fyrir líkamsárás.
Maðurinn skallaði annan
„fyrirvaralaust í andlitið
með þeim afleiðingum að
hann hlaut skurð í gegnum
neðri vör og glerungsbrot á
miðlægu horni vinstri hliðarframtannar og yfirborðssprungu í glerungi í framfleti sömu tannar“, eins og
segir í dómnum. Maðurinn
játaði brot sitt. Hann hafði
tvívegis áður verið dæmdur
til skilorðsbundinnar refsingar fyrir þjófnað, tilraun
til þjófnaðar og brot gegn
ákvæðum laga um ávanaog fíkniefni. – halfdan@bb.is

Þrír ungir piltar handteknir
Á fimmtudagskvöld
handtók lögreglan á Ísafirði
þrjá pilta, 17 og 18 ára,
vegna gruns um fíkniefnamisferli. Hinir handteknu
voru í bifreið sem var kyrrstæð við gangamunnann í
Tungudal. Einkennilegt
háttarlag aðilanna vakti
grun lögreglunnar.
Við leit í og við bifreiðina fannst lítilræði af ætluðu tóbaksblönduðu hassi
og eins áhald sem virðist
hafa verið notað til slíkrar
neyslu. Aðilarnir voru allir
færðir á lögreglustöðina og
foreldrum þeirra, sem ekki
höfðu náð 18 ára aldri, var
gert viðvart. Lagt var hald
á áhaldið og efnið umrædda. Játning liggur fyrir
varðandi neyslu efnisins.
– bb@bb.is
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Tæp hálf milljón safnaðist á
styrktartónleikum Sigurvonar
Ágóði góðgerðartónleika
Krabbameinsfélagsins Sigurvonar, sem haldnir voru í
íþróttahúsinu á Torfnesi í lok
ágúst, var afhentur forsvarsmönnum félagsins á Hótel Ísafirði á föstudag. Rétt rúmlega
442 þúsund krónur söfnuðust
sem renna í styrktarsjóð Sigurvonar sem gildnar mjög við
þessa höfðinglegu gjöf.
„Stjórn Sigurvonar vill
koma þakklæti til allra þeirra
sem að tónleikunum stóðu og
gerðu þá svo eftirminnilega.
Allt það tónlistarfólk sem sótti
okkur heim og heimamenn
eiga miklar þakkir skilið og
ekki síður þeir sem unnu við
undirbúning að tónleikunum,
en þess má geta að allir sem
komu að tónleikunum gáfu
vinnu sína og verður þessu
fólki seint þakkað. Einnig ber
að þakka öllum þeim fyrirtækjum sem styrktu tónleikana. Þó ber sérstaklega að
þakka Gunnari Atla og hans
fjölskyldu fyrir stórkostlegt
framtak og alla þá hlýju til

Sigurður Ólafsson afhendir Ólafíu Aradóttur gjaldkera Sigurvonar féð eftir að
Gunnar Atli Gunnarsson hafði afhent honum ávísun upp á tæpa hálfa milljón króna.
Sigurvonar“, segir í tilkynn- tveimur árum söfnuðust um vens, Apollo og Húsið á slétt- Hraðfrystihúsið-Gunnvör,
ingu frá stjórn félagsins.
60 þúsund krónur og var ágóð- unni. Leikarinn Steinn Ár- Hárkompaní, Gamla Bakaríið,
Góðgerðartónleikarnir voru inn yfir 100 þúsund krónur í mann Magnússon var kynnir. Póls og Landflutningar-Samhaldnir að frumkvæði Gunnars fyrra. Á tónleikunum komu
Bakhjarlar tónleikanna voru skip. Þá gaf Ísafjarðabær rífAtla Gunnarssonar, 16 ára Ís- fram Á móti sól, Birgitta Íslandsbanki, TM, Office 1, lega 120 þúsund króna afslátt
firðings, sem skipulagði tón- Haukdal, Nylon, Sign, Davíð Sparisjóður Vestfirðinga, af leigu íþróttahússins.
leikana þriðja árið í röð. Fyrir Smári Harðarson, Nine ele- Flugfélag Íslands, Vífilfell,
– thelma@bb.is

Niðurstöðum úttektar á stjórnunarháttum við Menntaskólann á Ísafirði

Skilafrestur framlengdur
Frestur Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands til að
skila úttekt á stjórnunarháttum
og samskiptum innan Menntaskólans á Ísafirði til menntamálaráðuneytis hefur verið
framlengdur til 18. nóvember.
Eins og fram hefur komið átti
stofnunin að skila niðurstöðunum til ráðuneytisins á fimm-
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tudag. „Eftir á að hyggja var
sú dagsetning óraunhæf“, segir
Friðrik H. Jónsson, forstöðumaður Félagsvísindastofnunar.
„Þess vegna varð það að
samkomulagi milli okkar og
ráðuneytisins að niðurstöðunum yrði skilað þann 18. nóvember. Vinnan hefur gengið

Menntaskólinn á Ísafirði.
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eðlilega, en gagnasöfnun er
það fjölþætt að úttektin tekur
tíma. Það þarf að fá gögn úr
mörgum áttum og það er ekki
hægt að gera ráð fyrir því að
allir séu tilbúnir að vinna
gögnin nákvæmlega þegar á
þarf að halda.“
Eins og sagt var frá í júní
ákváðu ráðuneytisstarfsmenn

í kjölfar bréfs Ragnars H. Hall
lögmanns Félags framhaldsskólakennara, og að höfðu
samráði við skólameistara
Menntaskólans á Ísafirði, að
fela Félagsvísindastofnun að
vinna að úttekt á stjórnunarháttum og samskiptum innan
skólans.
– halfdan@bb.is

