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Sökk til botns
og spyrnti
í hann eins
fast og ég gat
– segir Hallgrímur Sveinn Sævarsson,
útibússtjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar
í Súðavík, sem ánetjaðist læknadópi
í kjölfar bílslyss. Sjá miðopnu.
Atlantsolíu úthlutað lóð undir bensínstöð á Skeiði

Telur leynimakk hafa átt
sér stað við úthlutun
Gunnar Skaptason framkvæmdastjóri Bensínorkunnar
ehf. sem rekur bensínstöðvar
undir nafni Orkunnar segir
augljóst að mikið leynimakk
hafa átt sér stað í aðdraganda
ákvörðunar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar um úthlutun lóðar
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undir bensínstöð. Sem kunnugt er ákvað bæjarráð Ísafjarðarbæjar í síðustu viku að
úthluta Atlantsolíu ehf. lóð
undir benínstöð á Skeiði og
einnig fékk Olís hf. vilyrði
fyrir lóð undir sjálfsafgreiðslustöð á hafnarsvæðinu á Ísa-
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firði.
„Þetta er búið að vera mjög
einkennilegt mál svo ekki sé
meira sagt. Það hefur greinilega verið mikið leynimakk í
gangi og upplýsingar farið á
milli sem ekki á að eiga sér
stað. Hvernig stendur t.d. á
því að Atlantsolía fellur frá
sínum skilyrðum allt í einu.
Við teljum margt í málsmeðferð bæjaryfirvalda mjög
ámælisvert og ég hef því falið
lögmanni fyrirtækisins að rita
bæjarfélaginu bréf þar sem
óskað er skýringa á ýmsum
þáttum málsins. Í framhaldinu
munum við að sjálfsögðu leita
réttar okkar“, segir Gunnar

Skaptason.
Gunnar segir að stöðvum
Orkunnar hafi verið að fjölga
smám saman að undanförnu
enda hafi fyrirtækið hvarvetna
boðið lægsta verðið. „Í sumar
frétti ég af lausri lóð á Ísafirði
og fór því vestur. Mér leist
mjög vel á lóðina enda í nágrenni við Bónus sem við höfum verið í nánu samstarfi við
í gegnum tíðina. Mér var tjáð
af bæjaryfirvöldum að þessi
lóð væri laus þar sem Olíufélagið hf. hefði hætt við að
byggja á henni. Við ákváðum
því að sækja um lóðina án
nokkurra skilyrða. Það kom
okkur því mjög á óvart að
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skyndilega vorum við í hópi
þriggja annarra félaga sem ýmist settu ákveðin skilyrði eða
sóttu ekki um neina ákveðna
lóð. Söguna þekkir fólk.“
Aðspurður hvort fyrirtækið
væri búið að gefa upp á bátinn
að opna bensínstöð á Ísafirði
segir Gunnar svo ekki vera.
„Við erum fyrst og fremst í
því að selja fólki ódýra vöru
og hvarvetna hefur okkur verið
tekið vel. Við munum skoða
hvaða leiðir eru færar til þess
að geta selt ódýrt bensín á
Ísafirði eins og á öðrum stöðum“, segir Gunnar Skaptason,
framkvæmdastjóri Bensínorkunnar ehf. Sjá nánar á bls. 3.
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Bæjarskiltin
á Óshlíðinni
Bæjarskilti á Óshlíðinni
sem bera nöfn Ísafjarðar
og Bolungarvíkur urðu
nýlega fyrir árekstri og
grjótskriðu. Í síðustu viku
var keyrt á Bolungarvíkurskiltið sem skemmdist og
verður því að fá nýtt skilti.
Grjótskriða féll á Ísafjarðarskiltið sem er þó
óskemmt en skipta þarf
um undirstöður á því.
„Búið er að moka hluta
af skriðunni burt en skiltið
verður ekki sett upp aftur
fyrr en því er lokið. Hins
vegar þarf að sérpanta nýtt
Bolungarvíkurskilti og
gæti tekið nokkrar vikur
að framleiða það“, segir
Geir Sigurðsson hjá
Vegagerðinni á Ísafirði.
thelma@bb.is

Kempurnar
og Fúsíjama
sigruðu
Kempurnar (KFÍ-b)
sigruðu Bolvíkinga í
UMFB 94-52 á föstudag í
íþróttahúsinu á Torfnesi.
Sex leikmenn hjá Kempunum skoruðu 10 stig eða
meira og var Magnús Þór
Heimisson stigahæstur
með 18 stig. Ingólfur Hallgrímsson og Bjarni Jónsson voru stigahæstir hjá
UMFB með 14 stig hvor.
Þá mættust UMFB og
Fúsíjama í Bolungarvík á
sunnudag og sigruðu
Hnífsdælingar 61-84.
Þórarinn Ólafsson var
stigahæstur Fúsijamamanna með 21 stig en hjá
UMFB var Sigurvin Guðmundsson hæstur með 17 stig.
Staðan í Vestfjarðariðlinum er nú sú að Kempurnar og Fúsíjama eru
efstir með 4 stig hvor. Næst
á eftir kemur Hörður með
2 stig en Fúsijama-b og
UMFB eru í 4-5 sæti með
ekkert stig.
– thelma@bb.is

Bolvíkingur í
sigurliði í forritunarkeppni
Ungur Bolvíkingur, Stefán
Örn Finnbjörnsson, var í
sigurliði í betadeild í forritunarkeppni framhaldsskólanna sem fram fór í
Háskólanum í Reykjavík á
laugardag. Stefán Örn
keppti fyrir hönd Iðnskólans í Reykjavík og er þetta
annað árið í röð sem hann
er í sigurliði í keppninni.
Háskólinn í Reykjavík
stendur fyrir keppninni og
var dómnefnd skipuð
kennurum við tölvunarfræðideild skólans. Þrír
framhaldsskólanemendur
eru í hverju liði og lið
Stefáns Arnar bar nafnið
X-Paradox.
– thelma@bb.is
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Skeljungur og Olís skiptu með
sér viðskiptum á Ísafirði
Í skýrslu Samkeppnisráðs
um meint samráð olíufélaganna kemur fram að Skeljungur og Olís hafi skipt með sér
viðskiptum á Ísafirði í gegnum
umboðsfyrirtæki sitt Olíufélag
útvegsmanna á Ísafirði. Auk
samráðs um skiptingu viðskipta telur samkeppnisráð að
félögin hafi haft samráð um
afslátt á olíusölu til Orkubús
Vestfjarða í kjölfar náttúruhamfaranna í Súðavík og á
Flateyri árið 1995. Í skýrslunni
segir meðal annars:
„Gögn málsins sýna að Olís
og Skeljungur hafa haft með
sér markaðsskiptingu á Ísafirði. Fram til ársins 1997 var
fyrirkomulagið með þeim
hætti að allri sölu á staðnum
var skipt til helminga en síðan
var stórum viðskiptavinum
skipt upp á milli félaganna en
sölu til smærri aðila var áfram
skipt til helminga.“

Tekist á um Gylli ÍS
„Á Ísafirði hefur Olíufélag
útvegsmanna (OÚ) verið sameiginlegur umboðsaðili Skeljungs og Olís. Í fundargerð
framkvæmdastjórnar Skeljungs frá 11. janúar 1993 er
bókað að OÚ hafi annast olíuafgreiðslu til togarans Gyllis
frá Flateyri. Síðan er bókað að
ræða ætti við Olís „um söluskiptingu á staðnum“.
Í fundargerð framkvæmdastjórnar Skeljungs frá 26. október 1993 segir að ræða þyrfti
við fulltrúa Olís um framtíðarstefnu hvað varðar söluskiptingu og samstarf félaganna á
Ísafirði. Í málinu er einnig að
finna minnisblað forstjóra
Skeljungs til formanns og
varaformanns stjórnar fyrirtækisins. Minnisblaðið er frá
desember 1995 og í því er gerð
grein fyrir hugsanlegum breytingum á eignarhaldi OÚ og
sérstaklega tekið fram að
„hingað til hafi allri sölu þar
á svartolíu og gasolíu verið
skipt að jöfnu milli Olís og
Skeljungs.“

Afsláttur vegna
náttúruhamfara
„Þann 5. janúar 1996 er bókað í fundargerð hjá Skeljungi
að Orkubú Vestfjarða hafði
óskað eftir afslætti vegna viðskipta á árinu 1995 sem hefðu
verið margföld vegna náttúruhamfaranna í Súðavík og Flateyri. Fram kemur að framkvæmdastjóri markaðssviðs
stórviðskipta myndi gera tillögu til Olís um afslátt til
Orkubúsins „þar sem Olís
hefur helming viðskipta á Ísafirði“.
Þann 15. febrúar 1996 sendi
framkvæmdastjórinn hjá
Skeljungi bréf til fram-

Olíuflutningaskipið Kyndill kemur með olíu til Ísafjarðar.
kvæmdastjóra markaðssviðs
smásölu hjá Olís og gerði grein
fyrir beiðni Orkubúsins um afslátt vegna náttúruhamfaranna
í Súðavík og á Flateyri. Gerði
framkvæmdastjórinn tillögu
um tiltekinn afslátt sem „Olís
og Skeljungur hf. skipta með
sér að jöfnu í takt við skiptingu
viðskipta...“

Viðræður um nýja
markaðsskiptingu á
Ísafirði
„Í lok árs 1996 og á árinu
1997 áttu sér stað viðræður
milli Olís og Skeljungs um
nýja markaðsskiptingu. OÚ
kom einnig að þeirri umræðu.
Greint er frá þessu í tölvupósti
sem ritari forstjóra Olís sendi
fyrir hans hönd til m.a. framkvæmdastjóra markaðssviða
smásölu og stórnotenda hjá
félaginu. Þar segir m.a. þetta:
Í samráði við Skeljung og
Olíufélag útvegsmanna á Ísafirði hefur verið ákveðið að
skipta upp viðskiptum félaganna á Ísafirði þannig að Olís
og Skeljungur geri beina
samninga um viðskiptakjör við
stærri notendur á svæðinu.
Ekki er endanlega ákveðið
hvernig skiptum verður háttað
þar sem m.a. er beðið eftir
niðurstöðu hugsanlegrar
sameiningar Hrannar og Samherja. Þó hefur þegar verið
ákveðið að Olís þjónusti
Gunnvöru hf. með Júlíus
Geirmundsson ÍS og Framnes
ÍS...“
Hjá Olís fundust gögn frá
OÚ sem dagsett eru í október
og nóvember 1996. Þar komu
fram hugmyndir um skiptingu
stórra viðskiptavina á Ísafirði
milli Olís og Skeljungs. Í einu
gagninu er t.d. við það miðað
að Orkubú Vestfjarða og Íshúsfélag Vestfirðinga (á sennilega að vera Íshúsfélag Ísfirðinga. Innskot: BB) verði í viðskiptum við Olís og í öðru
gagni er lagt til að þessir aðilar
verði hjá Skeljungi.
Tengjast þessi skjöl framangreindri markaðsskiptingu.
Þann 7. janúar 1997 sendi
Skeljungur tölvupóst til Olís
og óskaði eftir fundi til að ræða

viðskipti á Ísafirði. Þann 12.
febrúar 1997 sendi forstjóri
Olís tölvupóst til m.a. framkvæmdastjóra markaðssviða
smásölu og stórnotenda hjá
félaginu og gerði grein fyrir
umræðum um Ísafjörð.
Fjallaði hann m.a. um bókhaldslega útfærslu á nýju fyrirkomulagi og tók fram að
„aðrir smærri notendur sem
skráðir verði viðskiptavinir
Olís skv. samkomulagi við
Skeljung verði áfram í viðskiptareikningi“ hjá OÚ.
Rætt var einnig um bókhaldsmál þessu tengd í skjali
frá Skeljungi sem tekið var
saman í október 1997. Þar var
sagt að ræða þyrfti við Olís
um „fyrirkomulag útskuldunar
hjá OÚ m.t.t. viðskiptavina
sem ekki eiga að vera í skiptisölu“.
Á þessum tíma var einnig
umræða um það hvort Skeljungur myndi halda áfram
samstarfi sínu við OÚ. Skeljungur ákvað að halda samstarfinu áfram og greindi forstjóri Olís frá þessu í tölvupósti
til samstarfsmanna sinna hjá
félaginu.
Þar kemur einnig fram að
Olís hafi rætt við OÚ og þar
hafi þetta komið fram: Vorum
sammála um að stórnotendur
gengju óskiptir til þess sem
hefur viðskiptin, en síðan gæti
OÚ verið með einhvern safnreikning fyrir tilfallandi
smærri kúnna, sem skipt yrði
til helminga milli Olís og Shell.

„Orkubúið í
okkar hlut“
Á árinu 1998 kom upp umræða milli Skeljungs og Olís
um fyrirkomulag á samstarfinu
á Ísafirði. Skeljungur setti
fram þá hugmynd að fyrirtækið myndi annast alla dreifingu fyrir OÚ og Olís. Olís
gat ekki sætt sig við það og
vildi óbreytt fyrirkomulag.
Annars gæti Olíudreifing
(ODR) tekið við því hlutverki
sem OÚ hefði sinnt fyrir Olís.
Þessi mál voru rædd á fundi
Skeljungs og Olís 23. júlí
1998. Framkvæmdastjóri
markaðssviðs stórviðskipta
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hjá Skeljungi tók saman
minnispunkta eftir þann fund
og sendi þá framkvæmdastjóra
markaðssviðs stórnotenda hjá
Olís.
Í lýsingu á niðurstöðu fundarins kemur þetta m.a. fram:
Niðurstaða fundar. JH/Olís
telur ekkert því til fyrirstöðu
að ODR taki við dreifingu og
afgreiðslum fyrir hönd Olís
við Djúp, svo framarlega sem
ekki næst saman með aðilum
um óbreytt fyrirkomulag.
Skeljungur myndi þá alfarið
sjá um eigin þarfir fyrirtækisins með Dreifi. Þetta hefði í
för með sér eftirfarandi: Dreifing á vegum OÚ myndi falla
niður eins og fyrirliggjandi
tillögur gera ráð fyrir - Stórum
samningsbundnum kúnnum er
skipt eins og gildandi samningar segja til um. Smærri
aðilum er skipt að jöfnu. Gert
er ráð fyrir að ekki verði
ágreiningur um smærri kúnna
sem skipt er að jöfnu. Ekki
verður séð við ákvörðunum
stærri samningsbundinna
kúnna (útboð, breytt eignaraðild etc.)
Þetta gagn staðfestir þá
markaðsskiptingu sem Olís og
Skeljungur náðu samkomulagi
um og sýnir að félögin hafi
ákveðið að sú skipting myndi
halda áfram þrátt fyrir hugsanlega breytingu á samstarfi við
OÚ.
Tölvupóstur framkvæmdastjóra markaðssviðs stórviðskipta hjá Skeljungi til forstjóra félagsins frá október
1998 staðfestir þetta einnig. Í
honum var framkvæmdastjórinn að rökstyðja endurnýjun
Skeljungs á olíutönkum fyrir
Orkubú Vestfjarða. Í tölvupóstinum segir m.a. að í
„uppskiptum viðskipta milli
okkar og Olís hjá OÚ á sínum
tíma kom Orkubúið í okkar
hlut en var skipt að jöfnu
áður.“ Hér má einnig vísa til
tölvupósts framkvæmdastjóra
markaðssviðs stórnotenda hjá
Olís til forstjóra félagsins þar
sem lýst er fundi með
Skeljungi.“

Slæmar fréttir
„Eins og gerð hefur verið

grein fyrir sendi forstjóri
Skeljungs þann 21. september
1999 tölvupóst til forstjóra
Olís og var efni hans „slæmar
fréttir“. Í honum kvartaði hann
yfir tilboðum Olís til m.a. Þorbjarnar-Fiskaness í Grindavík
og nýs fyrirtækis á Vestfjörðum, Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf. Það fyrirtæki varð til
við samruna Gunnvarar hf. og
Hraðfrystihússins hf. Daginn
eftir svaraði forstjóri Olís
tölvupósti forstjóra Skeljungs.
Í svari hans mótmælti hann
því að hafa gert umrætt tilboð.
Varðandi hið nýja fyrirtæki
á Vestfjörðum sagði forstjóri
Olís þetta: Varðandi Vestfjarðafyrirtækið vil ég auk
þess taka fram að í þeirri heimsókn óskaði ég eingöngu eftir
að við fengjum að halda þeim
tveimur skipum, sem við höfum
þjónustað, svo sem við höfum
áður rætt að þínu frumkvæði.
[...] Legg til að við höldum
okkur við það, eins og áður
rætt, að tala saman áður en
við trúum einhverju [sic!], sem
á okkur er logið. Legg jafnframt til að þú hringir þegar
þú kemur heim.
„Samkeppnisstofnun hefur
spurt forstjóra Olís um þessi
samskipti við Skeljung. Í svari
hans segir m.a. þetta: Varðandi Hraðfrystihúsið Gunnvör
sem minnst væri á í nefndum
bréfaskriftum milli KB og EB
sagði EB að það tengdist umboði og birgðastöð sem Olís
og Skeljungur rækju sameiginlega á Ísafirði. Þar hafi
fyrirkomulagið áður verið svo
að öllum viðskiptunum var
skipt jafnt milli félaganna. Félögin hafi hins vegar orðið
sammála um að þetta gengi
ekki og ákveðið nýtt fyrirkomulag. Nú væri því fyrirkomulagið þannig að Olís og
Skeljungur hefðu í aðalatriðum sína viðskiptamenn,
að því undanskildu að viðskiptum við nokkra smærri
báta væri skipt milli félaganna.
Þessi gögn sýna skýrlega
fram á viðræður milli Olís og
Skeljungs um skiptingu á viðskiptum við HraðfrystihúsiðGunnvöru og staðfesta markaðsskiptinguna á Ísafirði.
Þegar þetta og önnur
framangreind gögn eru virt
telur Samkeppnisstofnun ljóst
að frá gildistöku samkeppnislaga og fram á árið 1997 hafi
Olís og Skeljungur skipt til
helminga allri sölu fyrirtækjanna á Ísafirði. Frá 1997–
2001 hafi fyrirkomulagið verið
með þeim hætti að stórum
viðskiptavinum hafi verið
skipt upp á milli félaganna
samkvæmt samkomulagi
þeirra á milli en sölu til smærri
aðila áfram verið skipt til
helminga. Fara þessar aðgerðir
Olís og Skeljungs ótvírætt
gegn 10. gr. samkeppnislaga.“
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Atlantsolíu úthlutað lóð undir bensínstöð á Skeiði

Tölvu- og raftækjastórmarkaðurinn BT

Ánægður með
Hyggst opna verslun
á Ísafirði
ákvörðun bæjarráðs
Forsvarsmenn tölvu- og
raftækjastórmarkaðarins BT
hafa í hyggju að opna verslun
á Ísafirði. Aðspurður segir
Guðmundur Magnason
framkvæmdastjóri BT að
vissulega hafi fyrirtækið
verið að hugsa sér til hreyfings vestur á firði.
„Við höfum verið að ræða
við nokkra aðila um þjónustu
í bænum, því við viljum ekki
koma vestur ef við þurfum
síðar meir að segja öllum
okkar viðskiptavinum að
senda tölvurnar sínar til

fyrir lóðum undir bensínstöðvar í Stykkishólmi og í Grundarfirði. Að auki er fyrirtækið
með aðstöðu til þess að selja
eldsneyti til skipa og báta á
nokkrum stöðum.
Atlantsolíumenn hafa látið
hafa eftir sér að mögulegt sé
að hefja afgreiðslu bensíns á
Ísafirði þremur mánuðum eftir
að lóð undir starfsemi er tilbúin. Hugi segir að undirbúningur að starfsemi á Ísafirði sé
hafinn en ekki sé tímabært að
spá fyrir um það hvenær hægt
verði að opna stöðina. Að-

spurður hvort þeir hafi í hyggju
að þjónusta skipa- og bátaflotann í kjölfar opnunar bensínstöðvar segir Hugi ekkert hafa
verið ákveðið í þeim efnum.
„Við tökum eitt skref í einu
og tíminn verður að leiða það
í ljós hvað við gerum í kjölfarið. Við einbeitum okkur á
næstunni að benínstöðinni og
erum mjög spenntir að geta
byrjað að skipta við Vestfirðinga. Við höfum fundið fyrir
miklum meðbyr vestra þannig
að við erum bjartsýnir á framhaldið“, segir Hugi. hj@bb.is

Enginn frá Vestfjörðum í stjórn
Hafnasambands sveitarfélaga
starfsári sat Ragnheiður Hákonardóttir formaður hafnarstjórnar Ísafjarðarbæjar sem
fulltrúi Vestfjarða.
Með nýjum lögum sambandsins eru stjórnarmenn ekki lengur
skipaðir eftir landshlutum heldur

Enginn fulltrúi frá höfnum Vestfjarða á sæti í stjórn
Hafnasambands sveitarfélaga að loknu fyrsta þingi
sambandsins. Í stjórn sambandsins sitja sjö menn og í
stjórn sambandsins á síðasta

tekjuflokkum hafna. Hlaut
enginn fulltrúi frá Vestfjörðum
kosningu í stjórnina en Ragnheiður og Guðmundur Guðlaugsson bæjarstjóri Vesturbyggðar voru kosin í varastjórn.
– hj@bb.is

Ársreikningur Hólmavíkurhrepps og stofnana fyrir
árið 2003 var samþykktur í
hreppsnefnd fyrir skömmu.
Heildartekjur hreppsins á
síðasta ári voru rúmar 190
milljónir króna eða nánast
þær sömu og gert var ráð
fyrir í fjárhagsáætlun. Skatttekjur voru þó nokkru hærri
en gert var ráð fyrir. Framlag
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
var hins vegar lægra en
reiknað hafði verið með.
Rekstargjöld hreppsins
námu rúmum 180 milljónum
króna sem er um 23,5
milljónum króna hærri útgjöld en fjárhagsáætlun gerði
ráð fyrir. Afskriftir voru
rúmar 20 milljónir eða þær
sömu og reiknað var með.
Fjármagnsgjöld voru rúmar
14,2 milljónir króna en í
fjárhagsáætlun var gert ráð

fyrir 2,6 milljónum króna í
fjármagnstekjur.
Rekstarniðurstaða Hólmavíkurhrepps var því neikvæð
um rúmar 24 milljónir króna
eða um 12,6% af tekjum. Í
fjárhagsáætlun var gert ráð
fyrir að niðurstaðan yrði
jákvæð um 14,8 milljónir
króna. Niðurstaðan er því
tæpum 39 milljónum króna
lakari en áætlanir gerðu ráð
fyrir eða um 20% af tekjum.
Laun og launatengd gjöld voru
á áætlun en annar rekstrarkostnaður sem var áætlaður
um 54 milljónir króna endaði
í rúmum 77 milljónum króna.
Í árslok voru skuldir Hólmavíkurhrepps og stofnana hans
að frádregnum veltufjármunum rúmar 160,6 milljónir
króna og höfðu hækkað úr
rúmum 62,4 milljónum króna
árið áður eða um 98,2

„Sáum að útboðsleiðin var illfær“

Lárus Valdimarsson.
Lárus Valdimarsson bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í
Ísafjarðarbæ segist fagna þeirri
ákvörðun bæjaráðs að úthluta
Atlantsolíu ehf. lóð undir bensínstöð á Skeiði í Skutulsfirði.
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– halfdan@bb.is

Skuldir jukust mikið

Bæjarfulltrúi Samfylkingar fagnar stefnubreytingu meirihluta bæjarstjórnar

„Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar tóku strax þá afstöðu að styðja óhikað umsókn
þess fyrirtækis sem með innkomu sinni á markaðinn syðra
tryggði raunverulega samkeppni í umhverfi sem hafði
staðnað fyrir mörgum áratugum. Með því töldum við almannahagsmuni í bæjarfélaginu best tryggða. Þetta er búinn
að vera langur og lítt skiljanlegur forleikur hjá meirihlutanum en öllu máli skiptir að
þeir náðu áttum. Það sannar
að oft gerast góðir hlutir hægt“,
segir Lárus.
„Þetta mál sannar líka svo
ekki verður um villst að Samfylkingin er eini flokkurinn
sem horfir á mál út frá hagsmunum allra bæjarbúa. Því

Örn Rafnsson, sem kemur
til greina að sjái um verslunina.“
„Við erum að leita að þjónustuaðila fyrir vestan og
höfum ekki enn getað klárað
það mál. Ef allt gengur upp
gæti verslunin þó opnað tiltölulega fljótlega. Þegar allt
er klárt, húsnæði, þjónustuaðilar og annað, erum við
mjög snöggir að opna“, segir
Guðmundur Magnason,
framkvæmdastjóri BT.

Ársreikningur Hólmavíkurhrepps og stofnana 2003

Fyrirhuguð lóð Atlantsolíu í nágrenni Bónus á Skeiði.
Hugi Hreiðarsson markaðsstjóri Atlantsolíu ehf. segist
ánægður með þá ákvörðun
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar að
gefa fyrirtækinu kost á lóð
undir bensínstöð á Ísafirði.
„Þetta er búið að eiga sér langan aðdraganda en það er
endanleg niðurstaða sem
skiptir máli og hún er okkur
að skapi“, segir Hugi. Atlantsolía hefur verið að færa út
kvíarnar að undanförnu. Á
höfuðborgarsvæðinu rekur
félagið tvær bensínstöðvar og
fyrirtækið hefur fengið vilyrði

Reykjavíkur ef þær bila. Við
viljum hafa sem mesta þjónustu á staðnum“, segir Guðmundur.
„Við höfum líka verið að
skoða mögulegt húsnæði á
Ísafirði, en við viljum vera
með myndarlega verslun með
gott úrval, og að sjálfsögðu
sama verðið og í Reykjavík.“
Nokkrar staðsetningar koma
til greina, m.a. í Neistahúsinu
og í Pollgötu við hlið Ísafjarðarapóteks. „Svo höfum
við verið í viðræðum við valinkunnan Vestfirðing, Rúnar

miður var meirihluti bæjarstjórnar ekki á þeirri leið.
Mestu máli skiptir að það tókst
að ná þeim inn á þá leið að
lokum eftir mikla baráttu. Nú
vona ég að hinir nýju aðilar
fái tækifæri til þess að byggja
upp sína starfsemi með tímanum og með því verði tryggð
hér raunveruleg samkeppni í
sölu eldsneytis. Það er aðalatriði málsins þegar upp er staðið“, segir Lárus Valdimarsson.
Guðni Geir Jóhannesson
formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar segir að strax að lokinni
samþykkt bæjarstjórnar þann
7. október hafi undirbúningur
að útboði hafist. Þegar til hafi
komið hafi þó ýmsir annmarkar komið í ljós. „Það komu
einfaldlega upp efasemdir um

að sú leið sem við ætluðum að
fara væri fær. Í það minnsta
fannst okkur hún illfær og því
ákváðum við að undirbúa þá
tillögu sem samþykkt var í síðustu viku.“
Aðspurður hvort með þessari samþykkt sé meirihlutinn
að láta undan endurteknum tillögum bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar um að úthluta
Atlantsolíu lóð á Skeiði segir
Guðni Geir svo ekki vera.
„Sá endurtekni tillöguflutningur hafði ekki áhrif á þetta
mál. Það kom einfaldlega í
ljós að sú leið sem við vildum
fara var ekki nægilega trygg.
Við vorum ekki sannfærð um
að við gætum sett þau skilyrði
sem við vildum helst hafa í
útboðinu. Þá var betra að

12.4.2017, 10:46

staldra við og hugsa málið að
nýju.“
Aðspurður hvort að sátt
muni verða meðal olíufélaganna um þessa ákvörðun
bæjarráðs í gær segist Guðni
Geir ekkert um það vita.
„Ég tel að það sé almenn
sátt í samfélaginu um þá samþykkt sem við gerðum í gær.
Hvort að sú sátt nær til olíufélaganna verður að koma í ljós.
Á næstunni mun hinsvegar
koma í ljós raunverulegur
áhugi olíufélaganna á því að
koma hér upp samkeppni.
Vonandi er sá áhugi raunverulega til staðar og það er aðalatriði málsins að hér komist á
samkeppni í sölu eldsneytis“,
segir Guðni Geir Jóhannesson.
– hj@bb.is

milljónir. Þess má geta að
meðal eigna Hólmavíkurhrepps um síðustu áramót
var hlutur í Burðarási að
nafnverði 2.500.000 króna.
Verðmæti þess hlutar var
um síðustu áramót rúmar
17,6 milljónir króna.
Skatttekjur Hólmavíkurhrepps voru um 47,9 % af
heildartekjum. Framlag
jöfnunarsjóðs var 29.9% af
tekjum og aðrar tekjur voru
22,2% af heildartekjum.
Laun og launatengd gjöld
námu um 54,2% af heildartekjum, önnur rekstrargjöld
voru um 40,4% af heildartekjum. Heildarrekstrargjöld voru 112,6% af
heildartekjum en gert var
ráð fyrir því í fjárhagsáætlun
að gjöldin yrðu 92,2% af
heildartekjum.
– hj@bb.is

Skólastarf
hefst að nýju
Um 1.300 börn á Vestfjörðum héldu aftur í
skólann á mánudag eftir
sex vikna langt verkfall
grunnskólakennara. Kennt
verður í það minnsta út
þessa viku en þá á
atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu ríkissáttasemjara að vera lokið.
Kemur þá í ljós hvort
verkfallið heldur áfram
eða ekki. Einungis tveir
skólar á Vestfjörðum
höfðu vetrarfrí á dagskrá
sem hefði átt að vera um
síðustu helgi. Þau börn
sem eru með mjólkuráskrift fá skjólamjólkina
strax í dag en samkvæmt
venju hafa foreldrar greitt
mjólkina fyrirfram fram
að áramótum.
– thelma@bb.is
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Villibráðarkvöld SKG-veitinga á Hótel Ísafirði

Færri komust að en vildu
„Besta veislan til þessa“, segir Trausti Már Grétarsson, hjá SKG-veitingum um hið árlega
villibráðakvöld fyrirtækisins sem haldið var á Hótel Ísafirði á laugardagskvöld. Salurinn
var fullsetinn og að sögn Trausta voru allir í skýjunum yfir vel heppnaðri veislu.
Að venju kenndi þar ýmissa grasa úr villtri náttúru Íslands. Má þar nefna hreindýr, gæs,
svartfugl, skarf, önd, lax, sjóbirting, sel og hrefnu svo eitthvað sé nefnt. Nú var annað árið
í röð boðið upp á nýveidda hrefnu en um árabil var einungis hægt að bjóða gestum hrefnu
sem sögð var veidd fyrir daga hvalveiðibanns.
Villibráðakvöldin hjá SKG-veitingum eru sérstök að því leiti að listamennirnir í eldhúsinu
sjá ekki einungis um að töfra fram ómótstæðilega rétti úr villibráðinni heldur hafa þeir
einnig aflað mestan hluta hráefnisins með veiðum sínum enda eru þeir með fengsælli
veiðimönnum á Vestfjörðum.
Veislustjóri var hinn síungi Ólafur Kristjánsson sem í eina tíð stjórnaði Tónlistarskóla
Bolungarvíkur og Bolungarvíkurkaupstað. Eins og alþjóð veit fer þar tungulipur maður
með afbrigðum.
Þá var einnig haldin samkeppni um bestu veiðisöguna. Sigurvegari var Guðmundur
Sigurvinsson og fékk hann fluguveiðistöng frá Hafnarbúðinni á Ísafirði að launum. Að
borðhaldi loknu lék hljómsveitin Eydís fyrir dansi til kl. 1 eftir miðnætti.
Að venju komust færri að en vildu og hefur því verið ákveðið að halda annað villibráðakvöld
þann 13. nóvember. Halldór Sveinbjörnsson tók myndirnar.
– thelma@bb.is
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Í byrjun vetrar

Þá er veturinn genginn í garð eftir einmuna gott sumar.
Búið að vígja varnargarðinn við Seljaland. Nýtur mannvirkið
nokkuð jafns fylgis og andstöðu meðal bæjarbúa. Kristinn
H. Gunnarsson, þingmaður, nýtur hins vegar almenns fylgis
flokksbræðra sinna í héraði. Reiði þingmanna í Framsóknarflokknum í garð Kristins og útskúfun úr öllum þingnefndum,
fyrir óþekkt, breytir þar engu um.
Fram til þessa hafa Íslendingar oftast sungið um blómið
eina, sem upp óx af sléttri grund. Nú höfum við eignast þjóðarblóm, holtasóley sem þrátt fyrir norskan uppruna, að talið
er, er ætlað að auka þjóðarstoltið; vera sameiningartákn og
til landkynningar erlendis. Má því búast við að skipaður
verði umboðsmaður holtasóleyjarinnar (eins og hestsins!) til
að tryggja útbreiðslu hennar erlendis og í sveitum landsins!
Húsakynnin á Bessastöðum virðast stöðugt vera að lækka.
Ef til vill er þarna um sjónvillu að ræða í samanburði við
rekstur embættisins, sem alltaf er að hækka. Helsta ástæðan
er sögð umfang veislufanga, sem erfitt er að henda reiður á,
einkum þegar kóngafólk lætur svo lítið að stíga niður fæti á
gamla Fróni. Þingmenn tala ekki mikið um slíka smámuni á
hinu háa Alþingi þótt utandagskrárumræðu hafi þurft til að
kreista út fáeinar milljónir til lögbundinnar þjónustu við
heyrnarskerta.
Þrátt fyrir viðamiklar endurbætur á Alþingishúsinu, sem
fóru himin hátt fram úr öllum kostnaðaráætlunum, eins og
reyndar öll þau verk sem unnin hafa verið í tengslum við Alþingi, tókst ekki að setja undir lekann á stefnuræðu forsætisráðherra til fjölmiðla, annað árið í röð. Bersýnilegt er að
trúnaðarstimpill á skjölum til þingmanna er haldlítill. Vart
getur það talist til fyrirmyndar né traustvekjandi.
Utandagskrárumræður fyrstu vikur Alþingis gefa fyrirheit
um líflegt þing þegar líða tekur á veturinn; þegar stóru málin
koma til kastanna. Engan veginn er útséð með hver verður
niðurstaða fyrirhugaðra skattalækkanna. Framsókn er vænd
um að vera á móti lækkun virðisauka á matvæli. Prósentulækkunin gagnast best þeim tekjuhæstu. Þurfa öryrkjar að
fara í mál eina ferðina ennþá? Einhvern tíma hefði nægt að
Morgunblaðið segði að ,,ríkisstjórnin (gæti) ekki verið þekkt
fyrir að efna ekki að fullu loforð sín við þennan hóp, sem
stendur einna höllustum fæti í þjóðfélaginu.“
Hver veit hvað veturinn ber með sér? Ef til vill er pólitíkin
eins og veðrið. Auðveldast að spá í hana eftirá.
s.h.

orðrétt af netinu

Menntamálaráðherra
missir vitið

Kennarar hafa nú verið í verkfalli í þúsund vikur eða svo, og alltaf
verður umræðan um það undarlegri. Rétt eins og hegðun svokallaðrar
samninganefndar sveitarfélaga sem hefur gengið allt of langt til
móts við kröfur Eiríks Jónssonar. Í raun og veru er að það aðeins
fyrir blessunarlega þvermóðsku þessa Eiríks eða manna í kringum
hann, sem ekki var skrifað undir gríðarlegan útgjaldasamning í vikunni. En kennarar höfnuðu honum svo sveitarfélögin fá tækifæri til
að ná áttum.
Óvæntasta yfirlýsing vikunnar kom þó frá Þorgerði Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra sem taldi nú ástæðu til að velta fyrir sér hvort
ekki ætti að færa grunnskólann frá sveitarfélögunum til ríkisins.
Sveitarstjórnarmenn urðu auðvitað hinir verstu og Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson sem - eins og eðlilegt er og allir hljóta að sjá þó Vefþjóðviljinn geri það að vísu ekki - er í senn oddviti minnihlutans í
borgarstjórn Reykjavíkur og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, virtist í raun telja að Þorgerður hefði misst vitið.
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Ánægjuleg afmælishátíð hjá Tónlistarskóla Bolungarvíkur

Margt góðra gesta
á hátíðinni
„Afmælishátíðin var mjög
ánægjuleg“, segir Kristinn
Jóhann Níelsson, skólastjóri
Tónlistarskóla Bolungarvíkur
en 40 ára afmæli skólans var
fagnað um helgina. Hátíðin
hófst á föstudagskvöld á djassveislu kynslóðanna í Hömrum,
sal Tónlistarskólans á Ísafirði,
þar sem góðkunnir og hæfileikaríkir tónlistarmenn framkölluðu ljúfa tóna.
„Tónleikarnir voru vel sóttir, mjög skemmtilegir og fjörugir enda færir tónlistarmenn
á ferð“, segir Kristinn. Má þar
nefna Djassband Villa Valla,
Jón Pál Bjarnason gítarleikara,
Tómas R. Einarsson bassaleikara og fleiri.
Þá voru ýmsir viðburðir í
boði til að minnast fjörutíu ára
starfs skólans. Á laugardag var
haldin tónvísindastefna í Tónlistarskóla Bolungarvíkur þar
sem fyrstu skrefin í stofnun
Tónvísindafélags Vestfjarða
voru stigin. Þar var einnig

fyrirlestur Unu Margrétar
Jónsdóttur um leikjasöngva
með sérstakri áherslu á Vestfirði. Í kjölfarið urðu skemmtilegar umræður á meðal gesta.
Í gær var opnuð sögusýning
og afmælisveisla með ýmsum
uppákomum. Dagskránni lauk

svo með söngtónleikum þar
sem meðal annars komu fram
Karlakórinn Ernir, nemendur
og kennarar skólans.
„Það var margt góðra gesta
og vil ég þakka öllum sem
sóttu viðburðina og var sérstaklega ánægjulegt að Ólafur

Myndirnar tók Þorsteinn J. Tómasson.

Kristjánsson fyrrum skólastjóri skólans var viðstaddur á
þeim flestum. Einnig vil ég
þakka þeim sem auk skólans
sameinuðu krafta sína til að
gera hátíðina sem besta og má
þar nefna sem dæmi menntamálaráð Bolungarvíkur og
Soffíu Vagnsdóttur sem að
auki gaf stúdíótíma fyrir
væntanlega hljómplötu kennara og nemenda. Bæjaryfirvöldum sem gáfu Tónlistarskólanum vandað rafmagnspíanó færi ég einnig þakkir.
Hátíðin þjappaði fólki saman
líkt og tónlistin sem færir fólk
nær hvert öðru. Margar hugmyndir komu fram og meðvitund um mikilvægi skólans var
aukin“, segir Kristinn.
Í tilefni af þessum merku
tímamótum var gefinn út ritlingur með afmælisefnisskrá
og ágripi af sögu skólans og er
unnt að nálgast hann hjá Tónlistarskólanum.
thelma@bb.is

Stofnun Tónvísindafélags Vestfjarða í undirbúningi

Hugmyndin viðruð á 40 ára
afmæli Tónlistarskólans
Í ritlingi sem gefinn hefur
verið út í tilefni af 40 ára afmæli Tónlistarskóla Bolungarvíkur viðrar Kristinn J. Níelsson skólastjóri þá hugmynd
að stofnað verði Tónvísindafélag Vestfjarða. Í grein sem
Kristinn skrifar í fyrrnefndan
ritling segir hann frá sögusýningu sem haldin verður í tilefni
afmælisins og segir m.a.:
„Mig langar að vekja athygli
á sögusýningunni, en þar er
margt forvitnilegra hluta úr
starfi skólans sem alla jafna
eru ekki aðgengilegir. Þá vil

ég líka nefna erindi Unu
Margrétar Jónsdóttur, sem
fjallar um rannsókn á leikjasöngvum með áherslu á Vestfirði. Tónlistarrannsóknir hafa
lítið verið stundaðar hér um
slóðir og engin stofnun eða
félagsskapur sem heldur utan
um slíka starfsemi. Í tengslum
við erindi Unu Margrétar og
40 ára afmæli Tónlistarskóla
Bolungarvíkur langar mig að
nota tækifærið og stofna
Tónvísindafélag Vestfjarða,
félagsskap, sem myndaði
umgjörð um tónlistarrann-
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sóknir og tónlistarfræði í fjórðungnum.“
Kristinn segist hafa um
nokkurt skeið talið þörf á
stofnun tónvísindafélags.
„Hugmynd mín er sú að með
stofnun slíks félags skapist
umgjörð um allt það mikla
starf sem unnið er og hefur
verið unnið hér um slóðir í
tónlist. Þannig verði hægt að
ýta undir rannsóknir á tónlist
og einnig að skrá þá miklu
sögu tónlistar sem hér er til
staðar. Það vantar líka að draga
saman og hafa yfirsýn yfir allt

sem tengist tónlist í fjórðungnum. Það myndi auðvelda þeim
sem starfa við listina störf sín.
Slíkt gæti orðið vísir að
tónminjasafni sem mér finnst
tímabært að sé hér til staðar.
Ég hef rætt þessa hugmynd
við nokkra og fengið góðar
undirtektir. Ég ákvað því að
nota þessi tímamót í sögu
Tónlistarskóla Bolungarvíkur
til þess að koma henni á
framfæri og síðan verður
tíminn að leiða í ljós hvort
hún verður að raunveruleika“
segir Kristinn.
– hj@bb.is
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Sökk
til
botns
og spyrnti í hann eins fast og ég gat

– segir Hallgrímur Sveinn Sævarsson, útibússtjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar í Súðavík, grunnskólakennari
og hlaupagikkur sem ánetjaðist læknadópi í kjölfar bílslyss
Hallgrímur Sveinn Sævarsson lenti í bílslysi tvítugur að
aldri. Við fyrstu sýn voru meiðsli hans talin lítils háttar en fljótlega komu í ljós áverkar bæði á hálsi og hrygg sem áttu eftir að
hafa alvarlegar afleiðingar. Hann leið mikla verki og ánetjaðist
verkjalyfjum. Í sex ár barðist hann við lyfjafíknina án þess að
gera sér grein fyrir skaðanum sem hann olli sjálfum sér og ástvinum sínum.
Hann náði sér á strik og hófst þá ný barátta. Óöruggur en með
von í hjarta fór hann út í samfélagið á ný. Hann hóf störf í Ölduselsskóla og undi sér vel í kennarastarfinu en líkaminn var illa
á sig kominn af áralangri lyfjanotkun, hreyfingarleysi og
ofáti. Hallgrímur Sveinn fór þá að hlaupa og ári seinna
lauk hann Reykjavíkurmaraþoni. Í sumar var hann
fyrstur Íslendinga undir þrítugu til að ljúka maraþoninu undir fjórum mínútum og hlaut fyrir vikið
farandbikar og flugmiða til útlanda. Þá voru aðeins tvö ár liðin síðan hann fór fyrst að hlaupa
og þrátt fyrir að vera með skaddaðan hryggjarlið
og hálsliði eftir bílslysið náði hann þessum
árangri.
Hallgrímur Sveinn er nú búsettur í Súðavík
ásamt unnustu sinni, Maríu Hrönn Kristjánsdóttur, þar sem þau kenna við Grunnskólann.
Auk þess tók hann að sér starf útibússtjóra
Tónlistarskóla Ísafjarðar í Súðavík. Hann
féllst á að segja frá sigrum sínum
og þrautum á einlægan
og heiðarlegan hátt.
Við hefjum frásögnina eftir bílslysið
þegar afleiðingar
þess eru farnar að
segja til sín.
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„Ég var með króníska verki
og leið vítiskvalir alla daga.
Ég stóð frammi fyrir möguleikanum á því að fara í erfiða
spenningaraðgerð. Um helmingslíkur voru á að hún tækist,
hvort ég yrði betri eða hreinlega verri eftir á. Ég þorði einfaldlega ekki að taka áhættuna
og svo voru tveir af mínum
helstu læknum
ósammála um
hvort

ég ætti að fara í þessa aðgerð
eða ekki. Eini kosturinn á móti
var að halda áfram að taka lyf
til að deyfa kvalirnar. Það
gerði ég. Minnugur þess að
læknir sagði, þegar ég kvartaði
yfir því að mér liði illa, að ég
væri heppinn að þurfa ekki að
stýra hjólastól með tungunni,
þá þorði ég aldrei í aðgerðina.
Líka man ég eftir einu tilviki
þegar ég var staddur á endurhæfingardeildinni uppi á Grensás. Mér var illt í bakinu, ég
var pirraður og sveittur, og
beið eftir sjúkraþjálfaranum.
Þá opnast lyftan fyrir framan
mig og út kemur sjúkrarúm
sem hjúkrunarkona ýtti. Ég sé
að ljóshærð myndarleg stúlka
á mínum aldri liggur í rúminu
undir hvítri sæng. Þegar
sjúkraþjálfarinn kemur spyr ég
hvað hafi komið fyrir þessa
stelpu í rúminu. Hún hafði lent
í bílslysi eins og ég en ekki
verið eins heppin. Hún væri
lömuð frá hálsi og
niður úr og gæti
í raun bara
hreyft augun.
Öll hugsun og
andlegt heilbrigði væri í
fullkomnu lagi
en augun væru
það eina sem
nýttist henni.
Þá hætti ég að
væla. Að minnsta kosti í bili.
Seinna varð mér
ljóst að hver á
við „sitt“ að
eiga. Hver og
einn upplifir
„hans versta“
eða „mesta“
og enginn getur borið sín
vandamál saman við vandamál
einhvers annars.
Eins og til dæmis
hve ógeðfelldur
„botninn“ hjá
einhverjum
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kann að vera til að hann leiti
sér hjálpar getur verið mjög
misjafnt. Hafa skal það í huga
og manni ber að virða það.
Sá tími frá því að slysið
varð 25. október 1995 og fram
til 10. október 2001 þegar ég
sný við blaðinu mætti í heildina draga saman í eitt orð:
Eymd. Frá því að vera lítil
eymd til algjörrar eymdar og
vonleysis. Einn dag átta ég
mig svo á því að ég er að
dauða kominn – félagslega,
andlega og einnig líkamlega.
Ég var illa á mig kominn og
fitnaði hratt. Fannst allir hafa
snúið við mér bakinu en í raun
var það ég sem skreið í burtu,
eins langt út í horn og ég gat.
Ég svaf ekki vegna martraða
og verkja. Verkirnir orsökuðu
martraðir og vítahringurinn
var alger. Ég svaf ekki nema
með svefnlyfjum. Fór í fjöldann allan af svefnrannsóknum
og í ljós kom að í kjölfar slyssins hafði ég hætt að ná eðlilegum djúpsvefni og hvíldist
því nánast ekkert. Ég var í
daglegri neyslu og orðinn dópisti þó ég hefði lyfseðil fyrir
lyfjunum. Ég var orðinn morfínsjúklingur og þreifst á morfínskyldum lyfjum og svefnlyfjum til að lina þjáningarnar
og í raun til að deyfa mig frá
umhverfinu. Ég gat ekki horfst
í augu við sjálfan mig eins og
ég var orðinn. Ég þekkti ekki
lengur sjálfan mig, hvorki í
útliti né atferli. Þarna var ég
byrjaður að gera mér grein fyrir stöðu minni. Eymdin var
alger.“

Náði botninum
og spyrnti í hann
„Einn dag gafst ég upp fyrir
þessu öllu. Féll fram á hnén í
algjöru vonleysi og bað almættið um hjálp. Ég hafði alltaf haft fordóma gagnvart sértrúarsöfnuðum og að fara í
meðferð. Það var eitthvað fyrir
rónana á Hlemmi en ekki mig.
Ég drakk ekki kardimommudropa, ég átti fínar, dýrar bækur og gluggaði meira að segja
stundum í þær. Ég var með
læknisvottorð til að sýna fram
á að ég væri slasaður og þyrfti
á lyfjunum að halda. Þannig
réttlætti ég það og þess vegna
var ég ekki að vinna eins og
aðrir, enda var ég óvinnufær.
Raunin var sú, að eftir áralanga
neyslu magnaðist þolið svo ég
þurfti sífellt meira af lyfjunum.
Tímabundið geta verkjalyf

vissulega hjálpað. En þegar
um er að ræða viðvarandi verki
lækna lyfin ekki meiðslin. Ég
fékk enga lausn og sökk til
botns. Afneitunin var svo sterk
og hún er eitt sterkasta og öflugasta afl sem ég hef nokkru
sinni kynnst sem mannlegur
máttur býr yfir.
Á þessum degi þegar ég
gefst upp fer ég og ræði við
ókunnugan mann sem staddur
var hjá móður minni. Hann
hafði svipaða sögu að segja
og ég. Þá áttaði ég mig á því
að ég var ekki einn. Eins og
hulu hefði verið svipt frá augunum sá ég möguleikann á
því að fleiri hefðu upplifað
það sama. Kannski væru aðrir
sem líka hefðu lent í bílslysi
og ánetjast verkjalyfjum.
Seinna komst ég að því að allt
að tveir þriðju þeirra sem þurfa
að taka sterk verkjalyf í lengri
tíma ánetjast þeim. Ég hélt að
ég væri sá eini í heiminum
sem væri svona og var farinn
að trúa því að ég væri versti
maður í heimi.
Gott fólk reyndi að hjálpa
mér á meðan ég sökk dýpra og
dýpra. Ég skaðaði það mikið.
Ég var orðinn óheiðarlegur og
faldi lyfjanotkun mína þrátt
fyrir að allir vissu að ég hefði
lent í slysi og væri að taka lyf.
Þá var magnið orðið slíkt að
ég gat ekki annað en leynt því
fyrir fólki, fannst mér. Ég gerði
fólki slæma hluti, bæði fjárhagslega og með öðrum hætti.
Meðal annars lánaði fólk mér
peninga og reyndi þannig að
styðja bakið á mér því ég bjóst
alltaf við háum tryggingabótum og hafði enga innkomu.
En aldrei komu bæturnar sem
áttu að dekka lánin sem þetta
góða fólk gekkst í ábyrgðir
fyrir. Tryggingafélagið fór
vægast sagt mjög illa með mig.
Bara það að eiga ástvin sem
er eins fyrir komið og mér á
þessum tíma er hræðilegt. Þar
með var ég að skaða fjölskyldu
mína rosalega. Í mínum huga
vildi ég bara vera í friði og gat
ekki séð að ég væri að angra
þau neitt. Enda hélt ég mig í
eins mikilli fjarlægð frá þeim
og ég mögulega gat.“

Dauðinn var
aldrei valkostur
„Daginn eftir fór ég í meðferð. Uppgjöfin var slík að ég
var tilbúinn að gera hvað sem
var. Í dag veit ég að það er
nauðsynlegt. Maður þarf að
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heilbrigðan að nýju. Því þó
lyfin væru farin og líkaminn
hreinn af þeim var ég enn
óheilbrigður. Það átti eftir að
vinda ofan af öllu ruglinu og
geðveikinni sem ríkti þessi sex
ár sem ég var í ruglinu. Margir
halda að ef viðkomandi fer í
meðferð og hætti að drekka sé
vandamálið leyst. En þá fyrst
þarf að taka á því. Þetta er eins
og lambalæri. Það er ekki tilbúið til neyslu þó úr plastinu
sé komið. Þá fyrst hefst vinnan
við eldamennskuna. Ótal líkingar má finna þessu til samanburðar.
Ég þurfti að vinna í mörgu,
átti eftir að bæta fyrir margt
og á enn eftir. Ég trúi því að
Guð geti gert mig heilbrigðan
að nýju án þess að það sé einhver ofsatrú. Það er minn eiginn æðri máttur. Það skiptir
ekki máli hvaða guð, bara trúa
að eitthvað sé manni æðra. Ég
gerði lista yfir þá sem ég hafði
brotið gegn ævinni. Ég gerði
lista yfir gremju, ótta, skaða.
Fólk, hluti, stofnanir og fleira.
Hvað sem er sem gerði mig
graman, óttasleginn eða ég
hafði skaðað með einum eða
öðrum hætti. Ég taldi mig í
fyrstu svo rólegan og gremjulausan. En sjálfsskoðun í einrúmi gagnast engum og þess
vegna gerir enginn þessa vinnu
einn. Ég fór í gegnum þetta
með trúnaðarmanni sem hafði
sjálfur stigið þessi spor.
Þegar við skoðuðum málin
nánar kom í ljós að vissulega
var ég gramur, óttasleginn og
hafði skaðað marga. Mörg
hundruð atriði voru á listunum.
Ég hafði valdið mörgum skaða
meðan ég var í neyslu. Beint
eða óbeint. Ég skrifaði það
niður eins heiðarlega og ég
gat og uppfæri reglulega. Svo
fór ég yfir það með trúnaðarmanninum. Ég áttaði mig á
því að ástæða þess sem miður
fór í mínu lífi var ekki að fólk
væri fífl eða einhver leiðinlegur, heldur mínir eigin brestir. Eigingirni mín, ótti, gremja,
tilætlunarsemi, sjálfselska og
tillitsleysi. Brestirnir í sjálfum
mér. Þeir eru orsök alls sem
úrskeiðis fer í mínu lífi. Ef
einhver gerir manni rangt til,
þá getur maður spurt sig hvort
eitthvað í manns eigin hegðun
eða framkomu gæti hafa leitt
til þessara viðbragða viðkomandi. Yfirleitt er hægt að finna
einhvern brest sem olli því að
þessi gerði þetta eða hitt slæmt
gagnvart mér eða hreytti einhverju í mig og svo framvegis.
Þegar ég hafði áttað mig á
því að brestir mínir og hömlur
eru mitt vandamál þarf ég að
fylgjast með þeim. Ég bið almættið að taka þá frá mér og
geri það á hverjum degi. Reyni
að taka eftir því þegar þeir
koma upp í hversdagsleikanum, sem þeir vissulega gera.
Þeir hverfa aldrei alveg og ég
verð aldrei búinn með þetta
verkefni. Ég þarf sífellt að
vinna í því, vinna í sjálfum
mér. Svo þarf ég að bæta fyrir
brot mín og mæta hverjum og
einum sem ég hef séð að þörf
er á að gera yfirbót gagnvart.
Ég fer þá til viðkomandi og
segi þeim að ég geri mér í dag
grein fyrir því hvernig ég var

vera kominn niður á botninn
til þess að hægt sé að spyrna í
hann. Annað hvort beið dauðinn mín eða ég gat spyrnt í
botninn. Dauðinn var aldrei
valkostur, kom aldrei til
greina. Ég spyrnti eins fast í
botninn og ég mögulega gat.
Ég fór í tíu daga inn á Vog og
hreinsaði lyfin úr líkamanum.
Það var hreint helvíti. Svo sjúk
og ógeðfelld var neyslan orðin
að ég lifði fyrir að fara ekki í
fráhvörf. Ég var alltaf að reyna
að „ná núllinu“ og var aldrei í
vímu í mínum huga. Fólk sem
ekki þekkti mig sá ekki að ég
var undir áhrifum lyfja.
Vendipunkturinn verður sá
að ég fer í hreinsun inni á
Vogi og var síðan á Vík á
Kjalarnesi í fjórar vikur. Það
er nefnt eftirmeðferð sem er
rangnefni því að þar fer hin
eiginlega meðferð fram, á Vík
eða Staðarfelli. Á Vík öðlaðist
ég von um að lífinu sé hægt að
lifa án lyfja. Áttaði mig á því
að ég var að lifa lífinu í réttlætingum og blekkingum auk
algerrar afneitunar á ástandi
mínu. Ég var alveg búinn að
missa heilbrigða sýn á lífið
löngu áður og staðnaði í þroska
um nokkur ár.
Ég kem út í samfélagið í
nóvemberlok 2001 og þremur
dögum seinna er ég byrjaður
að starfa sem leiðbeinandi í
Ölduselsskóla í Reykjavík. Ég
fór hræddur og ódeyfður út í
samfélagið og fannst ég eiga
óuppgerð mál við alla. Fannst
ég vera dæmdur og sekur maður, bara rétt ókrossfestur. En
ég lagði spilin á borðið fyrir
Daníel Gunnarssyni, skólastjóra Ölduselsskóla, og sagði
honum sögu mína. Hann er
öðlingsmaður sem ég á mjög
mikið að þakka. Hann ákvað
að gefa mér tækifæri og réð
mig til starfa.
Þarna starfaði ég í þrjá vetur
sem leiðbeinandi, fyrst sem
umsjónarkennari, svo stuðningsfulltrúi og loks sérkennari.
Ég kynntist kennarastarfinu á
ótrúlega marga vegu. Ég fékk
að þroskast og dafna, gera mistök og læra af þeim. Samfara
því að ég fer að vinna byrja ég
að taka til mínu lífi og gera
upp við fortíðina. Ekki einungis eftir bílslysið og afleiðingar þess heldur frá A til Ö.“

Steig 12 spor
„Ég fór í gegnum tólf spora
kerfið. Ég gerði mér grein fyrir
því að ég hafði ekki stjórn á
lífi mínu og bæði var og er
vanmáttugur. Ég var til að
byrja með alveg vanmáttugur
gagnvart læknadópinu. Það
var númer eitt. Ég get ekki
stjórnað því hvernig öðrum
líður og hvað þeir hugsa. Ég
get haft áhrif á það en get ekki
stjórnað því. Að átta sig á
þessu tvennu var mjög mikilvægt: Vanmætti mínum og
stjórnleysi.
Þá fann ég minn æðri mátt.
Áður taldi ég mig trúa á Guð
þó ég væri bara ekki trúrækinn.
Til að ná heilsu þurfti ég að
finna minn æðri mátt á ný. Ég
þurfti að trúa og treysta þessum mætti fyrir sjálfum mér.
Trúa að hann geti gert mig
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á þessum tíma og bið þá afsökunar á því sem ég gerði
þeim. Ef eitthvað er sem ég
get gert til að bæta fyrir það sé
ég fús til þess. Allir sem þekkja
til þessa kerfis eiga sitt eina
stóra mál, erfiðara og verra en
öll önnur, sem því miður verður oft ástæða þess að viðkomandi hrökklast frá í ótta við að
horfast í augu við það.
Mitt stærsta mál var að ég
setti foreldra besta vinar míns
nánast á hausinn. Þau voru í
góðmennsku sinni að reyna
að hjálpa mér. Gengu í ábyrgðir fyrir mig. Lánið flæktist í
mörg ár og hlóð utan á sig
vöxtunum og varð að stórri
upphæð sem féll á þau. Þau
þurftu að ganga í gegnum helvíti út af þessu. Það var mitt
stærsta yfirbótarverkefni og er
enn í dag. Ég get aldrei bætt
fyrir gremju, tíma, orku eða
ótta en ég get reynt að bæta
þeim fjárhagsskaðann og er
að því í dag. Einnig gengur
bati minn út á það að hjálpa
öðrum sem hafa gengið í gegnum það sama og ég. Þeir eru
mjög margir og ég hafði enga
hugmynd um það. Það fer enginn einn í gegnum svona lagað.
Ég var leiddur í gegnum ferlið
af manneskju sem hafði farið í
gegnum það áður og það sama
gæti ég gert fyrir einhvern annan. Til dæmis ef svo færi að
þetta viðtal yrði til þess að
einhver fái von eða sjái leið út
sínum erfiðleikum, þá er það
frábært. Þó að það væri bara
einn.“

þegar ég varð fyrir áfalli í lífi
mínu. Þau stóðu hundrað prósent við bakið á mér og það
varð meðal annars til þess að
ég fór ekki út á galeiðuna aftur.
Leitaði ekki á náðir lyfja eða
fór á fyllirí. Ég hélt enn fastar
í trúna sem ég hafði öðlast. Ég
hafði fólk í kringum mig sem
var ávallt reiðubúið að hjálpa
mér. Þannig fór ég gegnum
áfallið eins og fólk fer í gegnum áföll. Það tók tíma og var
erfitt en það tók líka enda.
Endaði eins vel og það mögulega gat endað.“

mig ekki á því að þetta væri
spegilmynd mín. Ég stoppaði
og gáði betur og þetta var ég.
Breytingin var það mikil.“

Skokkið þróast í að vera hlaup
á næstu vikum sem urðu mánuðir og kílóin fuku af. Ég fór
bara rólega af stað, hafði skriflega áætlun og stóðst hana. Ég
ætlaði að ná mér niður í kjörþyngd.
Að auki sneri ég mataræðinu við. Öðruvísi er þetta ekki
hægt. Borða minna, hreyfa sig
meira, er það sem þetta snýst
um. Ég klippti í fyrstu út hvítan
sykur og minnkaði til muna
brauðmeti. Hætti að borða feitan mat og að drekka sætt gos.
Lét allt vera sem flokkaðist
undir nammi. Ég léttist hratt.
Þegar ég byrjaði að hlaupa
höfðu flestir önnur og betri
ráð handa mér. Þeir töldu að
fara út að hlaupa væri dæmt til
að mistakast. Ekki höfðu
margir trú á því að ég myndi
ná þeim árangri sem raunin
varð.
Ég hélt ótrauður áfram með
hvatningu góðra vina. Að
komast af erfiða vetur kennandi í Ölduselsskóla var oft
erfitt því ég dró langan skuldahala sem enn er verið að vinna
á og mun taka næstu áratugina.
Ef ekki hefði verið fyrir séra

„Frá því að ég hleyp fyrsta
maraþon mitt kenni ég fram
að áramótum í Ölduselsskóla.
Úr Reykjavík flyt ég í fyrsta
skipti á ævinni um áramótin
og segi upp í Ölduseli, sem
var afskaplega erfið og sár
ákvörðun, en tímabilið þarna
var eins og áður segir mjög
erfitt og viðkvæmt. Frá Reykjavík flyt ég á Ljósafoss í
Grímsnes- og Grafningshreppi
til kærustu minnar, Maríu
Hrannar Kristjánsdóttur, sem
er besta kona í heimi auk
mömmu og var að kenna í
Ljósafossskóla.
Við Maja kynntumst gegnum fjarnámið í Kennó og ég
elska hana Maju mína óendanlega mikið. Hún er ólýsanlega
frábær. Við trúlofuðum okkur
á aðfangadagskvöld 2003. Ég
fór á hnén fyrir framan móður
hennar og pabba eftir að allir
höfðu opnað pakkana sína og

Hallgrímur Sveinn ásamt dóttur sinni Hrefnu Maríu.
sem Jóhann Ingi Gunnarsson Bjarna Karlsson og fjölskyldu
íþróttasálfræðingur hélt fyrir- hans og Laugarneskirkju auk
lestur um það meðal annars framkvæmdastjórans Sigurhversu mikilvægt það sé að björns Þorkelssonar hefði ég
setja sér skrifleg markmið. Ég ekki lifað af harða vetur. Seljavar kominn í uppgjöf og í þeim kirkju á ég líka mikið að
hugleiðingum að gera eitthvað þakka. Óttar Guðmundsson
í mínum málum. Þarna var hlaupari og vinur gaf mér góð
komin sama uppgjöf og varð ráð. Ég á Árna Tómasi Ragntil þess að ég hætti lyfjaneysl- arssyni lækni í Reykjavík
unni. Ég þurfti að gefast upp óendanlega mikið að þakka
fyrir áti og offitu. Áður en ég og fjölda fólks sem studdi mig.
Ég hljóp af mér 35 kíló á
lenti í bílslysinu var ég að spila
handbolta, var í fínu formi að einu ári. 17. ágúst 2003 eða
vinna á leikskóla og á bílaverk- réttu ári eftir að ég byrjaði að
stæði föður míns. Ég hafði hlaupa var ég kominn úr 114
mikla orku og þráði hana aftur. kílóum niður í 79 kíló. Ég hljóp
Orð Jóhanns Inga um skrif- heilt Reykjavíkurmaraþon á 4
leg markmið, þess mæta klukkustundum og 17 mínútmanns sem ég á enn eftir að um án þess að stoppa. Ég grét
þakka og geri hér með opinber- af gleði, þetta var kraftaverk.
lega, þau límdust í hausinn á Annað kraftaverk í mínu lífi. Í
mér. Ég fór beint heim og raun og veru var það miklu
skrifaði hvernig ég skyldi fara meira en það. Ég þurfti sífellt
hægt og rólega út að hlaupa. að skerpa á markmiðunum. Ég
16. ágúst 2002 fer ég út að var búinn að ná þeirri þyngd
hlaupa í fyrsta sinn. Með brot- sem ég ætlaði mér og þurfti
inn hryggjarlið fer ég og silast því að setja mér hærri skrifleg
um götur Seljahverfisins í markmið. Fólk sem ég hafði
Breiðholti. Fer löturhægt af ekki hitt í nokkurn tíma þekkti
stað, er bara korter og kem mig ekki þegar ég mætti því á
móður og másandi heim. En götu. Vinir mínir og kunningjég held áfram og næsta dag ar hváðu þegar ég heilsaði
fer ég aðeins lengra. Í annarri þeim og trúðu því varla að
viku er ég farinn að hlaupa þetta væri ég. Sjálfur gekk ég
svolítið lengra og ögn hraðar. tvisvar framhjá spegli og áttaði

þá fannst alveg óvart einn lítill
pakki inn í jólatrénu og í honum var trúlofunarhringurinn.
Ég lenti á skeljunum og bað
hana auðmjúklega að giftast
mér með leyfi foreldra hennar.
Hún fór alveg hjá sér greyið
en sagði sem betur fer já.
Ég fékk þann heiður að
kenna aðeins í Ljósafossskóla
síðasta fulla starfsár skólans.
Þar fengum við hjónaleysin
að vinna með frábæru fólki á
borð við skólastjórahjónin sem
þar voru, Daða Ingimundarson
og Olgu Jóhannsdóttur, ásamt
dóttur þeirra Árnýju, sem eru
frábært vinafólk okkar og kært
í dag. Dásamlegt og gott fólk
þar á ferð!
Á Selfossi kynnist ég svo
hlaupahópnum Frískum Flóamönnum. Með þeim fékk ég
að þroskast og þróast sem
hlaupari. Þeir kenndu mér
mikið um hlaup. Til þessa
hafði ég hlaupið einn. Gildi
þess að hlaupa með öðrum er
mjög mikilvægt og gagnlegt.
Hlaupin með Frískum Flóamönnum urðu til þess að þegar
kom að næsta Reykjavíkurmaraþoni setti ég mér það
markmið að hlaupa undir fjórum klukkutímum, sem er
býsna stíft og kallar á stöðugt

Hljóp af sér
35 kg á einu ári
Þrátt fyrir að hann væri laus
við fíknina og kominn í gott
starf beið Hallgríms önnur barátta sem átti eftir að betrumbæta líf hans.
„Þegar ár án lyfja var liðið
leið mér mjög illa með holdafar mitt. Ég var akfeitur og
það var farið að hafa áhrif á
allt í lífi mínu. Ég var orðinn
114 kíló. Ég fór á endurmenntunarnámskeið í skólanum þar

Bónorð og maraþon

Fór ekki út á
galeiðuna aftur
„Það voru margar stórar
upplifanir og margt sem kom
mér spánskt fyrir sjónir í gegnum ferlið. Meðal annars var
það að trú og trúarbrögð eru
algjörlega sitt hvor hluturinn.
Við trúum á peninga, karlar
trúa á konur og við trúum á
völd. Það er trú, en trúarbrögð
eru allt annað. Kristin trú,
Búddatrú eða Íslam eða hvað
sem er. Það er það sem ég á
við með því að trúa á æðri
mátt en ekki innan ákveðinna
trúarbragða. Æðri máttur hefur
fengið svo neikvæða merkingu
í samfélaginu en er bara trú á
mátt sem er æðri þér. Það getur
verið hvað sem er. Hjá mörgum er það Guð í kristinni trú.
Þegar ég tala um guð er ég að
meina minn eigin æðri mátt.
Mikilvægt er að velja sér
sinn eiginn mátt og í raun og
veru nauðsynlegt í tilfellum
eins og mínu. Ég fer í gegnum
ferlið við að gera hreint í mínu
lífi og gengur vel. Mér er hjálpað. Mér eru gefin tækifæri og
ég læri af mistökum mínum
þegar ég geri þau. Starfsfólk
Ölduselsskóla, nemendur og
foreldrar og yfirmenn mínir
ásamt sporakerfinu komu mér
á legg. Komu mér inn í samfélagið á ný. Að vera innan
skólakerfisins og á meðal
barna eru mikil forréttindi.
Þakklæti mitt í garð þessa
fólks er svo mikið að það er
með ólíkindum. Ég á Ölduselsskóla og öllum sem tengjast
honum svo mikið að þakka.
Ég fór frá skólanum óvænt
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og frekar hratt meðaltempó.
Á hlaupamáli er það 5:39
tempó – mínútur á hvern kílómetra – alla 42,2 kílómetrana.
Ég hljóp eins og ég mögulega
gat og náði markmiðinu með
tímanum 3 klukkustundir og
58 mínútur. Ég er mjög stoltur
af þeim árangri. Ég varð fyrstur Íslendinga á aldrinum 20 til
30 ára til að ljúka hlaupinu
undir fjórum klukkutímum.
Að verðlaunum hlaut ég farandbikar til minningar um
Guðmund Karl Gíslason, sem
lést af slysförum í júní á árinu.
Hann var mikill og góður
hlaupari auk þess að vera öðlingspiltur. Og þó svo ég hafi
ekki þekkt hann persónulega,
þá höfðum við hlaupið nokkur
hlaup saman án þess að vita af
hvor öðrum. Án efa skipst á
nokkrum orðum. Merkilegt að
hugsa til þess.
Hvað sem því líður, þá er
þetta mikill heiður fyrir mig,
sem hef verið nær því að vera
dauður en lifandi eftir bílslys
og afleiðingar þess. Bikarinn
hef ég til varðveislu í ár og
ætla mér svo sannarlega að
vinna hann aftur að ári. Einnig
fékk ég flugfarseðil frá Icelandair til Evrópu með það ef
til vill í huga að hlaupa maraþon erlendis, sem væri stórkostlegt. Ég er þeim afskaplega þakklátur sem stóðu að
þessu og óska hlaupahópnum
sem hleypur frá Vesturbæjarlauginni í Reykjavík alls hins
besta.“

Þakklæti er
stórkostleg tilfining
„Ég ítreka hve þakklátur ég
er. Og ef ég finn ekki fyrir
þakklæti, þá er eitthvað að sem
þarf að skoða. Ég leita þá inn
á við og til míns æðri máttar
og finn yfirleitt fljótlega hver
lausnin er. Egóið í mér er komið til að trufla mig og mína.
Brestir mínir grassera en þá
tekur maður á þeim og kveður
þá niður með trú og trausti
eins og áður sagði. Þannig held
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ég hreinu borði. Nú bý ég í
Súðavík sem umsjónarkennari
fyrsta og annars bekkjar og er
í verkfalli sem stendur. Konan
mín kennir myndmennt og er
umsjónarkennari á unglingastigi. Einnig er ég útibússtjóri
Tónlistarskóla Ísafjarðar í
Súðavík. Hér setti ég upp
hljóðver og keypti inn tæki
fyrir skólann og sveitarfélagið.
Núna er hér fullbúið upptökustúdíó með fullbúnu trommusetti á sérsmíðuðum trommupalli. Hér eru græjur og hljóðfæri fyrir hvaða rokk-, poppeða klassíska grúppu sem er
og nú þegar hefur myndast
vísir að tveimur hljómsveitum
en þetta er allt erfitt sökum
verkfallsins. Ég kenni fimm
til sex nemendum á dag í tónlistarskólanum og er með um
55% nemenda grunnskólans í
námi þar.
Í Súðavík er mjög gott að
hlaupa. Ég hef lítillega tengst
hlaupahópnum Riddurum
Rósu á Ísafirði og hlaupið með
þeim. Þau eru víst að skipta
yfir á gönguskíðaæfingar sem
ég hef aldrei spreytt mig á.
Við skulum sjá hvað setur í
vetur“, segir Hallgrímur og
brosir.
„Við fengum fimm góð tilboð frá skólastjórum víðs vegar um landið og þrjú voru frá
skólum í um 80 kílómetra radíus frá Reykjavík. En tilboðið
frá Súðavík var hreinlega langbest. Við litum á það sem ævintýri að koma hingað, sem
það vissulega er nú þegar orðið. Fjárhagslegar forsendur
þess að við komum hingað
eru hins vegar brostnar með
verkfallinu en það ræður enginn við. Verkfallið kemur öllum illa og bitnar verst á börnunum. Þó að við getum kvartað
yfir því að vera langt frá fólkinu okkar, þá er það ekkert
miðað við það sem aðrir þurfa
að líða fyrir verkfallið. Þó að
ég styðji auðvitað kennara, þá
eru foreldrar og börnin í skelfilegri aðstöðu. Ég vona innilega
að þeir fari að semja og verk-

Hallgrímur Sveinn varð fyrstur Íslendinga á þrítugsaldri til að ljúka Reykjavíkurmaraþoninu og hlaut fyrir vikið farandbikar til minningar um Guðmund Karl Gíslason, hlaupara sem lést af slysförum í júní á þessu ári.
ig hefur sveitarstjórinn og fólk verið frábærar. Tónlistarskóli hryggjarlið og hálsliðirnir eru
fallinu að ljúka.
Anna Lind Ragnarsdóttir hans tekið okkur mjög vel. Í Ísafjarðar hefur líka reynst misfastir, þannig að í þeim
skólastjóri hefur verið okkur Súðavík er mjög gott fólk og okkur vel og stutt okkur. Sem brakar og er sárt. Flutningarnir
innan handar og reynst okkur okkur hefur fundist auðvelt að dæmi, þá hef ég fengið frjálsar hingað vestur fóru illa með
mjög vel eins og fleiri. Við komast inn í samfélagið. Okk- hendur með uppsetningu á mig líkamlega þar sem ég
höfum fundið okkur dálítið ein ur finnst við vera mjög vel- hljóðverinu og til kaupa á beitti mér of mikið við burð
eftir að verkfallið skall á. Einn- komin og móttökurnar hafa tækjum fyrir útibúið og hljóð- og fleira, þvert gegn betri vitfærum. Mér var veitt mikið und. Það hefur kostað miklar
traust og fyrir það er ég mjög kvalir undanfarna tvo mánuði
þakklátur. Bara verst með en með góðri hjálp og trú hefur
þetta verkfall. Það hefur vissu- það jafnað sig nánast að fullu.
En almennt séð er ég þakklega haft neikvæð áhrif á starfsemi Tónlistarskólans og úti- látur fyrir hvern dag og brosi
búsins. En hér fer kennsla fram framan í heiminn kvalalaus
alla virka daga og mætingin eða því sem næst alltaf. Hlauphefur verið mjög góð miðað in hafa einhvern veginn hlíft
við það sem maður hefur heyrt þessum meiðslum mínum og
annars staðar frá, meðal annars hjálpað til á einhvern óskiljanlegan hátt. Ég mun svo sannarúr Reykjavík.
Í Súðavík þekkja allir alla lega halda þeim áfram og
og tengjast með einum eða sækja sigur í heilu maraþoni
öðrum hætti. Það hefur komið að ári. Ég ætla að vinna sama
mér mjög á óvart hversu mikið bikar og utanlandsferð og ég
allir venslast, tengjast, þekkj- var að vinna nú um daginn. En
ast og vita hverjir af öðrum. það eru minnstu hlutir sem
Sem er bara fyndið og gott geta kallað fram kvalaköst.
mál. Ólíkt því sem ég er vanur. Eins og til dæmis uppvask. Þó
Í Reykjavík fer ég út í búð án að ég hafi ekkert á móti því og
þess að eiga eitt einasta orð er nú talinn til snyrtilegri
við neinn og þekki sennilegast manna held ég bara, þá er þar
engan þar. Hér er þessu þver- einhver líkamsbeiting sem ég
öfugt farið og maður kemst þoli illa. Suma daga er ég verri
með herkjum í gegnum búðina en aðra en ég hef lært að lifa
og skammirnar í Óskari sem með þessu. Ég reyki ekki,
er meinlausasti húðskammari drekk ekki og tek ekki lyf.
sem ég þekki og mikill öðling- Fyrir það að geta lifað lífinu
hreinn og beinn er ég óendanur.“
– Ertu kvalalaus í dag?
lega þakklátur.“
„Ég er ekki alveg svo hepp– thelma@bb.is
inn. Ég er enn með skaddaðan
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Sveitarstjóri Súðavíkur um athugasemdir umboðsmanns

Ósáttur við að ekki var leitað
skýringa hreppsnefndar

Súðavík.
Ómar Már Jónsson sveitarstjóri Súðvíkurhrepps segir
það sérkennilegt að umboðsmaður Alþingis skuli ekki hafa
kallað eftir sjónarmiðum

Súðavíkurhrepps vegna umfjöllunar um úthlutun hreppsins á byggðakvóta.
Í áliti umboðsmanns segir
að sú ákvörðun sjávarútvegs-

ráðuneytisins að fallast á tillögur hreppsnefndar Súðavíkurhrepps um úthlutun
byggðakvóta til tveggja skipa
hafi ekki verið í samræmi við

þær reglur er settar höfðu verið
við úthlutunina.
Um byggðakvótann sóttu
þrjú skip og samþykkti hreppsnefndin að skipta þeim á milli
tveggja skipa. Það þriðja fékk
ekki úthlutun þar sem það var
ekki talið uppfylla þær reglur
sem settar voru vegna úthlutunarinnar.
Umboðsmaður Alþingis
segir í áliti sínu að ekkert
þessara þriggja skipa hafi
uppfyllt reglurnar og því hafi
ráðuneytinu borið að skipta
aflaheimildunum á milli þeirra
skipa sem gerð voru út frá
Súðavík þegar kvótanum var
úthlutað.
Ómar segir það einkennilegt
að embætti umboðsmanns
Alþingis hafi ekki leitað eftir
sjónarmiðum Súðavíkurhrepps í málinu. Hann segir
það hinsvegar grundvallaratriði að ekki hafi verið brotinn
réttur á því skipi sem enga
úthlutun hafi fengið. Ákvörðun um að úthluta því skipi
ekki kvóta hafi því verið rétt.
Um úthlutun til hinna skip-

Hjálmar Árnason um mótmæli framsóknarfélaga

„Hlustum á fólk“
Hjálmar Árnason formaður
þingflokks Framsóknarflokksins vill aðspurður lítið tjá sig
um samþykktir flokksfélaga í
Norðvesturkjördæmi sem eitt
af öðru hafa undanfarna daga
mótmælt því að Kristinn H.
Gunnarsson þingmaður haldi
ekki sætum sínum í fastanefndum þingsins.
Aðspurður hvort að þær
samþykktir sem borist hafa að
undanförnu frá flokksfélögum
bendi ekki til þess að málið
hafi ekki verið eins vel undirbúið og látið var í skína á
sínum tíma segir Hjálmar að
það verði hver og einn að meta
fyrir sig. „Hið endanlega
ákvörðunarvald var í höndum
þingflokksins og það var hann
sem tók sína ákvörðun“.
Aðspurður hvort þessar
samþykktir flokksfélaga væru
ekki mikið vantraust á þingflokkinn sagði Hjálmar: „Ég
geymi það hjá mér hvernig ég
lít á það mál og vil ekki tjá
mig meira um það“.
Aðspurður með hvaða hætti
þingflokkurinn myndi bregðast við áskorunum flokksfélaga um að endurskoða umrædda ákvörðun þingflokksins
sagði Hjálmar: „Við hlustum
á fólk en að öðru leyti vil ég
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ekki ræða þetta mál“.
Eins og áður segir hafa mörg
félög framsóknarmanna á
Vestfjörðum og á Snæfellsnesi
samþykkt ályktanir þar sem
mótmælt er þeirri ákvörðun
þingflokks Framsóknarflokksins að útiloka Kristin frá setu í
þingnefndum á vegum þingflokksins.
Flestar eru ályktanirnar
mjög harðorðar þegar haft er í
huga að þarna eru flokksfélög
að álykta um störf síns eigin
þingflokks. Meðal þess sem
félögin hafa nefnt er að með
samþykkt þingflokksins hafi
verið vegið að lýðræði í
flokknum, skert hafi verið
vægi flokksmanna og kjósenda og að ákvörðunin sé
mannréttindabrot gagnvart
Kristni og kjósendum flokksins. Þá er einnig nefnt að samþykkt þingflokksins sé atlaga
að landsbyggðinni.
Þá er í nokkrum tilvikum
þingflokkurinn krafinn tafarlausra skýringa á þessari
ákvörðun og jafnframt skorað
á hann að endurskoða ákvörðun sína. Jafnfram er í flestum
þessara samþykkta lýst yfir
fullum stuðningi við málflutning Kristins H. Gunnarssonar
og sagt að hans málflutningur
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hafi verið í góðu samræmi við
almennan vilja flokksmanna í
öllum meginmálum.
Aðspurður í viðtali við vefinn þann 29.september sagði
Hjálmar Árnason formaður
þingflokks Framsóknarflokksins að svo sársaukafull ákvörðun og að útiloka þingmann frá
setu í nefndum á vegum
þingflokksins væri ekki tekin
nema að vandlega athuguðu
máli. Þegar Hjálmar var spurður að því hvort þessi ákvörðun
hafi verið tekin í samráði og
með stuðningi flokksmanna í
kjördæmi Kristins vildi hann
ekki svara því að öðru leyti en
því að mál þetta hafi verið vel
undirbúið.
Í viðtali við Magnús Ólafsson formann Kjördæmissambands Framsóknarmanna í
Norðvesturkjördæmi kom
fram þennan sama dag að
ekkert samráð hefði verið haft
við hann vegna þessarar
ákvörðunar þingflokksins en
að hann hefði verið látinn vita
skömmu fyrir fund þingflokksins hvað til stæði.
Ekki náðist í Magnús Stefánsson varaformann þingflokks Framsóknarflokksins
og þingmann Norðvesturkjördæmis.
– hj@bb.is

12.4.2017, 10:46

anna tveggja sagði Ómar að
hreppsnefndin hafi vitað að
ekki var formlega búið að skrá
skipin í Súðavík af ýmsum
tæknilegum ástæðum.
„Þessir bátar höfðu hins
vegar um skeið verið gerðir út
frá Súðavík og eigandi þeirra
var hér búsettur. Hreppsnefnd
vissi að til stæði að skrá skipin
í Súðavík og þar eru þau skráð
í dag. Það hefur því staðið það
sem til stóð á þeim tíma og að
því leyti var úthlutun okkar
rétt. Hins vegar uppfylltum við
ekki nákvæmlega öll tæknileg
atriði og það munum við taka
til athugunar í framtíðinni.
Úthlutun veiðiheimilda verður
aldrei hávaðalaus. Það má
hinsvegar ekki koma í veg fyrir
þann möguleika að koma
byggðarlögum til aðstoðar
vegna skerðinga í veiðiheimildum. Við vonum svo
sannarlega að byggðakvóta
verði áfram úthlutað. Megin
málið er að við þessa úthlutun
var ekki brotið á rétti neins er
um kvótann sóttu“, segir Ómar
Már Jónsson.
– hj@bb.is

Smáauglýsingar
Óska eftir ræstingum eða annarri
aukavinnu virka daga og/eða um
helgar. Uppl. í síma 847 3049.
Til sölu er raðhúsið Hafraholt 10
á Ísafirði. Húsið er endaraðhús,
167fm að stærð með innb.
bílskúr. Uppl. í síma 456 4681.
Til sölu er Opel Vectra, sjálfsk.
árgerð 1998, ekinn 95 þúsund
km. Góður bíll og gott verð.
Uppl. í síma 456 4181.
Til sölu eða leigu 3ja herb íbúð í
Pólgötu 6. Söluverð um 4 m kr.
og leiguverð 32 þúsund á
mánuði.Uppl í síma 849 2341.
Sveinbjörg. 848 0876. Jóhann.
Óska eftir ódýru, góðu rúmi.
Stærð 140X200. Uppl. í síma
848-4313.
MMC Lancer ´94 til sölu. Uppl.
í síma 861 8980.
Vestfirðingar. Ef þið þurfið að
fara til Reykjavíkur höfum við
góða íbúð í 101 handa ykkur.
Uppl. í síma 554 6396 og 487
8944.
Amma óskast. Óska eftir góðri
ömmu á Ísafirði til að passa mig
einn og einn dag í viku. Uppl. í
síma 867 2694.
Sá sem tók skófluna við húsið hjá
Dísu Alberts að Sundstræti 33,
skili henni aftur á sama stað.
Óska eftir að kaupa notaðan
ferðanuddbekk fyrir lítið verð.
Uppl. í síma 847 3050.
Til sölu er barnarúm úr tré, 76 x
176 cm. Dýna fylgir.Verð kr.
6.000 - Uppl. í síma 840 4008.

Gerist
áskrifendur
í síma
456 4560
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Smáauglýsingar

Kúbukvöld í Edinborgarhúsinu tókst með miklum ágætum

Til sölu eru lítið notuð Power
King+ vetrardekk, P235/70
R16, á góðu verði. Upplýsingar
í síma 892 5789.
Til sölu er vagga með himnasæng,
dýnu og sængurveri. Einnig Graco
bílstóll með standi í bílinn og
Graco kerra. Upplýsingar í síma
456 5789.

Maður kom í manns stað

Til sölu er húseignin Hafraholt
10 sem er 144m² endaraðhús
auk innbyggðs bílskúrs. Upplýsingar í síma 456 4681.
Íbúð til sölu: Þriggja herbergja
íbúð til sölu, engin útborgun,
bara taka við láni hjá íbúðalánasjóði. Uppl. í síma 8469906.
Atvinna. Okkur bráðvantar dagmömmur í Bolungarvík. Framtíðarstarf fyrir 1 – 2 manneskjur.
Ágætar tekjur. Mögul. að útvega
húsnæði fyrir starfsemina. Uppl.
í 456 7292 og 456 7305. Foreldrar ungra barna í Bolungarvík.
Til sölu þrjú 31” nagladekk.
Tilboð óskast. Uppl. í síma 846
0793.
Til sölu er Skidoo MXZ vélsleði
árg. ’98, ekinn 3þús. mílur. Verð
300.000 kr. Uppl. í síma 846
0793.
Erum að flytja frá Danmörku og
óskum eftir einbýli eða íbúð með
sér inngangi á leigu á Ísafirði frá
áramótum eða fyrr. Uppl. í síma
0045 7560 1214.
Halló Ísfirðingar - gamlir og nýir
LL félagar! Samveru - rabb og
starfsfundir verða framvegis í
Edinborgarhúsinu annað hvert
fimmtud.kv. Byrjum annað kvöld
4. nóv. kl. 8. ALLIR VELKOMNIR — Heitt á könn-unni.
Við getum öll haft áhrif! Stjórnin
Til sölu Subary Impreza 4x4 árg.
'97 lítið ekinn og góður bíll.
Sumar- og vetrardekk fylgja.
Uppl. í síma 897 6707

BT

Til sölu er Subaru Forrester
nýskráður í des. '97, ekinn
86.000km. Bifreiðin er á nagladekkjum og álfelgur með sumardekkjum fylgja, einnig laus
dráttarkúla. Bifreiðin er sérstaklega vel með farin og í góðu
ástandi.Uppl. í síma 896 3697.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að
Urðarvegi 78. Sér inngangur.
Uppl. í 456 3928 og 456 4323
Kökubasar verður haldinn í
Neista föstud. 5. nóv til styrktar
3. bekk MÍ. Kaffisala kl. 3.
Til sölu eða leigu 792 fm hesthús
að Kirkjubóli 3 í Engidal. Nokkrir
lausir básar. Uppl. í síma 897
4173 eða 892 0660.
Tökum að okkur ýmis verk fyrir
fyrirtæki og einstaklinga gegn
lágri greiðslu, t.d. blaðaburður
o.fl. 3.bekkur MÍ. Auður 865
7239 og Tinna 868 3120.
Til leigu 107 fm íbúð. Uppl. í
síma 456 4244 eða 892 7911.

Kúbukvöld var haldið í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á laugardag. Matur, músík og dans
voru notuð til að skapa kúbverska stemmningu og tókst vel til, að sögn Margrétar
Gunnarsdóttur hjá Menningarmiðstöðinni Edinborg.
„Þær Jóhanna Þórhallsdóttir söngkona og Aðalheiður Þorsteinsdóttir píanóleikari komust
að vísu ekki þar sem flugvél þeirra þurfti að snúa við vegna veðurs. Jón Páll Bjarnason og
Vilberg Vilbergsson komu í þeirra stað og þó þeir hafi engan tíma fengið til að æfa, stóðu
þeir sig eins og hetjur“, segir Margrét.
Aðrir tónlistarmenn sem komu fram um kvöldið voru trymbillinn Matthías Hemstock og
bassaleikarinn Tómas R. Einarsson, en sá síðarnefndi þykir fróður um sögu Kúbu og
miðlaði hann þekkingu sinni til viðstaddra. Þá eldaði Ibis Cutino ljúffenga rétti frá
heimalandi sínu.
Fullt hús var í Edinborg og komust færri að en vildu. „Við verðum með svona þjóðakvöld
á hverju ári. Næst verður Pólland tekið fyrir, en þá verðum við í stóra salnum á neðri
hæðinni“, segir Margrét Gunnarsdóttir.
Meðfylgjandi myndir tók Þorsteinn J. Tómasson.
halfdan@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Of mörg og smá sveitarfélög
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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Verkfall grunnskólakennara hefur dregið athyglina að því að núverandi skipan
sveitarstjórnarmála er úr öllum takti við nútímann og þær aðferðir sem beitt er við
stjórnun, bæði fyrirtækja og opinberra stofnana. Mikil tregða virðist þó ríkja þegar
kemur að hugmyndum þess efnis að stokka upp, sem löngu er tímabært. Í Danmörku,
okkar gamla konungsríki, er nú stefnt að fækkun sveitarfélaga í 35 með lagasetningu.
Þau munu reyndar vera heldur fleiri nú en á á Íslandi. Hér eru þau rúmlega 100 eftir
síðustu sameiningu eystra. Íbúar Íslands eru ríflega 290 þúsund, en Danmerkur 6
milljónir eða þar um bil. Allir hljóta að sjá að þar er mikill munur á. Allt íslenska
ríkið hefur á að skipa ríflega meðaltals íbúafjölda sveitarfélga í Danmörku að breytingu lokinni. Það er löngu orðið tímabært að breyta þessu ástandi, sem kostar of
mikið fé í stjórnsýslu, sem ýmist er gagnslaus að stórum hluta eða ekki skilvirk svo
neinu nemi.
Mörgum kann að finnast alhæft sé um sveitarstjórnarstigið. Það gæti verið en
sannleikurinn hrópar samt á alla sem kynnt hafa sér nútíma stjórnunarhætti. Lítil
sveitarfélög með fáa íbúa halda uppi skrifstofu, sem kostar sitt en hefur eðli máls
samkvæmt ekki tök á koma við sérhæfingu sem er nauðsynleg í flókinni tilveru nútímafólks. Í hinni að mörgu leyti steingeldu umræðu um kennaraverkfallið, sem
alltaf hefur farið út á aðrar brautir en að ræða verkfallið sjálft og hvers vegna kennarar í nútímasamfélagi, sem stærir sig af menntun í hæsta flokki, hvað svo sem það
þýðir í raun, fóru í verkfall, draga kennarar athyglina frá sjálfum sér að samskiptum
ríkis og sveitarfélaga. Einhverjum hefði þá fundist eðlilegt að þessi vel upplýsti

hópur íslensks þjóðfélags myndi þá víkja umræðunni að því meini sem þeir velta
á tungunni en segja aldrei upphátt. Það mein er fólgið í ólíkum sveitarfélögum, sem
búa við mismunandi aðstæður og eru sum alltof fámenn. Hvað eiga Grímsey og
Reykjavík sameiginlegt? Að vera sveitarfélög, en lítið meira. Annað er með yfir
100 þúsund íbúa, nánar til tekið 113 þúsund, en hitt með nálægt 100 íbúa og er við
heimskautsbaug og býr við tiltölulega erfiðar samgöngur, sigla þarf eða fljúga. Í
Reykjavík er allt til alls Annað er uppi á teningnum í Grímsey.
Nú er rætt um sameiningu sveitarfélaga. Hún er bráðnauðsynleg, einkum landsbyggðinni ætli menn sér að hún lifi af. Akureyri og Eyjafjörður er í raun eina svæðið utan suðvesturhornsins sem á sér lífsvon. Þar eru íbúar nægilega margir til að
mynda byggðarkjarna. Samt þarf markvissar aðgerðir af hálfu ríkisstjórnar til þess
að ýta undir þróun byggðarinnar. Það kostar sitt, en flestir telja fórnarkostnaðinn
þess virði. Samt þrást íbúar í Eyjafirði við að viðurkenna þessa forgjöf og sameina
sveitarfélögin við fjörðinn. Kannski er þar þörf lagasetningar. Eru stjórnvöld ef til
vill á villigötum með því að leggja tillögur undir íbúa um sameiningu? Íslendingar
verða að horfast í augu við það að sú hreppaskipan sem gilti um aldir þjónar ekki
íbúum landsins í dag. Von Austfirðinga liggur í stóriðjunni, en þar eru sveitarfélög
að sameinast. Annars staðar nota menn bolvísku aðferðina og segja við getum vel
verið sjálfstæðir ef ríkið borgar okkur meira. Aðrir eiga að borga. Það vantar frumkvæði heimamanna að sameiningu ella verður Alþingi að taka af skarið og nota
dönsku leiðina. Þá væri unnt að ná fram hagræðingu í skólahaldi og betri launum.

12.4.2017, 10:46
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Bensínstöð Orkunnar opnuð í Súðavík
Bensínorkan ehf. mun að öllum líkindum opna
bensínstöð undir nafni Orkunnar í Súðavík í dag.
Framkvæmdastjóri félagsins segir það á leið til
Ísafjarðar en lengra hafi menn ekki komist í þessum
áfanga. Hann segir opnunina svar við þeirri ákvörðun
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar að veita félaginu ekki lóð
á Ísafirði.
Bensínorkan ehf. hefur tekið yfir rekstur bensínstöðvar Skeljungs í Súðavík og hyggst opna þar
bensínstöð undir merki Orkunnar á næstu dögum.
Gunnar Skaptason framkvæmdastjóri Bensínorkunnar
ehf. segir það hafa verið ætlun félagsins að koma með
sinn rekstur vestur.
„Eins og allir vita sóttum við um lóð á Ísafirði en
fengum ekki. Við vildum ekki gefast upp og gripum því
til þessa ráðs. Með því að opna í Súðavík viljum við
með táknrænum hætti segja neytendum að við erum á
leið vestur og munum á endanum opna stöð á Ísafirði
þó að það verði ekki að þessu sinni. Við gefumst ekki

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðvestan 8-15 m/s
norðaustanlands, en
annars hægari breytileg
átt. Él um landið norðanvert, en annars úrkomulítið. Frostlaust sunnanog vestanlands, en
annars 0 til 5 stiga frost.
Horfur á föstudag:
Hvöss suðaustanátt og
rigning vestantil, en mun
hægari og yfirleitt þurrt
austantil. Hlýnandi veður.
Horfur á laugardag
og sunnudag:
Stíf vestlæg átt og
rigning eða skúrir, en
yfirleitt bjartviðri á
austurhluta landsins.
Hiti 3 til 10 stig.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Messa 7. nóvember kl.
11:00. Kirkjuskóli á sama
tíma. Sóknarprestur.

Spurningin
Hvernig telur þú að
bensínverð þróist á
Ísafirði með innkomu
Atlantsolíu á
markaðinn?
Alls svöruðu 666.
Það lækkar
sögðu 557 eða 84%
Það hækkar
sögðu 35 eða 5%
Stendur í stað sögðu
74 eða 11%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Breytingar á
heimavist MÍ
Ríkiskaup hafa samið við
Ágúst og Flosa ehf. um
breytingar á einni álmu
heimavistar Menntaskólans
á Ísafirði á grundvelli tilboðs
fyrirtækisins í verkið að upphæð rúmar 16,2 milljónir
króna.
Álman sem um ræðir er
um 270 fermetrar að stærð.
Breyta skal 12 nemendaherbergjum og sameiginlegum snyrtingum í 10 herbergi með snyrtingu fyrir
hvert þeirra. Þessum breytingum fylgja rif, brottnám
og sögun veggja, uppsetning nýrra gipsplötuveggja
og hurða auk dúklagnar
veggja og gólfa, málun
veggja, lofta og glugga og
breytingar vatns-, frárennslis-, hita-, og loftræsislagna,
ásamt raforkuvirki.
– hj@bb.is

Píanóstillingar

Er væntanlegur vestur á næstu dögum til
að stilla píanó.
Davíð S. Ólafsson, sími: 893 7181 eða
netfang: dso@simnet.is

Atvinna
Starfskraftur óskast í Krílið Sindragötu 6.
Vinnutími frá kl. 12-17 alla virka daga. Ekki
yngri en 20 ára. Þarf að hafa reynslu af afgreiðslustörfum.
Upplýsingar gefur Margrét í símum 456
3556 og 456 3963.

Nöfn umsækjenda
fást ekki opinberuð
Eins og komið hefur
fram í fréttum sóttu nítján
manns um umsýslu- og
skrifstofustarf hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar
ehf. en umsóknarfrestur
rann út þann 20. október.
Gísli Jón Hjaltason framkvæmdastjóri félagsins
hefur synjað beiðni bb.is
um lista yfir nöfn umsækjenda. Hann segir að þar
sem um hlutafélag sé að
ræða sé ekki skylt að gefa

kl. 22:30

Ódrepandi (Unbreakable)
Bandarísk spennumynd frá
2000 um mann sem lifir af
lestarslys og kemst í framhaldi
af því að furðulegum
staðreyndum um sjálfan sig.
Leikstjóri er M. Night
Shyamalan og meðal leikenda
eru Bruce Willis, Samuel L. Jackson og Robin Wright Penn.
Kvikmyndaskoðun telur myndina ekki hæfa fólki yngra en
16 ára.
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Bensínstöðin í Súðavík.

Starfsumsóknir hjá Fasteignum Ísafjarðarbæjar

> RÚV: 6. nóvember
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upp í því að bjóða fólki ódýrt bensín þrátt fyrir að
bæjarfulltrúar hafi lagt stein í götu okkar.“
Aðspurður vill Gunnar ekki gefa upp væntanlegt
bensínverð. „Nú er það samkeppnin sem gildir og því
vil ég ekki gefa neitt upp um hugsanlegt verð en ég
lofa því að neytendur verða ekki vonsviknir með
verðið. Við höfum ávallt verið lægstir og verðum það
áfram.“
Í síðustu viku lýsti Gunnar yfir mikilli óánægju með
afgreiðslu bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á lóðaumsókn
fyrirtækisins. Aðspurður hvort í opnun stöðvarinnar í
Súðavík felist ákveðin mótmæli við þeirri afgreiðslu
segir Gunnar svo vera. „Eins og ég sagði áðan þá erum
við á leið vestur en lengra komumst við ekki í þessum
áfanga. Við látum hvorki stjórnmálamenn né hin
olíufélögin stöðva okkur í því að bjóða neytendum lágt
bensínverð. Því veit ég að neytendur munu taka okkur
vel þrátt fyrir að fyrst um sinn þurfi menn að taka á sig
krók til þess að tryggja sér lægra verð.“
– hj@bb.is

nöfn umsækjenda upp líkt
og þegar um opinber
störf er að ræða. Hann
segir að nú sé verið að
skoða og meta umsóknir
og málið verði tekið fyrir í
stjórn félagsins um eða
eftir helgi.
Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf. er fyrirtæki að
fullu í eigu Ísafjarðarbæjar
og segir Gísli Jón að sú
staðreynd breyti engu í
málinu. Félagið muni

halda trúnað við umsækjendur nema þeir kjósi
sjálfir annað.
Mannaráðningar hjá
Ísafjarðarbæ voru mikið í
fréttum fyrr á þessu ári í
kjölfar ráðningar í stöðu
gjaldkera á skrifstofum
bæjarins. Við umfjöllun
fjölmiðla kom í ljós að sá
sem til starfans var ráðinn
hafði aldrei unnið á
skrifstofu og dró hann
umsókn sína til baka í

> Stöð 2: 6. nóvember

kl. 23:20

Í sérflokki (A League of Their Own)

kjölfarið. Starfið var því
næst auglýst að nýju. Í
framhaldinu fór fram
rannsókn á ráðningarferlinu hjá Ísafjarðarbæ.
Leiddi sú rannsókn í ljós

að margt fór úrskeiðis í
ráðningarferlinu. Í
framhaldinu voru settar
reglur um ráðningar
starfsmanna bæjarins.
– hj@bb.is

> Skjár 1: 5. nóvember

kl. 21:45

Accidental Tourist
Dramatísk kvikmynd um
nýfráskilinn karlmann sem
kynnist konu sem opnar augu
hans fyrir umheiminum. En
þegar fyrrverandi eiginkonan
vill gera aðra tilraun með
hjónabandið stendur hann
frammi fyrir erfiðri ákvörðun. Með aðalhlutverk fara
William Hurt, Kathleen Turner og Geena Davis sem hlaut
óskarsverðlun fyrir hlutverk sitt í myndinni

Fyrst kvennadeildin í
hafnarbolta var stofnuð
árið 1943 og þótti
mörgum aðhlátursefni.
Stelpurnar unnu þó á og
sýndu og sönnuðu að
þær voru engu síðri en
karlarnir. Aðalhlutverk: Madonna, Tom Hanks.
Leikstjóri: Penny Marshall.
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Verk-Vest styrkti kennara

Sjá ekki eftir fénu
Pétur Sigurðsson formaður Verkalýðsfélags
Vestfjarða færði grunnskólakennurum eina miljón
króna í verkfallssjóð þeirra í verkfallsmiðstöð kennara í
Borgartúni í Reykjavík á fimmtudag.
„Ber er hver að baki nema sér bróður eigi,“ sagði
Pétur í ávarpi í verkfallsmiðstöðinni. „Þegar verkafólk á
Vestfjörðum átti í harðvítugri verkfallsbaráttu árið
1997 var KÍ fyrst utanaðkomandi aðila til að leggja
okkur fjárhagslega hjálparhönd. Það opnaði augu
annarra sem fylgdu í kjölfarið.“
Í ljósi þess að verkfalli hafi verið frestað og
hugsanlegar sættir í sjónmáli segir Helgi Ólafsson
varaformaður Verk-Vest þar á bæ sjái menn ekki á eftir
peningunum. „Verkfallið hefur verið kennurum dýrt
og við stöndum við bakið á þeim“, segir Helgi.

– thelma@bb.is

Rafvirkjar!
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða
rafvirkja í rafveituflokk Orkubúsins.
Starfið felst í alhliða fagstörfum við
orkuveitukerfi Orkubúsins, varðandi
rekstur þeirra, viðhald og nýframkvæmdir.
Vinnusvæði vinnuflokksins er Ísafjarðarbær, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur.
Aðsetur vinnuflokksins er á Ísafirði.
Umsóknir um starfið, sendist Orkubúi
Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafirði, fyrir
12. nóvember n.k.
Upplýsingar um starfið gefur Skúli Skúlason verkstjóri, í síma 450-3202. Upplýsingar um Orkubú Vestfjarða, má finna á
vefsíðum fyrirtækisins http://www.ov.is/
ORKUBÚ
VESTFJARÐA HF

Þrjár stúlkur söfnuðu
1.200 krónum fyrir
Rauða krossinn
Þrjár ungar stúlkur héldu
tombólu á Ísafirði í sumar
og söfnuðu 1.200 krónum
fyrir Rauða krossinn.
Stúlkurnar heita Sólveig
María Aspelund, Sonja
Júlíusdóttir og Hafrún
Jakobsdóttir. Afhendu þær
Bryndísi Friðgeirsdóttur
svæðisfulltrúa Rauða kross
Íslands á Vestfjörðum féð í
ágúst.
thelma@bb.is

Lína Þóra Gestsdóttir
Fjarðargötu 64, Þingeyri

sem lést 25. október á Fjórðungssjúkrahúsi Ísafjarðar, verður
jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 6. nóvember kl. 14.00
Ásgeir H. Kristinsson Julie Kristinsson
Ingibjörg L. Kristinsdóttir Per Kristinsson
Ásta G. Kristinsdóttir Friðbert J. Kristjánsson
Kristinn Þ. Kristinsson Hafrún E. Gestsdóttir
Páll Þ. Kristinsson Ólafía Halldórsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hundar
Amerískir Cocker-Spaniel hvolpar til sölu.
Einlitir brúnir og svartir. Ættbókarfærðir hjá
HRFÍ.
Uppl. í síma 893 5566.
> Stöð 2: 6. nóvember

Kjúklingur
frá Austurlöndum

Hrollvekjandi spennumynd. Úti
geisar stormur en gestirnir á
gistihúsinu hrósa happi því þeir
telja
sig
óhulta
fyrir
veðurofsanum. Gleðin er samt
skammvinn því fljótt fækkar í
hópnum. Um leið rennur upp
fyrir viðstöddum að morðingi sé á ferð. Loftið er lævi blandið
en enginn veit hver verður næstur. Aðalhlutverk: John Cusack,
Ray Liotta, Amanda Peet. Leikstjóri: James Mangold.
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1 kjúklingur
3 msk matarolía
3 msk sérrí
3 msk kínversk sojasósa
2 hvítlauksrif
1 stór laukur
1 rauð paprika
Skolið og þerrið kjúklinginn og hlutið í sundur í 8
stykki. Setjið matarolíu,
sérrí, sojasósa og pressuð
eða fínsöxuð hvítlauksrif á
pönnu og hitið að suðu.
Sjóðið kjúklingabitana í
leginum í 10 mínútur á

Tilkynnt var um bílveltu á
Dynjandisheiði kl. 17:36 á
laugardag. Tilkynningin var
í fyrstu mjög óljós. Var því
gripið til víðtækari aðgerða
en venja er. Lögregla, sjúkralið og læknir fóru frá Ísafirði
og var neyðarlínan beðin
um að kalla á aðstoð frá Patreksfirði. Síðar kom í ljós að
meiðsli voru ekki mikil og að
slysið varð í umdæmi lög-

Sýn:
Laugardagur 6. nóv.:
Kl. 02:00 – Hnefaleikar:
Kostya Tszyu – Sharmba
Mitchell
Canal+ Norge:
Laugardagur 6. nóv.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Aston Villa – Portsmouth
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Birmingham
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Reggina – Juventus
Sunnudagur 7. nóv.:
Kl. 16:00– Enski boltinn:
Man. Utd. – Man. City
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Ac Milan – Roma

Verkfallið

Kennarar
færa VerkVest þakkir
hvorri hlið. Takið þá svo af og
setjið á eldfast mót og látið í
200 gráðu heitan ofn. Haldið
steikarleginum heitum og látið
niðursneiddan laukinn og
paprikuna mýkjast upp í honum í nokkrar mínútur og setjið
síðan yfir kjúklingabitana.
Stráið örlitlu salti yfir. Setjið
lok eða álpappír yfir fatið og
bakið kjúklinginn í 40 mínútur
eða þar til þeir eru soðnir vel í
gegn. Nota má blaðlauk í stað
lauks og græna papriku í stað
rauðrar eða bæði græna og
rauða.

Krydd-grjón
3 msk matarolía
½ saxaður laukur
1 bolli vatn
1 stór teningur kjúklingakraftur
1 dós niðursoðnir tómatar (400 g)

½ msk timjan
1 msk söxuð steinselja
1 lárviðarlauf
Hitið olíuna í potti og
látið saxaðan laukinn mýkjast upp í heitri feitinni í
stutta stund. Bætið næst
grjónunum út í og steikið
með lauknum þar til þau
hafa fengið hvítan lit. Setjið
vatn, tómatana með vökvanum úr dósinni, kjúklingakraft timjan, steinselja og
lárviðarlauf brotið í tvennt
í pottinn með grjónunum.
Setjið lok á pottinn og
sjóðið við vægan hita í 15
mínútur. Fjarlægið lárviðarlaufið og berið strax fram.
Ég skora á Þórdísi Jónu
Jakobsdóttur á Ísafirði að
hrista það besta fram úr
ermunum.

Bílvelta á Dynjandisheiði

kl. 21:45

Einkenni (Identity)

Sólveig María Aspelund, Sonja Júlíusdóttir og Hafrún
Jakobsdóttir.

er Jóndís Sigurrós Einarsdóttir á Ísafirði

Kjúklingur frá
Austurlöndum

Skjár 1:
Laugardagur 6. nóv.:
Kl. 12:40 – Enski boltinn:
Aston Villa – Portsmouth
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Liverpool – Birmingham
Kl. 17:10 – Enski boltinn:
Crystal Palace – Arsenal
Sunnudagur 7. nóv.:
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Middlesbroug – Bolton
Kl. 16:00– Enski boltinn:
Man. Utd. – Man. City

Sælkeri vikunnar

Sælkeri vikunnar býður
upp á bragðgóðan kjúkling
frá Austurlöndum. Jóndís
Sigurrós segir að gott sé að
hafa með krydd-grjón og
hvítlauksbrauð og lætur hún
því með uppskrift að grjónunum. Þá mælir hún með að
hafa sem lokapunkt á máltíðinni niðurbrytjaða ferska
ávexti með þeyttum rjóma
sem jarðarberjajógúrt hefur
verið blandað saman við.

Sportið í beinni

reglunnar á Patreksfirði.
Fimm umferðaróhöpp
urðu í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði í síðustu
viku. Einn ökumaður stakk
af eftir að hafa ekið á aðra
bifreið á bílastæði við Samkaup í Hafnarstræti. Þá valt
bifreið við afleggjarann að
Fremri-Breiðadal. Engin
alvarleg meiðsli urðu á fólki,
aðeins skrámur. Á sunnu-
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dag kl. 22:30 valt vörubifreið af veginum við Selárdal, sem er utan við Botn í
Súgandafirði að norðanverðu. Engin slys urðu á
fólki.
Þá fékk aðeins einn ökumaður bágt fyrir ökuhraða
sinn þessa vikuna. „Það er nú
með því minnsta sem gerist
hér á bæ“, segir í dagbók
lögreglunnar.– thelma@bb.is

Pétur tekur við blómum og
konfekti.
Kennarar Grunnskólans á
Ísafirði færðu forsvarsmönnum Verkalýðsfélags
Vestfjarða blóm og
konfekt á mánudag til að
sýna þakklæti sitt fyrir
veittan stuðning í verkfalli
grunnskólakennara. „Við
færum Verkalýðsfélagi
Vestfirðinga þakkir fyrir
öflugan stuðning í
gegnum tíðina“, segir
Jóna Benediktsdóttir,
kennari hjá GÍ.
Pétur Sigurðsson
formaður Verk-Vest tók á
móti gjöfinni fyrir hönd
félagsins í Verkalýðshúsinu á Ísafirði en þar hefur
verkfallsmiðstöð ísfirskra
kennara verið til húsa
undanfarnar sex vikur.
– thelma@bb.is

skrifa.com
Upplýsingavefur
gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og
allt annað til að
fullnýta búnaðinn.
Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka
daga frá kl. 13-23

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Maður handtekinn þegar hann vitjaði 200 gramma af hassi

Interpol aðstoðar við
rannsókn málsins

Lögreglustöðin á Ísafirði.
Seinni part miðvikudags í
síðustu viku handtók lögreglan
á Ísafirði mann á þrítugsaldri
sem vitjaði póstsendingar á

Flateyri. Í sendingunni, sem
kom frá Póllandi, voru um 200
grömm af hassi.
Það var við hefðbundna

fíkniefnaleit á Póststofunni í
Reykjavík sem grunsemdir
vöknuðu um að umrædd póstsending innihéldi vímuefni.

Sendingunni var fylgt eftir og
þegar maðurinn vitjaði hennar
var hann handtekinn.
Lögreglan fór fram á það
við Héraðsdóm Vestfjarða að
maðurinn yrði úrskurðaður í
gæsluvarðhald. Á fimmtudag
var orðið við þeim kröfum og
kveðinn upp gæsluvarðhaldsúrskurður yfir manninum til
klukkan 16 á mánudag. Ekki
þótti þó ástæða til að hafa hann
í haldi lengur en til sunnudags
og var honum þá sleppt. Enginn annar hefur verið handtekinn eða yfirheyrður af lögreglunni á Ísafirði vegna málsins.
Þær upplýsingar fengust hjá
lögreglunni að maðurinn sé
grunaður um að hafa ætlað að
dreifa efnunum. Þar sem sendingin kom að utan er Interpol
komin í málið og aðstoðar
lögregluna á Ísafirði við rannsókn þess.
– halfdan@bb.is

Kristinn H. Gunnarsson útilokaður frá setu í fastanefndum

Átta Framsóknarfélög mótmæla

Kristinn H. Gunnarsson.
Átta Framsóknarfélög hafa
mótmælt þeirri ákvörðun þingflokks Framsóknarflokksins
að útiloka Kristin H. Gunnarsson frá setu í fastanefndum
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Alþingis. Þau eru; Framsóknarfélag Barðastrandarsýslu,
Framsóknarfélag Bolungarvíkur,
Framsóknarfélag
Hólmavíkurhrepps, Framsóknarfélag Dalasýslu, Framsóknarfélag Kaldrananeshrepps, Framsóknarfélag
Árneshrepps, Framsóknarfélag Stykkishólms og Framsóknarfélag Ísafjarðar.
Mótmælin komu fram á
aðalfundum félaganna sem
haldnir voru í október og lýstu
þau þar yfir stuðningi við
Kristin H. Þá samþykkti Framsóknarfélag Kaldrananeshrepps á aðalfundi sínum sem
haldinn var á Drangsnesi fyrir
tæpum tveimur vikum svohljóðandi ályktun:
„Kristinn H. Gunnarsson
hefur borið hag landsbyggðarinnar mjög fyrir brjósti og

verið í góðu sambandi við sína
kjósendur og er illt til þess að
vita að hann sé látin gjalda
svo harkalega fyrir sín sjónarmið, sem fundurinn telur að
eigi fyllilega rétt á sér innan
Framsóknarflokksins. Lítur
félagið svo á að með því að
útiloka hann frá nefndarstörfum þingsins og setja inn
óreynda menn í staðinn, sé
þungt vegið að byggðamálum
NV-kjördæmis og landsins
alls. Er því ákvörðun þingflokksins með öllu óskiljanleg
félagsmönnum og krefjast þeir
tafarlausra skýringa. Framsóknarfélag Kaldrananeshrepps lýsir hér með yfir fullum stuðningi við Kristin H.
Gunnarsson þingmann NVkjördæmis.“
Aðalfundur Framsóknarfélags Barðastrandarsýslu var

fyrstur til að lýsa yfir stuðningi
við Kristin H. og skoraði jafnframt á þingflokkinn að endurskoða kjör í nefndir og tryggja
þannig áhrif allra þingmanna
flokksins og sem jöfnust áhrif
kjördæmanna.
„Með þeirri ákvörðun sinni
að útiloka annan þingmann
Norðvesturkjördæmis frá setu
í nefndum Alþingis hefur þingflokkurinn vegið að lýðræði í
flokknum og skert áhrif og
vægi flokksmanna og kjósenda. Aðalfundurinn lýsir yfir
fullum stuðningi við Kristin
H. Gunnarsson sem þingmann
kjördæmisins og bendir á að
málflutningur hans hefur verið
í góðu samræmi við almennan
vilja flokksmanna í öllum
meginmálum“, segir í ályktun
fundarins.
– thelma@bb.is
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Nemendafélag MÍ

Fær 68 þúsund
króna að gjöf

Frá afhendingunni. Frá vinstri: Guðbjörg Stefánía
Hafþórsdóttir forseti, Ásgeir Guðmundsson sprellikall,
Ársæll Níelsson menningarviti og Kristín Ólafsdóttir
gjaldkeri Nemendafélagsins. Þá koma þeir Birgir
Olgeirsson og Halldór Gunnar Pálsson frá Vinsemd og
virðingu. Mynd: Birgir Þór Halldórsson.
Forráðamenn Vinsemdar
og virðingar, félags áhugamanna um bætta ballmenningu á Vestfjörðum, afhentu
á fimmtudag stjórn Nemendafélags Menntaskólans á
Ísafirði 68 þúsund krónur að
gjöf. Féð er ágóði af „Trallinu“, dansleik sem áhugafélagið hélt í félagsheimilinu á
Suðureyri á laugardag.
„Við uppgjör sáum við
fram á ágóða af skemmtanahaldinu. Við vildum að féð
yrði nýtt til að stuðla að bættu

menningar- og félagslífi
menntaskólanema í stað þess
að því yrði eytt í óþarfa“,
segir Halldór Gunnar Pálsson, einn forsvarsmanna
Vinsemdar og virðingar.
Eins og sagt hefur verið
frá kviknaði hugmyndin að
Trallinu eftir að skólaráð
Menntaskólans á Ísafirði
ákvað að það væri ekki í
verkahring Nemendafélags
skólans að skipuleggja almennar skemmtanir.
– halfdan@bb.is

Saga fyrrum Súðavíkurhrepps

Stjórn
áhugamannafélags skipuð
Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps hefur skipað Barða
Ingibjartsson, Jón Ragnarsson og Sigurdís Samúelsdóttur til setu í stjórn áhugafélags um ritun byggða- og
atvinnusögu fyrrum Súðavíkurhrepps þ.e.a.s. þess
sveitarfélags er síðar sameinaðist hreppum í Ísafjarðardjúpi undir sama
nafni. Salbjörg Þorbergsdóttir var skipuð til vara.
Hugmynd að stofnun félagsins kom fram á fundi
hreppsnefndar þann 10.
ágúst í sumar. Félaginu er
ætlað að sjá um ritun sög-

unnar og mun Súðavíkurhreppur gera samning við
félagið um stuðning við
verkið.
Að félaginu stendur
einnig félaga Álft- og Seyðfirðinga vestra. Félagið
hefur tilnefnt Egil Heiðar
Gíslason og Guðrúnu Friðriksdóttur til setu í stjórn
hins nýja félags og Sigurborgu Kristjánsdóttur til
vara.
Gert er ráð fyrir að gerður
verði samningur við Eirík
Jörundsson sagnfræðing um
ritun sögunnar.
– hj@bb.is

