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Guðbjartur Hannesson,
skólastjóri á Akranesi sigraði
í prófkjöri Samfylkingarinnar
í NV-kjördæmi sem haldið var
um helgina. Sr. Karl Valgarð-
ur Matthíasson, fyrrv. alþing-
ismaður varð í öðru sæti, Anna
Kristín Gunnarsdóttir, alþing-
iskona varð í þriðja sæti og
Sigurður Pétursson, bæjarfull-
trúi í Ísafjarðarbæ varð í fjórða
sæti. Guðbjartur hlaut 477 at-
kvæði í fyrsta sætið, Karl fékk
552 atkvæði í 1.-2. sætið,

Anna Kristín fékk 582 í 1.-3.
sæti og Sigurður fékk 790 at-
kvæði í 1.-4. sæti. 1668
greiddu atkvæði og voru 69
seðlar auðir og ógildir.

Sigurður Pétursson segist
vel mega una við úrslit próf-
kjörsins. „Ég má vel við una,
ég náði einu af þeim fjórum
sætum sem ég bauð mig fram
í“, segir Sigurður. „Þá er ég
ánægður með að prófkjörið
hafi farið vel fram, og hvað
þátttakan var góð. Ég er þakk-

látur fyrir þann stuðning sem
ég fékk alls staðar að úr kjör-
dæminu og vil óska þeim sem
enduðu ofar á lista en ég til
hamingju með árangurinn. Ég
trúi því að Samfylkingin muni
ná góðum árangri í kosning-
unum í vor.“

„Ég er mjög glaður og
þakklátur fyrir það traust sem
mér hefur verið sýnt,“ segir
Karl V. Matthíasson sem
hafnaði í öðru sæti í prófkjör-
inu. Aðspurður um hvort hann

hefði átt von á þessu góða
gengi segir Karl: „Ég lagði af
stað í þetta með von um að
þessi árangur myndi nást, ég
hefði ekki farið af stað nema
eiga þá von. Ég vissi að þetta
hefði getað farið á alla vegu
þar sem í prófkjörinu var mik-
ið af góðu fólki.“

Í síðustu kosningum kom-
ust þau sem vermdu fyrstu
tvo sæti Samfylkingarinnar
inn á Alþingi, ef sú verður
raunin nú hvaða verkefni eru

það þá helst sem Karl vill helst
berjast fyrir. „Það eru mörg
verkefni sem þarf að fara í en
byggðamál og forvarnarmál
eru mér sértaklega hugleikin,
einnig eru samgöngumál af-
skaplega áríðandi, samgöngur
í á Vestfjörðum verða að vera
greiðari. Það verður að rétta
hag byggðanna og bæta at-
vinnuástandið og almanna-
tryggingakerfið þarf að kom-
ast í réttan farveg.“

–annaska@bb.is

Guðbjartur Hannesson sigraði
í prófkjöri Samfylkingarinnar

Fyrirhuguð brú
yfir Mjóafjörð.

Þverun
Mjóafjarðar

boðin út
Vegagerðin hefur óskað

eftir tilboðum í byggingu
14,5 km kafla Djúpvegar,
frá Rauðagarði á Reykja-
nesi að Hörtná vestan
Mjóafjarðar. Innifalið í
verkinu er meðal annars
að gera fyllingu á Mjóa-
fjörð og Reykjafjörð og
byggja þrjár brýr, 130 m
stálbogabrú á Mjóafjörð,
60 m spennta bitabrú á
Reykjafjörð og 10 m steypta
plötubrú á Vatnsfjarðarós.

Útboðsgögn verða seld
hjá Vegagerðinni, Dag-
verðardal á Ísafirði og í
móttökunni í Borgartúni
7 í Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 31. októ-
ber 2006. 

– annska@bb.is

Gunnar Hólm Sumarliðason, málari og tónlistarmaður með meiru varð áttræður 30. október sl. Af því tilefni bauð
hann ættingjum og vinum til veislu þar sem mætti fjölmenni. Að sjálfsögðu var mikið um tónlist í veislunni, enda
starfaði Gunnar í hljómsveitum um áratuga skeið. Barnabörn hans og barnabarnabörn spiluðu og sungu og gladdi það
afmælisbarnið mjög. „Ég meira að segja náði að taka nokkur lög með Óla Kitt, Villa Valla og Magnúsi Reyni,“ sagði
Gunnar alsæll í samtali við blaðið. Fleiri myndir úr afmælinu er að finna á bls. 14 sem og í svipmyndum á bb.is.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1914 voru lög um notkun bifreiða stað-
fest. Enginn mátti stýra bifreið nema hann væri „fullra 21
árs að aldri“. Í þéttbýli mátti ökuhraði aldrei vera meira en
15 km á klukkustund en 35 km utan þéttbýlis.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
2. nóvember 2006 – 308. dagur ársins2. nóvember 2006 – 308. dagur ársins2. nóvember 2006 – 308. dagur ársins2. nóvember 2006 – 308. dagur ársins2. nóvember 2006 – 308. dagur ársins

Atvinnuhúsnæði til
sölu – Silfurgata 1
Til sölu er Silfurgata 1, Ísafirði, jarðhæð og

kjallari, samtals 211,6m² verslunarhúsnæði
í hjarta miðbæjarins. Tilboð óskast.

Nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu
Vestfjarða, sími 456 3244, vefsíða: www.fsv.is,
netfang: eignir@fsv.is.

Skírteinið eins og það
lítur út eftir 13 ára sjóbað.

Mynd: www.bvg.iswww.bvg.iswww.bvg.iswww.bvg.iswww.bvg.is

Undar-
legur afli

Það var heldur sérstæð-
ur aflinn sem skipverjar á
Kleifabergi ÓF 2 fengu í
einu holinu á Halamiðum
í síðustu viku. Upp með
aflanum kom ökuskírteini
Ísfirðings sem gefið var
út fyrir 17 árum og er enn
í fullu gildi, en það rennur
út árið 2041. Skírteinið
var nokkuð velkt, undið
og snúið en samt ekki al-
veg ónýtt og vel hægt að
lesa á það. Eigandi þess
er Ólafur Helgi Ólafsson
á Ísafirði. Hann sagðist í
samtali við blaðið hafa
frétt af fundinum og fannst
ótrúlegt að skírteinið skyldi
hafa ratað í trollið á öllu
þessu hafsvæði.

„Það er að skila sér eftir
13 ár. Skírteinið var í
veski sem stolið var af
mér hér á Ísafirði. Það var
hér inni einhver grænn
togari frá Dalvík í brælu
og ég reddaði einum skip-
verjanna smá vökva sem
hann greiddi mér fyrir
með ávísun. Seinna um
kvöldið áttaði ég mig á
því að ávísunin var úr
mínu eigin ávísanahefti,“
sagði Ólafur Helgi.

Ólafur Helgi hafði ekki
haft neinar spurnir af
veskinu né innihaldi þess
síðan umrætt kvöld, málið
hefur aldrei verið upplýst
en skírteinisfundurinn
ætti að gefa einhverja
mynd af því hvað hefur
orðið um allavega hluta
af innihaldi veskisins.

Sagt var frá fundi skír-
teinisins á vefsíðunni bvg.is.

Söngvamessa verður
haldin í Suðureyrarkirkju
á sunnudag.

Þar mun Þorsteinn Hauk-
ur Þorsteinsson syngja
frumsamin lög og leika
undir á gítar.

Söngvamessa í
Suðureyrkirkju

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur lagt til við bæjar-
stjórn að skólalóð Grunnskóla
Ísafjarðar, frá gatnamótum
Austurvegar og Norðurvegar,
verði lokuð fyrir allri umferð
nema umferð vegna fatlaðra
og vegna neyðarbíla frá 7.45
til 15 þá daga sem skólinn starf-
ar. Byggingarnefnd Grunn-
skólans á Ísafirði mætti á fund
umhverfisnefndar á dögunum
til viðræðna um breytingar á
umferð í nágrenni GÍ og var
þetta niðurstaða þeirra við-
ræðna.

Umferð um Austurveg hef-
ur verið bönnuð frá gatnamót-
um við Aðalstræti frá 8.15 til
15 um nokkurt skeið en upp á
síðkastið hefur verið nokkuð
rætt um að loka veginum með
slá, svo ekki sé hægt að brjóta
bannið nema með ærinni
fyrirhöfn. Þegar rætt var við
Skarphéðinn Jónsson, skóla-
stjóra fyrir nokkru, sagði hann
að lokun af þessu tagi yrði
mikið framfaraspor enda væri
ekki spurning um hvort heldur
hvenær slys bæri að höndum í
götunni ef ástandið héldist

óbreytt.
Bæði foreldrar og kennarar

hafa látið í ljós miklar áhyggj-
ur vegna umferðar í kringum
skólann. Umferð yfir götuna
hefur að mestu verið börn á
leið í sund eða leikfimi í Sund-
höllinni, en nú er heill árgang-
ur kominn með skólastofur í
Sundhöllinni sem eykur enn
frekar umferðina.

– eirikur@bb.is Algengt hefur verið að bílstjórar hunsi umferðarbann um Austurveg á skólatíma.

Lagt til að Austur-
vegi verði lokað

Guðmundur Hall-
dórsson, smábátasjó-
maður frá Bolungar-
vík, var gerður að heið-
ursfélaga Landssam-
bands smábátaeigenda
á landsfundi samband-
sins í síðustu viku.
Arthur Bogason, for-
maður sambandsins
tilkynnti um þetta í
setningarræðu sinni og
sagði m.a.:

„Hér í salnum er
einn okkar sem hefur
að öllum ólöstuðum skrifað talsvert umfram
meðaltal og vakið landsathygli fyrir einurð og
djörfung í framgöngu og málflutningi. Þetta er
faðir línuívilnunarinnar og skipuleggjandi stær-
stu funda hérlendis um málefni og framtíð
strandveiðanna og strandveiðisamfélaganna. Ég
er hér að tala um strigakjaftinn, kempuna og
vin minn Guðmund Halldórsson frá Bolungar-
vík. Ég ætla ekki að hafa langa tölu um þennan
73 ára gamla ungling, flestir vita hver hann er
og fyrir hvað hann stendur. Í dag gerum við
Guðmund Halldórsson að heiðursfélaga
Landssambands smábátaeigenda.“

Guðmundur er fyrrverandi formaður Eld-
ingar, félags smábátamanna á norðanverðum
Vestfjörðum.

– eirikur@bb.is

Guðmundur
gerður að

heiðursfélaga

Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar telur
að endurskoða þurfi starf leikhópsins Morrans, enda
hafi störf og starfstími breyst verulega frá því starf-
semi hófst. Segir meðal annars í tillögu nefndarinnar
að kostnaður við starfsemina hafi aukist talsvert og
brýnt sé að fá fleiri að rekstrinum. Nefndin leggur
til að skipaður verði starfshópur til þess að ræða
nýtt hlutverk Morrans. Í nefndinni verði fulltrúi frá
vinnuskólanum, íþrótta- og tómstundanefnd, at-
vinnumálanefnd, hafnarstjórn, menningarmálanefnd
og frá safninu í Neðstakaupstað.

Jafnframt verði óskað eftir aðkomu fulltrúa Vest-
urferða að starfinu, enda Vesturferðir stór hags-

munaaðili í umræddu máli. Hópurinn ljúki starfi
sínu fyrir miðjan nóvember í ár. Eins og sagt hefur
verið frá skrifuðu aðstandendur Vesturferða bæjar-
yfirvöldum bréf á dögunum þar sem farið var fram
á að starf hópsins yrði eflt, og að fyrirkomulag og
uppbygging starfsins sé úr sér gengið.

Sagði einnig að kröfur verði æ háværari um að
Ísafjarðarbær geri eilítið stálpaðri unglingum, 16
ára og eldri, kleift að vinna að list sinni á launum. Þá
voru viðraðar hugmyndir um að safnið í Neðstakaup-
stað, sem fær umtalsverðar tekjur af móttöku
skemmtiferðaskipa greiði fyrir þjónustu Morrans
og gefi þannig Vinnuskólanum sértekjur.

Segja brýnt að fleiri aðilar
komi að rekstri Morrans

Krakkarnir í Morranum skemmtu gestum Ísafjarðar í sumar, líkt og fyrri sumur.

Ný starfsmannastefna í BolungarvíkNý starfsmannastefna í BolungarvíkNý starfsmannastefna í BolungarvíkNý starfsmannastefna í BolungarvíkNý starfsmannastefna í Bolungarvík
Ný starfsmannastefna fyrir Bolungarvík hefur verið samþykkt. „Markmiðið með henni er að Bol-

ungarvíkurkaupstaður hafi alltaf á að skipa hæfum og áhugasömum starfsmönnum sem geta tryggt
nauðsynlegt frumkvæði í störfum og veitt góða þjónustu og brugðist við síbreytilegum þörfum

sveitarfélagsins. Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum ákveðin starfsskilyrði og möguleika á
að vaxa og dafna í starfi“, segir á vef Bolungarvíkur. Á móti gerir sveitarfélagið kröfur til starfs-
manna að þeir virði samstarfsmenn sína, séu viðbúnir þróun og breytingum og taki þátt í þeim,

viðhaldi þekkingu sinni og auki við hana, sinni starfi sínu af trúmennsku og metnaði og sýni ábyrgð.
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Aflaverðmæti eykst minna á VestfjörðumAflaverðmæti eykst minna á VestfjörðumAflaverðmæti eykst minna á VestfjörðumAflaverðmæti eykst minna á VestfjörðumAflaverðmæti eykst minna á Vestfjörðum
Aflaverðmæti jókst umtalsvert á milli ára, ef miðað er við fyrstu sjö mánuðina árin

2005 og 2006, á flestum landsvæðum á Íslandi, en þó nokkuð minna á Vestfjörðum
en annars staðar. Á landsvísu var aukning aflaverðmætis á milli ára 9%. Á Vestfjörð-

um er aukning aflaverðmætis aðeins 3%, og er hún einungis minni á Suðurlandi, af
öllum landsvæðum, eða 0,2%. Heildarverðmæti landaðs afla á Vestfjörðum fyrstu sjö

mánuðina í ár var 2.364 milljónir, á miðað við 2.279 milljónir á sama tímabili í
fyrra. Telst þetta vera 5,1% heildaraflaverðmætis.

Ísafjarðarhöfn á sýn-
ingu fyrir skemmti-
ferðaskip á Ítalíu

Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
tók á dögunum þátt í sýningu fyrir skemmtiferðaskip sem
haldin var í Napólí á Ítalíu. „Faxaflóahafnir, Ísafjarðarhöfn og
Akureyrarhöfn ákváðu að vera með sameiginlegan bás á þess-
ari sýningu og freista þess að kynna hafnirnar fyrir útgerðar-
mönnum á Miðjarðarhafssvæðinu. Þetta er í fyrsta skipti sem
íslenskar hafnir fara á þessar slóðir og vakti íslenski básinn því
nokkra athygli og í ljós kom greinilegur áhugi á að sigla á
norðurslóðir. Costa og Silversea útgerðarfélögin hafa haft
viðkomu á Íslandi áður og munu halda því áfram og sennilega
auka við viðkomustaðina“, segir í frétt á vef Ísafjarðarbæjar.

Á meðan á sýningunni stóð var tilkynnt um smíði á fimm

nýjum skemmtiferðaskipum. Vakti það athygli var að tvö
þeirra eru rúma 500 farþega sem þykir mjög lítið miðað við
risana sem nú er verið að byggja. „Það mun sérstaklega koma
sér vel fyrir okkur ef aukning verður á þessum minni skipum
sem sigla á norðurslóðir þar sem hafnaraðstaðan á Ísafirði er
mjög takmörkuð þar sem við höfum miðað við 55.000 tonna
skip með mestu lengd 225 metra sem er 35 metra lengra en
viðlegukanturinn,“ segir á vef Ísafjarðarbæjar.

Hafnir Ísafjarðarbæjar hafa tekið þátt í ráðstefnum á Miami
í Florida á hverju ári og einnig í Hamborg annað hvert ár, en
eins og áður segir þá er þetta í fyrsta sinn sem haldið er til Ítalíu
til að reyna að koma á tengslum við útgerðir skemmtiferðaskipa.

Það mun hafa verið í kringum 1998 sem Hermann Skúlason
heitinn fyrrverandi hafnarstjóri fór í sína fyrstu ferð til Miami
til að kynna Ísafjarðarhöfn fyrir eigendum skemmtiferðaskipa
og má segja að það sé að skila sér vel í dag, en eins og sjá má
á samantekt áranna 2003 til 2007 er þjónusta og móttaka á
skemmtiferða skipum mesta aukning á starfsemi Ísafjarðarhafn-
ar síðustu ár.

Árið 2003 komu tíu skip og 2.242 farþegar, árið 2004 17
komu 17 skip og 5.800, 2005 komu 18 skip og 7.845, í ár
komu 22 skip og 14.108 og á næsta ári eru bókuð 28 skip sem
rúma 18.871 farþega.

– annska@bb.is

Eykst fólksfækkun á Vest-
fjörðum eða hægir á henni?

Frá árinu 1991 til ársins
2005 fækkaði Vestfirðing-
um um 2.194 eða að meðal-
tali um 157 á ári. Mest var
fækkunin á tíunda áratugn-
um, en frá 1991 til 2001
fækkaði Vestfirðingum um
1.728 manns, eða um 172,8
að meðaltali á ári. Frá 2001
til 2005 fækkaði Vestfirð-
ingum um 466 manns, eða
um 116,5 manns að meðal-
tali á ári, og virðist því hafa

hægt nokkuð á fækkuninni.
Eins og sagt hefur verið frá

voru Vestfirðingar 7.405 þann
1. október sl., miðað við
bráðabirgðatölur Hagstofu Ís-
lands, og hafði þá fækkað all
verulega á þremur mánuðum,
en samkvæmt tölum um mið-
ársmannfjölda voru Vestfirð-
ingar 7.518 þann 1. júlí sl.

Þarna fækkar Vestfirðing-
um alls um 113 manns á einum
ársfjórðungi, og ljóst að ef

þróunin yfir árið verður eitt-
hvað svipuð hefur fólks-
fækkun aukist mjög, og yrði
fækkunin á ársgrundvelli
því 452 manns ef hún héldi
áfram með þessu móti. Þó
ber eðlilega að líta til þess
að hér er um bráðabirgða-
tölur að ræða, auk þess sem
auðveldlega má ímynda sér
að fólk flytji frekar á ákveð-
num árstímum en öðrum,
til dæmis að sumri eða hausti.

ATVINNA
Sundhöllin við Austurveg á Ísafirði
óskar eftir konu í fullt starf. Um tíma-
bundna ráðningu er að ræða með
möguleika á framtíðar ráðningu. Vinnu-
tími er samkvæmt vaktaskipulagi.
Skilyrði eru að umsækjendur séu vel
á sig komnir líkamlega, standist sund-
próf, hafi ríka þjónustulund og eigi
gott með að vinna með fólki.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í
síma 456 3200.

Smábátasjómenn
mótmæla breytingum
á slægingarstuðlum

Gunnlaugur Finnbogason,
formaður Eldingar, félags
smábátaeigenda á norðan-
verðum Vestfjörðum, sagði á
aðalfundi Landssambands

smábátasjómanna, að fyrir-
huguð breyting á slægingar-
stuðlum væri í raun kvóta-
skerðing. Beindi Gunnlaugur
þeirri fyrirspurn til sjávarút-

vegsráðherra hvort hann væri
tilbúinn til að fara gegn LÍÚ í
þessu máli eða hvort hann ætl-
aði að skerða smábátana.

„Verður það hans síðasta
verk fyrir kosningar“, er haft
eftir Gunnlaugi á fréttavefnum
skip.is. Kristján Andri Guð-
jónsson, smábátasjómaður á
Ísafirði, tók undir orð Gunn-
laugs. Fyrirhugað er að breyta
slægingarstuðlum þann 1.
mars á næsta ári. Breytingin
mun meðal annars tilkomin
vegna beiðni Samtaka fisk-
vinnslustöðva þess efnis að
öll vigtun á afla til kvóta verði
miðuð við slægðan fisk.

Sagði sjávarútvegsráðherra
í svari sínu að vandað hefði
verið til vinnu vegna breytinga
á vigtarreglugerðinni og að
hann hefði ekki heyrt að menn
væru óánægðir. „Ég hef heyrt
þessi rök og hef skilning á að
slægingarstuðullinn breytist í
einu vetfangi úr 16% í 12%. Ég
mun hugsa málið og vonandi
kemst ég að skynsamlegri
niðurstöðu“, sagði ráðherra.

„Tek þátt í að vinna að
öflugum velferðarlista“

Bryndís Friðgeirsdóttir er
ein af þeim sem bauð sig fram
í 1.-4. sæti Samfylkingarinnar
í Norðvestur kjördæmi en
hafði ekki árangur sem erfiði.
Það er óhætt að segja að betur
hefði mátt ganga hjá bæði
konum sem og rótgrónum
Vestfirðinum. Einungis ein
kona er í fjórum efstu sætun-
um, en það er Anna Kristín
Gunnardóttir en hún fellur
niður um eitt sæti. Bryndís

segist ekki sýta það hvernig
fór og segir hún komandi
kosningar leggjast mjög vel í
sig. „Þetta er öflugur listi,
Guðbjartur er vel að fyrsta
sætinu kominn. Ég held að
allir sem tóku þátt í prófkjör-
inu séu sáttir og styðji þennan
góða lista sem við teflum
fram. Ég er allavega ekkert
hætt í pólitík og ég tek þátt í
því að vinna að öflugum vel-
ferðarlista.“

Aðspurð um hlut kvenna
hafði Bryndís þetta að segja.
„Auðvitað er það leiðinlegt
þingmaður fellur um sæti og
sérstaklega ef það er til þess
að rýra hlut kvenna enn frekar.
Þessi eina kona er Anna Krist-
ín Gunnarsdóttir sem nú má
eiga það á hættu að detta út af
þingi. Það sem mér þótti einna
flottast við þetta prófkjör er
góð þátttaka á Vestfjörðum,“
segir Bryndís.
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Fasanarækt í frístundum
Það er ýmislegt sem fólk

finnur sér til dundurs og dægra-
dvalar og alltaf gaman að
fylgjast með þegar að nýir
hlutir bætast í flóruna.

Jóhann Ólafson er einn
þeirra sem valið hefur að fara
ótroðnar slóðir í þessum efn-
um og hefur komið sér upp
fasanarækt í Engidal. Þess má
til gamans geta að ekki ómerk-
ari manneskja en sjálf popp-
drottningin Madonna er ein
þeirra sem ræktar fasana á bú-
garði sínum í Bretlandi. Ég
tók hús á Jóhanni og fasönun-
um til að kynna mér málið
betur.

–Fasanar eru ræktaðir út í
hinum stóra heimi í stórum
mæli til að sleppa þeim, svo
ævintýraþyrstir veiðimenn
geti farið og náð sér í nokkuð
auðfengna bráð. Þetta er sport-
veiðimennska, þar sem ein-
göngu er verið að eltast við
hanana, en þeir eru mun stærri
en hænurnar og eru einstak-
lega fallegir fuglar. Þeir eru
litskrúðugir með myndarleg,
löng stél. Hænurnar eru ekki
ósvipaðar stórum rjúpum, en
þær eru í felulitunum eins og
margur kvenfuglinn.

Þetta eru harðgerðir fuglar
og geta þolað mikið frost.
Ungarnir eru aftur á móti af-
skaplega viðkvæmir og það
má varla detta á þá vatnsdropi,
þá eru þeir dauðir. Hanarnir
geta verið grimmir og það
þýðir til dæmis ekki að unga
út í kringum þá, þeir drepa
bara ungana.

Fasanar eru af hænsnfugla
ætt og eru nánustu ættingjar
þeirra Kalkúnar, skógarhænur
og akurhænur. Ein stór ræktun
er á landinu á Höfn í Horna-
firði og er fuglinn þar ræktað-
ur til slátrunar.

Fasanar þykja herramanns-
matur og það má sjá æ fleiri
veitingahús státa af honum á
matseðli sínum. Eins og af
öðrum fugli eru bringurnar
vinsælastar en það má vel nota
annað kjöt af honum eins og
læri. Fuglinn er stór og það er
matur fyrir svona eins og fjór-
ar manneskjur af hverjum
fugli.

„Það er búið
að rækta fasana á Íslandi í
u.þ.b tvo áratugi. Fyrstur til
að flytja þá inn var maður að
nafni Skúli Magnússon sem
lést úr krabbameini fyrir
nokkru síðan,.hann var leið-

sögumaður og hafði um árabil
verið að leiðsegja veiðimönn-
um bæði við veiðar á hreindýr-
um og rjúpu. Hans sýn var að
sleppa fasönum í kjarrskóg á
Tókastöðum rétt fyrir utan
Egilsstaði og vann hann að
því að stækka skóginn og
hafði hugsað sér að koma
þangað með sína ferðamenn.
Heldurðu að það væri ekki
flott að vera hér með nokkra
fugla inn í Tunguskógi til að
leyfa krökkunum að fara í fas-
analeit. Af þessum uppruna-
lega stofni eru núna allavega
komnir hér á landi 10 – 15
kynslóðir af fugli“

– Hvað vakti áhuga þinn á
fasanarækt?

„Jóhann var kunningi minn
og ég vissi auðvitað af því að
hann væri að flytja fuglinn
inn. Ég keypti af honum nokk-
ur stykki til að hafa á boðstól-
um í matarklúbb. Síðan sá ég
auglýsingu í Bændablaðinu
þar sem verið var að auglýsa
fugla til sölu og ég hringdi og
sló til. Ég keypti mér fimm
fugla, fjórar hænur og einn
hana.“

–Nú þegar er búið að bætast
nokkuð við stofninn og for-
vitnilegt að vita hvaða fram-
tíðar áform Jói er með varð-
andi fuglana.

„Núna í janúar verð ég að
gera upp við mig hvort ég
ætla í einhverja alvöru með
ræktunina eða hvort ég ætli
bara að vera að þessu fyrir
sjálfan mig. Maður þarf bara
að finna réttu útungunarvélina
til að ná góðri prósentu í
útungun. Núna vorum við að
ná þetta um 25-35% en úti eru
þeir að ná allt að 80%. Sá sem
er með stærstu ræktunina hér
er að ná svona 35-50%. Miðað
við að stefna á það að fá góða
útungunarvél þá á ég von á að
við getum farið í svona 50-
60%. Ef að það gengi eftir
getum við verið með 350-500
fugla strax næsta vetur. Það
eru geggjaðir möguleikar í
þessu. En ég segi að ef maður
ætlar að gera þetta af
fagmennsku þá
h l j ó t a

m e n n
að vilja setja
þetta þannig upp
að þeir framleiði
allavega fimm eða tíu
þúsund fugla á ári.

Hænurnar liggja á 15-20

eggjum sjálfar en ef týnt er
undan þeim geturðu verið að
fá á bilinu 70-100 egg á tíma-
bilinu frá apríllokum til ágúst-
loka. Það er möguleiki á að
láta þær verpa yfir vetrartím-
ann með sérstökum ljósum,
þannig að maður blekki þær
og láti þær halda að það sé
sumar.“

–Hvernig þarf rýmið fyrir
fuglana að vera?

„Þetta þarf eiginlega að vera
þrískipt. Fyrst rými fyrir hæn-
urnar þar sem þær liggja á og
maður getur komið tvisvar til
þrisvar á dag til að týna undan
þeim. Síðan með ungana þá
þarf maður helst að hafa lakk-
að gólf og 15 stiga hita til að
hafa þá allavega fyrstu vikuna,
út af því að þeir drepast stund-
um bara við það eitt að vera
til. Kafna undir hver undir öðr-
um, því þeir safna sér saman í
bunka og þeir drepast bara
við að hafa óvart verið neðst í
bunkanum. Þegar við smíðuð-
um úti stíuna hérna hinu meg-
in, þá tókum við rafmagnið
af. Fuglarnir öskruðu svoleið-
is og djöfluðust þangað til að
rafmagnið var komið aftur á.
Um leið og rafmagnið og hit-
inn komust á aftur snarþögn-
uðu þeir. Þriðja rýmið er svo
fyrir fullorðna fugla.“

– Blaðamaður veltir fyrir
sér hvort að þetta væri ekki
flott viðbót fyrir skotveiðifólk.

„Jú þú sérð það að til dæmis
með rjúpuna Þá var verið að
veiða í fyrra 70.000 fugla og í
ár er svo leyft að veiða 40.000.
Það væru eflaust margir til-
búnir að borga vel fyrir að fá
að komast í nokkurra daga
fasanaveiði. “

–Er það þá yfirleitt fólk í
einhverjum veiðiklúbbum
sem helst hefur aðgang að því
að veiða þá úti í heimi?

„Nei, það er fyrir hvern sem
kaupir sér veiðileyfi. Dæm-
ið er að þegar búið er að
þreskja kornakra

hjá bændum þá koma þeir með
fasanana og sleppa þeim.
Þeim er svo sem líka sleppt á
villta jörð en hanarnir sækja
mikið inn á þessa akra, því
þar er svo mikið af korni.

Síðan er veiðileyfið sett
þannig upp að það eru litlir
hópar manna, svona í mesta
lagi sex sem fara með leið-
sögumanni, sem í flestum til-
fellum hefur með sér hund, á
stykki sem þeim hefur verið
úthlutað og þeir dreifa sér um
svæðið. Ef fuglinn heyrir ein-
hvern nálgast þá flýgur hann
upp og er skotinn. Þú þarft
ekkert að vera að stressa þig
því þeir fljúga ekkert hratt. Á
einum stað kostar til dæmis
veiðileyfið 1100 dollara eða
(77.000 ISK) fyrir svona
þriggja daga veiðitúr. Ma-
donna rukkar gott betur fyrir
veiði á sínu landi en hún er að
rukka 1,3 milljónir á dag. “

–Hvað er verðið á fuglin-
um?

„Það fer eftir því hvort mað-
ur er að kaupa þá lifandi eða
dauða. Ég tildæmis kaupi
stykkið á tæplega átta þúsund
kall, en dauðir eru þeir kannski
að fara á 4000-5000 kall.“

–Hvernig ætli svo þessar
skepnur skynji?

„Þær eru afskaplega vitlaus-
ar. En það er ýmislegt sem
þær gera eins og um leið og
það fer að dimma þá fara þær
upp á prik og rör sem eru hátt
uppi, þær sofa svo á prikunum.
Þetta er þeim eðlislægt.“

– Eftir að hafa skoðað full-
orðnu fuglana fórum við og
kíktum á yngri kynslóðina, þar
voru fuglar sem komnir voru
vel á legg. Ég spurði Jóa hve-
nar þessir fuglar væru fæddir?

„Fyrstu ungarnir hjá okkur
í ár komu 20. maí en þeir

drápust nú, ég get
trúað því að

flesti þeirra
sem hér eru
hafi komið
svona eins
og fyrstu vik-
una í júní.

– Eru
það þá mest
eins og árs-

gamlir fuglar
sem verið er að

sleppa?
„Allt frá sex

mánaða fugli er sleppt
úti.“

FramtíðarsýninFramtíðarsýninFramtíðarsýninFramtíðarsýninFramtíðarsýnin
„Ég sé fyrir mér að fasana-

kjötið verði bara selt ferskt og
fuglinn alinn á góðu fæði til
að gera kjötið sem bragðbest.

• Miðað við reynslu frá nálægum löndum má telja
öruggt að fasanaleysingjar munu reyna varp á Íslandi
verði þeim sleppt.

• Ólíklegt er að fasanar geti myndað sjálfbæra villta
stofna hér á landi.

• Litlar líkur eru á því að fasanar muni dreifast í
nokkru magni um landið út frá sleppistöðum.

• Suðurland er líklegasta svæðið þar sem fasanar
gætu hjarað hér á landi, t.d. þar sem kornakrar eru í
bland við bithaga ásamt með limgerðum og trjálundum.

• Ólíklegt er að fasanar hér muni keppa við rjúpu
um fæðu og rými en þeir gætu borið sjúkdóma og
sníkjudýr í íslenska náttúru, m.a. úr hænum.

• Samkvæmt alþjóðasamningum sem Ísland er aðili
að gilda ströng skilyrði við innflutning og sleppingar á
dýrum út í villta náttúru.

Náttúrufræðistofnun Íslands mælir því gegn þessari
tilraun á þeim forsendum að ekki beri að leyfa stór-
felldar fasanasleppingar hér á landi. Stofnunin leggur
einkum áherslu á að fasanar geti opnað sýkingarleið
fyrir margvísleg sníkjudýr úr hænum yfir í villta fugla
og að um sé að ræða framandi tegund í íslenskri nátt-
úru sem ströng alþjóðleg náttúruverndarákvæði ná
yfir.

Á vef Náttúrufræðistofnunar
Íslands var að finna eftirfarandi:

Heldurðu að það væri ekki
flott í framtíðinni ef þetta gæti
verið fasanasvæði, þar sem er
hægt að komast í veiði á fugli,
borða á veitingastöðum sem
sérhæfa sig í matreiðslu á fas-
ana. Þú getur bara séð þetta
víðsvegar um Bandaríkin og
Kanada að þar eru fullt af litl-
um fyrirtækjum sem sérhæfa
sig algjörlega í einhverju sem
snýr að fasönum með einum
eða öðrum hætti. Til dæmis
við sultuframleiðslu þar sem
er sultukrukka með mynd af
fasana og þessi sulta ætti því
að vera ljómandi fín borin

fram með kjötinu. Ég sé þetta
sem mikla möguleika fyrir
ferðaþjónustuna, þar sem það
væri að koma fullt af fólki inn
á svæðið og það þarf að borða
og taka bensín og þar frameftir
götunum.Þetta fólk fer svo
aftur heim og talar fallega um
svæðið, þetta getur ekki verið
slæmt.“

Jói sagði það ekki vera auð-
sótt mál að fá til þess heimild
á Íslandi að sleppa fasönum.
Blaðamaður kannaði til gam-
ans hvað hefði verið reynt í
þeim efnum og lætur fylgja
með smá klausu:

Áhugamál

Jóhann Ólafson, fasanaræktandi á Ísafirði.
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Eftir hverju
er beðið?

Ritstjórnargrein

Stærstu íþróttafélögin innan
Héraðssambands Vestfirðinga
hafa ákveðið að halda áfram
samningaviðræðum um mögu-
lega sameiningu félaganna og
standa vonir til að ákvörðun
um sameininguna verði tekin
um áramótin. Þetta var ákveð-
ið á almennum félagsfundi
sem haldinn var í skíðaskál-
anum í Tungudal í síðustu
viku. „Það var komin smá
stöðnun í ferlið og því hóuðum
við saman félögunum til þess
að koma á hreint hvort vilji

væri fyrir hendi að halda áfram
og hvernig málin stæðu“, segir
Ingi Þór Ágústsson, formaður
Héraðssambands Vestfirð-
inga.

Félögin sem um ræðir eru
Sundfélagið Vestri, Körfu-
knattleiksfélag Ísafjarðar,
Skíðafélag Ísfirðinga og Bolta-
félag Ísfirðinga. „Sérstök
nefnd mun vinna að því að
undirbúa sameiningu með hag
allra félaganna að leiðarljósi.
Nefndin hefur fram að áramót-
um en þá verður ákveðið hvort

af sameiningunni verði“, segir
Ingi Þór.

Meðal þess sem fram kom
á fundinum var að deildir
halda vissu sjálfstæði, eignum
og kennitölu og geta dregið
sig til baka eða gengið út úr
samstarfinu hvenær sem er.
Öll félögin koma inn í sam-
starfið á núlli og útilokað á að
vera fyrir eina deild að steypa
félaginu í stórar skuldir. Einn
megintilgangurinn með sam-
einingu virðist vera að félagið
sé sameiningartákn; allir séu í

sama félagi, með eitt nafn,
eitt merki, einn búning. Auk
þess fæst með þessu viss hag-
ræðing, starfsmaður sem vinn-
ur fyrir deildir, möguleiki á
hagstæðari samningum, t.d. í
tengslum við keppnisferðir og
fleira. Hugmyndin er sú að
eftir að stærstu félögin myndu
sameinast yrði minni félögum
boðin þátttaka.

„Það er mikill vilji hjá HSV
að af sameiningunni verði því
við teljum að það verði hagur
allra félaganna“, sagði Ingi Þór.

Ákvörðun um sameiningu íþrótta-
félaga tekin um næstu áramót

Níu hitastigulsholur voru
boraðar í landi Svarfhóls í
Álftafirði á dögunum og mæld-
ist sú heitasta með 117 í hita-
stigul, en það þykir bara nokk-
uð gott. Illa mun hafa gengið
að bora þar sem bingur af jök-
ulbergi var fyrir, en upphaf-
lega áttu holurnar að vera tíu.
Haukur Jóhannesson, jarð-
fræðingur, hafði umsjón með
rannsóknunum, og mun hann
væntanlegur vestur til að
kynna niðurstöðurnar fyrir
Súðvíkingum um miðjan þenn-
an mánuð. Þó niðurstöðurnar
reynist að öllu leyti jákvæðar
á eftir að ákveða hvort farið
verði í að bora eftir heitu vatni,

en framkvæmdir af því tagi
geta reynst mjög dýrar. Ef svo
fer að heitt vatn finnist þarf að
fara í hagkvæmnisútreikninga
fyrir hitaveitu þar sem taka
þarf inn í reikninginn stofn-
kostnað, lagnakostnað, mögu-
legar tekjur og rekstrarkostnað
hitaveitunnar. Frá þessu er
greint á ruv.is.

Vonir standa til þess að
rannsóknarvinnu og hag-
kvæmnisútreikningunum verði
lokið í kringum áramótin.
Kostnaðaráætlun verksins
hljóðar upp á 12 milljónir
króna, og greiðir Orkubú
Vestfjarða, sem er umsjónar-
aðili verksins, fjórðung af

kostnaðinum. Rannsóknir
þessar hafa verið í bígerð í um
árstíma.

Tæp þrjátíu ár eru síðan
fyrstu rannsóknir fóru fram á
svæðinu þegar viðamiklar
eðlisviðnámsmælingar voru
gerðar á Vestfjörðum og í
kjölfarið á þeim var boruð til-
raunahola og mælingum bar
saman um að jarðhitasvæði
sé að finna við Svarfhól í
Álftafirði. Þegar rætt var við
Ómar Má Jónsson, sveitar-
stjóra Súðavíkur, fyrir fáein-
um vikum sagðist hann ekki
vita hvers vegna rannsóknum
á heitu vatni hafi ekki verið
haldið áfram á sínum tíma, en

sagðist þó telja að lakari
tæknibúnaður hefði haft nokk-
uð um það að segja, en vildi
ekkert fullyrða um það. ÍSOR
(Íslenska orkustofnunin) hef-
ur umsjón með því hvar verður
leitað og er fagaðili þegar
kemur að jarðfræðilegum
þætti verksins.

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

Jarðhitarannsóknir
í Álftafirði lofa góðu

Súðavík. Mynd: Mats Wibe Lund.

Missti stjórn á bifreiðinniMissti stjórn á bifreiðinniMissti stjórn á bifreiðinniMissti stjórn á bifreiðinniMissti stjórn á bifreiðinni
Tvö umferðaróhöpp urðu í umdæmi lögreglunnar á Ísafirði í síðustu viku. Á miðviku-
dag missti ökumaður stjórn á bifreið sinni með þeim afleiðingum að hún hafnaði á
annari bifreið sem stóð kyrrstæð á bílastæði. Ekki urðu slys á fólki en nokkurt tjón
varð á ökutækjum. Aðfaranótt sunnudags ók síðan fólksbifreið á grjót á Súðavíkurhlíð
með þeim afleiðingum að undirvagn bifreiðarinnar og hjólbarði skemmdust. Þá hafði
lögreglan afskipti af tveimur ökumönnum vegna hraðaksturs auk ökumanns stórrar
bifreiðar sem var með ökurita sem ekki reyndist í samræmi við tilheyrandi reglugerð.

Nokkrir aðilar sem reka verslunar- og þjónustustarfsemi á
Eyrinni á Ísafirði hafa sent bæjarstjórn Ísafjarðar bréf þar sem
þeir mótmæla hugmyndum ym einstefnuakstur upp Aðalstræti
og Hafnarstræti. Í bréfi aðilanna segir m.a. að framkomin til-
laga um einstefnu upp Aðalstræti-Hafnarstræti sé ekki til bóta.
Þó segir ennfremur í bréfinu: „Við teljum að það hljóti að vera
eðlilegast fyrir vegfarandann, að eiga beina leið inn í verslunar-
hverfið, jafnvel þó að hann síðan þurfi að leita tiltekinna ein-
stefnuleiða út úr hverfinu. Ef hins vegar er nauðsynlegt að
hafa einstefnu á umræddum verslunargötum ætti hún frekar
að vera niður Hafnarstræti-Aðalstræti.

Reyndar drögum við í efa, að eftir tilkomu Pollgötu, sé
nokkur þörf breytinga á núverandi tvístefnu umferð gatnanna.
Ef gera á breytingu til aukins öryggis og vegfarendum til hags-
bóta, þá er það öðru fremur að fjölga á svæðinu bílastæðum
sem ekki væru sérmerkt fyrirtækjum eða stofnunum.“

Mótmæla hugmyndum
um einstefnuakstur

Á þessum degi fyrir 16 árum

Vegagerðin hefur varað ökumenn við að vera á ferð um Ós-
hlíð að nauðsynjalausu. -  Óshlíð hefur verið lokað fyrir um-
ferð vegna grjóthruns. –  Tilkynningar í þessa veru hljóma
kunnuglega. Því miður. En við þessar aðstæður hafa Bolvík-
ingar og aðrir þeir sem einhverra hluta vegna hafa átt leið til
Bolungarvíkur mátt búa við áratugum saman.

Stórgrýtið sem féll á veginn um Óshlíð í síðustu viku hlýtur
að hafa fyllt mælinn. Það er ekki seinna vænna að tekin verði
ákvörðun um leysa Bolvíkinga úr þessari gíslingu í eitt skipti
fyrir öll. Og til þess dugir ekkert hálfkák. Hugmyndinni um
þrenn stubbajarðgöng á Óshlíðinni ber að kasta fyrir róða.
Velja verður á milli annarra leiða sem til tals hafa komið. Það
er ekki eftir neinu að bíða.

Vegagerð á Íslandi hefur lengst af miðast við bráðabirgða-
lausnir með sem ódýrustum hætti. Þar um vitna tvenn og
þrenn samsíða uppgróin vegstæði sem víða má sjá, einkum á
heiðum uppi. Eflaust hafa aðstæður þeirra tíma ráðið hvernig
að var staðið. Ekki úr miklum fjármunum að spila, tækni og
þekking allt önnur og vegavinnutæki í engu sambærileg við
það sem við nú höfum yfir að ráða. Í ljósi þess eigum við að
hætta öllum bráðabirgðaúrlausnum. Hætta að tjalda til einnar
nætur.

Á þessum vettvangi hefur því ítrekað verið haldið fram að
greiðfærar samgöngur innan héraðs og milli landshluta sé ein
af megin forsendum þess að landsbyggðin haldi velli. Í því
sambandi er stytting leiða milli staða höfuð atriði. Atvinnulíf
á landsbyggðinni á allt sitt undir greiðum samgönguleiðum.
Stjórnvöldum hlýtur að hafa verið þetta ljóst um langan tíma.
Þrátt fyrir tæpitungulaust tal forsvarsmanna atvinnufyrirtækja
um nauðsyn úrbóta og eftirrekstur sveitarstjórna, hefur hægt
miðað.

Súðavík – Ísafjörður - Bolungarvík. Horft til langrar framtíð-
ar í  samgöngum á norðanverðum Vestfjörðum er óhjákvæmi-
legt að líta á þessi þrjú byggðalög sem eina heild. Nokkuð
ljóst ætti að vera að íbúar þeirra stæðu betur að vígi eftir sam-
einingu. Við núverandi aðstæður í samgöngum er sú sýn víðs
fjarri.

Þegar kostnaður við jarðgöng er lagður á vogarskálar á
móti venjulegri vegagerð verður að taka eftirleikinn með í
dæmið. Ætli það hallist svo mikið á þegar upp er staðið eftir
að hafa tekið tillit til áratuga viðhalds og snjómoksturs á móti
lágmarksviðhaldi jarðganga. Í vegagerð verður að hugsa í
áratugum. Tækni og þekking gerir okkur það kleift. Samfélagið
krefst þess.

Bolvíkingar bíða eftir að vera leystir úr prísundinni.
Eftir hverju bíða stjórnvöld?                                          s.h.
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Eyrargata lokast við gatnamót Sólgötu og
Fjarðarstrætis og verður botnlangi í austur
frá gatnamótum við Þumlungsgötu.

Fjarðarstræti frá Mánagötu að Sólgötu
verður einstefna til vesturs.

Breytingin tekur gildi frá og með 6. nóv-
ember 2006.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Breyting á aksturs-
stefnu á Ísafirði

Sjávarþorpið Suðureyri
ehf., og UMÍS ehf., Envir-
onice hafa undirritað
samning þess efnis að
UMÍS ehf., taki að sér
sérfræðiráðgjöf vegna 1.
áfanga undirbúnings Suð-
ureyrar fyrir vottun sam-
kvæmt staðli Green Globe
fyrir samfélög. Þessi áfangi
felur í sér gerð sjálfbærni-
stefnu, undirbúning vökt-
unar, úrvinnslu mælinga
og skil niðurstaðna til
Green Globe vegna sam-
anburðar við viðmið sam-
takanna. Áætlað er að
verkinu verði lokið í lok
febrúar á næsta ári.

Green Globe 21 eru

alþjóðleg samtök sem
vinna að umhverfismálum
með ferðaþjónustuaðilum
og að vottun umhverfis-
vænna starfshátta. Green
Globe 21 vinnur með neyt-
endum, fyrirtækjum og
samfélögum að þróun
sjálfbærari ferðaþjónustu í
anda Dagskrár 21 sem er
yfirgripsmikil áætlun um
sjálfbæra þróun sem 182
ríkisstjórnir gengust undir
á heimsráðstefnu Samein-
uðu þjóðanna um um-
hverfi og þróun í Ríó de
Janeiro 1992. Green Globe
21 var stofnað 1994 í
kjölfar heimsráðstefnunn-
ar í Ríó de Janeiro.

Sækist eftir vott-
un Green Globe

Sjávarþorpið Suðureyri
Suðureyri.

Vilji til að reka sam-
eiginlega tæknideild

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
fjallaði í síðustu viku um við-
ræður bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, Halldórs Halldórsson-
ar, við bæjarstjóra Bolungar-
víkur, Grím Atlason um hugs-
anlega sameiginlega tækni-
deild fyrir sveitarfélögin. Í
bréfi sem Halldór lagði fyrir
bæjarráð kemur fram að áhugi
sé fyrir að láta reyna á slíkt
samstarf. Samkvæmt bréfinu
er gert ráð fyrir því að bygg-

ingarfulltrúi verði 4 klst. í Bol-
ungarvík, verkefnastjóri 4
klst., starfsmaður tæknideild-
ar 1 klst. og sviðsstjóri 2 klst.
Miðað er við að móttaka er-
inda og upplýsingagjöf verði
öll í Bolungarvík, og ekki
verði hringt á tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar heldur verði sím-
svörun og tímapantanir einnig
alfarið í Bolungarvík.

„Undirritaður telur að hér
sé gott tækifæri til að reyna

samstarf á þessu sviði til
reynslu [...] Hér er um sam-
starfsverkefni að ræða og
möguleika á sameiningu tækni-
deilda en ekki samkeppni við
einkaaðila sem reka hönnun-
ar- og verkfræðistofur“, segir
í bréfinu. Þá segir að tækni-
deild Ísafjarðarbæjar muni
geta bætt við sig verkefnum
þegar líður á haustið, og reyn-
ist verkefnin meiri en reiknað
er með verði að ráða fleiri til

starfa.
Bæjarráð tók vel í erindið

og lýsti yfir ánægju með sam-
starfsvilja bæjarstjóranna.
Óskað var eftir því að bæjar-
stjóri boði samráðsfund bæj-
arstjórnar Ísafjarðarbæjar og
Bolungarvíkur og sveitar-
stjórnar Súðavíkurhrepps til
viðræðna um sameiginlega
tæknideild og önnur málefni
er varða samstarfsverkefni
sveitarfélaganna.

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Bangsadagurinn haldinn hátíðlegurBangsadagurinn haldinn hátíðlegurBangsadagurinn haldinn hátíðlegurBangsadagurinn haldinn hátíðlegurBangsadagurinn haldinn hátíðlegur
Á föstudag var „Bangsadagurinn“ haldinn hátíðlegur á bókasafni Ísa-

fjarðar sem og víðsvegar annars staðar en síðan 1998 hafa bókasöfn á
Norðurlöndum haldið upp á daginn. Fjölmörg börn lögðu leið sína á

bókasafnið til að taka þátt í dýrðunum en meðal þess sem börnin gátu
gert sér til dundurs var að hlusta á upplestur úr bangsasögum, horfa á

bangsamyndband, lita bangsamyndir og taka þátt í bangsaverðlaunaleik.
Á meðfylgjandi mynd má sjá börnin hlusta hugfangin á bangsasögu.
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STAKKUR SKRIFAR

Þingkonu hafnað í prófkjöri
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn

blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á

meðan hann notar
dulnefni sitt.

„Nú þarf að þora að
vera framsóknarmaður“

Bolvíkingurinn Kristinn H. Gunnarsson býður
sig fram til fyrsta sætis í prófkjöri Framsókn-

arflokksins í Norðvesturkjördæmi. Krist-
inn ætti að vera öllum Vestfirðingum
vel kunnur, enda hefur hann verið leng-
ur en tvævetur í stjórnmálum, og hefur
setið á þingi bæði fyrir Alþýðubanda-
lagið, heitið, og síðar Framsóknarflokk-
inn, auk þess sem hann var bæjarfulltrúi

í Bolungarvík um langt árabil. Kristinn
sat í öðru sæti listans í síðustu kosningum,

en hefur eins og áður segir í hyggju að
komast í fyrsta sætið, en þar situr fyrir

Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra,
sem hyggur ekki á brottför. Prófkjörið verður

haldið með póstkosningu og stendur
hún yfir frá 3.-17. nóvember nk.

Greinir á við forystuGreinir á við forystuGreinir á við forystuGreinir á við forystuGreinir á við forystu
flokksins en erflokksins en erflokksins en erflokksins en erflokksins en er
sammála þorrasammála þorrasammála þorrasammála þorrasammála þorra

framsóknarmannaframsóknarmannaframsóknarmannaframsóknarmannaframsóknarmanna

– Þú ætlar að reyna að kom-
ast upp um eitt sæti?

„Já, ég ætla að reyna að
komast upp um eitt sæti, upp
um eina deild. Ég hef sett
stefnuna á fyrsta sætið og er
svo sem alveg bærilega von-
góður um að það náist. Síðast
fékk ég flest atkvæði í fyrsta
sæti og hefði hreppt það ef
sömu reglur hefðu gilt þá og
gilda nú. En þá giltu aðrar
reglur og vegna þess að ég

fékk ekki hreinan meirihluta
var kosið aftur.“

– Í það skiptið var kosið á
kjördæmisþingi, ekki satt?

„Jú, það var svo. Það er
tvennt sem er ólíkt, þetta er
venjulegt prófkjör núna þar
sem allir félagsmenn geta tek-
ið þátt og það gilda þessar
venjulegu reglur um röðun í
sæti. Þetta verður póstkosn-
ing, menn fá kjörseðil einfald-
lega sendan í pósti og senda
hann til baka.“

– Nú hefurðu orð á þér fyrir
að vera utangarðsmaður í
Framsóknarflokknum, telurðu
að það muni verða þér fjötur
um fót í prófkjörinu?

Kristinn hlær þegar blaða-
maður kallar hann utangarðs-
mann, og segir svo: „Það kann
að vera auðvitað að einhverjir
setji það fyrir sig. Vissulega
hefur það gerst á kjörtímabil-
inu, eins og landsfrægt er orð-
ið, að ýta mér til hliðar fyrir
að fylgja ekki þeirri línu sem
æðsta forystan ákvarðaði. En
ég held að það muni ekki bíta,
vegna þess að ég hef alltaf
fylgt ákvæðum stjórnarsátt-
málans og samþykktum flokks-
þings. Ég hef fylgt þeim mál-
um sem flokkurinn hefur
skuldbundið sig til að styðja,
burtséð frá minni afstöðu til
einstakra mála. Þar sem mér
hefur greint á við forystu flokks-
ins hefur verið í málum þar

sem þorri framsóknarmanna
var mér sammála, eins og í
fjölmiðlamálinu eða Íraks-
málinu, eða um sölu Símans,
þar sem ég vildi ekki að dreifi-
kerfið yrði selt. Fleiri mál má
nefna, til dæmis málefni Rík-
isútvarpsins, ég hef ekki viljað
standa að því að breyta RÚV
í hlutafélag. Við gengum til
síðustu kosninga með þá
stefnu að RÚV yrði ekki hluta-
félag heldur sjálfseignastofn-
un. Mér finnst við eigum að
standa við þá stefnu til enda.

Ágreiningurinn hefur kryst-
allast í því að flokkurinn hefur
tekið afstöðu sem ekki féll
kjósendum hans vel í geð, og
við sjáum hvernig staðan er.
Það er engin tilviljun að staða
flokksins hefur verið mjög erf-
ið síðustu tvö ár, fylgi hans
allt þetta ár er aðeins um helm-
ingur af því sem hann fékk í
síðustu kosningum. Það eru
auðvitað mjög skýr skilaboð
frá kjósendum til þeirra sem
hafa leitt flokkinn. Nú þurfum
við að taka mark á þessu og
bregðast við til þess að ná
góðum úrslitum úr kosning-
unum. Við þurfum að þora að
standa við þá stefnu sem við
teljum skynsamlega, eins og í
atvinnuuppbyggingu, en flokk-
urinn hefur staðið að mikilli
atvinnuuppbyggingu síðast-
liðinn áratug. Kaupmáttur
launa hefur hækkað meira en

dæmi eru um hér á landi fyrr,
og ég þekki ekki til þess er-
lendis að jafn miklar kjarabæt-
ur hafi átt sér stað á jafn
skömmum tíma og hér á landi.
Við eigum að þora að standa á
þessari atvinnustefnu og þess-
ari stefnu flokksins, jafnvel
þó það sé stóriðja, sé hún inn-
an skynsamlegra marka. En
við eigum líka að þora að við-
urkenna að menn hafi gert
mistök. Menn gerðu mistök
þegar þeir samþykktu að nafn
Íslands færi á lista hinna stað-
föstu þjóða í Íraksstríðinu, það
voru mistök að fara fram með
fjölmiðlalögin. Menn verða
bara að viðurkenna það, og
gera það upp gagnvart sjálfum
sér og kjósendum.

Við eigum líka að viður-
kenna að þessi kaupmáttar-
aukning, og þessi mikla mark-
aðsvæðing sem verið hefur í
gangi, sem er trúlega í megin-
atriðum rétt stefna, hefur haft
í för með sér vaxandi mis-
skiptingu. Lífskjör hafa orðið
ójafnari en áður. Það má segja
að lífskjör hafi batnað hjá öll-
um en það er hin hefðbundna
framsóknarstefna að bæta lífs-
kjör þeirra sem eru lakast settir
að minnsta kosti jafn mikið,
og helst betur. Það hefur ekki
gengið eftir. Við eigum að
viðurkenna það og leggja
áherslu á okkar gömlu stefnu
í þeim efnum. Nú eigum við

Sigurvon fagnar 5 ára afmælinuSigurvon fagnar 5 ára afmælinuSigurvon fagnar 5 ára afmælinuSigurvon fagnar 5 ára afmælinuSigurvon fagnar 5 ára afmælinu
Krabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum er orðið
fimm ára og af því tilefni verður haldinn afmælisfundur á Hótel Ísafirði
kl. 14 á laugardag. Gestafyrirlesarar verða læknarnir Sigurður Björns-
son, formaður stjórnar Krabbameinsfélags Íslands og Guðrún Agnars-
dóttir, forstjóri Krabbameinsfélags Íslands. Boðið verður upp á tónlist-
aratriði og kaffiveitingar verða í boði Sparisjóðs Vestfirðinga. Allir eru
boðnir hjartanlega velkomnir.

Vilja byggja fjölbýlishúsVilja byggja fjölbýlishúsVilja byggja fjölbýlishúsVilja byggja fjölbýlishúsVilja byggja fjölbýlishús
Ágúst og Flosi ehf. á Ísafirði hafa sótt um byggingarleyfi

fyrir fjölbýlishúsi á lóðinni við Sindragötu 4 á Ísafirði.
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar tók erindið fyrir á dög-
unum, og bókaði nefndin að hún tæki jákvætt í erindið
en benti sömuleiðis á að samkvæmt deiliskipulagi lóð-

arinnar sé gert ráð fyrir bílageymslum við fyrirhugað hús.
Þá lagði nefndin til að farið yrði í grenndarkynningu.

Þau færa Sjálfstæðisflokknum nýtt yfirbragð. Að sönnu voru ekki allir
ánægðir. En hver verður ánægður þegar hann nær ekki marki sínu? Enginn.
Þess vegna vöktu hófstillt viðbrögð Brigis Ármannssonar athygli. Ekki eitt
einasta neikvætt orð heyrðist frá honum.

Nokkur spenna var samfara fyrsta prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir
komandi kosningar til Alþingis. Fyrsti þingmaður hafði ákveðið að hverfa
af Alþingi. Anna Kristín Gunnarsdóttir hefur virst hinn prúðasti þingmaður
og ekki hefur heyrst gagnrýni á störf hennar. Dreifing atkvæða reyndis mikil
að vonum. Guðbjartur Hannesson var valinn til að leiða listann og séra Karl
Valgarður Matthíasson í öðru sæti, þá Anna Kristín og í því fjórða Sigurður
Pétursson. Samfylkingin hefur álasað Sjálfstæðisflokki að hafa ekki kynja-
jafnrétti á framboðslistum. Komið er í ljós að sitthvað er að vera í stórum
stjónmálaflokki eða litlum. Kjósendur eiga valið og þeir velja hver um sig
sína menn til setu á listum. Séra Karl átti nokkuð óvænta endurkomu, en
hann hefur verið prestur víða í hinu nýja kjördæmi, þótt nú búi hann í
Reykjavík. Merkja mátti af orðum formanns Samfylkingar að henni hefði
brugðið við niðurstöðu prófkjörs, vegna útkomu Önnu Kristínar. Skýring er
ekki augljós. Fyrrverandi Bolvíkingur frá Póllandi, Grazyna María Okuni-
ewska er kominn langleiðina inn á Alþingi Íslendinga.

Það eru tíðindi.

Um liðna helgi fór fram prófkjör í höfuðborginni og í Norðvesturkjördæmi.
Hið fyrrnefnda var leið Sjálfstæðisflokks til þess að velja á lista í kjördæmum
Reykjavíkur. Hið síðarnefnda var háttur Samfylkingar til þess að stilla upp
framboðslista í fyrrverandi þremur kjördæmum, sem eins og nafnið bendir til
runnu í eitt landmesta kjördæmi alls Íslands. Niðurstöðu í Reykjavík hafði
verið beðið með eftirvæntingu. Dómsmálarráðherra náði ekki markmiði
sínu, öðru sæti á listanum. Að öðru leyti mega sjálfstæðismenn frekar vel við
una. Listinn hefur mikla breidd. Samfylkingin hafnaði í reynd einu þingkon-
unni í kjördæminu, sem hlaut þriðja sætið.

Það vakti mikla eftirtekt hve margir höfðu  horn í síðu Björns Bjarnasonar
dóms- og kirkjumálaráðherra, sem sýnt hefur af sér mikinn dugnað og litið
lengra fram á veginn en flestir aðrir stjórnmálamenn, ekki síst í tengslum við
brottför varnarliðsins og viðbrögð varðandi björgunar- og eftirlitsstörf.
Einkum voru það utanflokksmenn sem sáu sér hag í að nýta sér tækifærið og
hömuðust við að gera lítið úr Birni. Það var óverðskuldað. Fleiri munu hugs-
anlega hafa nýtt færið í prófkjörsbaráttunni. Björn vann varnarsigur, hélt sæti
sínu frá síðasta prófkjöri, þótt 2 aðrir vildu annað sætið. Guðfinna Bjarnadóttir
náði afar góðum árangri, 4. sæti og hið sama verður sagt um Illuga Gunnarsson,
sem þar kom á eftir. Hún er ný á vettvangi stjórnmálanna, en hann hafði verið
aðstoðarmaður Davíðs Oddssonar og sýnt skýra og glögga hugsun í pólitík.
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að þora að draga fram þær
áherslur sem Framsóknar-
flokkurinn hefur lengst af
haft.“

Vill slá af öllVill slá af öllVill slá af öllVill slá af öllVill slá af öll
áform um Norð-áform um Norð-áform um Norð-áform um Norð-áform um Norð-
lingaölduveitulingaölduveitulingaölduveitulingaölduveitulingaölduveitu

– Mikið hefur mætt á Fram-
sóknarflokknum í umhverfis-
málum, hvernig heldurðu að
það muni koma út fyrir flokk-
inn í komandi kosningum?

„Framsóknarflokkurinn á
sér langa sögu í umhverfis-
málum. Eysteinn Jónsson var
til dæmis forvígismaður í nátt-
úruvernd á sínum tíma, og var
mikill framámaður í þeim efn-
um. Það hafa verið miklir fram-
sóknarmenn sem hafa verið
raunverulegir náttúruverndar-
sinnar. Við eigum að halda
því á lofti. Það þýðir að áhersl-
an á stóriðju getur ekki verið
eins mikil og verið hefur. Við
eigum ekki að hverfa frá því
að koma á fót stóriðju, þar
sem það er hagkvæmt og arð-
bært, en það þarf að vera innan
hóflegra marka. Þetta er at-
vinnuskapandi starfsemi og á
ákveðnum svæðum á lands-
byggðinni getur hún haft mjög
góð áhrif á byggðaþróun. Við
eigum að nýta það. Mér finnst
engin sérstök ástæða til að
byggja upp stóriðju á höfuð-
borgarsvæðinu. Í umhverfis-
málum eigum við hiklaust að
segja að við viljum vernda Þjórs-
árver og allt það nágrenni, ég
vil slá af öll áform um Norð-
lingaölduveitu. Það vil ég hik-
laust. Fleiri svæði á landinu
koma til álita að mínu mati,
að við gefum út strax að við
ætlum ekki að hreyfa við
þeim. Með því móti værum
við auðvitað að draga svolítið
úr áherslu á stóriðju en við
héldum henni áfram gangandi
sem einum lið í atvinnustefnu.
En við þurfum að horfa meira
á þekkingariðnað, þjónustu og
viðskipti, þar er framtíðin.
Þess vegna eigum við að leggja
meiri áherslu á það heldur en
á framleiðslugreinarnar.“

ÍmyndarpólitíkÍmyndarpólitíkÍmyndarpólitíkÍmyndarpólitíkÍmyndarpólitík
gengur ekki ángengur ekki ángengur ekki ángengur ekki ángengur ekki án

innihaldsinnihaldsinnihaldsinnihaldsinnihalds
– Eftir síðustu kosningar

kom upp orðrómur þess efnis
að Framsóknarflokkurinn
hefði keypt kosningarnar með
öflugri auglýsingaherferð á
síðustu stundu. Svo virtist
manni í síðustu sveitarstjórn-
arkosningum að það ætti að
endurtaka leikinn, en það virð-
ist ekki hafa gengið eftir.
Heldurðu það sé skynsamlegt
fyrir flokkinn að fara varlega
í ímyndarpólitíkina fyrir kom-
andi kosningar?

„Já, ímyndarpólitík gengur

Innkaupastjóri
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ auglýs-

ir eftir starfsmanni til starfa við innkaup og
lagerhald. Um er að ræða stöðu innkaupa-
stjóra stofnunarinnar og er um ábyrgðar-
mikið og krefjandi starf að ræða. Starfið
gæti hentað sjúkraliða, hjúkrunarfræðingi
eða öðrum með þekkingu á hjúkrunarvör-
um. Haldgóð þekking á innkaupum og
rekstri er kostur.

Um er að ræða 50% starf og reiknað er
með fastráðningu frá 1. desember nk.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi við-
komandi stéttarfélags og stofnanasamn-
ingi HSÍ.

Nánari upplýsingar gefur Karl Jónsson,
innkaupastjóri (lager@fsi) í síma 450 4500
og Þröstur Óskarsson, framkvæmdastjóri
(throstur@fsi).

Vinsamlegast sendið umsóknir til Heil-
brigðisstofnunarinnar Ísafjarðarbæ, Torfnesi,
400 Ísafirði fyrir 20. nóvember nk. á eyðu-
blöðum sem fást í afgreiðslu Fjórðungs-
sjúkrahússins á Ísafirði. Öllum umsóknum
verður svarað er gengið hefur verið frá
ráðningu.

sóknarmaður og tala fyrir
framsóknarstefnunni. Stunda
þessa hófsömu umbótastefnu
sem flokkurinn hefur lengst
af talað fyrir. Að undanförn-
um árum hefur kannski verið
vikið frá henni í of ríkum
mæli. Það er þetta sem málið
snýst um að mínu mati, menn
þurfa að þora að leiðrétta
kúrsinn.“

Lífskjörin, mark-Lífskjörin, mark-Lífskjörin, mark-Lífskjörin, mark-Lífskjörin, mark-
aðsvæðingin ogaðsvæðingin ogaðsvæðingin ogaðsvæðingin ogaðsvæðingin og

landsbyggðamálinlandsbyggðamálinlandsbyggðamálinlandsbyggðamálinlandsbyggðamálin

– Hver heldur þú að verði
helstu baráttumálin sem liggja
fyrir eftir næstu kosningar?

„Það verða lífskjörin, það
er að segja jöfnun lífskjara.
Fyrst og fremst gagnvart hóp-
um eins og öldruðum og ör-
yrkjum. Þetta verður stórt mál.
Það þarf að endurskipta þeim
verðmætum sem orðið hafa
til. Þess vegna skipta atvinnu-
málin svo miklu máli, því þau
skapa verðmætin. Menn hafa
engu að skipta ef atvinnustefn-
an skilar engum árangri. Að
mínu viti verður að vinna úr
einkavæðingunni og mark-
aðsvæðingunni. Menn hafa
farið mjög hratt í þetta, mark-
aðsvætt hvert svið viðskipt-
anna á fætur öðru og einkavætt
fyrirtæki, til dæmis bankanna.
Tilgangurinn er að bæta hag
almennings með því að þessi
nýskipan leiði til betri þjón-
ustu og lægra verðs. Það hefur
ekki gerst í nærri öllum til-
fellum. Menn eiga eftir að
vinna úr því. Á fjarskipta-
markaði er engin alvöru sam-
keppni, sem kemur auðvitað

fram í þjónustunni. Menn sjá
það hér á landsbyggðinni að
það gengur allt miklu hægar
að byggja upp þjónustu. Það
vantar upp á að menn nái
árangri í þessu, og í því þarf
að vinna. Þetta á líka við á
fjármálamarkaðnum. Við er-
um með eitt dýrasta banka-
kerfi heims, gagnvart við-
skiptavinum. Bankarnir hafa
verið að standa sig vel í er-
lendum viðskiptum en innan-
lands hafa þeir ekki staðið sig
vel gagnvart neytendum. Það
er verkefni okkar að láta kerfið
virka og bæta þannig hag al-
mennings.“

– Hvernig er hægt að fá
bankanna til að haga sér?

„Það er verkefni manna sem
veljast til forystu á næsta kjör-
tímabili að finna leiðir til þess.
Ein leið, eins og með fjármála-
markaðinn, er sú að tryggja
erlenda samkeppni svo inn-
lendu bankarnir geti ekki
óformlega talað sig saman.
Það getur verið að það þurfi
að setja löggjöf sem skyldar
þá til þess að gera ákveðna
hluti. Sömuleiðis getur verið
að setja þurfi löggjöf til að
brjóta upp fyrirtæki sem hafa
of stóra markaðshlutdeild. Úr
því að leiðin er orðin sú að
þjóðfélagið byggist upp á
markaðslögmáli og samkepp-
ni þá eiga stjórnmálamenn að
það virki. Það tel ég, á eftir
lífskjaramálunum, vera stær-
sta verkefni næsta kjörtíma-
bils. Í þriðja lagi er það svo
staða landsbyggðarinnar, sem
er sums staðar góð, en víða
ekki góð. Þar þurfa menn að
taka til hendinni og leggja sig
fram um að bæta ástandið. Til

þess þarf að setja peninga í
málefnið og sérfræðiþekk-
ingu. Það eru þessi þrjú mál,

sem mestu munu skipta, að
mínu mati“, segir Kristinn að
lokum.           – eirikur@bb.is

ekki til lengdar nema það fylgi
henni innihald. Við sáum það
að það gekk vel í alþingis-
kosningunum, flokkurinn
náði að bjarga sér á síðustu
dögunum. Hvort það var endi-
lega út af auglýsingunum veit
maður ekki, en maður væntir
þess að einhver áhrif hafi þær
haft. Sérstaklega auglýsing-
arnar um húsnæðismálin, sem
ég held að hafi verið vel
heppnaðar því það var áher-
sluatriði sem höfðaði vel til
almennings. Í sveitarstjórnar-
kosningunum sáum við það
síðan að þetta gekk ekki eins
vel. Fylgið fór verulega niður
á miðað við sveitarstjórnar-
kosningarnar fyrir fjórum
árum. Ímyndin ein og sér skil-
ar ekki góðri kosningu. Það
verður að vera innihald og trú-
verðugir leiðtogar fyrir flokk-
inn. Það sem skiptir máli er
stefnan, og trúverðugleiki
frambjóðenda. Trúa kjósend-
ur því að frambjóðendurnir
muni standa við stefnuna, að
eins miklu leyti og hægt er í
samsteypustjórn. Það held ég
að sé lykilatriði.“

– Telurðu að trúverðugleiki
flokksins hafi beðið mikla
hnekki?

„Það er alveg ljóst að flokk-
urinn hefur verið í nokkrum
erfiðleikum, það hefur meðal
annars leitt til forystuskipta,
og það hefur verið haldið sér-
stakt flokksþing til þess að
taka á innri vanda flokksins.
Þannig að það þýðir ekki að
draga fjöður yfir það. Það er
okkar verkefni nú að vinna
okkur úr þeim vanda. Þess
vegna segi ég: Nú þarf að þora.
Nú þarf að þora að vera fram-

Glitnir færir glaðningGlitnir færir glaðningGlitnir færir glaðningGlitnir færir glaðningGlitnir færir glaðning
Patrycja Wittstock sem átti 17 ára afmæli á fimmtudag, fékk heldur betur glaðning í afmælisgjöf frá

Glitni þegar henni voru afhentar 50.000 krónur í bílprófsstyrk. Vestfirðingar hafa verið mjög lánssamir
í Námsmannaleik Glitnis í ár, því alls hafa þrír viðskiptavinir útibúsins á Ísafirði fengið bílprófsstyrk á

árinu. Auk Patrycju hafa þau Arnar Friðrik Albertsson og Ólöf Anna Benediktsdóttir fengið styrkinn.
Styrkveitingum er þannig háttað að viðskiptavinir Glitnis sem verða 17 ára á árinu og eru í námsvild

geta átt von á glaðningi á afmælisdaginn. Í hverjum mánuði er eitt heppið afmælisbarn mánaðarins
dregið út og hlýtur bílprófsstyrk. Það var Gerður Eðvarsdóttir hjá Glitni sem færði Patrycju glaðninginn.
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„Kannski eru þetta bara 
Blaðamaður Bæjarins besta brá sér á dögunum til Bolungarvíkur

til að heimsækja þær systur Mariu Jolöntu, sem betur er þekkt sem
Mariola, og Elzbietu Kowalczyk. Þær ættu að vera mörgum Vest-

firðingum vel kunnar þar sem þær hafa komið víða við í tónlistinni.
Mariola er í sambúð með Zbigniew Jan Jaremko og Ella, eins og

hún er kölluð, er í sambúð með Magnúsi Ólafs Hanssyni og eiga þau
saman soninn Sigurjón Józef. Systurnar ólust upp í litlum bæ uppi í
fjöllunum í Póllandi. Á unglingsárunum lá svo leiðin til Kraká, þar
sem þær lögðu báðar stund á tónlist. Þær segja okkur hér frá upp-

vextinum í heimalandinu, kommúnismanum og falli hans, trúnni og
komunni til Íslands.

ola og Eva voru líka báðar
búsettar í Kraká, þannig að
þær voru þarna til að passa
mig, því ég var bara 14 ára.“

– Þið eruð þrjár systurnar?
„Þetta er sonurinn“ segir

Mariola og bendir á systur
sína.

„Ekki alveg fullkominn“
segir Ella og mikil hlátrasköll
brjótast út.

– Bjugguð þið saman á
meðan námi stóð í Kraká eða
voruð þið á heimavist?

M: „Ég leigði alltaf á meðan
ég var í námi. Námið sem ég
var í tók sex ár sem var það
lengsta sem boðið var upp á í
skólanum. Það var bæði söng-
ur og leiklist. Venjulegt nám
á hverskyns hljóðfæri tók
fjögur ár, en ef þú varst að
taka tónfræði líka tók það
fimm ár. Þá leigði ég herbergi
á stúdentagörðum sem var
mjög hentugt og líka ódýrara.
Eftir að ég fór út á vinnu-
markaðinn byrjaði ég að leigja
herbergi, en það var alltaf svo-
lítið erfitt. Ég var til dæmis að
leigja hjá gamalli konu her-
bergi þar sem ég hafði aðgang
að klósetti og það kostaði
meira en helminginn af laun-
unum mínum. Síðan giftist
Eva systir og hún fór að leigja
húsnæði af frænku mannsins
hennar, seinna fór ég leigja
þar líka. Ég keypti síðan íbúð-
ina og á hana enn í dag. Þegar
gamla konan sem átti hana dó
fór ég að falast eftir því að fá
að kaupa hana, en íbúðin var
ríkiseign svo það var nú ekki
hlaupið að því. Þegar gamla
konan dó var ég enn í íbúðinni
og skrifaði umsókn til dómara
um að fá að búa þarna áfram.
Þetta ferli tók tvö ár því það
voru alltaf einhverjir í kerfinu
mótfallnir því að selja mér
íbúðina.“

E: „Kerfið var bara svo allt
öðruvísi en það er í dag, það
er varla nokkur leið að útskýra
það, ég er ekki viss um að
börnin okkar komi einu sinni

til með að skilja það. Ég
meina, það var þannig að við
þurftum að koma með miða
til að geta keypt smjör. Það
var allt á miðum.“

– Fenguð þið þá hefti úthlut-
að í hverjum mánuði?

„M: Nei, það var ekki einu
sinni hefti, bara bréfsnepill
með pínulitlum miðum, sem
á stóð: kjöt, smjör, súkkulaði,
vodka og svo framvegis. Síð-
an þegar þú sóttir þessa hluti
voru þeir klipptir út af blaðinu
í versluninni.“

– Fékk þá hver og ein fjöl-
skylda svona hefti?

E: „Nei, þetta var fyrir ein-
staklinga, hver og einn fékk
sitt blað. Ef þú varst yngri en
18 ára fékkstu minna.“

Fall kommúnismansFall kommúnismansFall kommúnismansFall kommúnismansFall kommúnismans
– Hvenær féll kommúnis-

minn?
M: „Það var 1989.“
E: „Í kringum 1979-80 byrj-

aði ólgan og árið 1981 varð
borgarastyrjöld“

M: „Það var alveg hræði-
legt. Ég var búin að vera í
frábæru partýi hjá vinkonu
minni þarna 12. des., það var
ótrúlega fallegt veður og snjór
yfir öllu. Við fórum svo heim
um miðnættið og við vorum
að spá í hvað þetta væri, þegar
að við sáum skriðdrekana, við
héldum bara að þetta væri ein-
hvers konar æfing. Konan sem
ég leigði hjá fór alltaf út í
sveit um helgar. Næsta dag,
ætlaði ég að hringja í vin minn
en fattaði að síminn væri bil-
aður og hugsaði með mér
hvers vegna konan hefði ekki
látið mig vita að síminn væri
bilaður. Síminn var ekki bilað-
ur, það var bara búið að loka
fyrir alla símnotkun. Við vor-
um ekki með neitt sjónvarp
og ég hlustaði alltaf bara á
tónlist en ekki á útvarpið.
Þennan dag átti ég að koma
fram á tveimur tónleikum.
Þegar ég fór út svo til að
syngja á þeim fyrri sá ég bara

hermenn út um allt. Ég hitti
þarna fólk sem ég þekkti og
það sagði: „Mariola, það verða
engir tónleikar í dag, það er
komið stríð.“ Hermennirnir
gengu um götur borgarinnar
allir með byssur.“

E: „Eftir klukkan 10 á kvöld-
in mátti ekki fara út og ef
maður sást á ferli eftir þann
tíma kom alltaf hermaður og
spurði hvað maður væri eigin-
lega að vilja úti á þessum tíma.
Það var sem sagt útgöngubann
frá klukkan tíu á kvöldin til
klukkan sjö á morgnana. Þeg-
ar þeir lokuðu símunum dó
fullt af fólki, sem ekki náði í
neinn sér til aðstoðar.“

– Undanfarinn að stríði er
alltaf einhver, blaðamaður for-
vitnaðist um hvort þær hefðu
getað gert sér í hugarlund hvað
var í uppsiglingu.

M: „Þetta gerðist bara smátt
og smátt, þetta var svona eins
og gelgjur.“

E: „Já, það var svona hiti
undir niðri og þetta byrjaði á
verkfalli hér og verkfalli þar.
Og fólk fór að segja: „við
viljum breytingar, það er ekki
hægt að lifa svona lengur.
„Rússnesk stjórnvöld sem við
vorum undir sögðu „þetta
gengur ekki“ og ákváðu að
stoppa fólkið og starf þeirra
sem ennþá vildu breytingar
breyttist í neðanjarðarstarf-
semi, að sjálfsögðu voru líka
margir þeirra fangelsaðir.

Þetta virkaði líka þannig að
þegar það voru einhverjir
gestir í heimsókn, þurftu þeir
auðvitað að vera farnir klukk-
an tíu, þegar að útivistarbann-
ið skall á. Ef það hins vegar
dróst máttir þú eiga von á því

að það væri bankað kannski
klukkan hálf ellefu og fyrir
utan stæði lögreglan sem
spurði gestina spjörunum úr,
hvort þeir ættu heima þarna
og hvað þeir væru þá að gera
ef þeir átti heima einhvers
staðar annars staðar.“

M: „Það var sko þannig að
þú þurftir að vera með kort
stimplað af yfirvöldum sem
staðfesti það hvar þú ættir
heima, s.s. skilríki með lög-
heimili, ég var til dæmis á
einhverjum tímapunkti með
skráð lögheimili í Klikusawa.
Ég var einu sinni heima hjá
vinkonu minni um kvöld og
klukkan var að verða eitt þegar
að það var bankað, þar fyrir
utan var lögreglan. Eva vin-
kona fékk algjört sjokk og hún
fór bara að bulla. Ég er svo
mikil grýla að ég hefði bara

Uppvöxtur íUppvöxtur íUppvöxtur íUppvöxtur íUppvöxtur í
áhyggjuleysiáhyggjuleysiáhyggjuleysiáhyggjuleysiáhyggjuleysi

– Hvar ólust þið upp?
E: „Í Klikuszowa, í fjöllun-

um. Það var gaman að vera
þar og núna skiljum við það
enn betur sem fullorðnar mann-
eskjur. Þetta voru allt aðrir
tímar, þarna er afskaplega fall-
egt og rólegt. Ég upplifði líka
þessa miklu von sem ríkir hjá
krökkum og spurninguna um
hvað verður þegar að ég verð
fullorðin, hvað fer ég að gera
og tilhugsunin um allt sem
maður getur gert. Mariola og
Eva ( þriðja systir innskot
blaðamanns) voru lengur fram
á unglingsaldurinn í Klikus-
zowa en ég, þær kláruðu þar
menntaskóla.“

M: „Þá var ég 18 ára og
þaðan fór ég í nám til Kraká
og flutti inn á stúdentagarða.
Skólakerfið í Póllandi er frá-
brugðið því íslenska, þar er
barnaskólinn í 8 ár, síðan fór
ég til Nowitarg í menntaskóla
þar sem ég lauk prófi svipuðu
stúdentsprófi. Ég lærði á fiðlu
frá því ég var 9 ára með grunn-
skólanáminu. Síðan fór ég og
lærði söng með menntaskól-
anum. Loks fór ég svo til
Kraká og fór þar í tónlistarhá-
skóla.“

– Er tónlistarnámið í Pól-
landi innifalið í skólanum, eða
þurftuð þið að taka það sam-
hliða skyldunámi eins og hér?

E: „Það var ekki inn í nám-
inu, við tókum það alveg sér í
grunnskólanum allavega. Það
eru reyndar til grunnskólar
sem eru með tónlistarnámi
inniföldu, en það er bara að
finna í stórum borgum eins
og Kraká og Varsjá. Sama á
við um menntaskóla, í þessum
borgum eru skólar þar sem
tónlistin er inni í skólanum.

Ég fór í menntaskóla í
Kraká þar sem tónlistin var
innifalin í skólanáminu. Það
var að mörgu leiti betra. Mari-

„Ég hitti þarna fólk sem ég þekkti og
það sagði: „Mariola, það verða engir
tónleikar í dag, það er komið stríð.“
Hermennirnir gengu um götur borgar-
innar allir með byssur.“
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a bara örlögin“

getað rifið kjaft við þá, sagt
að ég hefði bara ekkert gert af
mér. Ef ég hefði gert það,
hefðu þeir handtekið okkur
með það sama og látið okkur
dúsa í fangageymslum í 48
tíma. Guði sé lof þá sluppum
við nú.“

– Hvað varði þetta ástand
lengi?

E: „Þetta byrjaði 1981, verst
var síðan ástandið 1982. 83-
84 var ástandið líka slæmt en
þá var fólkið farið að venjast
þessu.“

M: „Ég get sagt þér góða
dæmisögu sem lýsir ástandinu
nokkuð vel: „Það var einu
sinni fátækur gyðingur sem
kemur til rabbína síns og segir
farir sínar ekki sléttar, hann
segir „þú verður að hjálpa mér,
ég get ekki lifað svona leng-
ur.“ Rabbíninn spyr hann hvað

sé eiginlega að. „Ég á bara eitt
herbergi og ég á konu og fimm
börn og hjá okkur búa mamma
mín og pabbi, systir mín og
systir konunnar minnar, þetta
er alveg ómögulegt. Börnin
gráta, mamma og pabbi eru
bæði gömul og veik. Þú verður
að hjálpa mér, þetta gengur
ekki svona.“ Rabbíninn svar-
ar, farðu á markaðinn og
kauptu þér geit. „Geit! Rabb-
íni, hvað heldurðu að hún geti
eiginlega gert? Hún getur ekki
verið með okkur í herberg-
inu.“ Rabbíninn segir jú, þú
verður að fara og kaupa þér
geit og hún verður að búa í
sama herbergi og þið. Stuttu
síðar kemur maðurinn aftur
til rabbínans og segir „þetta
bara gengur alls ekki, ofan á
allt annað hefur nú bæst jarm-
andi geit sem líka skítur út

um allt, krakkarnir grenja,
gamla fólkið er veikt. Ég gæti
bara hengt mig“ „Heyrðu vin-
ur,“ segir rabbíninn, „farðu
núna með geitina aftur á mark-
aðinn og seldu hana.“ Eftir
tvo daga kemur maðurinn aft-
ur til rabbínans og segir „Takk
kærlega fyrir það sem þú hefur
gert, þetta er alveg frábært her-
bergi sem ég á.“

E: „Það var kannski 1989
sem ástandið í Póllandi fór að
fara batnandi, þó svo að stríðið
sjálft hafi kannski verið búið
um 1984. Það er kannski erfitt
að segja frá því nákvæmlega
hvernig þetta var því þetta var
ástandið sem við bjuggum við
og það er hægt að lifa við
nánast hvaða aðstæður sem
er.“

M: „Þú sérð það að á sama
tíma lifði fólkið í Síberíu

ástandið af.“
E: „Það var miklu, miklu

verra en samt lifði fólk það af.
Síðan fór að birta til í Póllandi.
Jóhannes Páll páfi tók við em-
bætti og hann gaf fólkinu von.
Á sama tíma hrundi líka
Berlínarmúrinn. Við fórum að
skynja að við værum frjáls og
fólk fór að segja „við erum
frjáls og við getum gert hvað
sem við viljum.““

M: „Fólkið var búið að lifa
við kerfi kommúnismans í 40-
50 ár, kunni síðan bara ekki
að gera hlutina af eigin ramm-
leik og eldra fólk segir oft enn
í dag „hlutirnir voru miklu
betri í tíð kommúnismans.“
Það var auðvitað þannig að á
meðan að kommúnisminn
ríkti höfðu allir vinnu, en síðan
þurfti fólkið að horfa upp á
mikið atvinnuleysi eftir að
honum lauk. Nú er staðan
þannig að sumir eru mjög ríkir
og aðrir sem eru mjög fátækir.
Bilið hefur breikkað mjög
mikið og stéttaskipting aukist
til muna.“

E: „Það var allt miklu jafn-
ara þegar að kommúnisminn
var við lýði, nema þá að stjórn-
völd voru þeir sem áttu pen-
inga. Þá voru líka sömu stjórn-
endur mjög lengi við völd.
Núna eftir að kommúnisminn
féll koma alltaf nýjar og nýjar
stjórnir og þar hugsa flestir
fyrst og fremst um sjálfan sig,
því miður.“

M: „Fólkið hugsar alltaf
svona „ég ætla að taka sem
mest á meðan ég get, þeir mega
svo bara reka mig seinna.““

E: „Það er kannski ekki rétt-
látt að segja að allir sem
stjórna geri það illa, það var
bara svo lengi sem spilling
þreifst í kerfinu að það er
kannski erfitt að skrúfa fyrir
hana bara rétt sisvona.“

M: „Það er ekki hægt að
breyta algjörlega um hugsana-
gang í einni svipan.“

E: „Það eru margir núna
sem vilja gera eitthvað fyrir
Pólland, það er líka þannig að
fólk er að gefa út fyrirmæli
um hluti sem gætu gert ástand-
ið betra en síðan ákveða þeir
sem eiga að fylgja því eftir að
gera eitthvað allt annað.“

M: „Kommúnískt kerfi
kenndi fólkinu í gegnum tíð-
ina að stela. Það voru til dæmis
flestir sem stálu rafmagni.
Pabbi var til að mynda póst-
hússtjóri og hjá honum voru í
það minnsta 100 póstberar í
vinnu. Þegar verið var að

greiða út eftirlaun sem voru
afhent í peningum og borin út
í póstinum, því þarna notuðust
engir við bankaþjónustu. Einu
sinni var póstberi sem hafði
stolið og pabbi spyr hann hvað
hann hafi eiginlega verið að
gera, þá svarar póstberinn
„hvað, það stela allir, af hverju
ekki ég líka?“ Núna er til
dæmis erfitt að fá fólk til að
skilja það að ef þau eru að
stela svona eins og þau gerðu,
þá eru þau að stela frá sjálfum
sér. Allt sem er ríkiseign er
okkar eign. Núna er ég til
dæmis sjálf skólastjóri og það
væri náttúrulega bara alveg
ferlegt ef ég væri bara „Aaaa
fínn stóll best að taka hann
með mér heim.““

E: „Núna þegar þetta er búið
hafa sumir meira að segja
skilað inn ríkiseignunum, en
þá þarf að lifa áfram og fólk
þarf að byggja upp.“

Að fóta sig áAð fóta sig áAð fóta sig áAð fóta sig áAð fóta sig á
nýjum tímum,nýjum tímum,nýjum tímum,nýjum tímum,nýjum tímum,
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– Það er þá kannski núna
komin krafan um að fólkið
geri hlutina af eigin frum-
kvæði, sem hefur ekki verið?

M & E: „Já nákvæmlega.“
M: „Hugsunarhátturinn var

líka á þá leið að það var ekkert
mál að hringja út um hvippinn
og hvappinn í vinnunni, því
fólk þurfti ekki að borga það
og þannig hugsuðu flestir að
þetta væri bara í lagi. Hugsaðu
þér ef ég væri bara alltaf að
hringja til Póllands í vinnunni
og fyndist það bara alveg sjálf-
sagt.

Annars er Pólland afskap-
lega fallegt land og fólkið þar
opið fyrir öðrum og gefur þér
blóð bara ef þú óskar eftir því,
en svo eru aðrir sem maður
þarf að passa sig á.“

E: „Þetta er stórt land með
marga íbúa og eins og Amer-
íka, það er fallegt og að mörgu
leiti alveg frábært, en ég vil
bara ekki búa þarna.“

M: „Ég var á ferðalagi um
Ameríku í 6 vikur og ég gæti
aldrei hugsað mér að búa þar.
Ég ferðaðist um alla austur-
ströndina og var að syngja á
tónleikum. Þetta var nú mikil
breyting frá litla smábænum
okkar í Klikusawa. Eins var
nú ekki sjokkið minna að
flytja frá Kraká til Hólmavík-
ur. Við vorum vanar að vera
alltaf á ferðinni og oft að keyra

einhverja 100 kílómetra á dag.
Síðan komum við til Hólma-
víkur og þar var bara húsið
okkar, skólinn, kirkjan og
kaupfélagið. Okkur fannst
hreinlega ekki neitt vera þarna
og ég sagði við Ellu að eftir
mánuð yrði ég orðin geðveik.“

E: „Þetta voru rosa við-
brigði að fara úr lífsstílnum í
Kraká yfir í þetta, en það er
vel hægt. Maður þarf bara að
venjast því.“

M: „Við vorum bara að spila
á spil og yatzy.“

– Hólmavík er fyrsti staður-
inn sem þið dveljið á hér á
Íslandi, hvenær komuð þið
þangað?

E: „Við komum 6. janúar
1994.“

– Hvað voruð þið svo lengi
á Hólmavík?

M: „Til ársins 2000. Við
vorum þar í sex og hálft ár.
Fluttum þaðan til Ísafjarðar í
september.“

– Hvernig líkaði ykkur
dvölin þar, svona eftir að þið
voruð búnar að jafna ykkur á
menningarsjokkinu?

E: „Mér líkaði mjög vel,
það er alveg frábært að vera á
Íslandi. Þetta var reyndar erf-
iður tími þegar við komum,
það var auðvitað janúar.“

M: „Það var svo mikið myrk-
ur og síðan kom oft stormur.
Húsið okkar var alveg við
sjóinn svo það buldi á því í
vondum veðrum. Við vorum
auðvitað ekki vanar því.“

E: „Fyrst hugsuðum við
með okkur að við myndum
vera fram í maí. Síðan fór að
birta.“

M: „Þá fórum við að hugsa
aðeins öðruvísi.“

E: „Þegar það er myrkur vil
ég bara sofa og slappa af, núna
er það reyndar orðið öðruvísi,
þar sem það er bara miklu
meira að gera.“

M: „Núna er það líka öðru-
vísi því Sigurjón vaknar kl.
sjö“, segir Mariola og hlær.“

E: „Eftir því sem leið á vorið
og birtan jókst og við fórum
að tala meira við fólkið og
sérstaklega við þáverandi
sveitarstjórann. Hann var sá
fyrsti sem við hittum á Íslandi,
hann tók á móti okkur þegar
við komum. Hann sagði við
okkur að það væri voða gott
ef við gætum verið lengur.“

M: „Þegar við fórum til Pól-
lands í maí, gáfum við bara
svör um það að við kæmum
ábyggilega aftur.“

E: „Ég veit að mjög margir

„Síðan komum við til Hólmavíkur og
þar var bara húsið okkar, skólinn, kirkjan
og kaupfélagið. Okkur fannst hreinlega
ekki neitt þarna og ég sagði við Ellu að
eftir mánuð yrði ég orðin geðveik.“
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Pólverjar sem hingað koma
fara í gegnum eitthvað svipað.
Koma fyrst til að prófa, fara
að vinna til að spara peninga
til að taka heim. Síðan breytist
þetta. Eins og með okkur við
fórum til Hólmavíkur og eign-
uðumst þar marga vini og síð-
an fórum við í heimsókn til
Póllands sem við höfðum líka
saknað. Og tilhugsunin um að
koma ekki aftur til hvors stað-
arins gerði okkur sorgmædd-
ar. Við verðum að segja að
fólkið sem við höfum hitt hér
og kynnst hefur allt verið mjög
opið og okkur gott. Íslend-
ingar hafa tekið mjög vel á
móti okkur. Ég hef að sjálf-
sögðu heyrt einhverja Pól-
verja tala um að þeir hafi mætt
neikvæðni. Ég segi það með
hönd á hjarta að þetta hefur
ekki verið raunin hjá okkur.
Ég man bara eftir einu skipti
þegar við vorum á Hólmavík,
kom þar nýr sveitarstjóri og
hann var svolítið skrýtinn. En
það voru ekki bara við sem
lentum í honum, heldur lét
hann svona við alla.

M: Við vorum líka þrír
skólastjórarnir sem fórum, ég
sem skólastjóri tónlistarskól-
ans, skólastjóri grunnskólans
og skólastjóri leikskólans.
Samstarfið við hann gekk ekki
mjög vel.“

M: „Ég man vel eftir vetrin-
um 1995 á Hólmavík, þá voru
þar hræðileg veður eins og
hérna megin á Vestfjörðunum
líka. En þá kom fyrir að við
snjóuðum inni, ég man bara
eftir móðursýkiskastinu sem
ég fékk í fyrsta skipti sem það
gerðist. Það var ekkert hægt
að opna, hvorki hurðar né
glugga. Ella var að róa mig og
segja að ég þyrfti engar
áhyggjur að hafa því það væri
alveg feikinóg súrefni handa
okkur inni í húsinu. Þá kom
nágranni okkar og gróf okkur
út, hann gaf okkur líka í leið-
inni skóflu, þannig að ef þetta
gerðist aftur áttum við að geta
mokað okkur út.“

E: „Þegar við komum til
Póllands aftur eftir þennan
vetur var tekið við okkur viðtal
fyrir pólskt tímarit þar voru
meðal annars myndir af öllum
þessum snjó, Pólverjum þótti
þetta mjög merkilegt. Við vor-
um að segja þeim hvernig við
mokuðum snjónum í bala og
settum hann svo í baðið til að
bræða hann.“

E: „Ég get bara sagt að hér
hef ég bara hitt velviljað fólk
og hér líkar mér afskaplega
vel að vera, auðvitað er stund-
um erfitt, en það er bara lífið
og það koma erfiðir tímar hvar
sem maður býr.“

M: „Ég man þegar við vor-
um nýfluttar til Ísafjarðar kom
maður gargandi á okkur því
við höfðum lagt í stæðið hans.
Annar nágranni okkar sagði

okkur að hafa ekki neinar
áhyggjur af því, stæðið væri
ekki merkt honum og væri
bara almenningseign og því
mættum við bara alveg leggja
þar ef við vildum. Svona getur
þetta verið alls staðar.“

Aðlögun á ÍslandiAðlögun á ÍslandiAðlögun á ÍslandiAðlögun á ÍslandiAðlögun á Íslandi
og ný tungaog ný tungaog ný tungaog ný tungaog ný tunga

– Mér hefur þótt Pólverjar
eiga töluvert auðvelt með að
aðlagast samfélaginu hér,
mynduð þið segja að það væri
rétt að Pólverjar ættu auðveld-
ara með að aðlagast íslenskum
aðstæðum en aðrir innflytj-
endur?

E: „Kannski ekki allir, því
maður heyrir svo sem um
bæði. Sumir Íslendingar hafa
spurt okkur hvers vegna Pól-
verjar haldi sig svona út af
fyrir sig og vilji ekki blandast
íslensku samfélagi. Ég held
að það sem hái fólki helst sem
kemur hingað er að það talar
ekki málið.“

M: „Þegar ég heyrði ís-
lensku í flugvélinni á leiðinni
hingað, sagði ég við sjálfa mig
að þetta tungumál gæti ég al-
drei lært! Ég man eftir fyrstu
dögunum í skólanum, sem
tóku alveg svakalega á. Ég
man eftir einum kennaranum
sem kom til mín og sagði
„Mariola, ertu búin?“ Búin?
spurði ég og þá hófst mikill
leit að því að skilja hvað búinn
þýddi, því á pólsku hefði hún
verið að segja „Mariola, ertu
rúnstykki?“ Viktor skólastjóri
gat þýtt þetta yfir á þýsku og
þá skildi ég hvað hún átti við.
Við vorum líka að æfa kirkju-
kórinn og hún Sigga sem var
prestur, mjög dugleg stelpa,
hún skrifaði niður á blað fyrir
okkur svona þetta helsta:
Hvað heitir þú, hvað ertu gam-
all og þess háttar. Síðan man
ég eftir því að við vorum í
partýum og svona hlógum við
líka þegar að allir voru að
hlæja, án þess í raun að skilja
hvað var að gerast.“

E: „Stundum hlógum við
ekki af því að hlutirnir voru
svo fyndnir heldur af því að
við skildum ekki neitt.“

M: „Stundum var þetta bara
stress.“

E: „Ég held að þetta geti oft
verið ástæðan fyrir því að
Pólverjar vilji ekki fara mikið
út á lífið. Það getur stundum
verið voða erfitt að skilja ekki
neitt og segja bara já eða nei
og vita ekki einu sinni hverju
þeir eru að svara. Það var oft
þannig þegar við vorum í
kaupfélaginu og við sáum að
þar var einhver sem við könn-
uðumst við, vonuðum við bara
að viðkomandi færi ekki að
tala við okkur því það tók svo
mikið á.“

M: „Ég sé líka að mjög
margir sem hingað koma fara

að vinna í fiski, og kannski
hjón saman. Og þarna eru þau
bara með fiska í kringum sig
sem ekki segja mikið. Við
fórum strax að vinna með fólki
og mikið með börnum, þannig
að það var auðveldara. Þetta
er auðvitað ekki næstum því
eins stressandi í dag, því í dag
get ég þó allavega alltaf út-
skýrt með einum eða öðrum
hætti hvað ég á við. Ég vil
líka að fólk segi mér hvernig
er rétt að segja hlutina og leið-
rétti mig ef ég segi vitlaust.“

E: „Það er ekki það að mað-
ur hafi ekki viljað hitta fólk,
en stundum vildi maður bara
fá frí frá stressinu.“

M: „Síðan var það alltaf eins
og heimavinna ef ég þurfti að
fara á einhverja fundi, því þá
þurfti ég alltaf að fara yfir það
nákvæmlega sem ég þurfti að
segja.“

E: „Við vitum auðvitað að
við tölum ekki rétta íslensku,
en við getum þó sagt okkur til
málsbóta að við höfum aldrei
lært neina íslensku. Það hefði
hjálpað mikið og það að hafa
kennara sem maður má spyrja
og hann á að svara og segja
þér rétt til.“

M: „Ég man líka í skólan-
um, var ég oft að spyrja krakk-
ana eða foreldrana hvernig
þetta eða hitt ætti að vera og
oft höfðu þau bara ekki hug-
mynd um það. Þannig að við
lærðum alveg ótrúlega mikið
af sjálfum okkur bara. Skrif-
uðum mikið niður, horfðum á
sjónvarp, lásum bækur, sér-

staklega barnabækur. Það sem
Sigga skrifaði niður fyrir okk-
ur hjálpaði líka mikið til.“

E: „Núna þurfum við bara
þegar við höfum tíma að taka
til í öllu þessu sem við höfum
lært.“

M: „Eins og núna vinn ég
mjög mikið og hef ekki verið
að gefa mér tíma til að læra
íslensku. Í fyrra ég gerði nokk-
uð sem var mjög gott, þá skrif-
aði ég niður nokkur orð á
hverjum degi og lærði þannig
hvernig orðin voru rétt. Og ég
skrifaði og skrifaði í 15 mín-
útur í senn. Núna til dæmis
þegar ég les textann í sjón-
varpinu skil ég alltaf allt, en
þegar ég á svo kannski að
segja það get ég það ekki al-
veg.“

– Íslenskan er svo sannar-
lega ekki auðvelt tungumál
að læra, ekki nóg með flókna
málfræði en þá er bara svo
erfiður framburðurinn fyrir
flestar þjóðir.

„Já þetta var sérstaklega erf-
itt fyrir okkur af þessum sök-
um. Íslenskan er algjörlega á
öndverðum meiði við pólsk-
una í framburði“ segir Ella og
kemur með nokkur dæmi „ef
þú hefðir ætlað að bera pólsk-
una fram eins og íslenskuna
hefðirðu verið sendur til lækn-
is.“

M: „Þegar við komum hing-
að var heldur ekki hægt að
nálgast neitt efni um hvernig
ætti að læra pólsku. Núna er
þó allavega hægt að fá pólsk-
íslenska orðabók. Ella var

mjög dugleg á Hólmavík, hún
byrjaði á orðabók.“

E: „Já og ég náði að gera
„A.“ Eitt af því sem gerir bæði
íslensku og pólsku flókin
tungumál er það að þú getur
notað svo mörg orð yfir einn
og sama hlutinn.“

M: „Ef maður er kannski að
þýða úr pólsku yfir á ensku
og síðan frá ensku yfir á ís-
lensku þá getur maður verið
kominn með annað orð en það
sem maður hafði upprunalega.
Það eru nokkur fyndin dæmi
um rugling eins og að kalla
lambalæri „landamæri,“ og
segja er ég að „drulla á þig“ í
staðinn fyrir trufla þig, tæki-
færi og fyrirtæki og að segja
„ef þú gerir þetta þá verð ég
fáklædd“ í stað þess að vera
þakklát. Ein vinkona okkar
sagði einu sinni „það er hræði-
legt veður og mikill hákarl á
leiðinni“ en hún átti við
hálku.“

Jóhannes PállJóhannes PállJóhannes PállJóhannes PállJóhannes Páll
páfi og trúinpáfi og trúinpáfi og trúinpáfi og trúinpáfi og trúin

– Ég varð vör við það þegar
að ég heimsótti Pólland að
þar virtist trúariðkun vera
mjög mikil, mér fannst fólk
alltaf vera að fara til kirkju.

E: „Það eru yfir 90% í Pól-
landi kaþólskir og það er mis-
jafnt hversu mikið fólk sækir
kirkju, sumir fara á hverjum
degi, einhverjir einu sinni í
viku, aðrir einu sinni í mánuði
og síðan einhverjir einu sinni
á ári. Það eru örugglega líka
einhverjir sem fara bara einu

sinni yfir ævina. Ég veit ekki
tilhvers allir hinir eru að koma
í kirkju, en ég veit hvers vegna
ég fer. Mér finnst það hjálpa
mér mjög mikið, stundum vil
ég fara bara ein til þess að
einbeita mér enn betur og
stundum vil ég fara í messur
og syngja og biðja með hinu
fólkinu.“

M: „Sástu í Kraká, þar eru
örugglega 100 kirkjur eða
meira. Ég fer á hverjum degi í
kirkju þegar ég er úti, fer að-
eins inn og krýp á kné og
hugsa, stundum til að gráta,
stundum bara til að horfa.“

E: „Ég verð að segja að mér
finnst þetta eins og lyf. Aðrir
eru að taka töflur, en þetta er
það sem ég þarf. Ég hef verið
að fara til kirkju síðan ég var
lítið barn, þá var alltaf farið til
kirkju. Núna get ég alveg sagt
„æji ég nenni ekki til kirkju“
en það er bara ekki þannig því
ég þarf á þessu að halda. Þetta
er líka frábrugðið íslensku
messuhaldi því þarna syngja
allir saman og sérstaklega
uppi í fjöllunum þá verða
messurnar oft svolítið eins og
gospel messur.“

M: „Á aðfangadagskvöld
var alltaf farið klukkan tólf á
miðnætti og þar var alltaf full
kirkjan af fólki og það var
meðal annars sungin jólalög
og kirkjan nötraði. Ég man
líka þegar við pabbi héldum
heim í snjónum eftir messuna,
þetta var alveg yndislegt.“

E: „Alveg ótrúleg stemmn-
ing.“

Elzbieta Anna Kowalczyk.Maria Jolanta Kowalczyk.

„Íslendingar hafa tekið mjög vel á móti
okkur. Ég hef að sjálfsögðu heyrt einhverja
Pólverja tala um að þeir hafi mætt
neikvæðni. Ég segi það með hönd á hjarta
að þetta hefur ekki verið raunin hjá okkur.“

„Fólki finnst voða spennandi að við séum á Íslandi í dag. Ísland
er mjög framandi í augum þeirra sem eru heima og allir vilja
óðir og uppvægir koma í heimsókn. Hversu margir í litla sveita-
þorpinu okkar að meðtöldum okkur sjálfum hefði trúað að þang-
að myndu koma í heimsókn árið 2006 hundrað Íslendingar.“
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M: „Þetta er öðruvísi í
Kraká, þar syngur fólk ekki
eins kröftuglega.
Ég sá líka þegar ég var úti
hversu dýrkaður Jóhannes
Páll páfi er, en hann auðvitað
kemur frá Póllandi.“

E: „Já þetta var mjög sér-
stakt. Það hafði aldrei verið
kosinn páfi annarrar þjóðar
en ítalskur. Hann kom frá Pól-
landi sem var kommúnistaríki
mitt á milli austurs og vesturs.
Hann var mjög sérstök mann-
eskja, hann hafði mikla per-
sónutöfra. Hann hjálpaði Pól-
verjum mikið í gegnum erfiða
tíma.“

M: „Hann bjargaði sálunum
okkar.“

E: „Ef maður átti ekkert,
lítið af pening, lítið að borða
og erfitt að kaupa hitt og gera
þetta. Þá var svo nauðsynlegt
að hafa eitthvað að lifa fyrir
og þetta eitthvað var trú. Hann
sagði alltaf „verið sterk, þetta
lagast.“ Hann hjálpaði líka til
við að leggja niður kommún-
ismann. Stundum er það þann-
ig að fólk fer í gegnum erfið-
leika sem lítið virðist geta
læknað, þá var hann þarna til
að gefa fólki von og segja
þeim að kannski ef þau myndu
biðja þá yrðu hlutirnir í lagi.
Þetta er líka lækning sem getur
hjálpað að fara með vanda-
málin sín til Guðs eða hvað
sem þú kýst að kalla hann. Ef
það er eitthvað sem ég vill
mjög mikið og trúi algjörlega
að gerist, þá gerist það.“

– Það er eins og hann hafi
hreinlega bjargað landinu með
því að minna á mikilvægi þess
andlega á erfiðum tímum.

E: „Já. Þetta er líka þannig
að ef ég ákveð þegar ég vakna
að allt sé ömurlegt og leiðin-
legt, endar það nú kannski
bara með að ég hengi mig af
því það er allt svo ömurlegt
og ég sé ekki út úr því. En ef
ég vakna hinsvegar og segi
alltaf við sjálfa mig að allt sé
frábært, er ég allavega að
ganga úr skugga um það að
hlutirnir verði nokkuð góðir.“

– Starfaði páfinn í Kraká?
„M: Já, hann var biskup.

Kraká var í hans umdæmi sem
og Klikusawa bærinn okkar.
Hann kom til Klikusawa til
að mynda til að ferma bæði
mig og Evu.“

E: „Hann náði ekki að ferma
mig því þá var hann orðinn
páfi.“

M: „Ég fór líka þrisvar sinn-
um að heimsækja hann í Vati-
kanið með mismunandi kór-
um til að syngja.“

– Mariola dregur fram
myndir af heimsóknunum
blaðamanni til mikillar ánægju.

„Við Eva systir, sungum til
dæmis einsöng fyrir hann og
vorum kynntar þannig að við
kæmum frá Klikusawa“ „Kli-
kusawa, segir hann, „og ég

þarf að vera kominn alla leið í
Vatikanið til að heyra í svona
frábærum stelpum frá Kliku-
sawa.“ „Þetta var fimm dög-
um áður en hann var svo
skotinn og við vorum ennþá
Ítalíu og sáum þetta allt saman
í sjónvarpinu.“

Á faraldsfætiÁ faraldsfætiÁ faraldsfætiÁ faraldsfætiÁ faraldsfæti
og örlöginog örlöginog örlöginog örlöginog örlögin

– Þið hafið ferðast mjög
mikið til að koma fram, hvert
í heiminn hafið þið komið í
þeim erindagjörðum?

M: „Vá, það er alveg rosa-
lega víða, við höfum farið Evr-
ópu alla eins og hún leggur
sig. og síðan hef ég farið bæði
til Kanada og Ameríku. Ég
var að ferðast með kórum og
söng með þeim einsöng. Ég
get til dæmis sagt þér að ég he
komið 12 sinnum til Rómar
og til Þýskalands hef ég farið
allavega 30 sinnum. Það var
sérstaklega gott að komast að-
eins í burtu á meðan að á stríð-
inu stóð. Þegar við komum til
baka með rútunni komum við
alltaf með sápu, þvottaefni,
tannkrem, sjampó, sokkabux-
ur og aðra munaðarvöru.“

E: „Það var ekkert sjálfsagt
að fá þessa hluti í Póllandi, þú
varst kannski með tvær sápur
á skömmtunarseðlinum þín-
um, en síðan var bara ekkert
til í búðinni. Það var stundum
bara til edik og niðursoðnar
baunir.“

M: „Sjáðu bara svo hvernig
lífið er núna, við vitum varla
hvað við eigum að kaupa.“

E: „Sjáðu síðan hvernig lífið
getur æxlast. Þú verandi frá
Íslandi og við frá Póllandi og
samt liggja leiðir okkar sam-
an.“

– Þetta eru kannski örlögin
M: „Já, nákvæmlega og ég

get ekki ímyndað mér hvernig
sumir hlutir gerast. Ég var að
finna gamla skólabók síðan
að ég var lítil stelpa í Póllandi,
einu bókina sem þar var gefin
út um sögu Íslands. Ég var
eini krakkinn sem keypti
svona bók og ég á hana enn.
Þegar ég fann bókina hugsaði
ég með mér af hverju í ósköp-
unum keypti ég þessa bók, þá
var vinkona mín þarna sem
sagði „Kannski eru þetta bara
örlögin, Mariola.“

Fólki finnst voða spennandi
að við séum á Íslandi í dag.
Ísland er mjög framandi í
augum þeirra sem eru heima
og allir vilja óðir og uppvægir
koma í heimsókn. Hversu
margir í litla sveitaþorpinu
okkar að meðtöldum okkur
sjálfum hefði trúað að þangað
myndu koma í heimsókn árið
2006 hundrað Íslendingar.“ Á
þeim nótum kveður blaða-
maður þessar skemmtilegu
systur sem séð hafa tímana
tvenna           – annska@bb.is

Sturla Böðvarsson svarar Helgu Völu Helgadóttur um háhraðatengingar

Ísland verður altengt
Frambjóðendur Samfylk-

ingarinnar hafa síðustu dag-
ana verið að skrifa í blöð og
á vefsíður og vekja athygli
á ýmsu sem unnið er að og
skiptir vissulega miklu máli
fyrir íbúa landsbyggðarinn-
ar ekki síður en íbúa höfuð-
borgarsvæðisins. Og sumir
þeirra virðast koma af fjöll-
um þegar þeir kynna sér að-
stæður og viðfangsefni okk-
ar þingmanna landsbyggð-
arinnar.

Umfjöllunarefni Helgu
Völu Helgadóttur fjölmiðla-
konu og frambjóðanda í
prófkjöri Samfylkingarinn-
ar í Norðvesturkjördæmi  í
nýlegri grein í Fréttablaðinu
um fjarskipti og háhraða-
tengingar gefur mér ágætt
tækifæri til að minna á það
sem unnið er nú að varðandi
þennan málaflokk.

Hröð þróunHröð þróunHröð þróunHröð þróunHröð þróun
fjarskiptannafjarskiptannafjarskiptannafjarskiptannafjarskiptanna

Fyrst minni ég á að í fjar-
skiptunum hefur verið mikil
og hröð þróun á öllum svið-
um hin síðari ár. Við Íslend-
ingar höfum verið fljótir að
tileinka okkur fjarskipta- og
upplýsingatæknina og nýt-
um hana ekki síst til að færa
okkur á landsbyggðinni nær
miðju samfélagsins þar sem
þjónustan og mestu við-
skiptatækifærin eru. Sumir
stjórnmálamenn tala þannig
og skrifa eins og Síminn í
ríkiseign hafi verið eina
tryggingin fyrir því að
landsbyggðin gæti notið
fjarskiptatækninnar. Vinstri
grænir hafa einkum verið
duglegir við að halda þeirri
fyrru á lofti. Þeir hafa ýtt
því til hliðar að við lifum á
hinu evrópska efnahags-
svæði þar sem aðild ríkisins
að samkeppnismarkaði, svo
sem fjarskiptamarkaði, eru
strangar skorður settar og
ríkisstuðningur er bannaður
nema með ströngum reglum
þar sem ekki verður við
komið samkeppni.

Þótt Síminn hafi verið
seldur var langt því frá að
hann hafi lokið uppbygg-
ingu á fjarskiptakerfi lands-
manna í eitt skipti fyrir öll.
Því verki þarf að halda áfram
og við þurfum stöðugt að
bæta við þessa uppbyggingu
eftir því sem kröfur og tækni
breytast. Vert er að minna á

og ítreka  að ríkið getur ekki
lengur staðið í samkeppnis-
rekstri enda forboðið á hinu
Evrópska efnahagssvæði að
almennur rekstur fjarskipta sé
á hendi ríkisvaldsins. Sem
betur fer hafa fleiri fyrirtæki
haslað sér völl á fjarskipta-
markaði og bjóða fram þjón-
ustu sína við landsmenn. Mjög
framsækin  löggjöf hefur
tryggt þá framvindu í þágu
notenda fjarskiptaþjónustu.

FjarskiptaætlunFjarskiptaætlunFjarskiptaætlunFjarskiptaætlunFjarskiptaætlun
markar stefnunamarkar stefnunamarkar stefnunamarkar stefnunamarkar stefnuna

Til þess að tryggja sem best
áframhaldandi uppbyggingu
fjarskiptakerfanna um land
allt ákvað ríkisstjórnin að fara
þá leið sem fær væri með hlið-
sjón af reglum fjarskiptamark-
aðarins. Með stofnun Fjar-
skiptasjóðs og með því að Al-
þingi samþykkti Fjarskipta-
áætlun beitti ég mér fyrir að
fara þær leiðir sem ég taldi
líklegar til þess að tryggja sem
best hagsmuni hinna dreifðu
byggða.

Umfangsmikil verkefni eru
framundan sem meðal annars
verða fjármögnuð með þeim
2,5 milljörðum króna sem
lagðar voru í Fjarskiptasjóð
þegar Síminn var seldur. Hlut-
verk sjóðsins er einkum að
fjármagna áframhaldandi upp-
byggingu GSM-farsímanets-
ins, að sjá til þess að sjón-
varpssendingar RÚV um gervi-
hnött verði aðgengilegar öll-
um landsmönnum og sjó-
mönnum á miðunum um-
hverfis landið og í þriðja lagi
að allir landsmenn njóti há-
hraðatengingar.

Öll þessi verkefni eru nú í

tækin eru þegar búin að því
með svokölluðum ADSL
tengingum. Þá er vert að
minna á það að með útboði
á síma- og fjarskiptaþjón-
ustu ríkisstofnana er stefnt
að því að hraða uppbygg-
ingu afkastamikilla teng-
inga um landið allt.

NetsambandiðNetsambandiðNetsambandiðNetsambandiðNetsambandið
skiptir miklu máliskiptir miklu máliskiptir miklu máliskiptir miklu máliskiptir miklu máli
Af þessu má sjá að unnið

er hörðum höndum að því
að koma þessum málum í
viðunandi horf enda rétt
sem greinarhöfundur bendir
á að netsamband skiptir
mjög miklu máli varðandi
alla aðstöðu okkar til náms,
starfa og búsetu.  Ég er mjög
stoltur af því að hafa fengið
tækifæri til þess að tryggja
þá framvindu í þágu allra
landsmanna  sem ég hef
greint frá hér að framan og
mun leggja ríka áherslu á
að það megi takast. Ég
vænti þess að kjósendur
tryggi með öflugum stuðn-
ingi við mín sjónarmið í
næstu kosningum þá fram-
kvæmd. Fordómar Vinstri
grænna gagnvart markaðs-
aðgerðum annars vegar og
togstreita milli þingmanna
Samfylkingarinnar hins-
vegar gætu komið í veg fyrir
að okkur takist að tryggja
það að Ísland verði altengt.
Ég vona að svo verði ekki
og mun vinna í samræmi
við þá stefnu sem ég hef
markað og meirihluti alþing-
ismanna hefur samþykkt.

Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra.

skilgreindum farvegi sam-
kvæmt ákvörðun Alþingis
með samþykkt fjarskiptaáætl-
unar sem ekki var gerð at-
hugasemd við. Við höfum
þegar afhent útboðsgögn í
kjölfar forvals vegna útboðs á
þéttingu GSM-farsímanetsins
á hringveginum og fimm fjall-
vegum. Næsta verkefni er að
ganga frá samningum varð-
andi dreifingu á stafrænu sjón-
varpi og hljóðvarpi um gervi-
hnött til strjálbýlla svæða og
á miðin við landið og er stefnt
að því að þeim samningum
ljúki fyrir áramót.

Þriðja verkefnið er háhraða-
tengingar fyrir alla lands-
menn. Er nú verið að kort-
leggja hvaða svæði markaðs-
aðilar geta ekki sinnt og munu
koma í hlut Fjarskiptasjóðs
að fjármagna. Jafnframt þarf
að skilgreina gæðakröfur og
kanna hvaða útboðsleið yrði
farin. Vert er að minna á að
víðast hvar munu fjarskipta-
fyrirtækin, án atbeina Fjar-
skiptasjóðins, byggja upp
háhraðaþjónustu. Símafyrir-

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra kynnti verkefnið „Ísland altengt“ víða um land.

Sturla Böðvarsson.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt að fá Kristinn J. Gíslason,
verkfræðing til aðstoðar við úttekt á byggingar- og rekstrarkostnaði
nýrrar sundlaugar og íþróttamiðstöðvar á Ísafirði, en Kristinn hefur

verið í viðræðum bæjarstjóra um verkið. Eins og sagt hefur verið frá fól
bæjarstjórn bæjarráði á dögunum að gera úttekt á byggingar- og

rekstrarkostnaði vegna framkvæmdarinnar, en miða á við að úttektinni
verði lokið fyrir afgreiðslu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2007.

Kristinn fenginn til aðstoðarKristinn fenginn til aðstoðarKristinn fenginn til aðstoðarKristinn fenginn til aðstoðarKristinn fenginn til aðstoðar
Bæjarráð Bolungarvíkur ákvað á dögunum að veita Kvennaathvarfinu 50 þúsund
krónur í rekstrarstyrk. Kvennaathvarfið rekur athvarf fyrir konur og börn þeirra þegar
dvöl í heimahúsum er þeim óbærileg vegna andlegs eða líkamlegs ofbeldis eiginmanns,
sambýlismanns eða annarra heimilismanna. Athvarfið er einnig opið fyrir konur sem
hafa orðið fyrir nauðgun. Þá sér athvarfið um símaráðgjöf og veitir ókeypis viðtöl, og
hefur umsjón með sjálfshjálparhópum. Að auki standa samtökin fyrir félagsfundi að
hausti eftir tilefni og eru virkir umsagnaraðilar í málum er varða kynbundið ofbeldi.

Styrkja KvennaathvarfiðStyrkja KvennaathvarfiðStyrkja KvennaathvarfiðStyrkja KvennaathvarfiðStyrkja Kvennaathvarfið
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Batman frá Holti sést á ný á KanaríBatman frá Holti sést á ný á KanaríBatman frá Holti sést á ný á KanaríBatman frá Holti sést á ný á KanaríBatman frá Holti sést á ný á Kanarí
Sandlóukarl frá Holti í Önundarfirði sást á Lanzarote á Kanaríeyjum 11. október sl.,
en sami fugl sást á eyjunum í desember á síðasta ári. Um er að ræða karlfugl sem var á
sínum tíma nefndur Batman. Hann var merktur á Holtsodda sumarið 2005 og sást
aftur í sumar á sama stað. Hann reyndi nokkrum sinnum að koma upp ungum í sumar
en það misfórst alltaf. Síðast sást hann í lok júlí í Dýrafirði og svo núna á Kanarí. Það
var breskur fuglaskoðari að nafni Gareth sem sá fuglinn. Gareth hefur tekið þátt í að
athuga dreifingu á litmerktum íslenskum jaðrökum í Portúgal.

Ruslatunna fyrir unglinga á lóðaríi

Ruslatunnan er einföld og hentug.

Ný gerð ruslatunnu var
tekin í notkun við Ísafjarðar-
höfn í síðustu viku, en hún er
fyrsta sinnar tegundar hér á
landi. „Fólk getur keyrt upp
að tunnunni, rúllað niður
gluggann og fleygt rusli án
þess að þurfa stíga út úr bíln-
um“, segir Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri.
„Þetta er aðallega ætlað fyrir

unglinga sem hanga þarna
tímunum saman á lóðaríi og
er tilvalin fyrir pappírsrusl og
gosflöskur sem aðallega er
verið að kasta á þessu svæði.“
Hönnuður ruslafötunnar er
Magni Guðmundsson hjá
Fjarðarneti hf. á Ísafirði.

Þrátt fyrir að til staðar séu
tvær ruslatunnur hefur rusl á
þessu svæði verið mikið

vandamál að sögn Hjalta
Þórarinssonar hafnarvarðar
sem hefur að mestu leiti séð
um þrif á höfninni. „Ég hef
séð unglinga koma og henda
rusli út um gluggann beint á
götuna, sem má alls ekki. Það

er alltaf mikið um rusl á göt-
unni hér.“

Standa vonir til að nýja
ruslafatan muni bæta úr þess-
um vanda fyrir utan að auka
þægindi vegfarenda sem geta
nú hreinsað rusl úr bifreiðum

sínum án þess að stíga út.
„Þetta er þó ekki ætlað fyrir
ösku og sígarettustubba úr
öskubökkum og er fólk vin-
samlegast beðið að losa þá í
ruslatunnurnar sem hengdar
eru upp á staur á svæðinu“,

segir Guðmundur.
Eins og sjá má á meðfylgj-

andi myndum er ruslatunnan
einföld í hönnun en afar hent-
ug og e.t.v. verða fleiri slíkar
settar upp ef sú fyrsta reynist
vel.               – thelma@bb.is

Hjalti Þórarinsson við nýju ruslafötuna.

Gunnar Hólm sestur við trommusettið.

Kristín Kolbeinsdóttir (Gína), eiginkona Gunnars, tekur lagið fyrir bóndann ásamt skyldfólki sínu.

Gunnar Hólm áttræður
Gunnar Hólm Sumarliðason, málari

og tónlistarmaður með meiru varð
áttræður 30. október. Af því tilefni bauð
hann ættingjum og vinum til veislu í
Guðmundarbúð og mættu á milli 70 og
80 manns til veislunnar. „Þetta var allt
alveg afskaplega vel heppnað,“ segir
Gunnar. „Það kom til að mynda eitt
barnabarn mitt frá Danmörku mér að
óvörum, sem var mjög gleðilegt.“Mikið
var um tónlist og söng í veislunni en
bæði barnabörn og barnabarnabörnin
sungu og spiluðu sem gladdi Gunnar
mjög. Ekki nóg með það heldur steig
afmælisbarnið sjálft á stokk. „Ég meira
að segja náði því að taka nokkur lög
með Óla Kitt, Villa og Magnúsi Reyni,“
sagði Gunnar alsæll með vel heppnaða
afmælisveislu. „Ég vil endilega nota
tækifærið og þakka kærlega fyrir mig.“

Gunnar Hólm ásamt spilafélögum sínum til margra ára, Ólafi
Kristjánssyni, Magnúsi Reyni Guðmundssyni og Vilberg Vilbergssyni.
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Rekstraraðili
Eyrarbót ehf., rekstraraðili Esso skálans

á Flateyri auglýsir eftir einstaklingi til að sjá
um rekstur fyrirtækisins. Viðkomandi þarf
að geta hafið störf í síðasta lagi 1. desem-
ber.

Allar nánari upplýsingar veitir Steinþór í
síma 896 0538.

Eyrarbót ehf., Flateyri.

Samgönguráðuneytið hefur
óskað eftir umsögnum vegna
nýrra draga að frumvarpi til
vegalaga, en meðal þess sem
lagt er til þar er að veghald
safnvega og hluta tengivega
verði flutt til sveitarfélaga. Að
því er fram kemur í tilkynn-
ingu felst megin breytingin í
því að lagður er til nýr veg-
flokkur, sveitarfélagsvegir, en
innan þess flokks eru vegir
sem ekki teljast þjóðvegir en

eru í umsjón sveitarfélaga, og
teljast til þeirra götur innan
þéttbýlis og héraðsvegir sem
er nýmæli.

Héraðsvegir eru vegir sem
í núgildandi lögum kallast
safnvegir eða í daglegu tali
afleggjarar heim að einstökum
bæjum ásamt hluta tengivega
en tengivegir eru t.d. hinir
dæmigerðu sveitavegir sem
tengja viðkomandi sveitir við
meginvegakerfið. Lagt til að

veghald þeirra vega verði
alfarið hjá sveitarfélögum og
gert er ráð fyrir að áfram verði
fjárframlag til þeirra ákvarðað
í vegáætlun með svipuðu sniði
og verið hefur en þó þannig
að lágmarksframlag til þeirra
verði tryggt sem 5% af mörk-
uðu tekjum vegamála.

Samkvæmt drögunum er
sveitarfélögum jafnframt tryggð
heimild til að leggja á sérstakt
vegtengigjald, nokkurs konar

gatnagerðargjald, til lagningar
héraðsvega fyrst og fremst
heim að nýjum íbúðum eða
býlum sem eru án tengingar í
dag fjarri meginvegakerfinu.
Í tilkynningu segir þá m.a.:
„Lagt er til að flokkun vega
endurspegli betur en nú þær
áherslur sem markaðar hafa
verið í samræmi við lög um
samgönguáætlun og endur-
spegla breyttar þarfir samfé-
lagsins.“          – eirikur@bb.is

Lagt til að veghald safnvega
verði flutt til sveitarfélaga

Vilja gera tvíhliðasamn-
ing við Kómedíuleikhúsið

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Halldór Halldórsson, hefur
lagt til að gerður verði tvíhliða
samningur við Kómedíuleik-
húsið. Bæjarstjóra var nýlega
falið að taka saman yfirlit yfir
greiðslur Ísafjarðarbæjar til
Kómedíuleikhússins á árinu
2005 og það sem af er árinu
2006. Í yfirlitinu kemur fram
að greiðslur 2005 námu 592
þúsund krónum, og það sem
af er árinu í ár eru þær tæplega
732 þúsund krónur.

Þessar upphæðir hafa fyrst

og fremst verið veittar fyrir
vinnu Kómedíuleikhússins
fyrir Ísafjarðarbæ við hátíðar-
höld og sýningar í leik- og
grunnskólum. Í bréfi bæjar-
stjóra, sem lagt var fyrir bæj-
arráð í síðustu viku, kom fram
að hægt væri að byggja tví-
hliða samning á þeim greiðsl-
um sem inntar eru af hendi
vegna verkefna sem unnin eru
í dag að viðbættum styrk. „Það
skiptir miklu máli fyrir starf
Kómedíuleikhússins að vera
með samning til ákveðins tíma

sem tryggir ákveðna fjárhæð
til rekstrarins þann tíma.“

Tillaga bæjarstjóra er þrí-
skipt: 1. Að tvíhliðasamningur
verði gerður til 3. ára. 2. Að í
samningnum verði skilgreind
fjárhæð að upphæð 1 milljón
krónur vegna verkefna sem
unnin eru af Kómedíuleikhús-
inu við hátíðahöld og fram-
komu í leik- og grunnskólum.
3. Til viðbótar verði veittur
400 þúsund króna styrkur, og
menningarmálanefnd hafi
heimild til að fela Kómedíu-

leikhúsinu ákveðin verkefni
til að vinna fyrir þeim styrk.

Þá er lagt til að greiðslur
berist Kómedíuleikhúsinu í
samræmi við framlagða vinnu,
og að menningarmálanefnd
Ísafjarðarbæjar hafi umsjón
og eftirlit með samningnum
verði hann samþykktur af báð-
um aðilum. Kómedíuleik-
húsið er annað af tveimur at-
vinnuleikhúsum á landsbyggð-
inni, og það eina á Vestfjörð-
um.

– eirikur@bb.is

Húsgagnaloftið lokar eftir áramótHúsgagnaloftið lokar eftir áramótHúsgagnaloftið lokar eftir áramótHúsgagnaloftið lokar eftir áramótHúsgagnaloftið lokar eftir áramót
Húsgagnaloftinu í Ljóninu á Ísafirði verður lokað 1. febrúar og þar með hættir eina húsgagna-

verslunin á Vestfjörðum starfsemi. „Þannig er mál með vexti að fjárfestar keyptu TM húsgögn,
eiganda Húsgagnaloftsins, og gerðu úr því stórverslunina Heima. Þessi fjárfestar hafa nú ákveðið

loka Húsgagnaloftinu og horfa meira til framtíðar í Reykjavík“, segir Grétar Sigurðsson, verslunar-
stjóri. Vonir standa þó til að þetta verði ekki endalok verslunarinnar. „Ég er að leita eftir aðilum til

að opna aðra húsgagnaverslun og reyna að sporna gegn því að við missum einu húsgagnaverslun
Vestfirðinga. Ég hef verið að þreifa fyrir mér og fengið frekar jákvæð viðbrögð “, segir Grétar.

Skíðafélag Ísafjarðar og
Glitnir hafa skrifað undir

styrktarsamning til
tveggja ára. Glitnir banki

verður þar með aðalstyrkt-
araðili SFÍ og félagið flyt-

ur öll sín viðskipti til
Glitnis, þar með talið inn-

heimtu æfingagjalda.
Glitnir styrkir metnaðar-

fullt barna og unglinga-
starf í Ísafjarðarbæ og vill

styðja Skíðafélagið í því
markmiði sínu að rífa
skíðaíþróttina upp úr

þeirri lægð sem hún hefur

verið í eftir afleiðingar
snjóflóðanna 1994 og 1999.

Samningurinn gerir SFÍ
kleift að ráða tvo þjálfara í
fullt starf, Kristján Flosa-
son, íþróttafræðing, alpa-
greinaþjálfara og Åshild
Höva Sporsheim, göngu-

skíðaþjálfara. Undir samn-
inginn skrifuðu Hallgrím-

ur M. Sigurjónsson og
Gerður Eðvarðsdóttir,

fyrir hönd Glitnis og Mar-
grét Halldórsdóttir og

Friðgerður Ómarsdóttir,
fyrir hönd Skíðafélagsins.

Glitnir styrkir Skíðafélagið
Undir samninginn skrifuðu Hallgrímur M. Sigurjónsson og Gerður Eðvarðsdóttir, fyrir hönd

Glitnis og Margrét Halldórsdóttir og Friðgerður Ómarsdóttir, fyrir hönd Skíðafélagsins.
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Storkurinn í heimsóknStorkurinn í heimsóknStorkurinn í heimsóknStorkurinn í heimsóknStorkurinn í heimsókn
Það er ekki á hverjum degi sem við sjáum storkinn færa barn til nýrra foreldra, en sú var nú raunin í síðustu viku.

Storkurinn settist á svalirnar að Seljalandsvegi 2 á Ísafirði, til þess að færa þeim Jóhönnu Fylkisdóttur og Samúel Orra
Stefánssyni son. BB sló á þráðinn til nýbakaðrar móður til að forvitnast um hvaðan storkurinn kom. „Foreldrar mínir

voru á ferðalagi úti í Hollandi og sáu svona stork, pabbi var svo hrifinn að hann reddaði sér skapalóninu.“ Eftir að
skapalónið var komið á staðinn smíðaði vinnufélagi Samúels hjá Ágústi og Flosa fuglinn og málaði. Jóhanna hafði ekki

hugmynd um storkinn áður en hún hélt á fæðingardeildina, Faðir hennar, Fylkir Ágústsson, kom bara með mynd af
skreytingunni á svölunum með sér þegar hann kom að skoða afastrák og tilkynnti að storkurinn væri kominn með barnið.

Upptökurnar verða geymdar í Safnahúsinu á Eyrartúni.

Ísafjarðarbæ barst á dögun-
um hljóðritun frá hátíðarfundi
bæjarstjórnar Ísafjarðarkaup-
staðar 26. janúar, 1966, á 100
ára afmæli Ísafjarðarkaup-
staðar, frá Baldri Ólafssyni á
Akranesi. Einnig er hljóðritun
af hátíðarsamkomu í Alþýðu-
húsinu á Ísafirði. Hátíðarfund-
ur bæjarstjórnar var haldinn á
sviði Góðtemplarahússins í
Sólgötu, og kemur fram í bréfi
Baldurs til bæjarins að til upp-
tökunnar hafi verið notaður

einn hljóðnemi sem staðsettur
var á miðju sviðinu.

„Að kvöldi afmælisdagsins
var haldin hátíðarsamkoma í
Alþýðuhúsinu. Þegar sam-
koman var byrjuð var hringt í
mig og ég beðinn að hljóðrita
það sem þar færi fram. Þess
vegna vantar það sem fram
fór fyrst á samkomunni“, segir
í bréfi Baldurs, og kemur fram
að upptakan hefjist á ræðu hr.
Ásgeirs Ásgeirssonar, þáver-
andi forseta Íslands, og nái til

loka samkomunnar.
Upptakan var hljóðrituð á

stórar spólur á Tandberg seg-
ulbandstæki, en nú í haust
færði Baldur þær á tvenns kon-
ar stafrænt form og brenndi á
geisladiska fyrir Ísafjarðarbæ
í tveimur eintökum. Bæjarráð
færði Baldri bestu þakkir fyrir
að hafa varðveitt upptökurnar
og fært þær bænum. Upptök-
urnar verða geymdar í Safna-
húsinu og verða þær þar að-
gengilegar almenningi.

Ísafjarðarbær fær upptökur frá 100
ára afmæli Ísafjarðarkaupstaðar að gjöf

Sigurjón ráðinn
fjármálastjóri OV

Sigurjón Kr. Sigurjóns-
son, viðskiptafræðingur
hefur verið ráðinn fjár-

mála- og skrifstofustjóri
hjá Orkubúi Vestfjarða.

Sigurjón er með próf í
viðskiptafræði frá Há-

skólanum á Akureyri en
lokaverkefni hans var ein-
mitt um gerð spálíkans til

að áætla orkunotkun og
raforkukaup fyrir Orkubú

Vestfjarða, auk þess sem
það fjallaði um nýju raf-

orkulögin. Sigurjón út-
skrifaðist síðastliðið vor en

hefur starfað hjá Löggilt-
um endurskoðendum síðan

árið 1993.  „Hann er því
með mikla reynslu, þó ekki
sé langt liðið frá útskrift“,

segir Kristján Haraldsson,
orkubússtjóri. „Þá þekkir
hann þennan bransa vel,

því hann er rafvirkja-
meistari að auki“. Til

stendur að Sigurjón hefji

störf í byrjun desember.
Eins og sagt hefur verið

frá sóttu alls ellefu manns
um stöðuna, og aðspurður

segir Kristján að ekki
verði gefið upp hverjir

hinir tíu eru. „Sumir um-
sækjendur óskuðu sérstak-
lega eftir nafnleynd, og við

féllumst á það“, segir
Kristján Haraldsson.

– eirikur@bb.is

Sigurjón Kr. Sigurjónsson.

Uppsveifla á fasteigna-
markaðnum á Suðureyri

Fasteignamarkaðurinn á
Suðureyri hefur tekið mik-

inn kipp og er eftirspurn
orðin meiri en framboð

bæði hvað varðar kaup á
húsnæði eða leigu. Um

12% íbúða á Suðureyri
hafa skipt um eigendur á
undanförnum mánuðum.

Að því er fram kemur á
vef Suðureyrar er ekki

vitað um eina íbúð sem er
hægt að fá til leigu og ekki

er nema ein fasteign á
söluskrá hjá Fasteignasölu

Vestfjarða.

Samfara þessari upp-
sveiflu standa nú yfir tölu-

verðar framkvæmdir við
endurbætur á eldra hús-
næði í þorpinu. Einstakl-
ingar hafa verið duglegir
að endurbæta hús sín og

nú standa einnig yfir
endurbætur á 13 íbúðum í
eigu Hvíldarkletts ehf. Þar
að auki eru ungir bændur
að byggja nýtt einbýlishús
í Botni en ekki hefur verið
byggt nýtt einbýlishús frá

grunni í firðinum síðan
árið 1981.

Magnús Stefánsson, heil-
brigðisráðherra, og Laufey
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri
Svæðisskrifstofu málefna fatl-
aðra, hafa skrifað undir samn-
ing varðandi aukna þjónustu
við geðfatlaða í Ísafjarðarbæ.

„Með þessu tekst okkur að
leysa úr þjónustu við sex
manns sem búa við mikla
geðfötlun varðandi búsetu og
stuðning við búsetu og koma
á stofn dagþjónustu og starfs-
endurhæfingu fyrir fólk með
geðraskanir. Þetta er heilmikil
bylting og kemur vonandi í

veg fyrir að fólk sé sent til
höfuðborgarinnar af því að
þjónustan er ekki til staðar“,
segir Laufey. Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar vottaði samninginn en
sveitarfélagið mun útvega ein-
staklingunum húsnæði til
leigu.

„Einnig er verið að efla
samstarf félagsþjónustunnar
og heilbrigðisþjónustu í Ísa-
fjarðarbæ sem er grundvallar-
forsenda fyrir því að þetta
gangi“ segir Laufey. Samn-
ingurinn er liður í átaki félags-

málaráðuneytisins í málefnum
fólks með geðfötlun. Í kjölfar
könnunar sem verkefnahópur
á Vestfjörðum, sem saman-
stóð af fulltrúum frá Svæðis-
skrifstofu Vestfjarða, Skóla-
og fjölskylduskrifsstofu Ísa-
fjarðarbæjar og Heilbrigðis-
stofnunar Ísafjarðarbæjar,
gerði á stöðu fólks á svæðinu
var lagt til að komið yrði á fót
búsetuþjónustu fyrir sex ein-
staklinga og dagþjónustu og/
eða starfsendurhæfingu fyrir
fólk með geðfötlun. Tillög-
urnar voru sendar til félags-

málaráðuneytis.
Þann 9. október, daginn

fyrir hinn alþjóðlega geðheil-
brigðisdag, var tilkynnt að
fjárveiting fyrir uppbygging-
unni yrði veitt, en eins og
kunnugt er hafði ríkisstjórnin
tekið ákvörðun um að verja
einum milljarði af söluand-
virði Símans og hálfum millj-
arði betur úr Framkvæmda-
sjóði fatlaðra til stofnkostn-
aðar vegna búsetu- og stoð-
þjónustu við fólk með geð-
fötlun á árunum 2006-2010.

– thelma@bb.is

Bylting í þjónustu við
geðfatlaða á Vestfjörðum

Magnús Stefánsson, heilbrigðisráðherra, og Laufey Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra, skrifuðu undir samning varðandi aukna þjónustu við geðfatlaða í Ísafjarðarbæ

og Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar vottaði hann.
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Náttfataball á EyrarskjóliNáttfataball á EyrarskjóliNáttfataball á EyrarskjóliNáttfataball á EyrarskjóliNáttfataball á Eyrarskjóli
Leikskólabörnin á Eyrarskjóli á Ísafirði gerðu sér dagamun á föstudag

með því að halda náttfataball. Börnin mættu í sínum fínustu náttfötum
og sungu og trölluðu auk þess sem þau gæddu sér á poppkorni. „Við

höldum alltaf náttfatadag á þeim föstudegi sem fellur næst fyrsta
vetrardegi, en við vorum á ráðstefnu fyrir viku og ákváðum því að fresta

deginum um viku. Þetta er allt mikið stuð og mjög gaman“, segir Jóna
Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri.

Enn hefur ekki verið skrifað
undir samninga við Mýflug
varðandi sjúkraflug á Ísafirði,
en samkvæmt upplýsingum
frá heilbrigðisráðuneytinu er
unnið að undirbúningi undir-
skriftarinnar. Um miðjan sept-
ember tilkynnti heilbrigðis-
ráðherra að sjúkraflugvél myndi
hafa heimahöfn á Ísafirði í

vetur en tvísýnt var um það
um tíma.

Sjúkraflugi til Vestfjarða
átti samkvæmt nýju fyrir-
komulagi að vera sinnt frá
Akureyri og hefur það vakið
reiði margra Vestfirðinga sem
telja að með því sé verið að
minnka öryggi íbúa fjórð-
ungsins. Að lokum fékkst það

í gegn að vélin yrði staðsett á
Ísafirði en margir flugmenn
höfðu lýst yfir efasemdum
með þá tilhögun að vélin yrði
staðsett á Akureyri, bæði flug-
menn Mýflugs sem sér um
sjúkraflugið og aðrir reyndir
kappar í sjúkraflugi á Vest-
fjörðum.

– thelma@bb.is

Ekki búið að skrifa undir
samninga um sjúkraflug

Flugvöllurinn á Ísafirði.

Fjölmennt fyrirtækjamót í boccia

Lið Skattstofu Vestfjarðaumdæmis og Vátryggingafélags Íslands háðu harða keppni.

Þrjátíu og sjö lið kepptu á
fimmta fyrirtækjamóti íþrótta-
félagsins Ívars í boccia sem
haldið var í íþróttahúsinu á
Torfnesi á sunnudag. „Þetta
var næst besta þátttakan til
þessa en 40 lið kepptu í fyrra.
Við erum mjög ánægð með
mótið og þetta er ein stærsta
fjáröflun félagsins. Bæjarbúar
virðast hafa gaman af þessu
og eru um leið að styrkja gott
málefni“, segir Gylfi Þór
Gíslason, einn skipuleggjanda
mótsins. Keppt var í 7 riðlum
og sigurvegarar í hverjum riðli
kepptu til undanúrslita. Úrslit
í sumum riðlunum réðust á
stigatölu leikjanna.

Mótinu lauk með úrslita-
keppni á milli HÍ- rannsókn á
móti HÍ-hjúkkum sem bæði
eru lið skipuð starfsfólki Heil-
brigðisstofnunar Ísafjarðar-
bæjar. Það var síðan HÍ-rann-
sókn sem bar sigur úr bítum í
keppninni. Ýmsar aðrar viður-
kenningar voru veittar á mót-
inu; liðið HÍ-öldrun vann
keppnina um skemmtilegustu
búningana og HÍ-rannsókn
fékk viðurkenningu fyrir
bestu liðsheildina. Lið Skatt-
stofu Vestfjarðaumdæmis
fékk viðurkenningu fyrir besta
stuðningsliðið. Héðinn Ólafs-
son fékk viðurkenningu fyrir
bestu tilþrifin á mótinu.

„Stjórn íþróttafélagsins

Lið HÍ-rannsókn sem skipað var þeim Önnu Kristínu
Ásgeirsdóttur og Sigrúnu Sigvaldadóttur sigraði á

mótinu. Á milli þeirra stendur Sigríður Jóhannsdóttir.

Ívars vill þakka öllum þeim
fyrirtækjum og stofnunum
sem styrktu félagið á einn og
annan hátt með mótinu fyrir

stuðninginn. Sérstakar þakkir
til Glitnis sem studdi dóm-
gæslu mótsins“, segir í til-
kynningu.     – thelma@bb.is

Mikil spenna ríkti á meðal áhorfenda.
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
helgavala.hexia.nethelgavala.hexia.nethelgavala.hexia.nethelgavala.hexia.nethelgavala.hexia.net

Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.Alls svöruðu 1.099.
FramsóknarflokkFramsóknarflokkFramsóknarflokkFramsóknarflokkFramsóknarflokk

sögðu 101 eða 9%sögðu 101 eða 9%sögðu 101 eða 9%sögðu 101 eða 9%sögðu 101 eða 9%
Frjálslynda flokkinnFrjálslynda flokkinnFrjálslynda flokkinnFrjálslynda flokkinnFrjálslynda flokkinn

sögðu 115 eða 10%sögðu 115 eða 10%sögðu 115 eða 10%sögðu 115 eða 10%sögðu 115 eða 10%
SamfylkingunaSamfylkingunaSamfylkingunaSamfylkingunaSamfylkinguna

sögðu 238 eða 22%sögðu 238 eða 22%sögðu 238 eða 22%sögðu 238 eða 22%sögðu 238 eða 22%
SjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinnSjálfstæðisflokkinn

sögðu 352 eða 32%sögðu 352 eða 32%sögðu 352 eða 32%sögðu 352 eða 32%sögðu 352 eða 32%
Vinstri grænaVinstri grænaVinstri grænaVinstri grænaVinstri græna

sögðu 150 eða 14%sögðu 150 eða 14%sögðu 150 eða 14%sögðu 150 eða 14%sögðu 150 eða 14%
Óákveðnir voruÓákveðnir voruÓákveðnir voruÓákveðnir voruÓákveðnir voru
143 eða 13%143 eða 13%143 eða 13%143 eða 13%143 eða 13%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ef gengið væri til kosn-Ef gengið væri til kosn-Ef gengið væri til kosn-Ef gengið væri til kosn-Ef gengið væri til kosn-
inga í dag, hvaða flokkinga í dag, hvaða flokkinga í dag, hvaða flokkinga í dag, hvaða flokkinga í dag, hvaða flokk

myndir þú kjósa?myndir þú kjósa?myndir þú kjósa?myndir þú kjósa?myndir þú kjósa?

Einar GuðnasonEinar GuðnasonEinar GuðnasonEinar GuðnasonEinar Guðnason, skipstjóri
Aðalgötu 3 á Suðureyri
verður 80 ára80 ára80 ára80 ára80 ára mánudaginn
6. nóvember nk. Í tilefni af
því ætlar hann að taka á móti
ættingjum og vinum á veit-
ingastaðnum Talisman á Suð-
ureyri, laugardaginn 4. nóv-
ember á milli kl. 18 og 21.

Árnað heillaÁrnað heillaÁrnað heillaÁrnað heillaÁrnað heilla

Sherryfromas sykurlaust
4 stk egg

20 g Camderel sætuefni
9 blöð matarlím

70 g rifið súkkulaði sykurlaust
6 dl rjómi

1 dl Sherry

Leggið matarlímið í bleyti í kalt vatn, setjið Sherry í pott, bræðið
matalímið í sherry-unu en það má ekki sjóða. Þeytið rjómann, þeytið
egg og sætuefni saman, setjið matalímið út í eggjahræruna hrært með
sleif, matarlímið má vera ekki heitari en líkamshiti. Setjið næst
súkkulaðið út í. Hrærið að lokum er rjóminn varlega saman við.

Sykurlaus Marmarakaka
300 g smjörlíki
30 g strásæta

5 stk egg
375 g hveiti

1 tsk lyftiduft
3 tsk kakó

Hrærið smjörlíki og strásætu mjög vel saman, bætið eggjum út
í. Bætið lyftidufti og hveiti út í. Takið 1/3 hluta deigsins tekinn frá
og kakó hrært saman við. Ljóst- dökkt- ljóst, hrært í með prjóni.
Bakið í ca 1 klst. við 170°C.

Birgir Jónsson, matreiðslumeistari á Fjórðungssjúkrahúsinu á ÍsafirðiBirgir Jónsson, matreiðslumeistari á Fjórðungssjúkrahúsinu á ÍsafirðiBirgir Jónsson, matreiðslumeistari á Fjórðungssjúkrahúsinu á ÍsafirðiBirgir Jónsson, matreiðslumeistari á Fjórðungssjúkrahúsinu á ÍsafirðiBirgir Jónsson, matreiðslumeistari á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði

Reynum að ná fram
 mömmubragði

Á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði er ein besta eldhúsað-
staða á landinu og þar starfa
fimm starfsmenn sem hafa í
mörgu að snúast. En hvað þarf
að hafa í huga þegar fæða þarf
heilt sjúkrahús. Birgir Jónsson
matreiðslumeistari tók á móti
Bæjarins besta í eldhúsinu á
dögunum og sagði frá starfinu.

„Þegar ég byrjaði óx starfið
í augum mér og ég hélt að ég
þyrfti að passa mig ógurlega
og elda nánast fyrir hvern og
einn. Það er nú ekki svo. Við
bjóðum upp á almennan mat
og reynum að hafa hann eins
eðlilegan og fólk er vant. Við
reynum að ná fram þessu
venjulega mömmubragði.
Auðvitað fáum við oft ein-
hverja sem mega ekki borða
eitt og annað og þá tökum við
tillit til þeirra. Það er ekkert
mál. Sumir eru til dæmis syk-
ursjúkir en við pössum að eiga
alltaf til fyrir þá líka. Við kaup-
um sykurlaust súkkulaði og
bökum sykurlausar kökur og
svoleiðis.

Þegar ég var nýbyrjaður var
ég hræddur við saltið og salt-
aði nánast ekki neitt. Þá kom
starfsfélagi minn til mín og
sagði mér að við þyrftum líka
á salti að halda, líkaminn
ákveðið magn af salti á dag
þó vitanlega fáum við það úr
mörgum öðrum mat. Núna
krydda ég alveg matinn þó að
ég geri það temmilega. Það
hefur t.d. verið sagt um matinn
á Landspítalanum að hann sé
bragðlaus en það er vegna þess
að þeir eru með svo stóra flóru
af sjúklingum að þeir geta ekki
leyft sér að krydda matinn
mikið vegna þeirra sem kann-
ski þola það ekki. Við erum
mun færri hér og getum því
leyft okkur meira.

Við erum búin að gera allt
tilbúið fyrir daginn kl. 15 og
inn á milli tökum við tarnir í
að taka slátur eða búa til kæfu.
Vel er gengið frá öllu og við
leggjum stolt okkar í að hafa
allt snyrtilegt og aðgengilegt.
T.d. er kryddinu raðað upp
eftir stafrófsröð þannig að við
vitum alltaf hvar hver tegund
er þegar við þurfum að grípa
til hennar.“

– Er meira annríki eftir því
hversu margir sjúklingar liggja
inni hverju sinni?

„Nei, það skiptir ekki máli
því það er alltaf sama rútínan
sem við förum í gegnum. Ef
það er fleira fólk sem þarf að
hugsa um þá bara bætir maður
við hana, eins og maður smyr
þá nokkrar brauðsneiðar í við-
bót og þannig fram eftir göt-
unum. En það er ekkert meira
að gera hjá okkur.“

– Hvað um hátíðirnar, að
hverju þarf að huga þá?

„Í enda nóvember byrjum
við að baka við smákökur til
þess að gleðja fólkið með. Síð-
an á jólunum sjálfum höfum
við mat sem fólkið þekkir;
t.d. hamborgarahrygg ásamt
grænum baunum frá Ora og
allt sem því fylgir. Við leggj-
um mikið upp úr því að hafa
þetta sem líkast því sem fólk
fær heima fyrir. Svo eru borð-
in skreytt til að hafa þetta sem
hátíðlegast og síðan förum við
með matinn til þeirra. Það eru
oftast mjög fáir sjúklingar þar
sem reynt er að haga því svo
að flestir geti farið heim yfir
jólin. En það myndast alveg
sérstök stemmning og það
skiptir svo miklu máli að
fólkið finni að við erum að
gera eitthvað extra fyrir það.
Það er einmitt það sem ég er
svo ánægður með á sjúkra-

húsinu á Ísafirði, það er svo
mikið um þennan mannlega
þátt. Það er ekki bara verið að

sinna fólki vélrænt heldur staf-
ar hlýja af starfsfólkinu.

Birgir lætur hér fljóta með

tvær uppskriftir sem henta
sykursjúkum.

– thelma@bb.is

Birgir Jónsson, matreiðslumeistari í eldhúsinu á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði.

„Þá er ljóst að Gutti leiðir lista Samfylkingar í NV-kjördæmi. Gutti er frábær kall sem
ég kynntist bara fyrir einum og hálfum mánuði eða svo. Hann hefur verið skólastjóri í
Grundaskóla á Akranesi í 25 ár og einu styggðaryrðin sem ég heyrði um hann í bar-
áttunni var að fólk ætlaði sko ekki að kjósa hann því að það vildi ekki missa hann úr

skólanum.Það eru nú ágætis meðmæli. Ég er líka mjög sátt við að vera í fimmta sæti.“

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er VW Golf árg. 1996,
3ja dyra, ek. 198 þús. km. Skoð-
aður í júní athugasemdalaust.
Vetrardekk og CD spilari fylgja.
Góður vinnubíll eða skólabíll.
Verð kr. 65 þús. Upplýsingar í
síma 849 8177 eða 892 4990.

Til leigu er falleg 2ja herb. íbúð
á góðum stað í bænum. Stórar
svalir. Uppl. í síma 867 6657.

Öll rjúpnaveiði á Laugabóls-
og Efstadalslandi er með öllu
bönnuð. Landeigendur.
Til sölu eru felgur og dekk und-
an Subaru sem og rær og kopp-
ar. Einnig þverbogar og skíða-
festingar. Uppl. í símum 456
4681 eða 892 4688.

Til sölu er amerískur svefnsófi
úr Marco. Á sama stað óskast
3ja sæta leðursófi. Uppl. í síma
456 8229 eða 894 7029.

Tekur þátt í
píanókeppni

Helga Kristbjörg Guðmunds-
dóttir, nemandi og kennari við
Tónlistarskóla Ísafjarðar,
tekur þátt í píanókeppni ís-
lensku EPTA-deildarinnar
sem fram fer í Salnum í Kópa-
vogi 8.-12. desember.

Helga hefur lengi verið
þekkt hér vestra og víðar fyrir
framúrskarandi leik á harmo-
nikku og mikla tónlistarhæfi-
leika. Hún heldur einleikstón-
leika í Hömrum á sunnudag.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Elísa Stefánsdóttir á Ísafirði

Matseðill að stelpukvöldi
Sælkeri vikunnar býður upp

á forrétt, bragðmikla kjúkl-
ingasúpu og ljúffengan eftir-
rétt. Elísa segir að þetta verði
matseðillinn á stelpukvöldi
hjá sér. Hún bendir á að hægt
er að „styrkja“ fordrykkinn ef
fólk vill. Brauð t.d. speltbrauð
er gott með súpunni og létt-
hrærður sýrður rjómi. Eftir-
rétturinn er ættaður frá systur
hennar Elísu.

Shirley Temple
5 dl Ginger Ale
5 dl appelsínusafi.
2 msk grenadine
Ísmolar.
Blandið öllu saman í könnu.

Bragðsterk kjúklingasúpa
fyrir sjö

5 msk matarolía
2 msk karrý
3 hvítlauksrif, söxuð
1 blaðlaukur, saxaður
3 paprikur í mismunandi
litum, saxaðar
100 g rjómaostur
½ til 1 flaska Heinz chilli
sósa (fer eftir hvað fólk vill
sterkt)
Salt og pipar, eftir smekk.
2 teningar kjúklinga-eða
grænmetiskraftur
Rjómi, mjólk eða vatn eftir
smekk

600 til 800 g af kjúkling.

Steikið kjúklinginn. Hitið
olíuna í potti, setjið síðan
krydd, grænmeti, rjómaost-
inn, chillisósuna og kraft í
pottinn, blandið vel saman,
hitið í ca 10 mín. Þynnið með
rjóma, mjólk eða vatni. Skerið
kjúklinginn í hæfilega bita og
bætið þeim út í. Hitið saman
smástund. Berið fram með
brauði og létthrærðum sýrðum
rjóma.

Eftirrétturinn hennar Briss!
1 flaska Cremefine vanilla

frá Maizena (ef ekki til þá er
hægt að nota Cremefine til
piskning og bæta 1½ - 2 tsk af
vanilludropum út í)

Ávextir t.d. jarðarber, ban-
anar, döðlur.

Heslihnetuflögur.

Þeytið rjómann. Skerið
niður ávextina og blandið vel
saman við heslihnetuflögurn-
ar. Blandið rjómanum varlega
saman við. Sannir sælkerar
geta stolist til að blanda súkku-
laðispænum eða súkkulaði-
rúsínum saman við.

Ég skora á Elsu Margréti
Magnúsdóttur í Hnífsdal að
koma með næstu uppskrift úr
glænýja eldhúsinu sínu.

Rebekka Skarphéðinsdóttir í prinsessuleik.
Sendandi: Linda Björk Pétursdóttir.

Sendið okkur ljósmyndir sem þið viljið koma í blaðið á net-
fangið frettir@bb.is með nafni sendanda. Myndirnar mega
vera af hverju sem er, eina sem þið þurfið að gera er að fanga
augnablikið og senda okkur myndina í góðri upplausn ásamt
upplýsingar um hvað er að eiga sér stað í rituðu máli.

Augnablikið...

Í uppáhaldi hjá Rúnari Óla
Uppáhalds…
Bókin: Sú sem ég er að lesa þá stundina.
Núna er það The Worst Journey in the World
um kapphlaupið á Suðurpólinn.
Kvikmyndin: Lock stock and two smoking
barrels, fyndnasta mynd í heimi.
Tónlist: Rokk og ról.
Íþróttagrein: Skíði, ísklifur og siglingar.
Maturinn: Gott sjávarfang af ýmsum
gerðum.
Stundirnar: Kaldur og hrakinn á fjöllum og
koma síðan heim í hlýjuna þreyttur og sáttur
eftir góðan dag.
Árstími: Vorin þegar vetur og sumar mætast.
Hægt að fara á skíði en samt að spóka sig um
í miðbænum á stuttermabolnum.
Vefsíða: www.boreaadventures.com að
sjálfsögðu.

Rúnar Óli Karlsson starfar við ferða-, umhverfis- og atvinnumál hjá Ísafjarðarbæ.Rúnar Óli Karlsson starfar við ferða-, umhverfis- og atvinnumál hjá Ísafjarðarbæ.Rúnar Óli Karlsson starfar við ferða-, umhverfis- og atvinnumál hjá Ísafjarðarbæ.Rúnar Óli Karlsson starfar við ferða-, umhverfis- og atvinnumál hjá Ísafjarðarbæ.Rúnar Óli Karlsson starfar við ferða-, umhverfis- og atvinnumál hjá Ísafjarðarbæ.
Hann er einnig að starta nýju fyrirtæki í ferðaþjónustu með Sigurði Jónssyni.Hann er einnig að starta nýju fyrirtæki í ferðaþjónustu með Sigurði Jónssyni.Hann er einnig að starta nýju fyrirtæki í ferðaþjónustu með Sigurði Jónssyni.Hann er einnig að starta nýju fyrirtæki í ferðaþjónustu með Sigurði Jónssyni.Hann er einnig að starta nýju fyrirtæki í ferðaþjónustu með Sigurði Jónssyni.

Mínútuspjall með Grími Atlasyni bæjarstjóra

Fljót á járnbrautar-
teina samfélagsins

Sæll Grímur. Thelma heiti ég. Má ég spjalla við þig í eina mínútu. Þetta er nýjung
í Mannlífi Bæjarins besta sem mig langar til að biðja þig um að vera fyrstur til að
taka þátt í?

„Já að sjálfsögðu, ég er alltaf til í stutt spjall“.
Hvernig hefurðu það í Bolungarvík?
„Ég hef það fjarska fínt og við erum sátt í alla staði hérna í Bolungarvík“
Hvað hefur verið svona helst á dagskránni síðan þið fluttuð?
„Fyrst þurftum við að finna okkur samastað og koma okkur fyrir. Svo náttúrulega

þurftum við að hjálpa börnunum að aðlagast.“
Hvernig hefur það gengið?
„Það hefur gengið afar vel, börnin voru fljót að komast inn á járnbrautarteina

samfélagsins. Fyrstu mánuðirnir fór í þetta og svo var ég líka að stofna hljómsveitina
Grjóthrun í Hólshreppi.“

Já, hvernig hefur það gengið?
„Það hefur gengið mjög vel. Við erum búnir að spila á einum hljómleikum. Þá

kunnum við tvö lög en spiluðum tíu lög. Við munum einnig spila á tónleikum
með Baggalút hér í Bolungarvík þann 11. nóvember.“

Já, það ætti að vera gaman.
„Já, við verðum að hita niður eins og það kallast. Þá munum við kunna tíu

lög og spila tíu.“
Jæja Grímur nú er mínútan að verða liðin, gangi þér bara vel með

þetta allt saman og takk fyrir spjallið.
„Það var nú minnsta málið, takk sömuleiðis.“

Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér auglýsingapláss
í aðventublaði BB sem kemur út í byrjun desember. Þá hefur mikið verið

pantað í BB í desember sem og á bb.is. Þeir sem einn eiga eftir
að tryggja sér auglýsingapláss er góðfúslega bent á að hafa samband

sem fyrst við Sigurjón í síma 456 4560.

Að undanförnu hefur miðstig Grunnskólans á Ísafirði verið í þemaverk-
efni sem hefur það að markmiði að nemendur læri að skipuleggja vinnu
sína sjálfir, vinna með ólíkum aðilum, læra um ákveðin lönd og síðast en
ekki síst hefur sköpunargleði nemenda fengið að njóta sín.Í verkefninu
var nemendum skipt í hópa eftir því hvaða lönd þeir velja að vinna með
en ekki eftir aldri eins og venjan er í skólanum. Í hádeginu á föstudag var
svo boðið til sýningar á því sem nemendur hafa verið að gera.

Þjóðadagur í Grunnskóla ÍsafjarðarÞjóðadagur í Grunnskóla ÍsafjarðarÞjóðadagur í Grunnskóla ÍsafjarðarÞjóðadagur í Grunnskóla ÍsafjarðarÞjóðadagur í Grunnskóla Ísafjarðar
Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Suðvestanátt og vætusamt, einkum

vestantil á landinu. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Suðvestanátt og
vætusamt, einkum vestantil á landinu. . Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu-
dag: dag: dag: dag: dag: Hvöss suðlæg átt og rigning í flestum landshlutum.
Milt í veðri. Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag: Norðlæg átt og kólnar

með snjókomu fyrir norðan, en þurrt og bjart sunnantil.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

44.PM5 5.4.2017, 13:0319



Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

bb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinnbb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinn

Vestfirðingar eru 7.405
samkvæmt áætlun Hagstofu
Íslands um mannfjölda 1.
október, og hefur því fækkað
nokkuð frá 1. júlí en sam-
kvæmt tölum um miðársmann-
fjölda voru Vestfirðingar þá
7.518. Fækkunin nemur 1,5%.
Ef litið er til einstakra sveitar-
félaga fækkar Bolvíkingum
um 3,9% á tímabilinu, úr 907
í 872. Íbúum Ísafjarðarbæjar
fækkar um 0,9%, úr 4.103 í
4.066. Íbúum Reykhólahrepps
fækkaði um 6, úr 245 í 239,

sem jafngildir 2,4% fækkun.
Í Tálknafjarðarhreppi fækk-

ar íbúum um sex manns, úr
245 í 239, eða um 2,3%. Íbú-
um Vesturbyggðar fækkar um
20 manns, úr 956 í 936, og
jafngildir það 2,1% fækkun.
Íbúum í Súðavíkurhreppi
fækkar um sjö manns, úr 242
í 235, og gerir það 2,9% fækk-
un. Íbúar Árneshrepps voru
og eru 50 talsins, en íbúum
Kaldrananeshrepps hefur fækk-
að um 8 manns, úr 110 í 102
sem  jafngildir 7,3% fækkun.

Íbúum Bæjarhrepps hefur
fækkað um 6 manns, úr 107 í
101, og jafngildir það 5,6%
fækkun. Samkvæmt miðárs-
mannfjölda voru íbúar Brodda-
neshrepps 52 og íbúar Hólma-
víkurhrepps 447, en þessi tvö
sveitarfélög voru sameinuð í
Strandabyggð, sem nú telur
507 manns. Hefur íbúum því
fjölgað úr 499, um átta manns,
og jafngildir það 1,6% fjölg-
un. Rétt er að árétta að tölur
fyrir 1. október byggjast á
áætlun.          – eirikur@bb.is Íbúum Bolungarvík fækkar mest af stóru sveitarfélögunum, um 3,9%.

Vestfirðingum fækkaði um 1,5% á þremur mánuðum

Aðfaranótt laugardags
hafði lögreglan á Ísafirði af-
skipti af ungmenni sem
hafði ekki leyfi til að vera
inni á vínveitingahúsi á Ísa-
firði. Ungmenningu var vís-
að út af staðnum og ábyrgð-
armönnum staðarins kynnt
afskiptin.

Síðdegis á laugardag fram-

kvæmdi lögreglan húsleit á
heimili einu í Ísafjarðarbæ
þar sem fannst lítilræði af
kannabisefnum sem og tvær
ætlaðar kannabisplöntur
sem virtust vera í ræktun
hjá húsráðendum. Einn
maður var handtekinn vegna
rannsóknar málsins og hefur
honum verið sleppt.

Fíkniefni fundust
við húsleit lögreglu

Þrjár skólastofur í Grunn-
skólanum á Ísafirði hafa
verið án neyðarútgangs frá
því skólahald hófst í haust,
vegna framkvæmda.

„Brunaútgangur lá frá
tölvustofunni út á þak á
tengibygginguna en þegar
hún var rifin fór útgangurinn
um leið. Við höfum verið
að ræða ýmsar leiðir til að
bæta úr þessu, en það er
bara um tvennt að ræða: Að
finna stiga til að setja upp til
bráðabirgða eða að bíða eftir
að platan á nýju millibygg-
ingunni verður steypt og þá
mun hún nýtast sem út-
gönguleið. Að mér skilst á
að steypa hana um miðjan
nóvember“, segir Skarphéð-

inn Jónsson, skólastjóri.
Um er að ræða heima-

stofur 9. og 10. bekkjar og
tölvustofu sem allir árgang-
ar nýta. Málið var rætt á
fundi umhverfisnefndar og
samkvæmt upplýsingum
blaðsins var slökkviliðs-
stjóra falið að leita úrlausna.
Þá ganga framkvæmdir við
skólann vel og segir Skarp-
héðinn að ónæðið af þeim
sé mun minna en menn áttu
von á. „Auðvitað er ónæði
en það truflar okkur furðu-
lega lítið að það sé verið að
hamra og negla samhliða
okkur. Menn sætta sig við
þetta og lifa í sátt og sam-
lyndi.“

– thelma@bb.is

Þrjár skólastofur
án neyðarútgangs

Grunnskólinn á Ísafirði

Stórgrýtið skemmdi vegrið við veginn.

Stórgrýti féll á Óshlíðarveg
Mikið grjóthrun varð á Óshlíð, við

Sporhamar innan Óshólavita, síðdeg-
is á föstudag og fram eftir kvöldi. Að
sögn Geirs Sigurðssonar, rekstrar-
stjóra Vegagerðarinnar á Ísafirði
kom stórt grjót niður og fór yfir veg-
inn og skemmdi m.a. vegrið. Þá lokað-
ist önnur akgreinin, vegurinn allur
lokaðist aldrei alveg. Mjög bratt er
fyrir ofan veginn þar sem hrunið varð
og er því ekki hægt að koma þar fyrir
netgirðingum. Vegagerðin hafði var-
að ökumenn við að vera á ferð um
Óshlíð að ástæðulausu enda höfðu
miklar rigningar verið hér vestra. Á
föstudag mældist úrkoman 24 mm í
Bolungarvík.

Vegurinn um Óshlíð er stórhættu-
legur við aðstæður sem þessar og bíða
því Bolvíkingar og nágrannar spennt-
ir eftir því að hafist verði handa við
gerð jarðganga undir Óshlíð. Ekki
hefði þurft að spyrja að leikslokum ef
bifreið hefði orðið fyrir stórgrýtinu.

– thelma@bb.is Eins og sjá má er grjótið engin smásmíði.
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