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Útlit er fyrir að gjöld Ísa-
fjarðarbæjar án afskrifta og
áfallinna lífeyrisskuldbind-
inga á yfirstandandi rekstrarári
fari fram úr áætlun. Þá lítur út
fyrir að tekjur bæjarins verði
meiri en reiknað var með.
Framúrkeyrsla gjalda skýrist
að sögn Halldórs Halldórs-

sonar bæjarstjóra af auknum
launakostnaði sem stefnir í að
verða 20-30 milljónum króna
meiri en gert var ráð fyrir.

„Starfsmat og aðrir þættir
hafa þau áhrif að laun hækka
meira en reiknað var með. Það
var stefnt á að fækka stöðu-
gildum bæjarins um 7, en það

hefur einfaldlega ekki gengið
eftir. Þeir yfirmenn sem gert
var að fækka stöðugildum hafa
ekki talið sig geta það. Kjara-
samningar kennara hafa þarna
áhrif, en með nýjum samning-
um minnkaði kennsluskylda
um eina stund á viku og því
reyndist ómögulegt að fækka

starfsfólki hjá Grunnskólanum
eins og til stóð“, segir Halldór.

Í mánaðarskýrslu fjármála-
stjóra kemur fram að tekjur
fyrstu níu mánuði ársins námu
1.608 millj. króna, en á árinu
öllu eru þær áætlaðar 2.108
millj. Þá hafa gjöld án afskrifta
og áfallinna lífeyrisskuldbind-

inga numið 1.501 millj. á fyr-
stu níu mánuðum ársins, en
áætlað var að þau yrði á árinu
öllu 2.085 millj. Ekki er reikn-
að með því að aðrir kostnaðar-
liðir sem falla undir gjöld án
afskrifta og áfallinna lífeyris-
skuldbindinga eigi eftir að fara
að ráði fram úr áætlunum.

Verður að líkindum 20-30 millj-
ónum króna hærri en áætlað var

Launakostnaður Ísafjarðarbæjar

Ekki hefur verið rætt um að
endurskoða þá ákvörðun að
loka útibúi upplýsingaveitunn-
ar Já á Ísafirði í kjölfar harðra
viðbragða bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar, þingmanna NV-
kjördæmis og fleiri.

„Það hefur ekki verið rætt
um að endurskoða þessa
ákvörðun og hún stendur“,
segir Sigríður Margrét Odds-
dóttir, framkvæmdastjóri Já.
Eins og sagt hefur verið frá
verður starfstöðinni lokað um

áramót, en við það missa fimm
manns vinnuna. Viðbrögð
hafa verið gífurlega hörð og
hafa menn úr öllum áttum lýst
sig ósátta, svo ekki sé fastar
að orði kveðið, með ákvörðun
forráðamanna fyrirtækisins.

„Ég get ekki sagt að ég hafi átt
von á þessu, þetta eru harðari
viðbrögð en ég bjóst við“, seg-
ir Sigríður.

Margir hafa spurt sig hvert
hagræðið af lokun stöðvarinn-
ar geti verið og hefur því verið

haldið fram að ódýrara sé að
reka stöð sem þessa á Ísafirði
en t.d. í Reykjavík. Aðspurð í
hverju hagræðið við lokun
stöðvarinnar felst vildi Sig-
ríður Margrét ekkert segja.

– halfdan@bb.is

„Harðari viðbrögð en ég bjóst við“
Starfstöð fyrirtækisins á Ísafirði verður lokað frá og með áramótum.
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Húsnæðisskortur það eina sem há-
ir enn frekari fjölgun íbúa í Súðavík

Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri í Súðavík segir að stefnu-
mótun sú sem unnin var af
Súðavíkurhrepp og kynnt nú í
júlí sé þegar farinn að skila
sér. Nokkurrar fjölgunar á íbú-
um hefur gætt í kjölfar stefnu-
mótunarinnar, sem tekur á at-
vinnu- og byggðamálum, og
segir Ómar að minnsta kosti
fimm fjölskyldur hafi flust til
Súðavíkur á þessu ári. „Eina

sem háir enn frekari fjölgun
íbúa er skortur á leiguhúsnæði
og húsnæði til sölu í Súðavík“,
segir Ómar.

„Nú er ein íbúð til sölu svo
vitað sé en engin til leigu.
Hingað á skrifstofu Súðavík-
urhrepps berast að meðaltali
ein til tvær fyrirspurnir á viku
frá fólki sem er að afla sér
upplýsinga um hvort leiguhús-
næði sé til staðar í Súðavík.

Súðavíkurhreppur hefur selt 6
íbúðir af 8 í félagslega kerfinu
síðustu mánuði og má rekja
það að einhverju leyti til auk-
innar tiltrúar á samfélagið og
það sem við stöndum fyrir“,
segir Ómar. Hann bætir því
við að hreppurinn hafi nýlega
úthlutað sex lóðum undir ný-
byggingar sem hafist verður
handa við að reisa næsta sum-
ar.                 – eirikur@bb.is

Gospel · Gospel
Söngáhugafólk!

Fram að jólum æfum við í Safnaðarheim-
ilinu í Hnífsdal. Æfingar eru á laugardags-
morgnum frá kl. 11:00-13:00. Allir hjartan-
lega velkomnir.

Nánari upplýsingar gefur Pálína Vangs-
dóttir í síma 898 6489.

Óhapp varð í vikunni
þegar rjúpnaskytta fékk í sig
tvö högl úr haglabyssu veiði-
félaga síns í Önundarfirði.
Maðurinn slasaðist ekki al-
varlega en fékk aðhlynningu
á sjúkrahúsinu á Ísafirði.
Veiðimenn eru hvattir til að
gæta ýtrustu varúðar sérstak-
lega þegar tveir eða fleiri
veiðimenn eru saman við

veiðarnar.
Í þessu tilviki virðist sem

samferðamaður skotmanns-
ins hafi verið innan hættu-
sviðs þegar skotinu var
hleyft af. Lögreglan vill
minna á að hættusvið hagla-
skota geti verið yfir 400
metrar í skotstefnu og gott
sé að miða við 40° til beggja
hliða skotlínunnar.

Rjúpnaskytta
fékk í sig högl

Fjölmenni á Hjónaballinu
Hjónaballið var haldið í

sjötugusta og fyrsta sinn á
Þingeyri á laugardag og

sóttu 110 gestir dansleik-
inn. Ballið hefur verið ár-
viss viðburður frá því um

1930, fyrir utan tvö ár þeg-
ar það féll niður.  „Ballið
gekk ljómandi vel. Skem-

mtiatriðin og maturinn
heppnuðust vel og þetta

var mjög gaman“, segir
Sigþór Gunnarsson, for-

maður Hjónaballsnefndar-
innar. Birna Lárusdóttir,
forseti bæjarstjórnar Ísa-

fjarðarbæjar var veislu-
stjóri og þótti sinna því
hlutverki með stökustu

prýði. Matreiðslan var í
höndum Jóhannesar Odds
Bjarnasonar eins og und-

anfarin ár. Að loknu borð-
haldi var húsið opnað fyrir
öðrum gestum og dansinn
dunaði undir stjórn Mar-
grétar og Baldurs frá Ísa-

firði fram á nótt.  Páll
Önundarson kom við á
ballinu og tók þar með-

fylgjandi myndir.
– thelma@bb.is

Boðið var upp á ýmis skemmtiatriði yfir borðhaldinu. Myndir: Páll Önundarson.

Hjónaballsgestir voru 110 í þetta sinn.

Gómsætar veitingar voru í boði og tóku gestir vel til matar síns.

Samið um framkvæmd
Vaxtarsamnings Vestfjarða

Í dag var undirritaður á
Hótel Ísafirði, framkvæmda-
samningur um Vaxtarsamning
Vestfjarða. Stjórn Vaxtar-
samnings Vestfjarða felur At-
vinnuþróunarfélagi Vestfjarða

að framkvæma samninginn og
fylgja honum eftir. Samning-
urinn nær til þriggja ára og er
gert ráð fyrir að einni stöðu
verði bætt við hjá AtVest
vegna aukinna umsvifa á

tímabilinu.
Þá hefur félagið falið Neil

Shiran Þórissyni, ráðgjafa fé-
lagsins, að taka að sér fram-
kvæmd samningsins fyrir
hönd AtVests. Í kjölfarið á

undirritun samningsins var
haldinn stuttur kynningarfund-
ur um fyrirhugaða framkvæmd
samningsins og þá hugmynda-
fræði sem að baki honum
stendur.         – eirikur@bb.is

Seint á sunnudagskvöld
handtók lögreglan á Ísafirði
fjögur 17 ára ungmenni rétt
fyrir innan kirkjugarðinn í
Engidal.  Þar reyndust ung-
mennin vera að reykja kanna-
bisefni (hass) í kyrrstæðri bif-
reið. Leit var framkvæmd á
ungmennunum og í bifreið
þeirra. Þau voru flutt á lög-
reglustöðina og komið til for-
eldra. Játning á neyslu liggur
fyrir í málinu. Leifar fíkni-
efna fundust við leit lögregl-

unnar í bifreiðinni auk áhalds
sem greinilega hafði verið
notað til neyslunnar.

Ungmennin fjögur hafa
ekki áður komið við sögu
lögreglu vegna tengsla við
fíkniefnamál. Lögreglan ósk-
ar eftir ábendingum almenn-
ings varðandi grunsamlegar
mannaferðir eða annað sem
gæti hjálpað við baráttuna
gegn fíkniefnaneyslu og
dreifingu.  Fullrar nafnleynd-
ar er að sjálfsögðu gætt.

Handtekin með hass

Árlegt villibráðakvöld var haldið á Hótel Ísafirði á laugardag
og eins og svo oft áður komust færri að en vildu. Á boðstólnum
var hefðbundin villibráð sem nærri öll fékkst á Vestfjörðum
eða Vestfjarðamiðum. Eina aðkomudýrið var hreindýr.  Villi-
bráðakvöld SKG-veitinga hafa ætið verið vinsæl og var kvöldið
í ár engin undantekning. Samúel Einarsson hárskeri og tónlist-
armaður sá um dinner-tónlist meðan borðhald fór fram.
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Kennaranum komið á óvart
Nemendur í sjöunda bekk hjá Grunnskólanum á Ísafirði komu kennaranum Pétri Guðmundssyni á óvart á afmæli

hans á föstudag. „Þetta kom mér verulega á óvart og var einstaklega flott hjá þeim. Þetta eru fyrirmyndarnemendur“,
segir Pétur sem varð 55 ára á föstudag. Krakkarnir byrjuðu á því að bjóða Pétri í danstíma þar sem hann spreytti
sig í dansstílnum Jave en breytti því fljótt í svokallaðan snúningsdans. Síðan var farið yfir í kennslustofuna þar sem
biðu kökur og kræsingar. Börnin höfðu sjálf bakað afmælisköku fyrir kennara sinn og skreytt skólastofuna með
blöðrum og ljósaseríum kvöldið áður.                                                                                                        – thelma@bb.is

Kennaranum komið á óvart

Áslaug S. Alfreðsdóttir hót-
elstjóri á Hótel Ísafirði sendi
bæjaryfirvöldum Ísafjarðar-
bæjar bréf fyrir nokkru þar
sem hún spyr meðal annars
hvort ekki megi breyta afgreið-
slutíma í Safnahúsinu yfir
sumartímann svo húsið verði
aðgengilegra fyrir ferðamenn.

„Safnið hefur á undanförn-
um sumrum verið opið eftir
hádegi, en lokað á sunnudög-
um. Ferðamenn vilja gjarnan
nýta aðstöðuna og skoða húsið
á morgnana, auk þess að und-

irbúa sig fyrir daginn t.d. með
því að skoða Internetið, en
Safnahúsið er eini staðurinn
þar sem almenningur kemst á
Internetið.“ Þá segir Áslaug
að það væri skemmtilegt ef
mögulegt reyndist að bjóða
upp á skipulagðar skoðunar-
ferðir um húsið á ákveðnum
tíma dags, þar sem sögð væri
saga hússins og safnanna sem
í húsinu eru.

„Safnahúsið er eitt af falleg-
ustu húsum landsins og áhuga-
vert að skoða. Ég hef oft kynnt

það sem Þjóðmenningarhús Ís-
firðinga og Vestfirðinga. Í hús-
inu er margt áhugavert fyrir
ferðamenn, úrval bóka al-
menns eðlis, mikill fróðleikur
um Vestfirði auk þess sem
margir hafa áhuga á að grúska
í gömlum gögnum og leita
uppruna síns. Ljósmyndasafn-
ið vekur einnig athygli margra.
[...] Nauðsynlegt er að dagskrá
safnsins liggi fyrir með góðum
fyrirvara, helst í upphafi árs.
Spennandi sýningar í sölum
hússins draga til dæmis til sín

þátttakendur á fundum og
ráðstefnum sem yfirleitt eru
haldnar á vorin og haustin.“

Bréfið var tekið fyrir í menn-
ingarmálanefnd Ísafjarðarbæj-
ar á þriðjudag í síðustu viku
og fól nefndin Jóhanni Hin-
rikssyni, forstöðumanni
Safnahússins, að gera drög að
stefnumótun vegna þjónust-
unnar. Stefnt er að því að
leggja drögin fyrir á næsta
fundi menningarmálanefndar.

– eirikur@bb.is
Safnahúsið á Ísafirði.

Vill breyttan afgreiðslutíma í Safnahúsinu

Þarf að skylda starfsmenn ráðuneyta
til að vinna að alvöru eftir byggðaáætlun

Umfjöllun þá sem fram
kemur í drögum að byggða-
áætlun fyrir árin 2006-2009
um sameiningu sveitarfélaga
þarf að endurskoða í heild
sinni eftir niðurstöður samein-

ingakosninga á dögunum.
Þetta kemur fram í umsögn
Ísafjarðarbæjar um drögin.

„Í byggðaáætlun þarf að
vera ákvæði um skyldur starfs-
manna ráðuneyta til að kynna

sér byggðaáætlun og vinna
eftir henni af alvöru í stað þess
að líta á hana sem plagg sem
unnið sé af sérvisku einhverra
þingmanna og ráðherra. Plagg
sem ekki sé endilega ætlast til

að farið sé eftir“, segir í um-
sögn Ísafjarðarbæjar sem lögð
var fram og samþykkt á fundi
bæjarráðs á mánudag. Í um-
sögninni er bent á að kveða
þurfi fastar að orði varðandi
ákveðin verkefni, en eins og
sagt hefur verið frá taldi Fjórð-
ungssamband Vestfirðinga og
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða að aðgerðir og markmið
séu of almenn sem geri það að
verkum að erfitt verði að meta
árangur áætlunarinnar.

„Af hálfu Ísafjarðarbæjar er
lögð megináhersla á að þar

sem drög að byggðaáætlun eru
frekar almennt orðuð þurfi að
kveða fastar að orði varðandi
ákveðin verkefni og hvernig
þeim skuli fylgt eftir. Dæmi
um slíkt er ákvörðun um að
styrkja landshlutakjarnann
Ísafjörð. Það er jákvætt að slíkt
sé inni í byggðaáætlun, en það
þarf að koma fram hvernig á
að styrkja Ísafjörð sem lands-
hlutakjarna og hver eða hverjir
bera ábyrgð á því verkefni“,
segir í umsögninni.

„Að öðru leyti er vísað til
umsagna Atvest og FV og

tekið undir að nauðsynlegt er
að kveða á um flutning opin-
berra starfa og gera áætlun um
slíkan flutning. Þá þarf að nota
tækifærið og styrkja Atvinnu-
þróunarfélögin enn frekar. Það
er mikilvægt að í byggðaáætl-
un sé verkefnum þannig komið
fyrir að úrvinnsla þeirra og
sérfræðivinna sé unnin sem
mest úti á landi. Með meira
fjármagni til atvinnuþróunar-
félaganna geta þau unnið enn
frekar að slíkum verkefnum“,
segir í umsögn Ísafjarðarbæj-
ar.                – halfdan@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Búast má við nýjum skipa-
félögum í viðskipti við Ísa-
fjarðarhöfn eftir Seatrade
ferðaráðstefnuna í Hamburg
sem Guðmundur Kristjáns-
son hafnarstjóri sótti um síð-
ustu helgi. „Þetta er frekar
lítil sýning en mjög góð. Það

náðist sá árangur að nokkrir
nýir viðskiptavinir hafa lýst
yfir áhuga á að koma til okkar
árið 2007“, segir Guðmundur.

Spáð er áframhaldandi fjöl-
gun skemmtiferðaskipa á
norðurslóðum í framtíðinni og
því þykir mikilvægt að reyna

að fá hlutdeild af þeirri aukn-
ingu til Ísafjarðar. „Það gekk
vel að ná nýjum samböndum
og halda í þau sambönd sem
þegar höfðu myndast, sem
er ekki síður mikilvægt“,
segir Guðmundur.

– halfdan@bb.is

Nýir aðilar lýstu yfir áhuga á
að koma til Ísafjarðar árið 2007
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Hreyfing mitt líf og yndi
Ísfirðingurinn Hansína

Gunnarsdóttir er íþróttafræð-
ingur að mennt og hreyfing er
hennar ástríða. Hún starfar nú
á líkamsræktarstöðinni Stúdíó
Dan á Ísafirði og aðstoðar fólk
við að koma sér í form og
öðlast betri heilsu.

– Var það alltaf draumurinn
að verða íþróttafræðingur?

„Já, ég hef alltaf stefnt að
því að verða íþróttafræðingur
eða –kennari. Ég var hef alltaf
verið mjög virk í íþróttum og
hreyfing er mitt líf og yndi.
Þannig hefur það alltaf verið
alveg frá því að ég man eftir
mér. Uppáhaldsgreinin í skól-
anum var t.d. leikfimi.

Ég fór í Íþróttaháskólann á
Laugarvatni þegar ég hafði
lokið stúdentsprófi við Menn-
taskólann á Ísafirði. Námið
tekur þrjú ár og það er bæði
verklegt og bóklegt. Í verklegu
hliðinni er farið í allar almenn-
ar íþróttir, eins og knattspyrnu,
körfuknattleik, blak og þannig
fram eftir götunum. Svo eru
bóklegu greinarnar líffæra-
fræði, lífeðlisfræði, allt um lík-
amann og margar aðrar greinar
í sambandi við hreyfiþroska-
uppeldisfræði, sálfræði og
þannig mætti lengi telja. Nám-
ið er mjög fjölbreytt og spann-
ar vítt svið. Eftir að titlinum
var breytt úr íþróttakennari í
íþróttafræðingur og námið
lengt úr 2 árum í 3 ár gefur
námið nú BS gráðu sem það
gerði ekki áður. Meiri mögu-
leikar bjóðast því að loknu
námi. Nú getur maður m.a.
starfað á líkamsræktarstöðv-
um og á heilbrigðisstofnunum.
Áður fyrr gat maður aðeins
farið að kenna.

– Hansína flutti til Laugar-
vatns ásamt ungum syni sín-
um.

„Skólasvæðið er mjög barn-
vænt. Strákurinn var í leik-
skólanum á meðan ég var í
skólanum og að skóladegi
loknum fórum við saman í
íþróttahúsið eða sund. Honum
líkaði dvölin á Laugavatni
mjög vel. Þarna er stutt í allt
en ég bjó ekki á heimavistinni
heldur á hjónagörðum. Barna-
fólki fjölgaði í skólanum eftir
að hjónagarðarnir voru byggð-
ir sem er mjög jákvætt. Reynd-
ar hefur nemendum almennt
fjölgað í skólanum. Árið sem
ég byrjaði voru 46 nýnemar
teknir inn sem var met. Næstu
ár var fjöldi nýnema svipaður
og vinsældir skólans eru enn
að aukast.

Ég undi mér mjög vel í skól-
anum. Þetta voru skemmtileg-
ustu þrjú árin í lífi mínu.“

ÞjóðfélagiðÞjóðfélagiðÞjóðfélagiðÞjóðfélagiðÞjóðfélagið
meðvitaðra ummeðvitaðra ummeðvitaðra ummeðvitaðra ummeðvitaðra um

mikilvægi hreyfingarmikilvægi hreyfingarmikilvægi hreyfingarmikilvægi hreyfingarmikilvægi hreyfingar
– Var það alltaf markmiðið

að snúa aftur til Ísafjarðar að
loknu námi?

„Já, það var alltaf ætlunin

að koma heim en ég ætla
reyndar að stoppa stutt í þetta
sinn. Ég ætla að læra meira
því það er svo margt í boði á
þessu sviði. Hægt er t.d. að
sérhæfa sig þjálfun, heilsu-
fræði eða tekið master í íþrótta-
fræði. Námið sem ég lauk er
góð undirstaða fyrir frekara
nám. Ég ætla að fara erlendis
að læra en á enn eftir að ákveða
mig hvert mig langar helst að
fara. Ég ætla að nýta árið til að
velta þessum hlutum fyrir mér.

Ég er að vinna við einka-
þjálfun með meiru hjá Stúdíó
Dan og líkar það mjög vel enn
sem komið er. Það á svo eftir
að koma ljós hvort ég haldi
áfram á þessari braut. Fólk
hefur tekið mér frábærlega vel.
Ég hef fengið fleiri viðskipta-
vini en ég bjóst við. Sem er
alveg frábært. Við erum bara
tvö sem bjóðum upp á einka-
þjálfun og það er alveg þörf
fyrir tvo í þessu starfi. Árni
Heiðar Ívarsson hefur verið
að vinna um tíma við þetta.
Auðvitað er mjög gott að fólk
geti valið. Fólk gæti komið til
mín en ekki líkað mínar að-
ferðir og svo öfugt. Sumir vilja
frekar fara til konu og aðrir
kunna betur við að vera hjá
karlmanni í einkaþjálfun. All-
ur gangur er á því eins og
öðru.

Aðsókn í ræktina hefur auk-
ist mikið upp á síðkastið. Þjóð-
félagið er orðið mun meðvit-
aðra um að hversu góð hreyf-
ing er fyrir líkama og sál. Fólk
er ekki eingöngu að hreyfa sig
til að líta vel út heldur einnig
til að sinna heilsunni. Mark-
miðið er ekki að verða eins og
fyrirsætur heldur að líða vel í
eigin líkama.

Auk einkaþjálfunar kenni ég
spinning, stafagöngu og er
með ýmis námskeið. Þetta hef-
ur gengið mjög vel og það er
gaman að geta komið heim og
láta aðra njóta góðs af því sem
maður hefur lært.“

– Heilsuvandamál eru að
aukast í samfélaginu eins og
til að mynda offita. Hvernig
finnst þér að hægt sé að sporna
gegn því?

„Já, offituvandamál eru að
aukast og ekki síst hjá börnum.
Mér finnst að það ætti að
hvetja börn mun fyrr til að
hreyfa sig. Nú hefur verið sett-
ur á stofn leikskóli í Kópavogi
þar sem einblínt er á hreyfingu
og heilsu. Mér finnst að við
mættum gera meira af slíku.
Íþróttafræðingur mætti fara
inn á leikskólann til að fræða
börnin og bjóða þeim upp á
hreyfingu. Þannig væri hægt
að gera fólk meðvitað um mik-
ilvægi hreyfingar strax frá
barnsaldri. Hreyfing skiptir
meira máli í dag en áður því
allt er orðið svo tölvu- og vél-
vænt. Áður fyrr ef maður átti
heima á Seljalandsvegi gekk
maður í skólann á hverjum
degi. Í dag sækja foreldrar

börnin sín í skólann til að
skutla þeim í íþróttahúsið á
Torfnesi. Mér finnst það ekki
vera gott mál því öll smáatriði
skipta máli. Fólk keyrir kann-
ski í bankann, keyrið þaðan í
bakaríið og fer svo á bílnum í
Hamraborg. Ef það mundi
ganga á milli myndu þessir
stuttu spottar telja nokkra kíló-
metra á endanum. Samfélagið
hefur breyst svo mikið að fólk
verður að verða sér úti um
hreyfingu með öðrum hætti
en áður þegar það fékk næga
hreyfingu út úr daglegum
störfum.“

Á skíðum íÁ skíðum íÁ skíðum íÁ skíðum íÁ skíðum í
AusturríkiAusturríkiAusturríkiAusturríkiAusturríki

– Íþróttir hafa alltaf verið
stór hluti af lífi Hansínu og
þegar hún fór erlendis sem
skiptinemi var það skíðaíþrótt-
in sem togaði í hana.

„Ég fór sem skiptinemi til
Austurríkis og langaði til að
prófa að æfa skíði annars stað-
ar en á Íslandi. Ég hafði lengi
stundað skíði á Ísafirði og
langaði að prófa hvernig væri
að gera það annars staðar. Ég
bjó í Gratz sem er mjög langt
frá öllum skíðasvæðum. Ég
fór og keppti um helgar og
kom svo heim á milli. Þar af
leiðandi ferðaðist ég mikið um
Austurríki og kom á marga
staði. Það var mjög gaman að
dvelja þar þó upprunalega hafi
hugmyndin verið að iðka skíði
af krafti. Ég kynntist öðruvísi

menningu og þetta var mjög
þroskandi. Maður lærir að
meta hvað maður hefur það
gott heima hjá sér þegar maður
þarf að búa inn á annarri fjöl-
skyldu og vera í ólíku samfé-
lagi en því sem maður er vanur.
Ég lenti fyrst hjá fjölskyldu
sem mér samdi ekki við. Það
var mjög erfitt og mig langaði
helst til að fara heim. Ég var
bara 17 ára og þó mér hafi
fundist á þeim tíma að ég væri
orðin mjög fullorðin lít ég
öðruvísi á það í dag. Ég er
þrjósk að eðlisfari og fékk
manni framgengt og skipti um
fjölskyldu. Hún var alveg ynd-
isleg og mér leið vel hjá henni.

Ég var mikið á skíðum þegar
ég var yngri og þegar ég sneri
heim frá Austurríki ætlaði ég
að stunda íþróttina af meiri
alvöru en varð þá ófrísk sem
breytti áætlunum mínum. Mér
finnst samt mjög gaman að
búa að þessari kunnáttu og
geta farið á skíði af og til.

Ég þjálfaði börn á skíðum á
Ísafirði áður ég fór til Laugar-
vatns í skólann. Einnig hafði
ég verið að þjálfa í knattspyrnu
um tíma.

– Starf þitt snýst um íþróttir
og hreyfingu en hefurðu tíma
fyrir önnur áhugamál?

„Já, ég finn alveg tíma fyrir
þau. Ég hef mjög gaman af
því að hreyfa mig þannig að
ég lyfti lóðum, fer út að hlaupa,
í knattspyrnu á sumrin með
HK/Víking og ýmislegt fleira.
Svo nýt ég þess að eyða tíma
með stráknum mínum. Hitta

vini og eiga notalega stund
með þeim og fjölskyldunni.“

Vellíðan í fyrsta sætiVellíðan í fyrsta sætiVellíðan í fyrsta sætiVellíðan í fyrsta sætiVellíðan í fyrsta sæti
– Hvað er í bígerð hjá þér í

starfinu í vetur?
„Ég er með einkaþjálfunina,

stafagöngu, spinning, og nám-
skeið sem heitir Magi, rass og
læri. Ég er líka að þjálfa sund
fyrir fatlaða hjá íþróttafélaginu
Ívari. Auk þess er ég með
stelpuátak í Stúdíó Dan sem
er ætlað stúlkum frá 16 til 25
aldri. Farið verður í alls kyns
hreyfingu. Markmiðið er að
gera þær meðvitaðri um mikil-
vægi hreyfingar. Ég mun gefa
þeim ráð hvað er gott og hollt
að borða frekar en að banna
þeim að borða ákveðinn mat.
Ég vonast til að með þessu
finni þær eitthvað við sitt hæfi,
einhverja hreyfingu sem veitir
þeim ánægju og þær muni
halda áfram að stunda hana.
Seinna meir vonast ég til að
geta komið upp öðrum átaks-
hópi og t.d. reynt að ná til
karlanna. Mun meira er um
kvenmenn í ræktinni heldur
en karlmenn. Þeir eru seinni
til að drífa sig af stað til að
byrja í ræktinni.

Að geta unnið við það sem
maður hefur gaman af er alveg
meiriháttar. Frábært að geta
hjálpað fólki með því að miðla
til þeirra því sem maður hefur
lært. Fólk kemur til mín í fyrsta
tíma með skeifuna á andlitinu
og nennir varla að leggja það
á sig að hreyfa sig. Eftir þrjá

tíma kemur það brosandi og
fer með bros á vör. Því er farið
að líða svo vel. Aðalmarkmið
mitt er ekkert endilega að láta
kílóin fjúka þó það sé auðvitað
góður bónus. Vellíðanin er
samt númer eitt. Fólki líður
betur þegar það byrjar að
hreyfa sig. Það kemur blóðinu
og adrenalíninu af stað, lækkar
blóðþrýstinginn og það bætir
bæði andlega og líkamlega
vellíðan. Fólk einblínir svo oft
á hvað vigtin segir og missir
móðinn þegar því finnst það
ekki vera að missa kílóin nógu
hratt. Það er ekki rétti hugsun-
arhátturinn og ég reyni að
benda því á hversu mikið betur
því líður. Hitt kemur með tím-
anum. Ekki er hollt að missa
meira en hálft til eitt kíló á
viku. Einnig er svo algengt að
þegar fólk keppist við að missa
kílóin eins hratt og unnt er að
það springi þegar átakinu lýkur
og komi til baka tvöfalt þyngra
en það var í byrjun. Mun betra
er að leyfa hlutunum að taka
sinn tíma og gera þetta að lífstíl
sínum. Þá gengur þetta. Maður
þarf að gera hreyfingu part af
daglegu rútínunni. Taka frá
tíma þar sem maður fer í rækt-
ina, út að ganga eða hvað sem
er. Hreyfing ætti að vera jafn
sjálfsagður hlutur og að tann-
bursta sig eða greiða sér. Hluti
af hinu daglega lífi til þess að
láta sér líða vel“, segir Hansína
Gunnarsdóttir og óhætt er að
telja að allir hefðu gott af því
að hlusta á hollráð hennar.

– thelma@bb.is
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Óróleiki blasir við á vinnumarkaðnum. Óðum rennur úr
stundaglasinu yfir höfðum nefndarmanna, sem nú leita allra
leiða til að koma í veg fyrir uppsögn samninga á hinum almenna
vinnumarkaði. Verðbólgan hefur teygt sig upp fyrir rauðastrikið.

Rétt má vera að vá sé fyrir dyrum takist ekki að sætta sjónar-
mið verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda. Spyrja má þó
hvort hægt sé að ætlast til þess að verðbólgan steyti alltaf á sama
þjóðfélagshópnum? Að þjóðfélagið rambi því aðeins réttu megin
við strikið að afkomu þessa fólks sé haldið í lágmarki; að fram-
kvæmdir séu skornar niður við trog í sumum landshlutum með-
an allt leikur lausum hala í öðrum? Víða er pottur brotinn. Í
tímabæru bréfi Ólafs B. Halldórssonar, framkvæmdastjóra á
Ísafirði, til ráðskonu fyrirtækisins Já, á bb.is. 4. þ.m., í tilefni
uppsagna fimm kvenna hjá fyrirtækinu á Ísafirði, segir að í hug-
um fólks merki orðið hagræðing í dag ,,að losa sig við láglauna-
fólk öfugt við að losa sig við óæskilegt hálaunafólk. Þá er oftast
beitt nýyrðinu starfslokasamningur.“ Og Ólafur bætir við að
,,þar sem orðið hagræðing (sé) í hugum fólks orðin heldur
morkin klisja úr munni milljarðadrengja“ þurfi frekari rökstuðn-
ing fyrir uppsögnunum en hagræðingarklisjuna.

Enn ein skattanefndin er komin á koppinn hjá ríkisvaldsins.
Að þessu sinni til að fara yfir skattkerfið, gera það skilvirkara, fá
samanburð við skattkerfi landa sem við gjarnan berum okkur
saman við og varpa ljósi á heildarmyndina. Um mitt ár 2002 var
skipuð nefnd til að gera úttekt á ,,skattsvikum í neðanjarðarhag-
kerfinu, sem þá var talið velta  tugum milljara á ári, og ,,vanskilum
vörsluskatta“ eins og það heitir að skila ekki innheimtufé til rík-
issjóðs. Hvað líður störfum þessar nefndar? Verður hún kannski
uppistaðan í nýju nefndinni, með nýtt nafn, nýtt hlutverk? Enn
einn skattanefndarbrandarinn?

Útspil formanns Samfylkingarinnar um sátt um fiskveiðistjórn-
unina, að uppfylltum vissum skilyrðum að því er í verður ráðið,
féll líkt og frækornið forðum í misgrýttan jarðveg. Áfram
kraumar undir. Hljótt hefur verið um yfirlýsingu fv. sjávarútvegs-
ráðherra í Kastljósi Sjónvarpsins 9. nóv. 2001 um að hann væri
tilbúinn að skoða það að afnema frjálst framsal á kvóta og orð
núverandi forsætisráðherra fyrir kosningarnar 2003 um að
framsalið hefði alla tíð verið ágalli á kvótakerfinu, síðan henta
þótti að kunngera boðskapinn.

Sveitarstjórnarkosningar að vori og ef til vill þingkosningar
ári síðar munu trúlega setja svip á störf Alþingis í vetur. Það er
mikið í húfi að Vestfirðingar fylgist grant með öllu er varðar hag
þeirra.                                                                                     s.h.

Ákvörðun um að nota Ísland sem millilendingarstað fyrir flutning á
stríðsföngum væri að því leyti rökrétt framhald af þeirri utanríkispólitík
sem íslensk stjórnvöld hafa rekið undanfarin 60 ár: Hagsmunir Bandaríkja-
stjórnar marka stefnuna.

Það var ekki fyrr en herinn í Keflavík tók að draga saman seglin að ís-
lensk stjórnvöld bjuggu sér til varnarþörf sem miðuð var við fjórar herþotur.
Enda er það gömul saga að opinber útgjöld skapa þörf fyrir að halda þeim
áfram, ekki síst ef það eru erlendir skattgreiðendur sem borga brúsann.

En hver nákvæmlega er þörf Íslendinga fyrir slíkar landvarnir? Engin
raunveruleg ógn steðjar að landinu um fyrirsjáanlega framtíð. Þá er það hin
ímyndaða ógn. Þeir sem hafa það verkefni að eyða fjármunum ríkja í her- og
öryggismál eru nefnilega í eðli sínu eins og tryggingasölumenn sem ala á
óttanum við óvænt áföll. Engar aðrar opinberar stofnanir komast upp með
að vinna jafn lítið gagn fyrir fé sem til þeirra er varið. Lifibrauð þeirra er ótt-
inn við hið óþekkta, mögulega ógn sem birtist ekki í 50 ár eða 100 ár en kall-
ar á stöðuga árvekni.

Nokkrir bændur í Ísafjarð-
ardjúpi hafa haft samband við
bæjaryfirvöld í Súðavík vegna
áhyggna af því að aukið fram-
boð virðist vera af lambakjöti
sem frístundabændur eru að
slátra og bjóða til sölu. „Það
virðist vera aukið framboð á
lambakjöti frá frístundabænd-
um og að það sé boðið mun
fleiri aðilum en áður hefur ver-
ið. Það er heimild fyrir því í
lögum að frístundabændur
megi vera með ákveðin fjölda
af fé og megi nýta afurðir fyrir
sína fjölskyldu, en það virðist
vera að fleiri aðilar séu farnir
að stunda frístundabúskap og
inn á milli séu aðilar sem eru
að selja lambakjöt í einhverju
mæli. Þeir aðilar sem eru í
slíkum rekstri eru komnir á
mjög grátt svæði, ef ekki orðn-

ir ólöglegir og ber að hafa í
huga að þeir eru ekki að skila
neinu til samfélagsins vegna
þessa heimarekstrar“, segir
Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps. Eins
og kunnugt er hefur bændum
farið ört fækkandi í Djúpinu.

„Þetta er að mínu áliti farið
að hafa áhrif á kjör þeirra sem
leggja allt sitt undir til að
stunda fjárbúskap í ekkert allt
of spennandi rekstarumhverfi
að þurfa einnig að eiga í sam-
keppni við aðila sem eru í frí-
stundabúskap. Fjárbændur
þurfa að vera með allt sitt á
hreinu gagnvart opinberum
aðilum, senda sitt fé í löggilt
sláturhús, og greiða sína skatta
og skyldur, meðan sá sem
slátrar heima fyrir, jafnvel í
húsnæði sem stenst engar kröf-

ur til slíkrar starfsemi stendur
ekki skil á neinu til opinberra
aðila. Þetta er mál sem verður
að fara að koma böndum á,
bænda í landinu vegna, en

margir eiga undir högg að
sækja með sinn rekstur og
þetta bætir það ekki“, segir
Ómar.

– thelma@bb.is

Uggur í bændum vegna heimaslátrunar

Upplýsingaþjónustan Já er
ekki til sölu og Ísfirðingar eru
langt í frá þeir einu sem hafa
áhuga á að kaupa fyrirtækið.
Þetta kom fram á fundi sem
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar átti á
föstudag með Katrínu Olgu
Jóhannesdóttur stjórnarfor-
manni Já, Brynjólfi Bjarnasyni
stjórnarformanni Símans og
Evu Magnúsdóttur upplýs-
ingafulltrúa fyrirtækisins.

„Okkur var bætt á lista fjölda
annarra áhugasamra kaup-
enda“, segir Halldór.

„Ég gerði grein fyrir þeirri
skoðun minni að Síminn ætti
að taka mið af því í stefnu
sinni að Ísafjörður væri einn
af þremur byggðarkjörnum á
landsbyggðinni, og ég vildi
sjá sambærilega uppbyggingu
fyrirtækisins eins og er nú á
Akureyri. Þá gerði ég grein
fyrir okkar stefnu í atvinnu-

málum og óskaði eftir því að
Síminn tæki þátt í að efla
byggðakjarnann Ísafjörð.
Brynjólfur lofaði að koma
þessu áleiðis til stjórnar.“

Eins og kunnugt er hefur
verið ákveðið að loka starfstöð
Já á Ísafirði um áramót. Hall-
dór spurðist fyrir um það hvort
starfstöðin væri til sölu. „Það
var ekki tekið vel í það, en ég
og Katrín Olga ætlum þó að
vera í sambandi í vikunni. Það

hafa það margir áhugasamir
sett sig í samband við mig
undanfarna viku, að ég sé mik-
il viðskiptatækifæri í því að
reka öðruvísi símasvörunar-
þjónustu á Ísafirði og ég ætla
að setja mig í samband við
Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða með það mál“, segir
Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar í samtali
við blaðið.

– halfdan@bb.is

Hvorki Já né starfstöð
þess á Ísafirði til sölu

Mikil fjölgun hefur orðið á
gistiplássum á Vestfjörðum á
síðustu fimm árum, sam-
kvæmt nýjustu tölum frá Hag-
stofu Íslands. Gistiheimilum
hefur fjölgað úr 17 í 32 frá
árinu 2000, en það er 88%

aukning. Þá hefur herbergjum
á gistiheimilum fjölgað úr 206
í 368, eða um 79%, og gisti-
heimilarúmum hefur fjölgað
úr 452 í 803, eða um 78%. Ef
hins vegar litið er til hótela
voru þau þrjú á Vestfjörðum

árið 2000, en einungis er eitt
slíkt í fjórðungnum í dag, Hót-
el Ísafjörður.

Hótelherbergi voru 77, en
eru 36 í dag, og hótelrúm voru
172 en eru í dag 72. Í heildina
er þetta því mikil aukning á

gistirými á gistiheimilum og
þó nokkur samdráttur hótel-
rúma. Þó ber þess að geta að
eina hótel Vestfjarða hefur
stækkað á þessu tímabili og
bætt við sig herbergjum.

– eirikur@bb.is

Mikil fjölgun gistiplássa í fjórð-
ungnum á síðustu fimm árum

Hótel Ísafjörður er eina hótelið á Vestfjörðum.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Guðný Stefanía Stefánsdóttir og Jón Hálfdán Pétursson á Ísafirði

Pestókjúklingur og klessukaka
Sælkeri vikunnar býður

upp á uppskrift af ljúffeng-
um kjúklingi sem velt er upp
úr pestó og hlynsírópi. Bera
á réttinn fram með hrísgrjón-
um, fersku salati og brauði.
Í eftirrétt býður hún upp á
svokallaða Klessuköku sem
hreinlega bráðnar uppi í
munni. Guðný Stefanía og
Jón Hálfdán segja að bera
eigi kökuna fram með ís eða
rjóma.

Pestó kjúklingur
4-6 kjúklingabringur
½ flaska af hlynsírópi

(aðeins rúmlega)
1 pestó krukka

Hlynsírópið og pestó sett í
skál og hrært saman. Kjúkl-
ingabringurnar settar í eldfast
mót, vökvanum hellt yfir og
bringunum velt uppúr honum.
Eldað í ofni á 180° í um 23-27
mínútur, fer eftir stærð bring-
anna. Miðað við að hafa eina
bringu á mann

Klessukaka
2 egg
3 dl sykur
1 ½ dl hveiti

1 msk kakó
1 ½ tsk vanillusykur
½ tsk salt
100 g brætt smjör

Blanda saman öllum þurr-
efnunum í skál. Blanda saman
eggi og bræddu smjöri og
hræra vel saman með sleif.
Sett í um 24 cm eldfast mót og
bakað við 160° í 25-30 mínútur
neðst í ofninum.

Við skorum á Svanlaugu
Másdóttur og Harald Jón Jó-
hannesson á Ísafirði að koma
með sniðuga uppskrift.

Starfshópur um skipulag hafnarsvæðisins á Ísafirði

Gera ekki athugasemdir
við að sjálfsafgreiðslustöð

Starfshópur um skipulag
hafnarsvæðis á Ísafirði gerði
ekki athugasemd við byggingu
sjálfsafgreiðslustöðvar með
olíur fyrir vörubíla og aðrar
vinnuvélar á lóðinni við Sin-
dragötu 15, að því gefnu að
fyrir liggi hvort og hvaða áhrif
slík stöð hefur á nærliggjandi
lóðir. Eins og fram hefur kom-
ið hér í blaðinu sótti Skelj-
ungur ehf. um leyfi til að setja
upp sjálfsafgreiðslustöð eftir

að hafa fengið óformlegt leyfi
Eimskipa til afnota af ónotuð-
um lóðarhluta við hlið birgða-
geymslu fyrirtækisins.

Erindi Skeljungs var tekið
fyrir í bæjarstjórn fyrir stuttu,
en þar var erindinu vísað áfram
til umsagnar hafnarstjórnar og
stýrihóps um skipulag hafnar-
svæðis á Ísafirði. Í fyrirliggj-
andi rammaskipulagi er gert
ráð fyrir einni bensínstöð á
svæðinu. Þegar erindið var lagt

fyrir hafnarstjórn gerði hún
athugasemd við að inn- og
útakstur af stöðinni yrði frá
Ásgeirsgötu, og fór þess á leit
að inn- og útkeyrsla verði þess
í stað frá Sindragötu. Þá lét
hafnarstjórn bóka að hún teldi
að olíuafgreiðsla ætti heima á
þessu svæði.

Í umsóknarbréfi Skeljungs
kemur fram að núverandi dæla
stangist á við öryggiskröfur
auk þess sem mikil sjónmeng-

un þykir vera af henni. Sagði
Skeljungur þörf á nútímalegri
aðstöðu og að olíuþjónustu-
stöðin myndi ekki eingöngu
þjónusta birgðageymslu Eim-
skipa heldur iðnaðar- og
hafnarsvæðið í kring. Þá lagði
félagið fram gögn máli sínu til
stuðnings sem sýna að fyrir-
hugaðar framkvæmdir eru í
samræmi við skipulag bæjar-
yfirvalda.

– eirikur@bb.isAthafnasvæði Eimskips við Sundahöfn á Ísafirði.

Wouter Van Hoeymissen,
belgískur maður sem búsettur
hefur verið á Þingeyri síðustu
fimm mánuði, hefur hug á að
kaupa húsið við Fjarðargötu 5
á Þingeyri, svokallaða Simba-
höll, og gera úr því eins konar
kaffihús sem hýsa á ýmiskonar
starfsemi s.s. kvikmyndasýn-
ingar, tónleika, ljóðalestur og
matsölu . Húsið er áberandi í
bæjarmynd Þingeyrar, er stórt
og glæsilegt, en mjög illa farið.
Wouter hefur þó ekki hug á að
selja hamborgara og pizzur í
húsinu og segist illa skilja
hvers vegna ekki sé hægt að fá
annars konar veitingar í bæn-
um. Sérstaklega finnst honum
undarlegt að ekki sé hægt að
fá fiskveitingar í sjávarþorpi
eins og Þingeyri.

„Fólk sem heimsækir Þing-
eyri þarf að hafa þægilegan
stað með fjölmenningarlegu
yfirbragði þar sem hægt er að
drekka kaffi, þiggja veitingar
og fá upplýsingar um bæinn,
íbúa hans og það sem um-
hverfið hefur upp á að bjóða“,

Hefur hug á að koma upp kaffi-
og menningarhúsi á Þingeyri

segir Wouter í bréfi til bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar, en bæj-
arfélagið á húsið. Rétt er að
geta þess að bréfið er á ensku
og eru tilvitnanir í það þýddar
af blaðamanni.

Wouter hefur í hyggju að
ráðast í gífurlegar endurbætur
á húsinu, enda er þeirra vissu-
lega þörf. „Í fyrsta lagi vil ég
færa húsið fjær götunni. [...]
Þá þarf að byggja nýjan grunn,
helst tvöfalt lengri svo hægt
verði að byggja sólpall. [...] Á
bakhlið hússins þurfa að koma
stórir gluggar og hurð út á
sólpallinn sem hægt yrði að
nota sem svið fyrir alls kyns
athafnir“, segir Wouter meðal
annars í bréfi sínu.

Wouter gerir ráð fyrir að 18
til 20 mánuði taki að byggja
nýjan grunn og flytja húsið,
laga útveggi þess, þak og ein-
angrun. Þá gerir hann ráð fyrir
þremur árum til viðbótar til að
ljúka framkvæmdum að innan.
„Ég að vona að þú og bæjarráð
skiljið að fyrir mér snýst þetta
um miklu meira en húsakaup.

Ég vil verða virkur meðlimur
í samfélaginu og ég trúi á fram-

tíð þess. Ég vonast til að fá
jákvæð svör hið fyrsta“, segir

Wouter í bréfi sínu til bæjar-
stjóra. Bæjarráð fjallaði um

erindið og fól bæjarstjóra að
ræða við bréfritara.

Húsið yrði áberandi í bæjarmynd Þingeyrar.

45.PM5 6.4.2017, 10:138



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 9. NÓVEMBER 2005 99999

Ólafur B. Halldórsson skrifar

Bréf til ráðskonu
Bakkabræðra

Kæra Sigríður Margrét:
Ég á eilítið erindi við þig.

Mig langar til að spyrja þig
nokkurra spurninga og kann-
ski fræða þig ofurlítið í leið-
inni. Þar sem ég er ekki með
heimilisfangið bað ég héraðs-
fréttablaðið okkar að koma
þessu bréfkorni til skila. Það
eru engin trúnarmál í bréfinu
og því treysti ég að þú takir
því ekki illa þó einhver gægist
í það í leiðinni.

Ég merkti að þú ert titluð
framkvæmdastjóri fyrirtækis-
ins Já sem er býsna gott nafn á
fyrirtæki. Það ber í sér yfir-
bragð og ímynd jákvæðni. Ég
leyfi mér í fyrirsögn að titla
þig ráðskonu sem ekki felst í
nein neikvæðni heldur aðeins
það að ég veit ekki enn hvort
erindi þitt hingað til Ísafjarðar
var að framfylgja ákvörðun
sem þú mótaðir sjálf af eigin
frumkvæði eða hvort þú þurft-
ir að leita ofar í valdastigann
eins og ráðskonur af gamla
skólanum þurftu stundum að
gera. Gaman væri að þú segðir
mér það af hreinskilni. Það
gæti varpað ljósi á sljóan skil-
ning minn á ákvörðun sem þú
tilkynntir hér á dögunum.

Því var gaukað að mér að
þú værir viðskiptalærð úr góð-
um háskóla. Gott ef satt er,
því aldrei er nóg af blessaðri
menntuninni og lítið að marka
orð karlsins hans Stephans G.
að lærdómshrókar séu andleg
ígulker ótal skólabóka. Ég hélt
þó í fáfræði minni að það væri
eitt af grunnstefjum háskóla-
náms að undirbyggja mál-
flutning sinn með rökum. Ég
átti því von á að sú ákvörðun
að svipta fimm konur á Ísafirði
afkomu sinni væri studd sterk-
ari rökum en með orðinu hag-
ræðing. Ég skal segja þér að
þó þetta sé ekki nýyrði þá hef-
ur það á seinni árum fengið
nýja merkingu eins og oft ger-
ist í þróun málsins. Í hugum
fólks merkir orðið í dag að
losa sig við láglaunafólk öfugt
við að losa sig við óæskilegt
hálaunafólk. Þá er oftast beitt
nýyrðinu starfslokasamning-
ur. Þar sem orðið hagræðing
er í hugum fólks orðin heldur
morkin klisja úr munni milj-
arðadrengja þyrftir þú að beita
þinni menntun til að rökstyðja
gerðir þínar betur. Það mætti
til dæmis gera með tilvísun í
ársreikninga Símans og dótt-
urfyrirtækja hans þar sem af-
koman sýndi berlega að rekst-
urinn þyldi ekki að halda úti
dýru húsnæði á Ísafirði hvað
þá að greiða þessum fimm
konum laun. Þegar þú hefur
lagt þetta fyrir gæti verið að
einhver skilningur færi að
vakna hjá okkur viðskipta-
mönnum þessa fyrrverandi
þjóðarfyrirtækis.

Ég er ekki alls óvanur því
að standa frammi fyrir fólki
og þurfa að bera þeim tíðindi
sem vekur með þeim ugg. Ég
fæst nefnilega við að reka
rækjuverksmiðju á litlum stað
norðanlands. Slíkum fyrirbær-
um fer nú ört fækkandi á Ís-

landi enda finnast þær ekki
lengur í kauphöllum né á
hlutabréfamörkuðum og því
nánast hlægilegt að nefna þær
í sömu andrá og símafyrir-
tæki. Á tæplega sjö árum hef
ég tvívegis þurft að tilkynna
fólki um tímabundnar lokan-
ir. Í bæði skiptin var haldinn
með þeim fundur, ástæður
lokunar útskýrð og sagt hver-
su löng hún yrði í versta falli.
Fólkið hélt óskertum dag-
launum meðan á lokun stóð,
sem síðan reyndist skemmri
en áætlað var. Fólkið kunni
betur að meta þetta en hag-
ræðinguna ykkar. Þú gætir
þér til fróðleiks skyggnst í
opinber gögn og borið saman
afkomutölur rækjuverk-
smiðja og símafyrirtækja.

Hér er komið að kjarna
máls, en þú leiðréttir mig ef
þér þykir ranghugmyndir
stjórna orðum mínum. Mér
virðist nefnilega sem starf-
semi kauphallar og hluta-
bréfaviðskipti síðustu ára hafi
haft fáeinar óæskilegar hliðar-
verkanir. Meðal annars þær
að gamalt íslenskt gildi eins
og orðheldni hafi vikið fyrir
hugtakinu arðsemi. Er þetta
til dæmis ekki að birtast í
orðum sem fyrirtækið Já sagði
við starfsmenn sína í ágúst
og síðan í október?. Hvað
skyldi hafa breytst svo skyn-
dilega á þessum stutta tíma?
Þú mættir  að skaðlausu út-
skýra það betur. Með því að
segja að þér finnist þetta
ofsalega leiðinlegt hljómar þú
frekar eins og unglingur á
gelgjuskeiði en ábyrg ráð-
skona. Heldur er það létt í
vasa fyrir þá sem þið eruð að
svipta einu af því mikilvæg-
asta sem líf flestra einstakl-
inga byggir á.

Það gæti því svo farið að
við hinir sem fylgjumst með
gerðum ykkar úr fjarlægð tök-
um okkar ákvarðanir hver og
einn um að leiðir okkar eigi
ekki saman. Verði sú raunin
er hætt við að þessi óútskýrða
ávörðun skili fyrirtækum
ykkar viðlíka árangri og
bræðra þeirra sem forðum
báru birtuna í höfuðfötum sín-
um inn í gluggalaus híbýli.
Þið gerðuð því rétt í að lesa
vandlega nýlega forystugrein
Fréttablaðsins og hlíta þeim
ráðum sem ykkur eru þar af
heilindum gefin.

Með vinsamlegum
kveðjum,

Ólafur Bjarni Halldórsson.

Ólafur B. Halldórsson.

bb.is er fimmti stærsti
fréttavefur landsins

Í mælingu samræmdu vef-
mælingarinnar Modernus í
síðustu viku kemur í ljós að
bb.is er fimmti stærsti frétta-
vefur landsins. Á heildina litið
er bb.is í 24. sæti yfir fjölda
einstakra notenda, en þetta er
í fyrsta sinn sem notkun vefj-
arins er mæld á þennan hátt.

„Fjórir nýir vefir bættust í
hóp þeirra vefja sem birta upp-
lýsingar um vinsældir sínar
opinberlega á lista Samræmdr-
ar vefmælingar®. Stærstur

þeirra er vestfirski fréttavefur-
inn www.bb.is, sem gerði sér
lítið fyrir og stökk beint inn á
lista 25 efstu með 8.276 staka
notendur í 43. viku“, segir í
frétt á vefnum modernus.is.
Þess má geta að notendur bb.is
virðast líta mjög oft inn á vef-
inn, en einstök innlit þessara
rúmlega 8 þúsund notenda
mældust 47.503 í vikunni og
þarf að líta til 9. sætis á listan-
um til að finna fleiri innlit á
vef.              – halfdan@bb.is Fréttavefurinn bb.is er fimmti stærsti fréttavefurinn.

Ólafur Oddur Sigurðsson,
glímukóngur Íslands og Grett-
isbeltishafi 2003, og Pétur Ey-
þórsson glímukóngur og
Grettisbeltishafi árin 2004 og
2005, munu hvor um sig freista
þess að fella 30 vestfirska
íþróttamenn á laugardag. Á
sama tíma mun glímudrottn-
ingin og Freyjubeltishafinn
Inga Gerða Pétursdóttir reyna

að leggja 15 íþróttakonur að
velli.

Íþróttafólkið kemur úr Box-
félagi Ísafjarðar, KFÍ, BÍ og
Herði og reynir hvert þeirra
að standa af sér mínútulanga
árás glímukappanna. Takist
það eru vegleg verðlaun í boði.
Þá munu sveitarstjórnarmenn
frá Ísafjarðarbæ og Súðavík
fá leiðsögn í glímu. Allt eru

þetta liðir í stórri glímuhátíð
sem haldin verður í íþróttahús-
inu á Torfnesi og hefst kl. 17
laugardaginn 12. nóvember.

„Íþróttin er hátæknileg og
heillandi nútímaíþrótt sem
hefur þróast með þjóðinni í
1.100 ár og því samofin menn-
ingu og þjóðarvitund Íslend-
inga. Árið 1900 var talið að
annar hver karlmaður á land-

inu kynni að glíma. Fjölbreytt
dagskráratriði verða kynnt
sem bjóða upp á spennu, hrika-
leg átök, mýkt og fimi ásamt
léttleika og fjöri, allt boðið
fram með tónlistarívafi frá
hljómsveitinni Appolo sem
leika mun af fingrum fram
milli atriða“, segir enn fremur
í tilkynningu aðstandendum
hátíðarinnar. – halfdan@bb.is

Glímt við glímukóngana

Baldur Snorrason, fram-
kvæmdastjóri beituverksmiðj-
unnar Aðlöðunar hf., á Ísafirði
segir að ef ekki komi nýtt fjár-
magn inn í fyrirtækið þá verði
ekki haldið áfram á sama
grunni. Aðlöðun hefur á und-
anförnum árum þróað nýja
tækni við gerð beitu. Megin-
markmiðið var að þróa beitu
úr ódýru hráefni sem kæmi í
stað beitu úr fiski sem hæfur
er til manneldis. Nýja beitan

er sögð hafa ýmsa ótvíræða
kosti. Beitningin sjálf er mun
fljótlegri og snyrtilegri en
áður, beitan er alltaf tilbúin á
krókinn og beitupokarnir
frjósa ekki saman. Segir Bald-
ur að sjómenn hafi tekið beit-
unni vel.

Í vor fór fram endurfjár-
mögnun hjá fyrirtækinu, en
Baldur segir hana einungis
hafa verið kláraða að hluta og
meira þurfi til ef duga skal og

verið sé að leita að hluthöfum
eða kaupanda að verksmiðj-
unni. Fyrirtækið vinnur nú að
þessu marki og er nánari frétta
að vænta í lok vikunnar.

Sveinbjörn Jónsson, einn af
frumkvöðlum verkefnisins,
keypti á sínum tíma hluta af
frystihúsi því sem áður hýsti
Hraðfrystihúsið Norðurtanga
á Ísafirði og hefur Aðlöðun
sett þar upp verksmiðju til
beituframleiðslunnar. Eins og

sagt var frá á dögunum gerði
Aðlöðun samninga við danska
aðila um sölu á verksmiðju
sem þessari og var ljóst að
fyrirtækið stæði frammi fyrir
þeim valkosti að smíða nýja
verksmiðju eða selja þá sem
er á Ísafirði úr landi. Jafnframt
hefur Sveinbjörn Jónsson, sem
fékk frumkvöðlaverðlaun Ísa-
fjarðarbæjar nýverið, auglýst
húsnæði verksmiðjunnar til
sölu.              – eirikur@bb.is

Aðlöðun hf. leitar leiða
til endurfjármögnunar

Húsnæði Aðlöðunar í gamla Norðurtanganum.
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Málarinn músíkalski

Gunnar Hólm Sumarliðason málari,
trommuleikari og fótboltakappi er Ísfirðing-

um að góðu kunnur. Hann spilaði á sínum
tíma í mörgum flottustu hljómsveitum sem

Ísfirðingar hafa átt, þar á meðal BG og
djassbandi Villa Valla, auk þess sem hann

lék með fyrstu deildar liði ÍBÍ. Þegar blaða-
maður Bæjarins besta gengur í stofu hjá

Gunnari situr hann glaður og reifur í hæg-
indastólnum og fylgist með boltanum á Sýn.

„Það er óruglað hjá mér
núna“, segir Gunnar. „Yfirleitt
læt ég mig hafa það að horfa á
boltann ruglaðan, en hann er
óruglaður núna“. Þá slekkur
hann á sjónvarpinu og býður
blaðamanni sæti.  „Hvað ætl-
arðu nú að toga upp úr mér?“,
bætir hann hlæjandi við.

Eins og hverEins og hverEins og hverEins og hverEins og hver
annar púkiannar púkiannar púkiannar púkiannar púki

– Er ekki klassískt að byrja
bara á að spyrja hverra manna
þú sért?

„Ég er sonur Sumarliða Vil-
hjálmssonar, sem var ættaður
að norðan úr Grunnavík. Móð-
ir mín var Sólveig Gestsdóttir
ættuð af sama stað. Ég var
ekki fæddur þegar þau fluttu
hingað og man ekki hvenær
það var. Ég man ekki eftir mér
nema hérna. Þau áttu tíu börn,
en tvö þeirra dóu. Ég var eina
barnið sem fæddist á sjúkra-
húsinu, öll hin fæddust heima
og ég var ekki nema átta merk-
ur. Svo ólst ég nú bara upp,
bjó í Vallarborg í fjórtán ár.
Það var ein af blokkunum uppi
í Túngötu, hún hefur verið rifin
núna. Ég átti marga og góða
vini og við púkarnir vorum
stanslaust í fótbolta. Ég veit
ekki hvað ég á að segja þér
mikið um það, ég var bara
eins og hver annar púki. Og
svo bara eltist ég!

Við spiluðum alltaf á malar-
vellinum á milli Eyrargötu og
Fjarðarstrætis, sem Torfi
Björns kallaði blóðvöllinn. Ég
hafði nú aldrei heyrt það, las
þetta í viðtali við Torfa, en ég
man hins vegar eftir því hvað
maður hruflaði sig mikið, svo

nafngiftin er ekki fjarri lagi.“

Feiminn viðFeiminn viðFeiminn viðFeiminn viðFeiminn við
stelpurnarstelpurnarstelpurnarstelpurnarstelpurnar

„Ég átti góða foreldra og
ólst upp í góðu yfirlæti. Þegar
aldurinn svo færðist yfir mann
fékk maður auðvitað hvolpa-
vitið. Ég hálf skammast mín
fyrir það hvað ég var feiminn
við stelpurnar. Það er það sem
ég sé mest eftir, að hafa ekki
verið svolítið kaldari í gamla
daga. Maður var alltof feim-
inn. En það kom nú samt að
því að ég hitti stúlku, hana
Gínu mína, við urðum góðir
vinir og það endaði með því
að við giftum okkur og eignuð-
umst síðar fjögur börn. Stelp-
urnar þrjár komu fyrst. Ég
sagði alltaf við konuna að ég
myndi ekki hætta fyrr en ég
fengi strák.

Ekki það stelpurnar séu ekki
alveg yndislegar. En við sem
sagt fengum á endanum strák
og skírðum hann Kolbein
Sumarliða, en okkur þótti það
svo langt að við styttum það í
Kolmar. Hann fórst með Tjaldi
ÍS í Jökulfjörðum, fyrir nítján
árum síðan. Hann var tuttugu
og sjö ára. Það þarf kannski
ekki að segja það, fólk veit
það alveg, sorgin er mikil fyrst
en hún eldist aldrei af manni.
Ég hef verið svo heppinn að
vera í góðu hjónabandi, við
höfum alltaf haldið upp á af-
mælið hans. Hann átti afmæli
í gær. Hefði orðið fjörutíu og
sex ára.

Nú svo þegar maður var
kominn til manns fór maður
að vinna. Það var voðalega

lítil vinna hérna í þá daga. Þá
fórum við niður á bryggju og
biðum eftir kolaskipunum, og
það var alltaf eins, annað hvort
komu tvö eða þrjú í einu eða
bara eitt. Og þá var spurning
hvar eða hvort maður fékk
vinnu.“

Gerist málariGerist málariGerist málariGerist málariGerist málari
eftir fótboltaferðeftir fótboltaferðeftir fótboltaferðeftir fótboltaferðeftir fótboltaferð

– Hvernig kom það svo til
að þú gerðist málari?

„Ég var að spjalla við Björn
Helgason, fyrrverandi íþrótta-
og æskulýðsfulltrúa, og Didda
málara, og Diddi segir við mig:
„Eigum við ekki að koma til
Reykjavíkur á eftir?“ „Til
hvers?“, segi ég. Þá var skal
ég segja þér landsleikur í fót-
bolta milli Íslands og Svíþjóð-
ar á Melavellinum, og sama
dag kepptu Íslendingar við
Norðmenn og Dani í frjálsum
íþróttum og unnu báðar þjóð-
irnar. Það var þá sem Rík-
harður gerði mörkin fjögur,
eins og frægt er, og við unnum
fótboltann fjögur - þrjú.

Nema hvað, ég segi við
Didda að ég eigi engan pening
til að fara. „Það er alveg sama,
ég borga“, segir Diddi. Þá
hleyp ég bara heim og er að
hnýta á mig bindið þegar kon-
an kemur og spyr hvert ég sé
að fara. „Ég er að fara til
Reykjavíkur, ég kem í kvöld“,
svara ég. Uppfrá þessu fer ég
svo að mála með þeim. Ég var
hjá Didda í mörg ár. Svo tók-
um við Bjössi Helga og Elvar
félagi minn einu sinni að okkur
að mála Túngötublokkina. Við
græddum nú lítið á því reynd-
ar, fengum aldrei að borgað.

inu. Hann hafði mikið verið
að spila músík. Og hann kemur
þarna til mín og biður mig að
tromma fyrir sig. Ég skildi það
nú aldrei, ég hafði aldrei verið
í músík eða neitt, fyrir utan að
ég hafði einu sinni sungið ein-
söng með Sjómannakórnum.
Ég sagði honum að ég hefði
aldrei nokkurn tímann spilað
á trommur.

Ég hefði einu sinni sungið

Síðar fór ég til Marzellíusar,
þá var verið að smíða þar tré-
báta. Þar máluðum við í nokk-
ur ár. Það var mikið að gera í
þessu í þá daga.“

Byrjar í músíkinniByrjar í músíkinniByrjar í músíkinniByrjar í músíkinniByrjar í músíkinni
„Einn daginn kemur til mín

maður og segist vilja tala við
mig. Þetta var Addi Tryggva,
maður Rutar í gamla bakarí-

einsöng, það væri allt og sumt,
en hinsvegar hefði yngri bróð-
irinn minn spilað svolítið á
trommur. En Addi sagði að
það væru svo miklir peningar
í þessu, þannig að ég sló til. Þá
boðaði hann mig á æfingu í
Uppsölum, eins og það var
kallað. Við hittumst þar ég,
Addi og þriðji maður sem hét
Bjössi Finnbjarnar. Nema
hvað, það gekk allt á afturfót-
unum hjá mér við trommurnar,
ég kunni þetta ekki neitt. Og
svo byrjar allt í einu hellingur
af fólki að koma inn. Þá var
þetta einhver framboðsfundur
hjá Sjálfstæðisflokknum.

Það er ekki gaman að lenda
í svona. En þetta reddaðist og
eftir þetta spiluðum við þó
nokkuð mikið saman. Svo fór
ég í BG seinna. Megnið af
spilamennskunni fór fram í
Gúttó. Það var góður ballstað-
ur. Gamla fólkið talar enn um
það. Þá byrjaði fólk að koma
klukkan hálfníu og beið í bið-
röð, klukkan níu byrjaði svo
ballið. Þetta var ekki eins og
núna þegar fólk er að koma
klukkan eitt og tvö. Þetta voru
rosalega skemmtilegir tímar.“

Aldrei hrif-Aldrei hrif-Aldrei hrif-Aldrei hrif-Aldrei hrif-
inn af djassiinn af djassiinn af djassiinn af djassiinn af djassi

„Síðast spilaði ég með Villa
Valla, Óla Kitt, Baldri Geir-
mundssyni og Magnúsi Reyni.
Það var búið til svona djass-
band. Ég verð nú að viður-
kenna það að ég hef aldrei
verið hrifinn af djassi. Eða
svona, kannski sumu. Ef mað-
ur heyrir lagið. Þetta voru
miklar æfingar og ég þoldi

Gunnar á sínum yngri árum, í fullu fjöri í fótboltanum.
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þetta bara af því þetta eru svo
dýrðlegir piltar. Svo voru þeir
allir með nótur á meðan ég
þurfti að læra þessi 20-30 lög
utanbókar, sem ég auðvitað
gat aldrei. Ég varð að gera
bara eins og mér fannst þetta
eiga að vera. En þetta var voða
vel liðið og við spiluðum oft.“

„My Bonnie is„My Bonnie is„My Bonnie is„My Bonnie is„My Bonnie is
over the ocean“over the ocean“over the ocean“over the ocean“over the ocean“

– Ferðuðust hljómsveitir
jafn mikið í gamla daga og
nú? Var farið á „túra“?

„Við ferðumst mikið, já.
Einu sinni gerðum við kabar-
ett, og þá fórum við hringinn.
Ég var söngvarinn í hljóm-
sveitinni, en gat ekki sungið
því röddin var ónýt allan tím-
ann. Svo var töframaðurinn
Jón Bjarnason með í för.

Ég man einu sinni á Patreks-
firði, þá skildi bílstjórinn ekk-
ert í því að helvítis bíllinn fór
ekki af stað. Sama hvað hann
reyndi. Þá kallaði bassaleikar-
inn: „Ertu á bremsunni, hel-
vítið þitt?“ Og bílstjórinn segir
bara „Nei, nei“. Þá er mér litið
á afturhjólið og sé að einhver
púkinn hafði sett stein fyrir
dekkið! Ef ég man það rétt þá
held ég að enginn hafi fengið
greitt fyrir þetta, nema bílstjór-
inn sem fékk krónu fyrir, en
það var allt og sumt.

Við byrjuðum á Þingeyri í
miðri viku. Þá kom til mín
kona sem þekkir mig vel. Hún
sagði við mig að þeir á Þing-
eyri hafi ekkert skilið í þessu,
það var ekki neitt brennivín í
boði en samt voru allir fullir
þegar ballið var búið. En við
vissum alveg hvað klukkan

Gunnar ásamt Kolmari syni sínum sem lést fyrir 19 árum.
sló, ég segi ekki meir“, segir
Gunnar leyndardómsfullur.

„Við tókum einu sinni
Didda dverg með okkur, mig
minnir að það hafi verið til
Patreksfjarðar. Hann stóð á
saxófónkassanum hans Villa
og söng „My Bonnie is over
the ocean“. Hann gerði svona
líka rífandi lukku. Það var hel-
víti gaman að honum Didda.“

HrakfallasaganHrakfallasaganHrakfallasaganHrakfallasaganHrakfallasagan

„Ég veit ekki hvort ég á að
byrja á hrakfallasögu minni.
Hún er helvíti löng. Einn dag-
inn þegar ég kom heim eftir
að hafa unnið í einu kolaskip-
inu ætlaði ég að fá mér að
borða og átta mig allt í einu á
því að ég er farinn að þurfa að
sletta matnum hálfvegis fram-
an í mig til að koma honum

upp í mig. Þá var ég lamaður
öðrum megin í andlitinu. Ég
veit ekki hvort það var af kuld-
anum, eða hvað kom fyrir.

Ég var sendur suður og þar
fór ég í rafmagnsstuð. Það
gekk ágætlega, nema hvað allt-
af þegar ég brosi þá lokast
annað augað. Það er nú mestan
part allt í lagi, karlarnir tóku
ekkert eftir því. En það gerðu
konurnar hinsvegar og héldu
að ég væri að blikka sig“, segir
Gunnar og slær sér á lær.

„Svo vorum við félagarnir
einu sinni á skíðum. Við löbb-
uðum alltaf upp, það var engin
lyfta eða neitt, og þá var kjaft-
að mikið. Svo einu sinni fórum
við lengst upp í hlíð. Það var
stór steinn þarna sem var kall-
aður Veiðihlíðarsteinn. Ég datt
þarna fyrir ofan hann og renn
niður og stoppa ekki fyrr en á
Veiðihlíðarsteini. Þá steinlá
ég!“

Aldrei hræddur á sjóAldrei hræddur á sjóAldrei hræddur á sjóAldrei hræddur á sjóAldrei hræddur á sjó

„Síðan fór ég eitt sinn á sjó
með Ólafi Sigurðssyni, hann
var giftur systur minni. Ég var
með honum í sex ár. Einu sinni
þegar við vorum að toga þá
kom rosaleg vindhviða sem
feykti öllu víraflóðinu yfir lúk-
arinn og skar helminginn af
lúkarnum af. Þegar við komum
í land þá spurði ég Óla hvort
hann ætlaði ekki að fara með
bátinn í slippinn. En Óli sagði
„Nei, ég geri þetta bara sjálfur.
Tala bara við Gumma Massa
og fæ hjá honum spýtur“.

Og við drösluðum þessu
saman og það gekk fínt. Það
skeði eiginlega ekkert alvar-
legt annað, sem ég man. Jú,

einu sinni settum við bátinn á
sker. Ólafur sagðist ekkert
skilja í þessu með skerið, hann
hefði vitað nákvæmlega hvar
það var. Hann þekkti Djúpið
eins og handarbakið á sér. Son-
ur hans, Ægir, sá svo til okkar
og sigldi yfir og hífði okkur af
skerinu. Ég get sagt þér það
að ég var aldrei hræddur á sjó,
ég vissi ekki nóg um sjómenn-
sku til að vera hræddur“.

Flogið á hausinnFlogið á hausinnFlogið á hausinnFlogið á hausinnFlogið á hausinn

„Þetta sama ár, um haustið,
voru allir í berjatínslu. Ég átti
heima niðri í Aðalstræti átta.
Nema hvað, okkur vantaði eitt-
hvað til að setja berin í. Þá
dettur mér í hug olíubrúsi sem
við áttum um borð. Báturinn
var við Edinborgarbryggjuna
og ég hleyp yfir til að ná í

brúsann. Það var háfjara, og
ég er svo vitlaus að ég renn á
bryggjukantinum og dett á
stýrishúsið. Ég ligg þarna og
kalla á hjálp, og frændi minn,
Gísli Pálsson, hann kemur og
reddar mér. Þá hafði ég fengið
brjósklos. Þarna var ég byrj-
aður í músíkinni og þurfti að
hætta í bili. Á meðan ég var að
jafna mig.“

„Þú kemur upp með„Þú kemur upp með„Þú kemur upp með„Þú kemur upp með„Þú kemur upp með
höfuðið á endanum“höfuðið á endanum“höfuðið á endanum“höfuðið á endanum“höfuðið á endanum“
„Hrakfallasagan er nú ekki

alveg búin enn. Ég fór einu
sinni inn í Reykjanes til að
læra að synda, en þegar ég
kom á staðinn var mér tilkynnt
að kennarinn hefði farið sama
dag. Það var þarna strákur sem
átti heima í Pólgötunni, Benni
hét hann, og hann sagði við
mig: „Gunnar minn, hafðu
engar áhyggjur af þessu. Farðu
bara út í laugina og syntu í
kafi. Þú kemur upp með höf-
uðið á endanum.“

Ég gerði þetta og það pass-
aði, ég gat fleytt mér fram og
til baka í lauginni áður en ég
fór heim. Svo mörgum árum
seinna var ég að mála inni í
Súðavík. Ég man ekki hvaða
bátur það var. Við vorum með
fleka utan á bátnum og ég
stend á tröppum ofan á flekan-
um. Það var strákur þarna,
hann var frá Rauðasandi. Hann
stígur svona fram á flekann
þannig að hann hallast alltaf
meira og meira og ég kalla á
hann: „Hvern andskotann ertu
að gera, drengur?“

Það endaði auðvitað með
því að ég fór beint út í sjó,
alveg á kaf. Á leiðinni upp
hugsa ég: Skyldi ég geta synt
í klossunum og öllum fötun-
um? En jú, sundfærnin var
ekki lakari en svo að ég komst
upp. Ég hinsvegar fattaði ekki
að fara að flekanum, og tók
ekki í hann, heldur synti með-
fram bátnum. Og þegar ég kem
að stefninu sé ég stiga á brygg-
junni, og þá átta ég mig á að
ég er enn með pensilinn í hönd-
unum! Ég náði að skrönglast
upp stigann, og svo lét ég
strákana sækja fyrir mig bíl
og fara með mig heim. Ég hef
alltaf verið voða hrakfallabálk-
ur“.

Í boltanumÍ boltanumÍ boltanumÍ boltanumÍ boltanum

„Ég byrjaði ekki í fótboltan-
um fyrr en ég var búinn að
eiga tvö börn. Ætli þetta hafi
ekki verið ein fimmtán ár, eitt-
hvað svoleiðis, sem ég spilaði
fótbolta. Við ferðuðumst líka
mikið í fótboltanum. Fórum
meðal annars til Færeyja, Nor-
egs, og Danmerkur. Jonni
Kristmanns, sem var verkstjóri
í Íshúsinu, hann var fyrirliði.
Leikurinn þarna í Færeyjum
var stórmerkilegur. Okkur
fannst svo helvíti skrítið að
alltaf þegar við komum upp
að markinu þá flautaði dómar-
inn. Við kvöbbuðum náttúru-
lega, en dómarinn þóttist ekk-
ert skilja okkur.

Þá kom verkstjóraeðlið upp
í Jonna og hann varð band-
sjóðandi reiður. Síðan átti að
vera veisla um kvöldið og við
spurðum hvort við ættum að
mæta eða ekki. Jújú, okkur
var boðið og við mættum.
Dómarinn sat við hliðina á mér
og við vorum að syngja íslensk
lög og ég heyrði það á honum
að hann kunni alla textana!
Eftir að veislunni lauk bauð
hann nokkrum saman heim til
sín. Það fyrsta sem hann gerði
þegar þangað kom var að setja
plötu á fóninn, og það var Nú
liggur vel á mér. Og hann þótt-
ist ekkert skilja okkur á vell-
inum!“

Pétur varði og varðiPétur varði og varðiPétur varði og varðiPétur varði og varðiPétur varði og varði
„Það var tvisvar að það kom

fyrir eitthvað svona. Í hitt
skiptið vorum við spila í Hró-
arskeldu, vinabæ Ísafjarðar.
Ég man ekki hvort það voru
eitt eða tvö mörk, en við vorum
búnir að ná jafntefli. Komnir í
rosa stuð. Og þá flautaði dóm-
arinn bara leikinn af. Þá var
orðið of dimmt sagði hann!
Það var svo margt sem gerðist
í þessum fótboltaferðalögum.

Svo spiluðum við líka einu
sinni í Rügen, þar sem Hitler
og þeir ætluðu að reisa vetnis-
verksmiðjuna. Þar spiluðum
við lið sem var í efstu deild-
inni, og töpuðum ekki nema
tvö-núll. Það skildi það eng-
inn. Pétur Sigurðs, formaður
verkalýðsfélagsins, hann var í
marki og hann varði bara og
varði. Hann hafði ekkert annað
að gera. Hann fékk líka helvíti
góða dóma fyrir frammistöð-
una.“

„Þetta er enginn kall,„Þetta er enginn kall,„Þetta er enginn kall,„Þetta er enginn kall,„Þetta er enginn kall,
þetta er bróðir minn“þetta er bróðir minn“þetta er bróðir minn“þetta er bróðir minn“þetta er bróðir minn“

„Einu sinni spiluðum við í
Keflavík, man ég. Ég var svo
fljótt gráhærður, strax tuttugu
og tveggja var þetta byrjað.
Svo var einhver að spjalla eftir
leikinn og sagði „Hann er bara
helvíti seigur gamli kallinn á
kantinum“. Systir mín heyrði
þetta og sagði þeim að þegja,
þetta væri sko enginn kall,
þetta væri bróðir hennar og
hann væri bara tuttugu og
tveggja ára!

Svo var stóra púkamótið í
sumar. Ég var heiðraður þarna,
fékk viðurkenningaskjal og
hvaðeina. Ég var einn af þeim
sem komu liðinu upp í fyrstu
deild. Ég skil þetta ekki núna,
hvað menn geta orðið lítið í
fótbolta. Þegar við vorum að
þessu vorum við að keppa við
gullaldarliðið á Akranesi, og
gerðum jafntefli í öðrum leikn-
um og töpuðum hinum með
einu. Það þótti rosalega flott.
Það var svo margt öðruvísi,
þá var alltaf fullt af fólki að
horfa á.

Svo þegar að félögin hér
fyrir vestan voru að keppa, þá
var sko harkan sex. Það voru
aðalleikirnir. En eins og ég
segi, þetta var allt annað líf.“

Alltaf liðið vel að lifaAlltaf liðið vel að lifaAlltaf liðið vel að lifaAlltaf liðið vel að lifaAlltaf liðið vel að lifa
„Ég fékk blóðtappa í haus-

inn í september í fyrra og lam-
aðist alveg. Ef ég á að segja
þér söguna eins og er, eins og
ég man hana, þá var ég hérna
fram í eldhúsi að borða eitt-
hvað, og svo kem ég hérna inn
og tauta einhvern fjandann við
konuna. Dóttir mín var hérna
frammi, og konan kallar: „Það
er eitthvað að honum pabba
þínum“.

Hún þekkti þetta strax, hún
vann á sjúkrahúsinu í mörg ár.
Ég sagðist ekki vilja neinn hel-
vítis sjúkrabíl, það kostar svo
mikið, við gætum bara keyrt
upp eftir á eigin bíl. Svo kem
ég uppeftir og þá er Fjölnir
læknir þar og tekur á móti mér,
hann bankar mig eitthvað og
svona, og svo allt í einu man
ég ekki neitt. Þegar ég vakna
er ég eiginlega alveg mállaus
og þannig er það í nokkra daga.

Svo koma læknarnir til mín
einu sinni og ég heyri að annar
segir: „Ég held hann fái aldrei
máttinn í vinstri höndina“ Ég
sagði við læknirinn, „Þetta get-
ur ekki verið, ég hlýt að fá
máttinn í vinstri hendinni.“ Og
hann sagði „Ég vona bara að
þú rotir mig ekki með henni
þegar þú ferð út“. Svo skánaði
mér smátt og smátt. Eini gall-
inn er hvað maður er bráðlátur,
maður vill bara að manni batni
strax. Þetta gerist hægt og ör-
ugglega og maður verður bara
að taka því“.

Rétt mátulega ruglaðRétt mátulega ruglaðRétt mátulega ruglaðRétt mátulega ruglaðRétt mátulega ruglað
fyrir migfyrir migfyrir migfyrir migfyrir mig

„Ég gæti trúað því að þetta
sé besta sjúkrahús á Íslandi,
ég hef ekki farið á þau mörg,
en ég hef farið á nokkur. Svo
er ég náttúrulega kominn heim
núna, en ég er ekki alveg orð-
inn góður. Sem betur fer fæ ég
að fara upp á sjúkrahús núna
um mánaðamótin í endurhæf-
ingu. Það hefur voðalega
mikið að segja. Ég hef samt
aldrei fundið fyrir neinum leið-
indum í sambandi við þetta.
Ég hafði hálfpartinn búist við
þessu.

Pabbi minn dó sextíu og
tveggja ára, og systur mínar á
svipuðum aldri. Nú er þetta
orðið allt öðruvísi. Við pabba
var sagt að ef hann fengi þrjú
köst, þá myndi hann deyja á
því þriðja. Núna er þetta allt,
allt annað. Mér hefur aldrei
liðið illa. Ég hef aldrei liðið
neinar kvalir, það er svo mikill
munur. Stundum fæ ég illt í
hausinn, en það er alveg eðli-
legt. Svona stingi bara.

Ég er sáttur við lífið, alveg
hreint. Bara að maður haldi
rænu. Þegar ég gekk út af
sjúkrahúsinu þá var sagt við
mig: „Mikið lifandis skelfing
líturðu vel út, Gunnar.“ Ég
held að sumir hafi haldið að
ég myndi fara þarna. En ég er
svo vitlaus ég get ekki dáið.
Ég skal segja þér. Stundum
hlæja þau að mér þegar ég er
að horfa á Sýn ruglaða, en ég
segi þeim alltaf að þetta sé
bara rétt mátulega ruglað fyrir
mig!“, segir Gunnar að lokum
hlæjandi.

– eirikur@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Framtíðarsýn Ísafjarðarbæjar
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Á einhver fiskabúr í geymslunni
sem ég get fengið fyrir lítinn
pening? Hringið þá í mig í síma
456 7305 (Pétur).

Til sölu er Toyota Corolla stat-
ion, árg. 1992, ekinn 220 þús.
km. Uppl. í síma 869 3045.

Hlutavelta verður í íþróttahús-
inu á Flateyri laugardaginn 12.
nóv. kl. 14. Kvenfél. Brynja.
Til sölu eru nagladekk undan
MMC Lancer, 185/70 R14. Uppl.
í síma 456 4756 og 865 4756.

Til sölu er Toyota RAV 4 árg.
2000, ekinn 54 þús. km., brúnn
að lit. Verðhugmynd kr. 1.250
þús. Uppl. í síma 456 5905.

Til sölu er MMC Lancer 1300,
árg. 96, grár, beinskiptur, ekinn
182 þús. km. Listaverð kr. 350
þús. Tilboðsverð kr. 250 þús.
Upplýsingar í síma 696 1002
og 456 4774.

23 ára kona leitar eftir kvöld-
og helgarvinnu t.d. við ræsting-
ar eða eitthvað annað. Uppl. í
síma 456 4909.

Til sölu er MMC Galant, 8 mán.
gamall. 100% lán. Upplýsingar
í síma 847 3394.

Húshjálp vantar á tveggja vikna
fresti inni í firði. Upplýsingar í
síma 456 3702.

Til sölu er ný AEG uppþvotta-
vél, hljóðlát og góð. Uppl. gefur
Pétur í síma 894 3389.

Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyr-
inni. Laus 15. nóv. Upplýsingar
í síma 867 8886.
Til leigu er 4ra herb. íbúð á Ísa-
firði. Uppl. í síma 698 3631.

Óska eftir íbúð á Ísafirði. Uppl.
í síma 848 6708.
Til sölu er Subaru Forrester
árg. 2003. Bifreiðin er ekin 30
þús. km. Svartur að lit. Einn
eigandi. Mjög vel með farinn.
Toppeintak. Uppl. gefur Halldór
Halldórsson í síma 456 3378.

Til sölu er Dodge Ra, 2500 árg.
1998, turbo dísel. Ásett verð
kr. 2.200.000. Uppl. í síma 899
8847.

Rekstrarkostnaður skíða-
svæðis Ísfirðinga á yfirstand-
andi rekstrarári stefnir í að
verða um 77% hærri en áætl-
anir gerðu ráð fyrir. Áætlun
ársins hljóðaði upp á 13 millj-
óna króna fjárþörf sem þó
verður að líkindum um 23
milljónir króna. Í bréfi sem
Jón Björnsson, íþrótta- og
tómstundafulltrúi Ísafjarðar-
bæjar, sendi bæjarráði heldur
hann því fram að áætlun yfir-
standandi rekstrarárs hafi verið
óraunhæf, sérstaklega þegar
litið er til reksturs svæðisins
undanfarin ár og nefnir Jón
ýmis rök fyrir þeirri fullyrð-
ingu sinni. Segir hann tekjur
hafa verið ofmetnar, laun van-

áætluð og að þjónustukaup frá
áhaldahúsi bæjarins hafi verið
umtalsvert hærri en áætlun
gerði ráð fyrir.

„Öll vélavinna var keypt frá
áhaldahúsi bæjarins, þ.e. störf
á snjótroðurum, snjóhreinsun,
viðhald og önnur tilfallandi
vélavinna. Þrjú hundruð þús-
und krónur voru áætlaðar í
þennan lið, sem fór í 3 millj-
ónir króna eða 2,7 milljónir
framúr áætlun. Lengi hafði ríkt
munnlegt samkomulag milli
áhaldahúss og skíðasvæðis um
samnýtingu starfsmanna og
millifærslu á launum milli
deilda. Nú brá svo við að
starfsmenn á tækjum höfnuðu
því að þiggja laun frá skíða-

svæðinu vegna mismunar á
vélavinnutaxta. Var því öll
vélavinnan unnin sem útseld
vinna frá áhaldahúsi með virð-
isaukaskatti“, segir Jón.

„Leiga á tækjum og húsnæði
er 33% af heildaráætlun ársins.
Eftir sem áður er allt viðhald
greitt af skíðasvæðinu. Af 13
milljón króna rekstraráætlun
yfirstandandi árs er leigan
áætluð 4,6 milljónir króna. Eft-
ir standa innan við 9 milljónir
króna til heildarreksturs skíða-
svæðisins“, segir í bréfinu.

„Tekjur voru áætlaðar um 5
milljónir króna fyrir rekstrar-
árið 2005. Tekjur árið 2004
voru 2,6 milljónir og ársins
2003 rétt rúm milljón. Áætlun

upp á 5 milljónir var því óraun-
hæf. Jafnframt var veturinn
2005 snjóléttur og erfitt að
halda svæðinu opnu.“

„Meðal forsenda sem settar
voru fram með áætlun þessa
árs var að forstöðumaður
skíðasvæðisins ynni ½ ár á
svæðinu og honum síðan fund-
in önnur verkefni hinn hluta
ársins. Ekki varð úr því og
hefur forstöðumaður starfað
allt árið á skíðasvæðinu. Í áætl-
uninni voru laun 1,5 milljón-
um lægri en áætluð laun ársins
2004. Rekstrarlaun 2004 urðu
tæplega 1,5 milljónum króna
hærri en áætlun gerði ráð fyrir.
Áætla má að um 10 milljónir
króna þurfi á þessu rekstrarári

til þess að ná endum saman.
Jafnframt væri æskilegt að
ráða troðaramann til starfa í
byrjun næsta mánaðar (nóv.
05) til að hefja undirbúning að
vetraropnun ásamt forstöðu-
manni, ekki síst ef vetur verður
snemma á ferðinni í ár. Áætl-
aður kostnaður vegna þessa er
allt að 600 þúsund krónum.“

„Undirritaður óskar eftir því
að lagfærður verði rekstur yfir-
standandi rekstrarárs með
mótframlagi sem nemur yfir-
keyrslu rekstrarliða. Einnig er
óskað eftir viðbótarfjármagni
til þess að ráða aukastarfs-
mann og hefja þegar undirbún-
ing að vetraropnun svæðisins“,
segir Jón. – halfdan@bb.is

Skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal og á Seljalandsdal

Stefnir í að rekstrarkostnaður
verði um 77% hærri en áætlað var

Það stefnir í að rekstrarkostnaður svæðisins verði um 77% hærri en áætlað var.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Hnífsdalskapella: Guðs-
þjónusta nk. sunnudag kl.
11:00. Kristniboðsdagur-
inn. Barnastarf kl. 13:00.

Hlíf íbúðir aldraðra:
Guðsþjónusta kl. 14:00 á

sunnudag.
Ísafjarðarkirkja: Æsku-

lýðsfundir eru á þriðjudög-
um kl. 20:00. Kirkjuskól-

inn á miðvikudöum kl.
16:30 og kóræfingar á

fimmtudögum kl. 20:00.

Það er einkar ánægjulegt að forsvarsmenn í Ísafjarðarbæ setjist niður og
stilli krafta sína saman í því skyni að móta framtíðarsýn. Ekki veitir af.
Fyrsta skrefið til að vinna sig út úr vanda, hvers kyns sem hann kann að vera,
hlýtur að vera að greina hann. Loks virðist mönnum, bæði pólitíkusum og
öðrum vera að opnast sýn á þá einföldu staðreynd að sú staða sem uppi er í
samgöngumálum Vestfjarða, bæði innan kjálkans og út úr honum og inn á
hann er mikill þröskuldur fyrir alla í viðskiptalífinu, jafnt og fyrir ferðamenn.

Það er göfugt markmið að fjölga fólki í Ísafjarðarbæ, en hversu raunhæft
er það meðan samgöngur eru með þeim hætti að að ófært getur orðið jafnvel
einhverja daga í röð. Í viðskiptalífinu er tími manna dýrmætur og grínlaust
að lenda í þeirri stöðu að vera veðurtepptur fjarri þeim fundum og skuldbind-
ingum sem menn hafa undirgengist. Við höfum á þessu annan og kannski
betri skilning en aðrir. Teppist menn syðra vegna veðurs á Ísafirði eða annars
staðar á Vestfjörðum tökum við því með jafnaðargeði.

Aðrir gera það ekki og þeim dugar ekki fallegt landslag þegar mikið hefur
verið lagt undir varðandi viðskipti jafnvel á erlendri grundu. Í hraða nútímalífs
er hver mínúta dýrmæt og þá dugar ekki að segja mönnum að þeir hafi gott
af því að slaka á. Við eigum frekar að vinna að því að gera slökun að parti
vestfirskrar ferðaþjónustu.

En hvernig ætla forsvarsmenn Ísafjarðarbæjar að leysa brottfall flugferða

vegna veðurs? Það er hægara sagt en gert, ekki síst meðan reykvískir póli-
tíkusar keppast við að bjóða hvern annan upp fyrir hinn í gylliboðum um að
fjarlægja Reykjavíkurflugvöll. En það leynast inn á milli væntanlegir borg-
arfulltrúar að minnsta kosti á þeim lista sem búast má við að Sjálfstæðis-
flokkur stilli upp að vori. Ekki verður betur séð en að Jórunn Frímannsdóttir
hafi skynsama skoðun á framtíð Reykjavíkurflugvallar.

Best er að hann verði áfram í Vatnsmýrinni. Þar fer hann vel. Sé Reykvík-
ingum illa við flugið er vert að hafa í huga að einkaflugið, sem flestir stunda
sér til skemmtunar hefur í för með sér fleiri flugtök og lendingar en farþega-
flugið innanlands. Því má koma eitthvað annað, til dæmis til Keflavíkurflug-
vallar, en halda hinu í Reykjavík. Hvernig eiga sjúkir og slasaðir að komast
Háskólasjúkrahúsið?

En hvernig á annars að fjölga fólki? Ekki er skynsamlegt að kaupa það
vestur, heldur er betra að skapa þær forsendur að fólk vilji setjast hér að þó
ekki sé nema tímabundið og þá er vert að hafa í huga að hreyfanleiki fólks
er mun meiri en nokkru sinni fyrr. Fólk eltir atvinnu og lífskjör. Því þarf
fyrst og fremst að bæta hér efnahag. Og nú reynir á hugarflugið því ekki
sýnist þorskurinn vera bjargvættur. Gott er að fara í alvöru hugmyndavinnu
og taka svo  ákvarðanir. Svo einfalt er það.
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Aðeins einn kynningarfundur haldinn um nýskipan í lögreglumálum á öllum Vestfjörðum

Lýsir yfir áhyggjum vegna hugsanlegra
breytinga á skipulagi lögregluumdæma

Boðað hefur verið til kynn-
ingarfundar um nýskipan í lög-
reglumálum á Ísafirði á mið-
vikudag í næstu viku. Á fund-
inn hafa verið boðaðir sveitar-
stjórnarmenn, lögreglustjórar
og lögreglumenn og á honum
verða tillögur framkvæmda-
nefndar dómsmálaráðuneytis-
ins kynntar og kallað eftir sjón-
armiðum heimamanna. Fund-
urinn er ætlaður fyrir Patreks-
fjarðarumdæmi, Ísafjarðarum-

dæmi og Bolungarvíkurum-
dæmi. Athygli vekur að aðeins
er boðað til eins fundar á öllum
Vestfjörðum vegna þessa mál.

Eins og greint hefur verið
frá hér í blaðinu hefur fram-
kvæmdanefnd um nýskipan
lögreglumála gert það að til-
lögu sinni að lögregluembætt-
um á Íslandi fækki úr 26 í 15
og þar af verði sjö svokölluð
lykilembætti. Samkvæmt til-
lögunni á að sameina löggæslu

í Bolungarvík og Patreksfirði
við lögregluembættið á Ísa-
firði, sem þá verður skilgreint
sem lykilembætti. Þá stingur
nefndin að auki upp á að lög-
gæsla í Reykhólahreppi og í
Hólmavík verði sameinuð lög-
regluembættinu í Borgarnesi.

Bæjarráði Vesturbyggðar
barst fundarboð frá sýslu-
manninum á Patreksfirði, fyrir
hönd framkvæmdanefndar
dómsmálaráðuneytisins, og

bókaði fundurinn að bæjarráð
teldi æskilegt að einnig verði
haldinn kynningarfundur á
suðursvæði Vestfjarða. Áður
hafði bæjarstjórn Vestur-
byggðar ályktað um málið, og
segir þar orðrétt: „Bæjarstjórn
Vesturbyggðar lýsir yfir
áhyggjum sínum vegna fregna
af hugsanlegum breytingum á
skipulagi lögregluumdæma í
landinu. Meðal annars heyrist
af áformum um tilfærslu stjórn-

unar löggæslu frá suðursvæði
Vestfjarða til Ísafjarðar sem
bæjarstjórn telur með öllu
óverjandi ákvörðun í ljósi
stöðu samgöngumála milli
svæðanna í dag. Hvetur bæj-
arstjórn yfirvöld fremur til að
beina kröftum sínum að því
að færa verkefni til opinberra
embætta á landsbyggðinni til
að efla þau og styrkja og við-
komandi byggðalög um leið.“

Samkvæmt tillögunum

verður bara eitt lögregluem-
bætti á Vestfjörðum. Gengið
er út frá því í skýrslu nefndar-
innar að almenn löggæsla
muni eflast alls staðar á land-
inu, og ekki er gert ráð fyrir
því að fækka lögreglustöðv-
um. Gert er ráð fyrir því að
fjárveitingar sem áður runnu
til löggæslu í Bolungarvík og
á Patreksfirði renni beint til
lögregluembættisins á Ísafirði.

– eirikur@bb.is

STAÐA LEIKSKÓLASTJÓRA VIÐ LEIK-
SKÓLANN SÓLBORG Á ÍSAFIRÐI

Staða leikskólastjóra er laus frá og
með 1. janúar 2006. Sólborg er fjögurra
deilda skóli með börn á aldrinum 1-
6 ára og eru einkunnarorð skólans:
virðing-gleði-sköpun.
Leitað er að leikskólastjóra sem er
með leikskólakennaramenntun, með
reynslu af stjórnun skóla og starfs-
mannastjórnun, lipran í mannlegum
samskiptum og með góða faglega
þekkingu á málefnum leikskóla.
Umsóknir skulu berast til Sigurlínu
Jónasdóttur, leikskólafulltrúa, Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæj-
ar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskóla-
fulltrúi veitir nánari upplýsingar í
síma 450 8001, netfang: leikskolafull
trui@isafjordur.is

STARFSMAÐUR Á SKÍÐASVÆÐI
Ísafjarðarbær óskar eftir véla- og
tækjamanni á troðara fyrir skíðasvæði
Ísafjarðarbæjar.
Umsækjendur hafi samband við for-
stöðumann, Jóhann K. Torfason í síma
894 2735.

Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri Tónlistarskóla Ísafjarðar skrifar

Tónlistarbæinn vantar nýjan tónleikaflygil
Rúm sex ár eru liðin síðan

tónleikasalurinn Hamrar á Ísa-
firði var vígður og hefur hann
frá fyrsta degi hlotið mikið lof
fyrir einstaklega góðan hljóm-
burð. Barokkperlur, háklassík,
nútímatónlist, djass, popp,
rokk, kórsöngur, kammermús-
ík, nemendatónleikar, tónlist-
arnámskeið – allt hljómar þetta
listilega í Hamrasalnum góða.
Listamenn sækjast því eftir að
koma vestur til tónleikahalds
og Ísfirðingar eru iðnir að

sækja tónleika sem og aðra
menningarviðburði í salnum.
Það er því kominn tími til að
hinir tónelsku Vestfirðingar
fái nýjan flygil í hið glæsilega
mennngarhús. Gamli Bösen-
dorfer-flygillinn sem nú stend-
ur í Hömrum hefur dyggilega
þjónað hlutverki sínu sem tón-
leikaflygill Ísfirðinga í rúm 40
ár, en  nú er hann farinn að láta
verulega á sjá, bæði hvað varð-
ar útlit og hljóm. Ljóst er að
hann er ekki lengur fær um að

uppfylla þær gæðakröfur sem
nútímaáheyrendur og –lista-
menn gera til slíkra hljóðfæra.

Tónlistarlíf á Ísafirði hefur
löngum staðið með miklum
blóma og í augum landsmanna
hefur tónlistin, ásamt fiskin-
um, verið eitt aðalauðkenni
bæjarfélagsins.

Tónlistarfélag Ísafjarðar
hefur starfað óslitið frá stofnun
þess árið 1948 að eflingu tón-
listarlífs á Ísafirði, fyrst og
fremst með uppbyggingu tón-
listarmenntunar í bænum en
einnig og ekki síður með öfl-
ugu og metnaðarfullu tón-
leikahaldi. Meginviðfangsefni
félagsins síðustu tvo áratugina
hefur þó verið að afla húsnæðis
fyrir tónlistarkennslu og tón-
leikahald í bænum. Það er í
rauninni kraftaverki líkast að
svo fámennt félag hafi lyft því
grettistaki sem bygging tón-
leikasalarins Hamra og endur-
nýjun skólahúss Tónlistar-
skóla Ísafjarðar er, þótt vissu-
lega hafi félagið notið öflugs
stuðnings til þeirra afreka frá
Styrktarsjóði skólans, Ísafjarð-
arbæ og bæjarbúum sjálfum.

Uppbygging tónlistarhúss-
ins við Austurveg er raunar
langt frá því að vera að fullu
lokið. Á neðstu hæð skóla-
hússins er mikilla viðgerða
þörf, en það rými er nú í tíma-
bundnu láni hjá grunnskólan-
um, ytra byrði hússins þarfnast
algjörrar endurnýjunar, lóðin
umhverfis húsið er ófrágengin
auk þess sem hljómfagur og
vandaður konsertflygill hlýtur
að teljast nauðsynlegur búnað-
ur sérhvers tónlistarhúss.

Það voru mikil tímamót í
menningarsögu Ísafjarðar 30.
september 1964 þegar nýr
Bösendorfer-flygill var vígður
í Alþýðuhúsinu með tónleik-
um Árna Kristjánssonar, sem
þá var fremsti píanóleikari
landsins. Á þeim rúmlega fjór-
um áratugum sem síðan eru
liðnir hafa allir helstu píanó-
leikarar Íslands auk fjölmargra
erlendra snillinga komið til
Ísafjarðar, sumir þeirra marg-

sinnis og leikið á þetta gamla
og virðulega hljóðfæri, sem
einu sinni var eitt hið besta í
landinu.

Nú hefur Tónlistarfélag Ísa-
fjarðar ákveðið að ráðast í
kaup á nýjum flygli fyrir
Hamra. Stefnt er á að kaupa
flygil frá Steinway-verksmiðj-
unum í Hamborg, en þær hafa
starfað í um 150 ár og getið
sér orð fyrir hljóðfæri í hæsta
gæðaflokki. Hver flygill tekur
um ár í framleiðslu og er dekr-
að við smáatriðin enda mun
gott handverk vera aðall fram-
leiðslunnar. Steinway-flyglar
eru þekktir fyrir safaríkan og
blæbrigðaríkan en jafnframt
afar skýran tón, svörun við
áslætti þykir sérlega góð, og
hvert hljóðfæri er einstakt.
Stundum er vísað til Steinway-
flygla sem „Rolls Royce“
hljóðfæranna, enda taka flestir
frægustu píanóleikarar heims
þá fram yfir önnur hljóðfæri.
Íslandsvinurinn Vladimir Ash-
kenazy hefur t.d. sagt að Stein-
way sé eina píanóið sem láti
drauma píanistans rætast!

Tónlistarfélag Ísafjarðar
stofnaði sérstakan flygilsjóð
fyrir nokkrum árum og hafa
sjóðnum síðan borist ýmsar
stórar peningagjafir svo að nú
mun vera í honum talsvert á
aðra milljón króna. Verð á
Steinway-flygli fyrir Hamra
er á bilinu 6,5-8,5 milljónir
króna eftir því hversu stór flyg-
ill verður fyrir valinu, en verð

á flyglum hefur þó lækkað
verulega á síðustu misserum
vegna hás gengis íslensku
krónunnar.

Nú hefur Sunnukórinn á Ísa-
firði átt frumkvæði að sérstöku
fjáröflunarátaki fyrir flygil-
sjóðinn og þannig gengið til
liðs við Tónlistarfélagið og
Tónlistarskólann. Rótarý-
klúbbur Ísafjarðar er einnig
virkur aðili í fjáröfluninni, en
það voru einmitt félagar í
klúbbnum sem söfnuðu mestu
af því fé sem þurfti til að kaupa
gamla flygilinn á sínum tíma.
Styrktarsjóður Tónlistarskól-
ans mun sem fyrr leggja sitt af
mörkum og rennur t.d. allur
ágóði af jólakortum félagsins
í ár í flygilsjóðinn.

Fjáröflunarátakið hefst með
sérstökum styrktartónleikum
í Ísafjarðarkirkju nk. sunnu-
dag, 13. nóvember kl. 16:00.
Tónleikarnir eru hápunktur
menningarhátíðarinnar Vetur-
nátta sem nú stendur yfir í
Ísafjarðarbæ og er dagskráin
fjölbreytt og glæsileg. Leitað
hefur verið til fjölmargra aðila
um tónlistar- og skemmtiatriði
á tónleikana og styrktarlínur í
efnisskrá og hefur hvarvetna
verið tekið afar ljúfmannlega
í stuðning við þetta verðuga
verkefni. Meðal atriða á efnis-
skrá tónleikanna verður fjöl-
breyttur kórsöngur, lúðrablást-
ur, píanóleikur, djass, einsöng-
ur og gamanmál en dagskráin
er enn ekki fullfrágengin.

Nýr og glæsilegur flygill í
Hömrum verður án efa mikil
lyftistöng fyrir vestfirskt tón-
listar- og menningarlíf.  Það
verður gífurleg hvatning fyrir

vestfirska tónlistarmenn, vest-
firska tónlistarkennara og –
nemendur,  að fá slíkt hljóð-
færi til afnota og með tilkomu
þess verður enn eftirsóknar-
verðara en áður fyrir íslenska
og erlenda listamenn að halda
hér tónleika, tónlistarnám-
skeið og gera upptökur.

Á síðustu árum hefur veru-
lega aukist skilningur á hlut-
verki menningar í íslensku at-
vinnulífi og mikilvægi skap-
andi atvinnugreina í hagkerf-
inu, Hér fyrir vestan eigum
við ýmis vannýtt sóknarfæri í
þessum geira atvinnulífsins og
með auknum stuðningi við
menningarlífið gæti Ísafjarð-
arbær hæglega skapað sér
ákveðna sérstöðu sem forystu-
bær á sviði nútímamenningar.
Slíkt myndi bæta mjög ímynd
Vestfjarða og laða hingað
skapandi einstaklinga og fjár-
festingar af ýmsu tagi. Eins
og dæmin sanna skapa listir
og menning oft auð þar sem
menn eiga þess  síst von.

Í mínum huga er ekki nokk-
ur vafi á því að nýr og vandað-
ur flygill mun ekki aðeins
hleypa nýju lífi í vestfirskt tón-
listarlíf heldur og hafa jákvæð
áhrif á allt atvinnu- og efna-
hagsumhverfi á svæðinu.

Ég leyfi mér því að skora á
alla Vestfirðinga að mæta á
tónleikana í Ísafjarðarkirkju á
sunnudaginn og styrkja þar
með málefni sem snertir hags-
muni allra íbúanna á svæðinu
um leið og þeir fá notið margs
hins besta sem vestfirskt
menningarlíf hefur upp á að
bjóða.

Sigríður Ragnarsdóttir.

Sigríður Ragnarsdóttir.

Hringið í síma 456 4560 og blaðið kemur
inn um póstlúguna á næsta útgáfudegi.

Það er ódýrara að
 vera áskrifandi!
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Altaristafla Ísafjarðarkirkju verður
„Fuglar himinsins“ eftir Ólöfu Nordal

Sóknarnefnd Ísafjarðar-
kirkju hefur valið tillögu Ól-
afar Nordal „Fuglar himins-
ins“ sem altaristöflu í Ísafjarð-
arkirkju. Verkið samanstendur
af lóum úr fallega brúnum
jarðleir, og er það hugmynd
listamannsins að sóknarbörn
kirkjunnar verði fengin með í
það verk að móta leirfuglana.
Nú í vor skipaði sóknarnefnd
sérstaka valnefnd til að velja
listamenn sem kæmu til greina
við verkið. Í valnefndinni voru
sr. Magnús Erlingsson, sókn-
arprestur, Helga Friðriksdóttir,
formaður sóknarnefndar, Jón
Sigurpálsson, myndlistarmað-
ur, Hróbjartur Hróbjartsson,
arkitekt kirkjunnar, og Krist-
ján G. Jóakimsson.

Nefndin valdi þá Sigtrygg
Bjarna Baldvinsson, Sigurð
Árna Sigurðsson, Guðjón Ket-
ilsson, auk Ólafar Nordal sem
bar sigur úr býtum eins og

áður segir. Valnefndin ákvað
að biðja listamennina að gera
tillögur út frá tveimur grunn-
stefum, vatninu og ljósinu.
Listamennirnir áttu að skila
inn tillögum sínum fyrir 1.
október og var þeim gert að
gera grein fyrir hugmyndum
sínum bæði í orðum og á
myndrænan hátt, til dæmis í
formi teikninga eða módels.
Þá átti kostnaðaráætlun einnig
að fylgja með þar sem gerð
væri grein fyrir öllum helstu
kostnaðarliðum.

Valnefndin bar svo tillögur
listamannanna undir sóknar-
nefnd, sem valdi verk Ólafar,
en að sögn Helgu voru öll
verkin sérlega falleg og valið
erfitt. Sóknarnefnd greiddi
listamönnunum sem tóku þátt
í samkeppninni 300.000 krón-
ur fyrir vinnu sína og fram-
lagðar hugmyndir. Aðspurður
hvers vegna ekki hafi verið

efnt til opinnar samkeppni um
verkið sagði séra Magnús Er-
lingsson sóknarprestur í vor
að það hafi verið af fjárhags-
legum ástæðum. Opin sam-
keppni sé mjög dýr í fram-
kvæmd. Þá sagði hann að
nefndin hefði einnig getað val-
ið einn listamann til verksins
en niðurstaðan hafi orðið sú
að velja fjóra. Óvíst er hvenær
hægt verður að koma nýrri alt-
aristöflu fyrir í kirkjunni, því
enn á eftir að safna peningum
fyrir verkinu sjálfu.

Í ár eru liðin tíu ár frá því að
Ísafjarðarkirkja var vígð, en
þrátt fyrir að þetta langur tími
sé liðinn hefur ekki enn verið
komið fyrir altaristöflu og
sagði séra Magnús að frá bygg-
ingu kirkjunnar hafi arkitekt
hennar og heimamenn á Ísa-
firði látið sig dreyma um að fá
glæsilega altaristöflu á hinn
stóra kórvegg kirkjunnar. Fuglar himinsins. Tölvugerð mynd frá listamanninum.

Styrktarsjóður Tónlistar-
skóla Ísafjarðar hefur gefið
út jólakort með ísfirsku
myndefni frá fyrri tíð. Sjóð-
urinn hefur gefið út jólakort
allt frá árinu 1983 og er það
ein helsta tekjulind hans. All-
ur ágóði af sölu jólakortanna
í ár rennur til kaupa á flygli í
sal Tónlistarskólans. Að
þessu sinni prýðir kortið
mynd af málverki eftir list-
málarann Snorra Arinbjarnar
og er myndefnið „Bakkarnir“
gömlu eins og Sundstrætið
var kallað áður fyrr.

Á málverkinu sést m.a.
gamla „Dokkan“ , en þar
voru skútur geymdar á vet-
urna. Þá sést líka ein af ösku-
bryggjunum sem settu svip
sinn á Ísafjörð, en bæjarbúar
fóru fram á þessar bryggjur á

kvöldin eða nóttunni og
hentu sorpi og skarni í sjó-
inn. Talið er að Snorri hafi
málað myndina snemma á
fjórða áratugnum, en hann
var oft langdvölum í heim-
sókn hjá Kristjáni bróður
sínum sem starfaði á Ísafirði
sem læknir á þessum árum.
Málverkið er nú í eigu
Vinnuveitendafélags Vestf-
jarða og birt með góðfúslegu
leyfi þess.

Jólakortið er til sölu í Bók-
hlöðunni og á skrifstofu
skólans en einnig munu
nemendur væntanlega bjóða
það til sölu í heimahúsum.
Nánari upplýsingar veitir
Auður Jóhannsdóttir ritari
skólans í síma 456- 3925
eða í netfangi audurti@
snerpa.is.   – thelma@bb.is

Jólakort Tón-
listarskólans

Málverk Snorra Arinbjarnar prýðir jólakort TÍ í ár.

Gleði á grímuballi JCI-Vestfjarða
Gleðin réði ríkjum á grímu-

balli JCI-Vestfjarða í Sigurð-
arbúð á sunnudag þegar yngri
kynslóðin brá á leik. Þar voru
saman komnar ýmsar furðu-
verur, prinsessur og ævintýra-
hetjur. Farið var í leiki og dans-
að af miklum móð. Boðið var
upp á léttar veitingar og
skemmtu bæði börn og full-
orðnir sér vel. Á föstudag lyfti
fullorðna fólkið sér upp og
mætti grímuklætt á dansleik í
Sigurðarbúð. Þá var mæting
fremur slök, á annan tug
manna komu á ballið en að
sögn viðstaddra var fámennt
en góðmennt. – thelma@bb.is Börnin skemmtu sér konunglega á grímuballi JCI-Vestfjarða á sunnudag.
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Hæstiréttur hefur þyngt dóm
Héraðsdóms Vestfjarða yfir 19
ára gömlum pilti og dæmt
hann í tveggja mánaða skil-
orðsbundið fangelsi og svipt
hann ökuréttindum í tvö ár, en
pilturinn var kærður fyrir að
aka yfir leyfilegum hámarks-
hraða á Bíldalsvegi í fyrra og

án þess að sýna nægjanlega
aðgæslu, með þeim afleiðing-
um að 15 ára gömul stúlka
sem var á gangi á götunni varð
fyrir bílnum og lést.

Héraðsdómur hafði áður
dæmt piltinn í eins mánaðar
skilorðsbundið fangelsi, en
Hæstiréttur þyngdi dóminn

eins og áður segir. Í umsókn
Hæstaréttar segir að slysið
mætti rekja til vítaverðs akst-
urs piltsins, sem hafi sýnt af
sér stórfellt gáleysi. Þá var pilt-
urinn að auki dæmdur til að
greiða tæpar 600 þúsund krón-
ur í málskostnað.

– eirikur@bb.is

Skilorðsbundið fangelsi
fyrir manndráp af gáleysi

Fræðslu- og tómstunda-
nefnd Súðavíkurhrepps hefur
lagt til að gerð verði tilraun
með rekstur dægradvalar við
Súðavíkurskóla. Að sögn Val-
geirs Scott, formanns fræðslu-
og tómstundanefndar, er ætl-
unin að þetta verði tilrauna-
verkefni fram að áramótum.

„Ef að vel tekst til má svo

búast við því að framhald verði
á starfseminni“, segir Valgeir.
Dægradvöl hefur ekki áður
verið við Súðavíkurskóla.
Nefndin gerði einnig tillögu
að verðskrá sem hljóðar upp á
150 krónur á klukkustund, og
100 krónur fyrir hressingu.

Í dægradvöl við Grunnskól-
ann á Ísafirði kostar klukku-

stundin 215 krónur og hress-
ingin 100 krónur. Ekki er þó
rukkað fyrir meira en sem
nemur rétt rúmlega 60 klukku-
stundum á mánuði, eða 13.125
krónur. Virkir dagar í nóvem-
ber eru 22, og er því ekki rukk-
að fyrir meira en rétt um tvær
klst. og þrjú korter á dag, að
meðaltali.      – eirikur@bb.is

Stofnuð verði dægra-
dvöl við Súðavíkurskóla

Súðavíkurskóli.

Fundur um öryggismál sjófarenda
Siglingastofnun Íslands

heldur fund um öryggismál
sjófarenda á Ísafirði mánu-
daginn 14. nóvember nk., en
stofnunin heldur slíka fundi
um allt land þessa dagana.
Málfundum þessum er ætlað
að vekja athygli á einstökum
þáttum öryggismála, líkt og
nýjungum í öryggisfræðslu
og fleiru. Dagskrá fundanna

verður með svipuðu sniði á
hverjum stað, haldin verða
nokkur stutt erindi og að
hverju erindi loknu verður
opnað fyrir spurningar.

Málfundirnir eru haldnir
fyrir tilstilli verkefnisstjórnar
áætlunar um öryggi sjófar-
enda. Að henni standa sam-
gönguráðuneyti, Slysavarna-
félagið Landsbjörg, Land-

helgisgæsla Íslands, Sam-
band íslenskra kaupskipaút-
gerða, Landssamband íslen-
skra útvegsmanna, Lands-
samband smábátaeiganda,
Farmanna- og fiskimanna-
samband Íslands, Vélstjóra-
félag Íslands, Sjómanna-
samband Íslands og Sigl-
ingastofnun sem fer með
framkvæmd áætlunarinnar.

Ný bókaútgáfa Ísfirð-
ingsins Rúnars Helga

Ísfirðingurinn Rúnar Helgi
Vignisson hefur stofnað nýja
bókaútgáfu ásamt konu sinni,
myndlistarkonunni Guðrúnu
Guðmundsdóttur. Bókaútgáf-
an ber nafnið Græna húsið og
gefur út þrjár bækur nú fyrir
jólin, en ein þeirra er ný skáld-
saga Rúnars, Feigðarflan, sem
gerist að stórum hluta á Vest-
fjörðum. Í fréttatilkynningu
vegna bókarinnar segir meðal
annars:

„Skáldið Egill Grímsson
hefur tekið ákvörðun um að
stytta sér aldur. Framkvæmdin
vefst þó fyrir honum og í leit
að stund og stað ferðast hann
á tveimur sólarhringum um líf
sitt, land og íslenska samtíma-
menningu. Yfir öllu vokir kyn-

Þá kemur líka fram að bókin
er tileinkuð öllum þeim sem
ekki eiga jeppa. Þetta er önnur
bók Rúnars um Egil Grímsson,
en sú fyrri, Nautnastuldur, var
tilnefnd til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna. Hinar
tvær bækurnar frá Græna hús-
inu eru Silfurvængur, sem er
þýðing á kanadískri barnabók
eftir Kenneth Oppel, og Þetta
snýst ekki um hjólið eftir
bandaríska hjólreiðakappann
Lance Armstrong. Þá kemur
einnig út þýðing Rúnars Helga
á fyrra bindi sjálfsævisögu
suður-afríska Nóbelsverð-
launahafans J.M. Coetzee, en
hún er gefin út í neonseríu
bókaforlagsins Bjarts.

– eirikur@bb.is

leg feigð, eins og sveitir jafnt
sem sjávarpláss riði til falls,
og á köflum er engu líkara en
íslenska þjóðin sé vegalaus
eftir valdatöku jeppakynslóð-
arinnar.“

Rúnar Helgi Vignisson.

Starfshópur um byggingu
hjúkrunarheimilis hefur
ályktað að gera þurfi almennt
mat á stöðu aldraðra til að
sýna fram á væntanlega
þjónustuþörf, og var for-
manni starfshópsins fengið
það verk í hendur að hafa
samband við matsaðila á
vegum heilbrigðisráðuneyt-
isins vegna þessa. Mati þessu
er ætlað að sýna fram á hver-
su margar íbúðir vantar, ef
þá nokkrar. Einnig verða mál

athuguð með annars konar
pláss fyrir hjúkrunarrými, sem
er millistig á milli sjúkrahúss
og hjúkrunarheimilis. Að sögn
Svanlaugar Guðnadóttur, for-
manns starfshópsins, er ekki
vitað hversu langur biðlisti eft-
ir hjúkrunarrými er, en það
ætti að koma í ljós þegar mat-
inu lýkur.

Árið 2002 voru íbúar í Ísa-
fjarðarbæ 67 ára og eldri 407
talsins. Árið 2003 voru þeir
415 og bráðabirgðatölur fyrir

árið 2004 frá því í byrjun árs
hljóðuðu upp á 430 einstakl-
inga 67 ára og eldri. Það
fjölgar því um 23 einstakl-
inga á þremur árum. Árið
2002 voru í Súðavíkurhreppi
38 einstaklingar 67 ára og
eldri. Árið 2003 voru þeir
36 og samkvæmt bráða-
birgðatölum fyrir árið 2004
voru þeir jafn margir. Fækk-
unin nemur því tveimur ein-
staklingum á þremur árum.

– eirikur@bb.is

Ekki ljóst hversu langur bið-
listi er eftir hjúkrunarrými

Hlíf, íbúðir aldraðra á Ísafirði.
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Tilboð óskast
í húseignir

Ísafjarðarbæjar
Til sölu eru eftirtaldar eignir Ísafjarðarbæj-

ar: Grundarstígur 10, Flateyri. 60m² sumar-
hús úr timbri. Vallargata 5, Flateyri. 60m²
sumarhús úr timbri. Árvellir 5, Hnífsdal.
127 m² einbýlishús úr timbri, byggt árið
1982. Eignirnar eru seldar til flutnings.

Fasteignasala TG
Tryggvi Guðmundsson hdl.,
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Sími 456 3244 – www.tg.is

eignir@tg.is

Starfsmaður óskast!
Óskum eftir áhugasömum starfsmanni til

að taka að sér steypusögun og háþrýsti-
þvott, ásamt almennri byggingarvinnu.

Góð laun í boði fyrir réttan aðila.
Upplýsingar eru gefnar í síma 456 6600.

Vestfirskir verktakar ehf.,

Einbýlishús
Tilboð óskast í fasteignina að Fagraholti

1 í Holtahverfi á Ísafirði. Húsið er tæpir 144m²
ásamt 45,5m² bílskúr. Húsið var byggt árið
1976 og er í góðu ástandi.

Upplýsingar í símum 564 3804, 899 3804
eða 822 8442.
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Þingmenn Norðvestur-kjördæmis funduðu með sveitarstjórnarmönnum

Samgöngumál, gengismál og
staða atvinnulífs á svæðinu rædd

Fundur þingmanna Norð-
vesturkjördæmis og sveitar-
stjórnarmanna á Vestfjörðum
var haldinn í Þróunarsetrinu á
Ísafirði í síðustu en þá stóð
yfir svokölluð kjördæmavika
þingmanna. Á fundinn mættu
átta af tíu þingmönnum kjör-
dæmisins og sveitarstjórnar-

menn víðast að af Vestfjörð-
um.

„Þetta var ágætlega heppn-
aður fundur að mati þeirra sem
hann sóttu“, segir Aðalsteinn
Óskarsson, framkvæmdastjóri
Fjórðungssambands Vestfirð-
inga. „Menn skiptust á skoð-
unum og báru upp spurningar

á báða bóga, þó kannski hafi
verið meira um að sveitar-
stjórnarmenn spyrðu þing-
menn. Rætt var um samgöngu-
mál, fjölmenningarsetur,
gengismál og önnur mál sem
rætt hafði verið og ályktað um
á fjórðungsþingi sem haldið
var í september.“

Guðjón Arnar Kristjánsson (t.h.) ræðir hér um samgöngumál.

„Í umræðum um atvinnumál
komu fram áhyggjur af útflutn-
ingsgreinum, sérstaklega ræk-
juvinnslu vegna afurðaverðs
og gengis krónunnar. Þing-
menn sögðust vita af þessum
vanda og væru á vaktinni. Þá
var rætt um samkeppnisstöðu
atvinnulífs á svæðinu, en úr

því spannst umræða um opin-
ber störf, flutning þeirra og
mikilvægi þess að halda í þau
störf sem á svæðinu eru. Rætt
var m.a. um lögregluembættin
í þessu samhengi“, segir Að-
alsteinn. Þá var rætt um stöðu
Reykjavíkurflugvallar, en gera
má ráð fyrir því að nokkur

einhugur hafi ríkt meðal fund-
armanna um mikilvægi flug-
vallarins. Einnig var talað um
stöðu Byggðastofnunar og
Íbúðalánasjóðs m.a. með tilliti
til þess að væntanleg kalkþör-
ungaverksmiðja á Bíldudal
fékk ekki lán frá einum við-
skiptabanka landsins.

Fundinn sóttu þingmenn og sveitarstjórnamenn.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
9.nóv.,  315. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1794 lést Skúli Magnússon í Viðey.
Hann var fyrsti Íslendingurinn sem var skipaður land-

fógeti og gegndi því embætti í 44 ár. Skúli var einn
mest áberandi maður síns tíma og barðist m.a. fyrir

bættum verslunarháttum og meiri iðnrekstri. Hann bjó
lengi í Viðey og lét byggja íbúðarhús sem enn stendur.

Þennan dag árið 1932 var Gúttóslagurinn svokallaði.
Átök urðu í Reykjavík þegar bæjarstjórnin fjallaði um

lækkun launa í atvinnubótavinnu.

Þennan dag árið 1985 var minnisvarði um Matthías
Jochumsson skáld afhjúpaður í Skógum í Þorskafirði,

en þar fæddist hann um 150 árum áður.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Hermann Níelsson, glímukennari á Ísafirði

Á þessum degi fyrir 39 árumÁ þessum degi fyrir 39 árumÁ þessum degi fyrir 39 árumÁ þessum degi fyrir 39 árumÁ þessum degi fyrir 39 árum

Þrjá sólarhringa frá Reykjavík

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Gengur í norðanátt með snjókomu eða éljum, en léttir

til sunnan- og vestanlands. Kólnandi veður.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðanátt og él norðanlands, en annars léttskýjað.
Frost 0-5 stig en frostlaust við suðurströndina.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt og hlýnar ört með vætu víða um land.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Suðlæg átt og hlýnar ört með vætu víða um land.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hefur þú áhyggjur af því að
fuglaflensan nái til Íslands?

Alls svöruðu 573. – Já sögðu 335 eða 58% – Nei
sögðu 219 eða 38% – Alveg sama sögðu 19 eða 4%

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

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

Óður til glímunnar
„Um þessar mundir ber

hæst þessi óður til glímunnar
sem við í glímudeild Harðar
stöndum fyrir á laugardag.
Hápunktur dagskráarinnar er
nýjung sem aldrei hefur verið
boðið upp á Íslandi áður.
Glímukóngur, öðru nafni
Grettisbeltishafi, ætlar að
glíma við 30 fíleflda íþrótta-
menn sem að fá verðlaun

fyrir að standa án þess að
vera felldir í eina mínútu. Þeir
mega að sjálfsögðu reyna
fella kónginn. Glímudrottn-
ingin og Freyjubeltishafinn
ætlar að etja kappi við 15
vaskar, vestfirskar valkyrjur
sem sömuleiðis fá verðlaun
ef þær geta haldið velli. Þetta
ætti að geta boðið upp á
mikla spennu því ekki er gott

til afspurnar fyrir okkur Vest-
firðinga ef við létum leggja
okkur niður eins og bleiubörn
án þess að einhver veiti við-
nám. Þetta eru fræknir kapp-
ar sem munu leggja til atlögu
við kónginn og hafa komið
að ýmsum íþróttagreinum
þótt þeir séu ekki kunnugir
glímu,“ sagði Hermann Níels-
son.

Fréttaritari MBL. Hallur Sigurbjörnsson í Bolungarvík
frétti af því um hádegi á laugardag, að von væri á lest
þungaflutningabíla, er lent hefðu í erfiðleikum vegna
ófærðar á leið frá Reykjavík til Ísafjarðar, og verið lengi á
leiðinni. Hallur fékk að fljóta með bíl frá Bolungarvík til
móts við lestina og mætti hann henni á Breiðdalsheiði
laust eftir kl. 1. Þar voru þá 9 þungaflutningabílar í lest, 3
frá Bolungarvík, 4 frá Gunnari og Ebenezer á Ísafirði,
auk tveggja ölflutningabíla.

Mikil bleyta tafði för þeirra um Barðaströnd og urðu
þeir að bíða nær sólarhring í Gufudalssveit, eftir frosti
svo þeir gætu haldið áfram för sinni. Á Þingmannaheiði
hrepptu þeir fárviðri, svarta bil og 8-10 stiga frost.

Stærsti samfélags-
vandi okkar tíma

Önfirðingarnir Reynir
Traustason og Lýður Árnason
standa að heimildarmynd sem
fjallar um rannsókn Reynis á
eiturlyfjaheiminum á Íslandi.
Tilefni rannsóknarinnar var að
safna efni fyrir bókina Skugga-
börn. Lýður og Þórhallur
Gunnarsson framleiða mynd-
ina en læknirinn frá Flateyri
fylgdi Reyni inn í dimmustu
króka undirheimanna. Bæjar-
ins besta ræddi við Reyni um
bókina, myndina og fíkniefna-
ógnina.

„Kveikjan var einfaldlega
sú að ég hef áhuga á þessum
mönnum og þessum fíkniefna-
heimi. Maður sér fullt af fólk
falla í valinn og hörðu efnin
eru orðin tvöfalt meira vanda-
mál en 1995. Þegar bókafor-
lagið Edda kom að máli við
mig og bað mig um að skrifa
þessa bók þurfti ég ekki að
hugsa mig lengi um. Tilgang-
urinn var alltaf klár en það er
að varpa ljósi á þennan heim
sem er hulinn hinum almenna
manni. Ég ræddi við hand-
rukkara og sprautufíkla til að
komast inn í hugarheim þeirra.
Ég upplifði bæði ljós og myrk-
ur í þessu ferli og komst að
því að fíklar eru fólk eins og
við hin en þeim er haldið í
heljargreipum. Oft er um að
ræða afburðarmenn, eða þeir
væru það ef þeir væru í okkar
heimi sem er ofanjarðar. Ég
kynntist aldrei neinum sem ég
get sagt að sé rakið illmenni.
Hin hliðin er sú að efnin breyta
persónuleikanum, sá sem er
hjartahlýr og góður getur orðið
grimmur og ofbeldishneigður
undir áhrifum. Það er ógnin í
þessu.“

Sannleikurinn íSannleikurinn íSannleikurinn íSannleikurinn íSannleikurinn í
sinni svörtustu myndsinni svörtustu myndsinni svörtustu myndsinni svörtustu myndsinni svörtustu mynd

„Fíkniefnavandinn er stær-
sti samfélagsvandi okkar tíma.
Lítið alls staðar á afleiðingarn-
ar. Ungt fólk fellur frá í blóma
lífsins, drepið af öðrum, fellur
fyrir eigin hendi eða deyr af
notkuninni. Mín skoðun er sú
að samfélagið verði að taka
höndum saman og hætta öllu
yfirborðshjali um að sjá til þess
að landið verði fíkniefnalaust
fyrir ákveðinn tíma og finna

úrræði svo að 15 ára unglingur
misstígi sig ekki og endi sem
sprautufíkill. Við ráðum ekk-
ert við þetta ástand og horfum
á vandamálið margfaldast ár
frá ári.

Ég hef ekki svörin og veit
ekki um neinar patent lausnir
á vandanum. Ég veit þó að
lausnin liggur hjá þeim sem
misstu fótanna. Þeir geta sagt
okkur til um hvað á að byrja
að innræta börnunum. Sú að-
ferð að hefja poppstjörnur á
stall og senda þær í skólana
svo þær geti sagt, sólbrúnar
og sætar, við börnin: „Ég átti
eitt sinn við fíkniefnavanda
að stríða en sjáið bara hvað ég
er flottur núna,” virkar ekki.
Þetta sendir röng skilaboð.
Sendum frekar morðingjana
að ræða við börnin og látum
þá segja þeim hvernig þeir
drápu besta vin sinn í vímu.
Við verðum að koma sann-
leikanum á framfæri í sinni
svörtustu mynd. Þá fyrst er
hægt að fara tala um einhver
úrræði.

Ég sé ýmislegt sameiginlegt
með þeim sem ég ræddi við.
Oft eru þættir eins og ofvirkni
eða misnotkun í æsku áhrifa-
valdur í neyslu þeirra. Eitt
tilvik er stelpa sem tekur fyrsta

hasssmókinn 15 ára gömul og
er þá Íslandsmeistari í ýmsum
íþróttagreinum. Núna er hún
tvítug og á að baki 10 með-
ferðir. Eitthvað gerist í hennar
lífi og hún fer þráðbeint til
helvítis. Hún hættir að vera
afreksmaður í íþróttum verður
afburðarmaður í dópi. Stund-
um hefur fólk haldið að með
því að ota börnum út í íþróttir
sé það að forða þeim frá fíkni-
efnavandanum. Í mörgum til-
fellum er það kannski svo. En
í ljós kom að þessi stúlka var
misnotkuð í æsku og dópið
fór með hana til heljar á óhug-
nalega skömmum tíma.

Bókin byggir á samtölum
mínum við fólk í þessum heimi
og í sumum tilvikum kemur
fólk fram undir sínu rétta nafni,
aðrir undir dulnefni. Sumir ótt-
uðust um líf sitt ef þeir kæmu
fram undir réttu nafni og vildu
alls ekki að kvikmyndatökuvél
kæmi nálægt þeim. Við virtum
það að sjálfsögðu. Í öllum til-
vikum nema einu eru viðmæl-
endur myndaðir með sam-
þykki þeirra. Við kvikmynd-
uðum dópsala úr launsátri í
Amsterdam og hann er sá eini
sem var myndaður án leyfis.
Dópsalinn syngur einnig lag á
geisladiski sem gefinn var út í

kjölfar myndarinnar. Hann
hefur ekki hugmynd um að
hann sé orðinn poppstjarna á
Íslandi, en í laginu segir hann
I´m a gentleman sem hann
endurtók í sífellu þegar ég
talaði við hann.

Það kom mér á óvart hve
margir voru tilbúnir að tala
við mig því þetta er ofurvið-
kvæmur heimur. Sama hversu
djúpt sokknir menn voru var
þörf til að láta gott af sér leiða
til staðar. Þeir voru tilbúnir að
reyna bæta ástandið. Það ligg-
ur klárlega fyrir að við getum
aldrei hreinsað landið af fíkni-
efnum. Bókin á að ýta við fólki
og myndin er spegill af bók-
inni. Tilgangurinn var að veita
almenningi innsýn í þennan
heim sem er ósýnilegur. Oft
er hann þó til staðar við hliðina
á manni án þess að maður geri
sér grein fyrir því. Fíkniefna-
vandinn er mjög alvarlegt
þjóðfélagsmein“, segir Reynir
Traustason höfundur bókar-
innar Skuggabörn. Samnefnd
heimildamynd verður sýnd í
sjónvarpinu 15. nóvember og
samfara henni kemur út geisla-
diskur með fjórum lögum sem
sungin eru af Hildi Völu Ein-
arsdóttur og ónefndum dóp-
sala í Amsterdam.

Úr heimildamyndinni Skuggabörn.
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Sögur af karabíska hafinu heillandi Að hitta stúlku
„Draumaferðalagið væri

að fara í siglingu Karabíska
hafinu og skoða eyjarnar
þar. Ég hef séð myndir frá
þessum stöðum þar sem
ég vann á ferðaskrifstofu
og heyrði þá sögur af fólki
sem hefur farið í siglingar
þangað. Mér fannst þær
mjög heillandi og þetta er
draumur sem mig langar til

að láta að rætast. Það
er ekkert á planinu að
fara á næstu árum en
mig langar til þess ein-
hvern daginn. Jafnvel
þó það verði ekki fyrr
en að ég er orðin gömul
kona,“ sagði Pálfríður
Vilhjálmsdóttir, ferða-
fræðingur á Flateyri.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Jón Hallfreð Engilbertsson, tónlistarfrömuður á Ísafirði

Klassíkskotið rokk, sixtiestónlist og kassagítarmúsík
„Ég hef alltaf verið algjör

alæta á tónlist og finnst þess
vegna ákaflega erfitt að nefna
einhver tíu lög sem standa
upp úr. Eins finnst mér engin
tónlistartegund beinlínis
leiðinleg, þó hún sé að sjálf-
sögðu mismunandi skemmti-
leg. Þá má jafnframt geta
þess að tónlistin þarf ekki
endilega að vera skemmtileg
þó hún sé áhugaverð. Þó ég
nefni eftirfarandi tíu lög í
dag, þá gæti ég eins valið
einhver allt önnur á morgun.
Þau eru meira valin af handa-
hófi í flýti heldur en af kost-
gæfni.“

1. Twist and
Shout – Bítlarnir

Bítlarnir með John Lennon
rámradda í fararbroddi fara á
kostum í þessu lagi. Ég ólst
upp við Bítlana, Stones og
fleiri sixties hljómsveitir, sem
eru inngrónar í mig. Næstum
hvaða sixtieslag sem er gæti
verið samhliða þessu.

2. Lodi – Creedence
Clearwater Revival

Maður komst ekki hjá því
að hrífast af þessum köllum
sem kenndu mér á gítar.

3. Peaceful Easy
Feeling – Eagles

Eagles hef ég alltaf haldið
upp á. Ég nefni þetta lag
vegna þess að það er á fyrstu
plötunni þeirra. Þetta lag

getur líka verið samnefnari fyrir
kassagítarmúsik eins og Amer-
ica, C.S.N&Y og fleiri sem ég
hlustaði mikið á.

4. Wake Me Up When Sept-
ember Ends – Green Day
Ég nefni þetta til að koma

með eitthvað nýlegt. Það mætti
eins vera eitthvað með Audio-
slave, Coldplay, Keane, Travis
o.fl.

5. Old and Wise
– Alan Parsons Project
Þetta er einstaklega gott lag

með þeim félögum.

6. Vals op.64, no2 – F. Chopin
Dæmi um góða píanótónlist

sem ég hef gaman af að hlusta

á. Beethoven, Grieg o.fl. eru
líka í þessum hópi.

7. Desafinado
–Ýmsir listamenn

Dæmi um Suður-Ameríska
tónlist sem er gaman að spila.

8. Falling in Love With
You – Gary Moore

Gary Moore (Garða-Móri)
var í miklu uppáhaldi hjá mér
meðan hann var í rokkinu.

9. Tarkus – Emerson,
Lake & Palmer

Progressíft klassíkskotið
rokk sem þótti mikið torf til
að byrja með, en vandist ákaf-
lega vel.

10. Can´t Let
You Go – Rainbow

Richie Blackmore úr
Deep Purple var upp á sitt
besta á þessu tímabili.

Jón Hallfreð
Engilbertsson.

Athygli vakin á menn-
ingu Íraks og þjóðinni

Íraskir dagar er bæjarhátíð
sem sett verður á Ísafirði á
föstudag. Áhersla verður lögð
á íraska matargerð og menn-
ingu en meðal þess sem er í
boði má nefna íraskan mat og
upplestur úr íröskum bókum.
Hátíðin hefur vakið athygli og
forvitni bæjarbúa en hver var
kveikjan að því að halda íraska
daga á Ísafirði.

„ Hugmyndin spratt upp
fyrst hjá þeim Smára Karlssyni
og Hálfdáni Bjarka Hálfdáns-
syni“, segir Steingrímur Rúnar
Guðmundsson í undirbúnings-
nefnd íraskra daga.

„ Hátíðin er frekar smá í
sníðum, ekki létt að nálgast
efni frá Írak svo sem tónlist og
fleira. Ég lenti í þessari undir-
búningsnefnd eftir spjall við
Rúnar Óla Karlsson og það
datt út úr mér að ég hefði unnið
með íröskum Kúrda fyrir sunn-
an hjá Símanum. Ég setti mig
í samband við hann, en hann
bjó í Írak fyrir 30 árum, en gat
lítið aðstoðað okkur. Hann
virðist vera búinn að klippa á
öll tengsl við sitt land, sem er
skiljanlegt miðað við frásögn
hans af því hvernig hann náði
að flýja til Svíþjóðar og svo til

Danmerkur.
Í dag skiljum við vel að

aðrir sæki í að halda danska
daga eða færeyska daga.
Greinilega auðveldara við-
fangsefni. En við viljum reyna
þetta og Internetið hefur
hjálpað okkur við að nálgast
ýmislegt tengt hátíðinni.

– Af hverju íraskir dagar
frekar en frá öðrum löndum?

„Flest bæjarfélög halda
svona svipaðar hátíðir, írskir
dagar, danskir dagar og fær-
eyskir dagar svo eitthvað sé
nefnt. Það voru bara flest lönd
frátekin þannig að Írak varð
fyrir valinu. Enda Írak mikið
í umræðunni. Við vildum því
vekja athygli á menningu og
þjóð Íraks.“

Annars hefur fólk sýnt
mjög mikinn áhuga á þessari
hátíð, hún hefur fengið ótrú-
lega góð viðbrögð.

– Er stefnan að gera þessa
hátíð að árlegri hátíð?

„Hvort þetta verði árleg
hátíð á eftir að koma í ljós.
Það fer eftir þátttöku. Ef illa
fer þá er bara spurning um að
prófa eitthvað annað. Þá er
bara að kíkja á landakortið
og sjá hvað er laust.

Setningarathöfn á föstudag
kl. 17. Um kvöldið verður ír-
askt þema á Langa Manga og
einnig í Faktorshúsinu í Hæsta-
kaupstað. Á laugardagskvöld-
inu verður boðið upp á mat og
menningu. Íraskur matur, tón-
list og ljóð en Eiríkur Norðdahl
hefur setið sveittur og þýtt írösk
ljóð. Á laugardagskvöld verður
matarveisla og menning í há-
vegum höfð í Edinborgarhús-
inu.“

– Hafið þið sem vinnið að
hátíðinni alltaf haft áhuga á
íraskri menningu eða varð eitt-
hvað sérstakt sem olli því að
þið fenguð áhuga á henni?

„Ég held að enginn af okkur
hafi haft einhvern sérstakan
áhuga á íraskri menningu áður
en við byrjuðum á þessum
undirbúningi. Okkur fannst
bara upplagt að taka Írak fyrir.
Fólk hló svolítið fyrst og hélt
að við værum að gera grín. En

þetta er alls ekkert grín. Við
höfum samt rekist á nokkra
veggi í efnisöflun. Vona að
við höfum ekki móðgað neina
Íraka í þessum undirbúningi“,
segir Steingrímur Rúnar Guð-
mundsson, sem á sæti í undir-
búningsnefnd Íraska daga.

Miðapantanir eru í síma
456 5444 og áhugasömum er
bent á að kynna sér viðburðina
á síðu Veturnátta www.isa
fjordur.is/vn

Steingrímur Rúnar Guðmundsson.

Hansína
ráðin þjálfari
Hansína Gunnarsdóttir
hefur verið ráðin þjálfari
meistaraflokks kvenna hjá
Boltafélagi Ísafjarðar.
Hansína æfði sjálf með BÍ
um árabil á uppvaxtarárum
sínum á Ísafirði. Hún hefur
einnig æft með meistara-
flokki HK/Víkings síðustu
fjögur ár auk þess sem
hún var aðstoðarþjálfari
um stund hjá félaginu.
„Starfið leggst vel í mig. Ef
það verður nægur mann-
skapur og stelpurnar til-
búnar að leggja á sig það
sem þarf verður þetta
mjög gaman“, segir Han-
sína.

Mikið fjör í
skólanum
Kirkjuskólastarf Ísafjarðar-
kirkju er nú hafið af fullum
krafti en það fer fram á
hverjum miðvikudegi kl.
16:30 í safnaðarheimilinu.
„Það hefur verið mikill og
jafn vöxtur á starfinu. Það
byrjaði rólega en er mjög
að taka við sér. Mikið er
sungið, skrafað, litað og
það er mikið fjör um leið
og börnin fá góðan og
uppbyggilegan boðskap“,
segir sr. Skúli Ólafsson
sóknarprestur á Ísafirði.
Kirkjuskólinn er ætlaður
fyrir eldri börn í leikskólum
og í yngri bekkjum grunn-
skóla. Allir eru velkomnir
og vill sr. Skúli hvetja sem
flesta til að koma og eiga
góða stund í Ísafjarðar-
kirkju.

Veitingastaðurinn Fern-
ando´s opnar á Ísafirði á
morgun, fimmtudag. Stað-
urinn verður til húsa á mót-
um Norðurvegar og Hafn-
arstrætis þar sem Pizza
´67 var áður til húsa. Sig-
urður Páll Ólafsson rekstr-
arstjóri Fernando´s segir
að á matseðlinum verði
aðallega skyndibitar, ýmsir
ítalskir pastaréttir og fleira
í þeim dúr. „Það er búið að
gera ýmsar lagfæringar á
húsnæðinu og að mestu
leyti búið að ráða starfs-
fólk. Við erum rosalega
spenntir og hlökkum mikið til“.

Fernandos opn-
ar á morgun

Á Uppsölum í Selárdal í Arnarfirði bjuggu foreldrar bræðranna Sigurðar, Gísla og
Gests Gíslasona. Vegna ólíkra stjórnmálaskoðana ræddu þeir bræður ekki mikið sam-
an. Allir voru þeir einstrengingslegir í pólitík. Sigurður var sjálfstæðismaður, Gísli
krati en Gestur kommi.

Eitt sinn var símamaður í eftirlitsferð með símalínum staddur á Uppsölum að vori til.
Leysingar voru í ánni og stórir jakar á fleygiferð. Talið var að alls ekki væri fært yfir ána
og vöruðu heimamenn gestinn við að reyna slíkt fyrr en daginn eftir.

Símamaðurinn sér nú þó að gangandi maður nálgast ána, dembir sér út í, veður upp
í brjóst og ryður jökunum frá sér. Gengu menn út á tröppur og þóttust kenna að þar færi
Bjarni í Hvestu og væri að líkindum að heimsækja Rögnu unnustu sína, sem þá var á
Skeiði í Selárdal. Enda þótt Bjarni væri hraustmenni þóttu þessar aðfarir glæfralegar.
Stóðu þeir bræður þögulir og horfðu á Bjarna vaða ána.

Enginn vildi mæla fyrstur. Á endanum gat þó Gestur ekki setið á sér og sagði lágt
og eins og við sjálfan sig:

Eitthvað má þetta nú vera gott

45.PM5 6.4.2017, 10:1319



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

www.bb.is – daglegar fréttir á netinuwww.bb.is – daglegar fréttir á netinu

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar vill ekki
selja dráttarbrautina í Suðurtanga

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur hafnað beiðni hafnar-
stjóra um heimild til að selja
dráttarbraut þá sem Skipanaust
hefur á leigu á Suðurtanga.

„Á grundvelli tillagna að
rammaskipulagi fyrir hafnar-
svæðið á Ísafirði samþykkir
bæjarstjórn Ísafjarðar að selja
ekki dráttarbrautina á Suður-
tanga“, segir í fundargerð bæj-
arstjórnar. Gert er ráð fyrir því
í drögum að rammaskipulagi
að svæðið þar sem dráttar-
brautina er að finna verði í
framtíðinni notað undir íbúða-
byggð. Taldi hafnarstjóri óeðli-

legt að Ísafjarðarhöfn kæmi
að rekstri dráttarbrautar, og
sagði ástæðulaust að höfnin
ætti eignir sem hún hefur engar
tekjur af. Þá sagðist hann telja
að rekstri dráttarbrautarinnar
væri betur komið í höndum
einkaaðila. Skipanaust hefur
haft umrædda dráttarbraut á
leigu síðastliðin ár, en samn-
ingur Skipanausts við Ísafjarð-
arhöfn rennur út nú um ára-
mótin.

Marzellíus Sveinbjörnsson
brást fljótt við þegar fréttist af
ósk hafnarstjóra og sagði í
samtali við blaðið að hann

teldi dráttarbrautina í svo lé-
legu ásigkomulagi að hún væri
nær óseljanleg, og vísaði auk
þess til áðurnefndra draga að
rammaskipulagi. „Mér leikur
forvitni á að vita hvort bærinn
ætli svo að selja slippinn fyrir
slikk núna til þess eins að geta
keypt hann aftur fyrir stórfé
að nokkrum árum liðnum?“,
sagði Marzellíus þegar rætt var
við hann fyrir viku.

Guðmundur M. Kristjáns-
son hafnarstjóri vísaði því á
bug að drög að rammaskipu-
lagi væru aðalatriði í málinu
og sagði þau einungis tillögur

að svo komnu máli. „Við erum
ekki að sjá þessar tillögur ryðj-
ast til framkvæmdar á morgun,
þetta er framtíðarsýn til ára-
tuga. En ef bærinn vill tryggja
sér þetta land vegna fram-
kvæmda í framtíðinni þá er
honum fullheimilt að festa
kaup á landinu eins og öllum
öðrum“, sagði Guðmundur. Þá
bætti hann við að Ísafjarðar-
höfn væri fyrst og síðast að
reyna að ná fjárfestingu sinni
til baka, og sagði höfnina hafa
tekið lán upp á 16 milljónir til
kaupanna á sínum tíma.

– eirikur@bb.is Dráttarbrautin á Suðurtanga verður áfram í eigu Ísafjarðarhafnar.

Skóflustunga tekin að nýju versl-
unar- og íbúðarhúsnæði á Ísafirði

Skóflustunga var tekin að
nýju verslunar- og íbúðarhús-
næði að Hafnarstræti 19-21 á
Ísafirði á laugardag. Það var
Sigurjón Kr. Sigurjónsson,
einn eigenda væntanlegs húss,
sem tók skóflustunguna með
gröfu í eigu og undir tilsögn
Úlfars Önundarsonar. Mættir
voru fulltrúar eigenda, arkitekt
og tveir bæjarfulltrúar.

Það eru þrenn hjón sem
standa að byggingu þessa húss,
sem verður liðlega 1.200 fer-
metrar með verslunum á neðri
hæð og fjórum íbúðum á efri
hæð. Húsbyggjendur munu
sjálfir nýta þrjár íbúðir, og
selja þá fjórðu, en verktakinn,
Ágúst og Flosi, sér um að selja
verslunarhúsnæðið á neðri
hæð. Að sögn Sigurjóns Kr.

Sigurjónssonar er ekki með
öllu víst hvenær húsið verður
tilbúið til notkunar en vonir
standa til að það verði seinni
hluta næsta árs.

Arkitektarnir Hugrún Þor-
steinsdóttir og Jón Grétar
Magnússon í Reykjavík sjá um
hönnun hússins. Að bygging-
unni standa Sigurjón Kr. Sig-
urjónsson, Svanlaug Guðna-
dóttir, Sigríður Sigurjónsdótt-
ir, Steingrímur Einarsson,
Víðir Ólafsson og Erla Jóns-
dóttir.            – eirikur@bb.is Sigurjón Kr. Sigurjónsson tók fyrstu skóflustunguna. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Bæjarráð Ísafjarðarbæj-
ar hefur samþykkt að segja
upp verksamningi við
Gámaþjónustu Vestfjarða
um sorphirðu í Ísafjarðar-
bæ og verður verkið boðið
út. Þann 31. maí árið 2000
var skrifað undir samning-
inn til fimm ára og er gert
ráð fyrir framlengingu á
honum um eitt ár í senn
hafi honum ekki verið sagt
upp með sex mánaða fyrir-
vara.

Í bréfi til bæjarráðs
spurði bæjartæknifræðing-
ur hvort segja eigi upp
samningnum fyrir 1. des-
ember eða framlengja hann
um ár. Eins og áður segir
var hið fyrra ákveðið og
verður verkið því boðið út
að nýju.  – halfdan@bb.is

Sorphirða
boðin út að

nýju hjá Ísa-
fjarðarbæ
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