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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
vill að sveitarfélög hafi vald
til að leyfa lögheimilisskrán-
ingu í frístundabyggð, en eins
og greint hefur verið frá hefur
félagsmálaráðherra hefur mælt
fyrir frumvarpi á Alþingi um
breytingu á lögum um lög-
heimili og skipulags- og bygg-
ingarlögum. Á fundi bæjar-
stjórnar fyrir stuttu var eftir-
farandi tillaga bæjarfulltrúans
Jónu Benediktsdóttur sam-

þykkt með 5 atkvæðum gegn
fjórum:

„Með því lagafrumvarpi
sem nú er til umfjöllunar hjá
Alþingi eru yfirráð sveitarfé-
laga yfir byggð, sem þau hafa
skipulagt í landi sínu verulega
takmörkuð. Undirrituð telur
að betra hefði verið að heimila
sveitarfélögum að leyfa fasta
búsetu og skráningu lögheim-
ilis í húsnæði sem byggt er á
svæði sem skipulagt er sem

frístundabyggð, en jafnframt
að breyta lögum þannig að
íbúar á slíkum svæðum nytu
minni þjónustu en aðrir íbúar
viðkomandi sveitarfélags.
Með því væri sveitarfélögum
í sjálfsvald sett hvort þau vilja
heimila slíkt í sínu sveitarfé-
lagi og þá með hvaða skilyrð-
um. Slíkt gerði væntanlega
kröfur á sveitarfélög um að
þau skilgreindu hvaða þjón-
usta verði í boði fyrir þá íbúa

sem óska eftir að skrá lög-
heimili í frístundabyggð.

Óskað er eftir því að bæjar-
stjórn geri athugasemdir við
frumvarpsdrögin eins og þau
eru í dag og reyni að fá þeim
breytt þannig að þau takmarki
ekki yfirráð sveitarfélaga yfir
landi, sem er í þeirra forsjá,
meira en nú er.“

Eins og greint hefur verið
frá fluttu tveir íbúar á Ísafirði
nýlega lögheimili sitt innan

Ísafjarðarbæjar, frá Ísafirði til
Dýrafjarðar, en við nánari
athugun kom í ljós að híbýlin
í Dýrafirði teljast samkvæmt
fasteignamati sumarbústaður.
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar sam-
þykkti flutninginn eftir að hafa
fengið umsögn frá bæjarlög-
manni, þar sem m.a. kom fram
Ísafjarðarbæ væri ekki heimilt
að synja framkominni beiðni
um skráningu lögheimilis í
sumarbústað. – thelma@bb.is

Vilja ekki takmarka yfirráð sveit-
arfélaga yfir landi í þeirra forsjá

Miklar framkvæmdir hafa staðið yfir við Ásgeirsbakka á Ísafirði á undanförnum misserum. Verið er að fjarlægja gömul stálþil sem hafa staðið sína
plikt síðan 1955 og ný að koma í þeirra stað. Að sögn Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra ganga framkvæmdirnar mjög vel og ekkert sem
bendir til annars en verkinu verði lokið 15. desember á fyrirhuguðum verkskilum. Kostnaður við þennan fyrsta hluta af seinni áfanga er áætlaður
58 milljónir og koma peningar til verksins alfarið úr vasa Hafnarsjóðs. Hlutverk Ásgeirsbakka breytist ekki við framkvæmdirnar en hann mun áfram
gegna hlutverki löndunar- og útskipunarhafnar.                                                                                                                                            – annska@bb.is

Ásgeirsbakki á Ísafirði endurnýjaður
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1986 var tveimur hvalbátum sökkt við
Ægisgarð í Reykjavíkurhöfn. Líklegt var talið að sendimenn
hvalfriðunarsamtakanna Sea Shepherd hefðu verið þar að
verki en það sannaðist aldrei.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
9. nóvember 2006 – 315. dagur ársins9. nóvember 2006 – 315. dagur ársins9. nóvember 2006 – 315. dagur ársins9. nóvember 2006 – 315. dagur ársins9. nóvember 2006 – 315. dagur ársins

Engar merkingar um breytta akstursstefnuEngar merkingar um breytta akstursstefnuEngar merkingar um breytta akstursstefnuEngar merkingar um breytta akstursstefnuEngar merkingar um breytta akstursstefnu
Í síðasta tölublaði Bæjarins besta birtist auglýsing þess efnis að breytt aksturs-

stefna væri fyrirhuguð á Eyrinni á Ísafirði. Nákvæmalega fela breytingarnar í sér
að Eyrargata lokast við gatnamót Sólgötu og Fjarðarstrætis og verður hún botn-
langi í austur frá gatnamótum við Þumlungsgötu. Einnig verður Fjarðarstræti frá

Mánagötu að Sólgötu einstefna til vesturs. Breytingarnar áttu að taka í gildi á
mánudag. Þegar að var gáð í hádeginu þann dag voru engar merkingar komnar

upp sem gerður fólki grein fyrir að þessar breytingar hefðu átt sér stað.

Ofurölvi
ungmenni

Á föstudagskvöld fékk
lögreglan á Ísafirði til-
kynningu um að ökumað-
ur hefði ekið fram á fimm
ölvuð ungmenni á bak við
fiskvinnsluhús á Ísafirði,
þar sem tvö þeirra, piltur
og stúlka, væru ofurölvi
og óviðræðuhæf.

Þegar lögreglan kom á
staðinn var búið að setja
teppi utan um þau, enda
bæði blaut og köld. Ölv-
unarástand þeirra var mjög
slæmt enda höfðu þau
drukkið heila flösku af
sterku áfengi og aldur
þeirra ekki nema 14 og 15
ár.

Forráðamenn barnanna
komu á staðinn og fór
drengurinn heim í fylgd
foreldra sinna en stúlkan
var flutt með sjúkrabifreið
á Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði þar sem hún var
yfir nótt.

Faldi sig
til fjalla
Um miðjan dag á laug-

ardag fékk lögreglan á
Ísafirði tilkynningu um
mann á mótorkrosshjóli
sem æki mjög hratt og
ógætilega um reiðstíga,
fjörur og hesthúsahverfið
í Engidal.

Er lögreglan kom á
staðinn flúði ökumaður-
inn til fjalla og faldi sig
þar lengi dags. Lögreglan
hafði ekki yfir að ráða far-
artækjum til að veita
manninum eftirför en
mikið af upplýsingum
bárust til lögreglu um hver
hefði þar verið á ferðinni.

Eru þar nefndir flestir
þeirra sem eiga slík hjól í
bæjarfélaginu. Er því ljóst
að umræddur „krossari“
er búinn að stimpla flesta
eigendur slíkra hjóla sem
lögbrjóta, eins og segir í
frétt frá lögreglunni.

Bjórflösku
hent í glugga

Aðfaranótt sunnudags
fékk lögreglan á Ísafirði
tilkynningu um að bjór-
flösku hefði verið kastað
inn um glugga á íbúðar-
húsi við Fjarðarstræti á
Ísafirði, þar sem í var tvö-
fallt gler.

Að sögn lögreglunnar
telst það heppni að enginn
varð fyrir flöskunni.

Á fimmta tug myndlistar-
unnenda voru við opnun sýn-
ingu á verkum listakonunnar
Marsibil Kristjánsdóttur á
kaffihúsinu á Langa Manga á
Ísafirði á laugardag. „Þetta
gekk mjög vel og fólk dvaldi
lengi við“, segir Marsibil. Að-
spurð hvort ákveðið þema sé
yfir sýningunni segir hún svo
ekki vera. „Það er bara penni

og pappír og fjölbreytileikinn
fyrir öllu.“

Þetta er níunda einkasýning
myndlistarkonunnaren hún
hefur sýnt verk sín á Ísafirði,
Bíldudal, Þingeyri, í Reykja-
vík og Kaupmannahöfn. Um
er að ræða aðra sýningu
Marsibil á Langa Manga en
svo skemmtilega vill til að
hún stofnaði kaffihúsið í mars

2003 ásamt manni sínum Elf-
ari Loga Hannessyni en fyrir
rúmu ári tóku nýir eigendur
við. Marsibil hefur síðan getað
einbeitt sér meira að listinni
en hún kennir einnig grunn-
skólabörnum myndlist.

Sýningin mun standa fram
mánuðinn en hún tekur við af
sýningu Alain Jean Garrabé.

– thelma@bb.is

Fjölbreytileikinn fyrir
öllu á sýningu Marsibil

Suðureyri undirbýr þátttöku í Fjord Fishing
Sjóstangaveiðafyrirtækið

Fjord Fishing hefur óskað eftir
því að byggð verði upp að-
staða fyrir sjóstangaveiðibáta
sem fyrirhugað er að verði í
útleigu á Suðureyri næsta
sumar. Hafnarstjórn tók vel í
erindið á fundi sínum á dög-
unum og fól hafnarstjóra að
gera kostnaðaráætlun, sem
vísa skal til fjárhagsáætlunar-
gerðar. Við það tækifæri benti
hafnarstjóri á að framlag frá
Hafnarbótasjóði, sem eyrna-

merkt er til aðstöðusköpunar
smábáta á Suðureyri, er enn
ónotað.

Fyrirtækið Fjord Fishing
ehf. var stofnað á Ísafirði í
sumar en að því standa sveitar-
félögin Tálknafjörður, Vestur-
byggð, Bolungarvík og Súða-
víkurhreppur, og fyrirtækin
Angelreisen og Iceland Pro
Travel. Markmiðið er að þróa
þjónustu og vöru sem hefur
sérstöðu á markaðnum, bæði
á Íslandi og í Evrópu, sem

mun draga að mikinn fjölda
ferðamanna.

Unnið verður að því á næstu
fimm árum að byggja upp
þjónustueiningar í fleiri sveit-
arfélögum á svæðinu sem
standast allar kröfur viðskipta-
vinanna. Skilyrði fyrir því að
verkefnið gangi upp er meðal
annars að sveitarfélög á Vest-
fjörðum sameinist um að
byggja upp samhæfðar ein-
ingar á svæðinu.

– thelma@bb.is Suðureyri.

Lýður Árnason læknir og
listamaður á Flateyri og tón-
listarmaðurinn Mugison oft
kenndur við Ísafjörð er til-
nefndir til Edduverðlaunanna.
Lýður er ásamt félögum sín-
um tilnefndur fyrir heimildar-
mynd sína Skuggabörn, þar
sem greint er frá lífi ungmenna

sem lent hafa í klóm fíkniefna.
Framleiðandi myndarinnar er
kvikmyndafyrirtækið Í einni
sæng. Leikstjórn er í höndum
Lýðs og Jóakims Reynissonar
og handrit eftir þá Lýð og Þór-
hall Gunnarsson.

Örn Elías Guðmundsson
öðru nafni Mugison er til-

nefndur í flokknum „Hljóð og
tónlist“ en hann er tilnefndur
fyrir tónlist í myndum Baltas-
ars Kormáks A little trip to
Heaven og Mýrinni. Hægt er
að greiða þeim listamönnum
sem fólk vill sjá komast á
verðlaunapall atkvæði inn á
visir.is.         – annska@bb.is

Lýður Árnason og Mugison til-
nefndir til Edduverðlaunanna

Gott atvinnuástand
Atvinnuástand á Vest-

fjörðum er mjög gott um
þessar mundir að sögn Guð-
rúnar Stellu Gissurardóttur,
forstöðumanns Svæðisvinnu-
miðlunar Vestfjarða.

„Atvinnuleysi er í minni
kantinum og það er skortur
á vinnuafli út um allt land.
Það geta verið margar ástæð-
ur fyrir því og má þar nefna

að héðan hefur verið brott-
flutningur og þar af leiðandi
vantar vinnuafl til að koma í
stað þess sem hverfur. At-
vinnuástandið út um allt
land er mjög gott og þrátt
fyrir að þenslan hafi ekki
verið hjá okkur vantar samt
mikið vinnu-afl.“

35 manns eru skráðir at-
vinnulausir í fjórðungnum.

Grjótgarður
við Pollgötu

lagfærður
Starfsmenn Vegagerðar-
innar unnu að því á dög-

unum að lagfæra grjót-
garðinn við Pollgötu á Ísa-
firði. Hann var hættur að
sinna hlutverki sínu sem

skyldi þar sem sjór átti
það til að flæða upp á veg
og taka með sér alls kyns
rusl sem hann svo skyldi

eftir þar. Starfsmennirnir
sögðu þetta vera hluta af

almennu viðhaldi og þetta
væri eitthvað sem alltaf

þyrfti að gera annað veifið.
Í háflóðum að undanförnu

hefur sjávarhæð verið
mikil, en veðrið ekki verið
það slæmt að það hafi náð

að valda neinum usla. Vinna við grjótgarðinn hefur gengið vel.

Marsibil við opnun sýningarinnar á laugardag.
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Ísafjarðarbær greiðir hæst
gjöld lögaðila á Vestfjörðum,
eða 76,3 milljónir króna, sam-
kvæmt upplýsingum frá Skatt-
stjóranum í Vestfjarðaum-
dæmi. Næst þar á eftir kemur
Hraðfrystihúsið Gunnvör með
49,8 milljónir króna. Þá kemur
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarð-
arbæ með 28,2 milljónir
króna. Fjórðu hæstu gjöldin
greiðir Jakob Valgeir ehf. í

Bolungarvík, sem greiðir 26,2
milljónir króna en þar af eru
18,4 milljónir í tekjuskatt og
7,8 milljónir króna í trygg-
ingagjald.

Fiskvinnslan Kambur hf.
greiðir 25,9 milljónir króna,
og þar af eru 1,6 milljónir í
tekjuskatt og 24,4 milljónir
króna í tryggingagjald. Orku-
bú Vestfjarða er í sjötta sæti
og greiðir 20 milljónir króna,

en þar af eru 333 þúsund í
tekjuskatt. Bakkavík hf. í Bol-
ungarvík greiðir 14,2 milljónir
króna, og KNH ehf. á Ísafirði
greiðir 14,1 milljón, en þar af
eru 824 þúsund í iðnaðarmála-
gjald og 13,2 milljónir í trygg-
ingagjald. Hér til hliðar má
sjá lista yfir þá 20 lögaðila
sem hæst gjöld greiða og
hversu mikið þeir greiða sam-
tals.               – eirikur@bb.is

  Fyrirtæki Samtals gjöld
  1. Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, Ísafirði kr. 74.630.074.-
  2. Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., Hnífsdalsbryggju kr. 49.837.588.-
  3. Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ kr. 28.207.792.-
  4. Jakob Valgeir ehf., Grundarstíg 5, Bolungarvík kr. 26.151.719.-
  5. Fiskvinnslan Kambur ehf., Flateyri kr. 25.922.518.-
  6. Orkubú Vestfjarða, Stakkanesi 1, Ísafirði kr. 20.006.508.-
  7. Bakkavík hf., Hafnargötu 80-96, Bolungarvík kr. 14.252.403.-
  8. KNH ehf., Grænagarði, Ísafirði kr. 14.069.101.-
 9. Bolungarvíkurkaupstaður kr. 13.553.958.-
10. Fiskvinnslan Íslandssaga hf., Suðureyri kr. 13.263.363.-

Ísafjarðarbær greiðir hæst gjöld lögaðila

Atvinna
Samkaup hf., og Húsfélagið Neisti aug-

lýsa eftir starfsmanni í ræstingar í Samkaup
Úrval og sameign húsfélagsins á 1. hæð.

Upplýsingar veitir verslunarstjóri í versl-
uninni eða í síma 456 5460.

Afmælisveisla Sigurvonar lukkaðist velAfmælisveisla Sigurvonar lukkaðist velAfmælisveisla Sigurvonar lukkaðist velAfmælisveisla Sigurvonar lukkaðist velAfmælisveisla Sigurvonar lukkaðist vel
Krabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum hélt upp á 5
ára afmæli sitt á laugardaginn með afmælisfundi á Hótel Ísafirði. Gesta-

fyrirlesari í afmælisveislunni var Sigurður Björnsson yfirlæknir lyflækninga
við Landspítala – háskólasjúkrahús og formaður stjórnar KÍ. Hann flutti
erindið „Stiklur um krabbamein.“ Auður H Ólafsdóttir flutti ávarp f.h.

félagsins og Guðrún Jónsdóttir söng við undirleik Margrétar Gunnars-
dóttur. Sparisjóður Vestfirðinga bauð upp á kaffi og tertur á fundinum.

„Þetta er búið að vera fínt í
haust, enda mikil sala. Annars
gerum við ráð fyrir því að það
hægist aðeins á yfir hávetur-
inn, það vill oft vera þannig,“
segir Guðmundur Óli Trygg-
vason, hjá Fasteignasölu Vest-
fjarða, aðspurður um fast-
eignamarkaðinn á norðan-
verðum Vestfjörðum. Guð-

mundur Óli segir fasteigna-
verð hafi jafnt og þétt verið að
hækka frá því að bankarnir
hófu fyrst lánveitingar til fast-
eignakaupa og vextir lækkuðu
og segir hann hækkunina hér
vestra hafa verið stöðuga.
Guðmundur Óli segir það hins
vegar fara eftir staðsetningu
og ásigkomulagi eigna hversu

mikið þær hafi hækkað.
Þegar að Guðmundur Óli

var inntur eftir því hvers konar
eignir væru að seljast best
sagði hann að einbýlishús og
góðar 3-4 herbergja íbúðir
seldust yfirleitt alltaf vel.
„Núna vantar okkur algjörlega
3ja herbergja íbúðir á skrá, en
þær hafa verið að seljast mjög

vel að undanförnu. Fasteigna-
sala Vestfjarða er meðal þeirra
fyrirtækja sem flytja inn í ný-
bygginguna við Hafnarstræti
þegar að hún verður tilbúin.
„Við flytjum vonandi inn eftir
áramót . Annars erum við ekk-
ert að stressa okkur á þessu,“
sagði Guðmundur Óli.

– annska@bb.is

Enn hækkar fasteignaverðið

Á síðasta degi október mánaðar komu skipverjar á Halldóri Sigurðssyni ÍS-14 með fyrstu hrefnuna að landi sem
veiddist eftir að hvalveiðar í atvinnuskyni voru leyfðar að nýju. Konráð Eggertsson, skipstjóri sagði í samtali við blaðið
að vel hefði gengið að landa hrefnunni sem var nokkuð stór. Um áframhaldandi veiðar sagði Konráð. „Við klárum að
vinna þetta dýr og sjáum hvað setur í framhaldinu,“ sagði Konráð þegar hann var inntur eftir því hvort frekari veiðar
tækju við. „Þetta er leiðinda árstíð til að vera á veiðum, mikið myrkur og kuldi, við ætlum líka að sjá hvernig gengur
að selja kjötið áður en lengra verður haldið.“                                                                                               – annska@bb.is

Fyrsta hrefnan komin á land
Konráð Eggertsson og félagar ísa hrefnuna.
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Klárað fyrir sjómannadag
Þetta er gríðarlega mikil

framkvæmd því það þarf að
koma fyrir lyftu, nýju stiga-
húsi og fleiru. Bara salernis-
aðstaðan er alveg kapítuli út
af fyrir sig.“

– Það verða sem sé ekki
bara plastkamrar eins og á Al-
drei fór ég suður?

J.S.: „Nei, nú er það liðin
tíð! Ég óttast nú reyndar líka
að Aldrei fór ég suður verði
að hvíla sig á húsinu, allavega
í vetur. Það verða það miklar
framkvæmdir í húsinu.

Staðan í dag er þannig að
við höfum fengið sex valda
verktaka til að bjóða í þetta
verk, og frestur til þess rennur
út 7. nóvember.“

– Hvað er áætlað að fram-
kvæmdin kosti?

G.J.H.: „Tilboð verða opn-
uð 7. nóvember og þá kemur
það í ljós. Hugmynd okkar er
sú að þetta verði boðið út með
þeim hætti að við skiljum að
menningarhúsastarfsemina og
veitingahúsið. Við tökum það
fé sem við fáum frá ríki og bæ
og höldum því innan hins
hefðbundna menningarhúss.
Hvað varðar veitingahúsið þá
erum við með óskir um að í
stað þess að við greiðum pen-
ing fyrir breytingar þar, þá
getum við boðið það þannig
út að það fáist afhent til fimm-
tán ára til frírra afnota í skipt-
um fyrir að rýmið verði gert
upp. Þannig borgum við fram-
kvæmdirnar við veitingahúsið
með fimmtán ára leigusamn-
ingi. Þar með erum við að
komast undan því að þurfa að
taka af þeim peningum sem
við fáum til menningarhússins
til að setja í veitingahúsið. Við
viljum hafa það alveg aðskil-
ið.“

Vilja efla almenntVilja efla almenntVilja efla almenntVilja efla almenntVilja efla almennt
félagastarf í húsinufélagastarf í húsinufélagastarf í húsinufélagastarf í húsinufélagastarf í húsinu

– Verður Slúnkaríki flutt í
Edinborgarhúsið?

J.S.: „Það er ekki alveg ljóst
hvort að Vesturferðir nýti
rýmið inn að ganginum norð-
anmegin, en annars verður það
notað undir sýningaraðstöðu
Slúnkaríkis. Þetta er næstum
alveg sama stærð af rými og
Slúnkaríki er í núna.

Upphaflegu markmiðin eru
að tengja kúltúrlífið við ferða-
þjónustuna, og við höldum í
það. Listaskóli Rögnvaldar
Ólafssonar verður áfram með
starfsemi í húsinu og sú starf-
semi á örugglega eftir að auk-
ast allverulega þegar allir salir
hússins eru komnir í gagnið.

Miklar framkvæmdir standa
fyrir dyrum í Edinborgarhús-
inu á Ísafirði. Nýlega var
gerður menningarhúsasamn-
ingur við Ísafjarðarbæ þar sem
húsinu eru tryggðar 70 millj-
ónir til framkvæmda, og kem-
ur féð til greiðslu á næstu 10
árum. Edinborg er mikið hús
að vexti, u.þ.b. 2.000 m² í allt,
á þremur hæðum. Húsið var
reist árið 1907 eftir teikningu
Rögnvaldar Ólafssonar, sem
nefndur hefur verið fyrsti ís-
lenski arkítektinn. Að því er
fram kemur í kynningarbækl-
ingi hússins var framtíðarsýn
þeirra sem fóru af stað með
það verkefni að byggja upp
húsið sú að hýsa undir einu
þaki sem flesta þætti menning-
ar, auk þess sem horft var til
þess að þar yrði miðstöð fyrir
ferðafólk sem fengi tækifæri
til að koma í nána snertingu
við menningu svæðisins.

Í tilefni af fyrirhuguðum
framkvæmdum hóaði Bæjar-
ins besta í tvo af aðstandend-
um hússins, þá Gísla Jón
Hjaltason og Jón Sigurpáls-
son, til að fræðast frekar um
framtíð þessa merkilega menn-
ingarstarfs. „Þessi samningur
gefur okkur tækifæri til þess
að sjá fyrir endann á fram-
kvæmdunum“, segir Jón. „Nú
höfum við örugga framtíð til
þess að framkvæma. Að vísu
þurfum við að fara í lántökur,
það er óhjákvæmilegt, en við
sjáum fram fyrir okkur. Sem
við gerðum ekki áður.“

FjölnotasalurFjölnotasalurFjölnotasalurFjölnotasalurFjölnotasalur
og veitingahúsog veitingahúsog veitingahúsog veitingahúsog veitingahús

– Hvað er fyrst á dagskrá?
J.S.:„Nú, að klára húsið!

Það er stefnt að því að húsið
verði vígt næsta sjómannadag,
3. júní. Lunga og hjarta húss-
ins er fjölnotasalurinn, með
búningaaðstöðu, leikmuna-
geymslu og minni hliðarsal.
Svo tengist salurinn væntan-
legu veitingahúsi sem verður
í horninu sunnanmegin. Jarð-
hæð hússins á að geta verið
vel rúmt um 350 manns við
borð.“

G.J.H.: „Á þessu svæði
verður hægt að hafa samkom-
ur af ýmsu tagi, árshátíðir og
annað slíkt.“

J.S.: „Svo er náttúrulega
leikhús inni í þessu líka. Þetta
er mikill ágætis salur undir
leikhússtarfsemi. Hversu marg-
ir komast inn fer auðvitað eftir
stærð sviðsins, en það verður
ekki byggt svið inn í rýmið
heldur verður sviðið færan-
legt.

Edinborgarhúsið

Þá verður skólinn um allt hús.
Skólinn er orðinn svo um-
fangsmikill. Þá vonum við
líka að leiklistarstarfið marg-
faldist við breytingarnar.

G.J.H.: „Hugmyndir okkar
um almenna félagsstarfsemi
ganga líka út á að bjóða fleiri
aðilum að taka þátt. Á þriðju
hæðinni er rými sem almenn
félagasamtök, fleiri en þau
sem nú eru aðilar að húsinu,
geta fengið aðstöðu til síns
starfs. Það er von okkar að
þarna geti orðið sameiginlegur
vettvangur fyrir mörg félaga-
samtök. Þetta myndi svo auð-
vitað skapa meira líf og
stemmningu í kringum félags-
starfið, og svo kemur veitinga-
húsið þarna með inn í þetta.“

– Hvað er þetta mikið rými
á þriðju hæðinni?

J.S.: „Þetta er 141 fermetri,
þannig að það gæti bæði verið
kennsluaðstaða þarna og fund-
araðstaða.“

– Er þetta rými eitthvað nýtt
núna?

G.J.H: „Nei, og þetta er ekki
heldur inni í útboðinu. En það
er lítill aukakostnaður við að
laga þetta, og það borgar sig
að gera það núna.“

– Nú er gert ráð fyrir leik-
húsi í húsinu, og Litli leik-
klúbburinn einn af aðstand-

endum þess. Hvernig sjáið þið
fyrir ykkur leikhússtarfið í
húsinu?

J.S.: „Auðvitað hefur það
bitnað svolítið á starfsemi LL
að hafa ekki fasta aðstöðu
undir sýningar sínar, en hún
er hér komin. Svo fáum við
nú þegar töluvert af fyrir-
spurnum frá öðrum leikfélög-
um um að fá að sýna hérna,
svo það má gera ráð fyrir því
að það verði vinsælt hjá öðrum
leikhópum, utan bæjarfélags-
ins, að koma hingað með sýn-
ingar sínar. Fyrir leikfélög,
bæði á höfuðborgarsvæðinu
og annars staðar, sem vilja
fara með sýningar sínar á far-
aldsfót þá er þetta náttúrulega
salur sem er tilbúinn, og vel
tækjavæddur. Við fengum
gjöf frá Glitni fyrir skemmstu,
þá tók tæknimaður LL, Svein-
björn Björnsson, saman lista
og fór í innkaupaleiðangur.
Það er allt saman komið á
svæðið og býður þess bara að
verða sett upp. Vonandi verð-
ur þó nokkuð líf í þessu. Við
komum til með að sækja um
frekari styrki til að þetta hús
verði eins tæknivætt eins og
kostur er. Það leikhúsfólk sem
ég hef rætt við, sem þekkir til
hússins, er mjög impónerað
af þessu, húsið þykir mjög

sjarmerandi. Það minnir kann-
ski á Iðnó, eða álíka.“

Hamagangur –Hamagangur –Hamagangur –Hamagangur –Hamagangur –
og húllumhæ!og húllumhæ!og húllumhæ!og húllumhæ!og húllumhæ!

– Þið ætlið að ráða fram-
kvæmdastjóra fyrir húsið,
hvenær eigið þið von á því að
það gerist?

J.S.: „Það gerist bara von-
andi fljótlega upp úr áramót-
um. Það á eftir að auglýsa það
starf. Framkvæmdastjórinn
þarf svo að sjá um að safna fé
fyrir launum sínum með rekst-
ri hússins.

Húsið er mjög skemmtilegt
að því leyti að það er hægt að
skipta því upp í svo misjafnar
og misstórar einingar, og því
hentar það fyrir svo margvís-
leg tækifæri, hvort sem það
eru móttökur eða alls konar
samkomur. Það er hægt að
halda risastórar veislur, milli-
stórar og litlar. Þá er húsið allt
í sama stíl, svona gömlum
pakkhúsastíl. Þetta er ekki
hannað sem eitthvað voðalega
„fínt“ hús. Við viljum að það
haldi í sinn grófleika, í þennan
gamla sjarma. Við erum ekk-
ert að eltast við það þó það
séu einhverjar klæðningar
óbættar eða svoleiðis. En þetta
verður auðvitað hreint og

fínt.“
– Útboðsfrestur rennur út

7. nóvember, en hvenær er
gert ráð fyrir að framkvæmdir
hefjist?

G.J.H.: „Í raun er það verk-
takinn sem ræður því, en húsið
þarf að vera til fyrir Sjómanna-
daginn. Hann hefur þá tæpa
sjö mánuði til að klára þetta.“

– Verður þetta ekki svolítill
hamagangur?

J.S.: „Jú, það er líklegt. Það
er að vísu mjög mikið búið að
gera nú þegar. Sjálfsagt gerum
við okkur ekki alveg grein
fyrir því hvað þetta er stórt að
umfangi, verklega, en við
höfðum samráð við okkar ráð-
gjafa og þeir töldu þetta alveg
framkvæmanlegt á 6-7 mán-
uðum. Okkur finnst svolítið
atriði að hafa opnunina á
Sjómannadaginn því þetta er
þannig hús, fiskvinnsluhús, og
tengist þessari höfuðatvinnu-
grein okkar hér. Okkur þykir
rétt að heiðra sjómenn með
þessum viðburði. Það er ekki
síður ánægjulegt að á þessum
tímamótum verður húsið 100
ára.“

– Verður mikið húllumhæ?
J.S.: „Já, það er vonandi

við getum þá gert okkur
allverulegan dagamun. Skárra
væri það nú! “

Jón Sigurpálsson og Gísli Jón Hjaltason.
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Við hljótum
að mótmæla

Á þessum degi fyrir 60 árum

Það var glatt á hjalla í Landsbankanum á Ísafirði.

120 ára afmæli Landsbank-
ans fagnað með leiksýningu

Landsbanki Íslands fagnar
120 ára afmæli í ár og af því
tilefni var blásið til afmælis-
fagnaðar í útibúi bankans á
Ísafirði í síðustu viku. „Fögn-
uðurinn gekk vel og ég held
að allir hafi skemmt sér vel.
Þetta tókst vel í alla staði og
var mjög skemmtilegt“, segir
Ingiríður Á. Karlsdóttir, úti-
bússtjóri Landsbankans á Ísa-
firði. Farandleikhús Lands-
bankans sýndi verkið „Brot
úr sögu banka“, sem er leik-
dagskrá í léttum dúr þar sem
rakin er saga Landsbankans,
árin 1886-2006, í tónum og
tali.

Leikhópurinn er á ferð um
landið og sýnir eina sýningu í
hverju útibúi bankans. Hand-
ritshöfundur er Felix Bergs-
son og Valur Freyr Einarsson
er leikstjóri. Leikarar eru
Björgvin Franz Gíslason,
Jakob Þór Einarsson og Krist-
jana Skúladóttir. Valdimar
Kristjónsson stjórnar lifandi
tónlist. Fígúran Sproti skemmti
börnunum að sögusýninu lok-

inni og fengu öll börn lítinn
Sprota til að taka heim með
sér.

Landsbankinn varð 120 ára
1. júlí en þann dag árið 1886
var bankinn opnaður í Bakara-

brekku sem síðar var nefnd
eftir bankanum og heitir í dag
Bankastræti. „Upphaflegt hlut-
verk Landsbankans var að
auka peningaviðskipti lands-
manna og efla atvinnuvegina.

Í 120 ár hefur bankinn staðið
vörð um þetta markmið“, segir
á vef bankans. Afmælisins
verður minnst með ýmsum
hætti allt árið.

– thelma@bb.is

Farandsýningin „Brot úr sögu banka“ vakti lukku meðal viðskiptavina Landsbankans.„Tillagan um skömmtun áfengis var til umræðu í sameinuðu
Alþingi í gær. Fyrri flm. Halldór Ásgrímsson fylgdi tillögunni
úr hlaði, en því næst tók til máls Pjetur Magnússon, fjármála-
ráðherra. Í upphafi ræðu sinnar gat ráðherra þess að áfeng-
ismálin hefðu verið vandamál alla tíð frá því að bannlögin
voru sett 1915. Væri sérstaklega tvö atriði, sem erfið væri við-
fengs: Í fyrsta lagi væri hin mikla áfengisneysla stórt fjárhags-
mál fyrir þjóðina í heild og hin aukna neysla hin síðari ár væri
því að kenna að þjóðin hefur rýmri fjárráð og lætur því meira
eftir sér í þessum efni, sem öðrum.

Öllu alvarlegra væri hinn þátturinn, að fleiri og færri menn
yrðu áfenginu að bráð árlega. Gerðar hefðu verið nokkrar til-
raunir að lækna þessa ofdrykkjumenn, en þær tilraunir hefðu
farið í handaskilum. En nú væri í undirbúningi að koma þess-
ari starfsemi á að nýju.

Áfengisskömmtunin
reyndist mjög illa

Þótt eftir því sé munað annað veifið að börnin sem erfa eiga
landið séu framtíðin og að mennt sé máttur þá eykst umhyggjan
fyrir erfingjunum til muna eftir því sem nær dregur kosningum
til Alþingis hverju sinni. Svona er þetta nú bara eins og í svo
mörgu öðru.

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, reit nýverið
grein á bb.is.: ,,Nýtt upphaf á sunnanverðum Vestfjörðum“.
Eftir að hafa bent á nauðsyn menntunar í samfélagi sem
stöðugt krefst meiri sérþekkingar víkur ráðherrann að nýjasta
dæmi stjórnvalda til að auðvelda aðgengi ungmenna á suður-
fjörðum Vestfjarða að menntun, opnun framhaldsskóladeildar
í Vestur Barðastrandasýslu í tengslum við Fjölbrautarskóla
Snæfellinga, Grundarfirði. Deildin verður staðsett á Patreks-
firði. Ráðherrann kveður þetta hreina byltingu.

Það er vissulega gleðilegt að unglingar á sunnanverðum
Vestfjörðum eigi loks kost á framhaldsskólanámi á Patreksfirði.
Það er mikill léttir fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra. Von-
andi verður byltingarskrefið þar ekki stigið til baka líkt og
reyndin virðist nú með Menntaskólann á Ísafirði. Annað árið
í röð fara framlög á fjárlögum Alþingis til skólans minnkandi.
Á fjárlögum ársins 2007 er gert ráð fyrir 4,1% minna framlagi
til skólans en var á fjárlögum síðasta árs. Frá 2005 nemur
lækkunin 11%. Við upphaf síðasta skólaárs voru skráðir nem-
endur MÍ 322. Viðmið menntamálaráðuneytisins var þá 42
nemendum færra. Í ár stunda 320 nemendur nám eða sami
fjöldi og á síðasta skólaári. Þrátt fyrir þessar staðreyndir situr
ráðuneytið við sinn keyp og heldur áfram að draga úr framlög-
um til Menntaskólans. Skref fyrir skref er þrengt að starfsem-
inni. Hvað liggur að baki?

Hugmyndin um Ísafjörð sem þekkingarsvæði og byggða-
kjarna hefur verið stjórnmálamönnum töm á tungu í heimsókn-
um þeirra vestur. Og ekki hefur skort undirskriftirnar. Háskóla-
setri hefur verið komið á laggirnar og ekki fyrir það tekið að
fullgildur háskóli líti dagsins ljós er fram líða stundir. Varla
fellur það að framtíðarsýninni um Ísafjörð sem byggðakjarna
og skólabæ að draga árlega úr getu Menntaskólans til að sinna
hlutverki sínu. Ávinningurinn á sunnanverðum Vestfjörðum
réttlætir ekki bakslagið við Menntaskólann á Ísafirði; skóla
sem hefur verið í stöðugri sókn undanfarin ár. Látum við þetta
ganga þegjandi og hljóðalaust yfir okkur? Hvað segja þingmenn
Vestfirðinga? Hver eru viðbrögð sveitarstjórna á Vestfjörðum?

Menntaskólinn á Ísafirði var settur í 37. sinn í haust. Marg-
sinnis hefur verið rifjað upp hversu hart var barist á móti því
að Vestfirðingar fengju menntaskóla. Í baráttunni fyrir háskóla
höfum við mætt sömu þröngsýninni. Vísasti vegurinn til að
hefta framgang háskólamálsins er að draga máttinn úr Mennta-
skólanum.

Við hljótum að mótmæla!                                               s.h.

Ritstjórnargrein

Súðavíkurhreppur opnar nýja heimasíðuSúðavíkurhreppur opnar nýja heimasíðuSúðavíkurhreppur opnar nýja heimasíðuSúðavíkurhreppur opnar nýja heimasíðuSúðavíkurhreppur opnar nýja heimasíðu
Súðavíkurhreppur hefur opnað nýja heimasíðu en hún leysir af hólmi eldri heimasíðu hreppsins sem hafði gengt
hlutverkinu í tæp fjögur ár. Á nýju heimasíðunni er myndum gefið mun meira vægi en áður. Á forsíðu má til
dæmis finna tvö myndahólf þarf sem annarsvegar flettast myndir úr bæjarlífinu undir fyrirsögninni „Lífið.“
Hinsvegar er myndakassi sem ber heitið „Húsin“ og flettast þar myndir af húsunum í bænum. „Sveitarstjórinn
bloggar“ er nýr liður, en þar er hugmyndin að íbúar og aðrir geti fylgst betur með því hverju er verið að vinna í
hverju sinni, segir í tilkynningu frá Súðavíkurhreppi.Ýtarlegri upplýsingar er nú að finna um samfélagið. Allt sem
tilheyrir stjórnsýslunni er nú á einum stað og ýtarlegri upplýsingar er að finna um ferðaþjónustuna.
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STAKKUR SKRIFAR

Prófkjör, konur og kostnaður
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.

Alþingi Íslendinga setur lög og til þess er kosið samkvæmt stjórnarskrá.
Það skal gerast ekki sjaldnar en á fjögurra ára fresti. Listakosningar eru lög-
skipað fyrirkomulag og með einhverjum hætti verður að velja á framboðslista.
Frá 1845 er Alþingi var endurreist sem ráðgjafarþing voru þingmenn kosnir
úr einmenningskjördæmum. Hver sá er uppfyllti skilyrði til að bjóða sig
fram gat gert það. Tími einmennings kjördæma leið undir lok árið 1959. Þá
rann upp skeið framboðslista, sem við þekkjum vel. Notaðar hafa verið
ýmsar leiðir til að setja saman framboðslista. Framan af stilltu flokkar og
samtök um framboð upp á lista eins og kallað er. Svo hafa þau reynt margs
konar prófkjör.

Prófkjör eins og þekkjast í dag, en þau hefur einkum Sjálfstæðisflokkur
notað, eru oft gagnrýnd. Þau eru sögð kosta of mikið, einkennast af skrumi
og átökum og hafa í för með sér heiftúðug átök. Vissulega er sum gagnrýnin
réttmæt. En þá má ekki gleyma því, að prófkjör gefur nýju fólki tækifæri til
að komast í framboð á eigin forsendum. Oft þarf þó fólk þarf að sanna sig
vettvangi stjórnmálaflokks sem það vill bjóða sig fram fyrir. Sjálfstæðisflokk-
ur hefur vafalítið mesta reynslu af prófkjöri og hefur bæði notað opið próf-
kjör, skilyrt við skriflegar stuðningsyfirlýsingu kjósanda og þá aðferð að
eingöngu skráðum félögum sé heimilt að kjósa, velja frambjóðendur og

raða þeim í sæti. Einnig gilda reglur um það hve mikillar þáttöku sé krafist
til að prófkjörið teljist bindandi og ekki verði vikið frá niðurstöðu.

Þá kemur að einni helstu gagnrýni á prófkjör. Hún er sú að jafnrétti kynja
sé ekki tryggt með þessum hætti. Það er rétt. Hafið er yfir allan vafa sé kjós-
endum sýnt það traust að velja frambjóðendur, ber að fara eftir því. Það
segir hins vegar ekkert til um það hver sé besta aðferðin. Samfylkingin er
að horfast í augu við þá staðreynd að ekki er unnt að handstýra niðurstöðu
prófkjörs og ein þeingkvenna hennar er fallin út af Alþingi að óbreyttu.
Formaður Samfylkingar hefur lengi gagnrýnt hlut kvenna á framboðslistum
Sjálfstæðiflokks. Nú blasir veruleikinn við. Hvers vegna er hlutur kvenna
rýrari? Ef til vill er það vegna þess að konur þurfa að hugsa eins og karlar
til að komast í gegnum prófkjörsslag, en gera það ekki. Hvaða aðferðir nota
karlar sem konur nota ekki? Er það kostnaðurinn sem heldur konum frá
slagnum eða er það eitthvað annað?

Kostnaður kann að vera konum torleystara viðfangsefni en körlum. Er
tengslanet kvenna ekki inn í hópa þeirra sem geta ráðstafað fé? Hver sem
svörin kunna að vera er ljóst að konum er brýnt að setjast niður og huga sitt
ráð rækilega og læra á prófkjör og baráttuna sem dugar til árangurs. Svo
einfalt er það.

Gámaþjónusta Vestfjarða
hefur fengið pressu fyrir end-
urvinnanlegt sorp. Vonir
standa til að hægt verði að
taka hana í notkun upp úr ára-
mótum en verið er að breyta
starfsstöð Gámaþjónustunnar
að Kirkjubóli 3 til að endur-
vinnsla megi fara þar fram.

Þeir hlutir sem koma til með
að vera endurnýttir eru til að
mynda fernur undan mjólkur-
vörum og allir brúsar. Að sögn
Ragnars Ágústs Kristinssonar
hjá Gámaþjónustunni er von-
ast til þess að íþróttafélögin
gætu tekið að sér það verkefni
að fara á heimili á svæðinu til

að safna saman endurvinnan-
legu sorpi, fyrir viðvikið fá
þau svo greitt skilagjald úr
Úrvinnslusjóði, sem ætti að
auka tekjur félaganna. Úr-
vinnslusjóður er sjóður sem
greitt er í til dæmis þegar að
Mjólkursamlögin kaupa um-
búðir utan um vörur sínar.

Samkvæmt Ragnari kemur
þessi þjónusta til með að
standa til boða á öllum þeim
stöðum sem Gámaþjónusta
Vestfjarða sinnir. „Þessi þjón-
usta verður líka aðgengileg
fyrirtækjum og verður þá sá
háttur á að annaðhvort koma
þau til með að skila endur-

vinnanlegu sorpi til okkar eða
að við sækjum til þeirra end-
urvinnanlega sorpið eins og
annað sorp.“

Úrvinnslusjóður greiðir
ekki fyrir dagblöð en engu að
síður verður hægt að koma
þeim í endurvinnslu líka. End-
urvinnslan gerir það væntan-

lega að verkum að álag minnk-
ar í sorpbrennslustöðinni Funa
á Ísafirði, en hugmyndin er að
sækja sorp á fleiri staði til að
halda vinnslu þar í fullum
gangi. Ragnar bindur vonir
við að endurvinnslan komi til
með að skapa 1-2 stöðugildi
hjá Gámaþjónustu Vestfjarða.

Gámaþjónusta Vestfjarða fer út í endurvinnslu

Efra Norðurtangahús-
inu breytt í íbúðarhús

Fyrirhugað er að breyta
Sundstræti 45 í íbúðarhús-
næði, en þar var áður til húsa
Hraðfrystihúsið Norðurtanga
á Ísafirði og síðan beituverk-
smiðjan Aðlöðun. Um er að
ræða 10 íbúðir og er ætlunin
íbúðirnar verði seldar í fok-
heldu ástandi. „Við erum núna
að kanna jarðveginn um hvort
fólk hafi áhuga að kaupa íbúð-
ir svo snemma á byggingar-
stiginu og framhaldið mun
ráðast af viðbrögðunum. Ef
fólk hefur áhuga verður þessu
keyrt í framkvæmd en ég er
ekki viss með framhaldið ef
enginn áhugi verður fyrir
hendi“, segir Sveinbjörn Jóns-
son, eigandi hússins.

Íbúðirnar verða allt frá 133
til 197 fermetrar, 3 til 4 her-
bergja. Þá verða tvær þakíbúð-
ir á efstu hæð veglegum hring-
svölum en þar þykir útsýnið
afar gott. Sameign verður klár-
uð að fullu við afhendingu

sem og húsið að utan. Þá hefur
verður frystigeymsla hússins
rifin. „Helsta ástæðan fyrir því
að frystiklefinn verður rifinn
er útsýni frá húsinu á móti en
einnig væri hægt að nýta
plássið fyrir bílastæði“, segir

Sveinbjörn.
Aðspurður hvort það sé ekki

vandkvæðum bundið að gera
íbúðarhúsnæði úr frystihúsi
segir Sveinbjörn svo ekki
vera. „Þetta er gott rými og á
góðum stað í bænum. Ég get

ekki séð neitt því til fyrirstöðu
ef að frystihúsin eru traust og
þetta tiltekna hús er vel byggt.
Ég vona bara að fólk hafi það
mikla trú á byggðarlaginu að
það hafi áhuga á að kaupa
svona stórar íbúðir.“

Efra Norðurtangahúsinu verður breytt í íbúðarhúsnæði ef nægur áhugi er fyrir hendi.

Önnur skáldsaga Ei-
ríks Norðdahl gefin út

Önnur skáldsaga ísfirska
skáldsins og rithöfundarins
Eiríks Arnar Norðdahl kom
út á fimmtudag. Hún ber
heitið Eitur fyrir byrjendur
og fjallar á næman hátt um
samlíf ungs fólks. „Halldór
og Herdís búa saman en hafa
ekki kysst svo vitað sé. Þegar
Herdís færir inn á heimilið
varhugaverða pottaplöntu og
kynjafræðinemann Högna
tapar Halldór hæfileikanum
til að fara úr húsi en fær því
meiri áhuga á byrlun eiturs“,
segir í fréttatilkynningu.

Eiríkur Örn hefur áður
gefið út skáldsöguna Hug-
sjónadrusluna og fjölda
ljóðabóka og þýðinga. Það
er jaðarútgáfan Nýhil sem
gefur Eitur fyrir byrjendur
út, eins og fyrri verk hans
og er hún þriðja bókin frá
útgáfunni sem kemur út fyrir
þessi jól.

Þrátt fyrir bókin sé ekki
komin út hefur hún nú þegar
hlotið góða dóma en tónlist-
armaðurinn Örn Elías Guð-
mundsson sem betur er

þekktur sem Mugison hefur
látið eftirfarandi orð falla
um söguna. „Maður getur
alltaf verið viss um að allt
iðar af lífi í kringum Eirík
… hver fruma laumar á
ljóði, hver limur á sögu.
Þessi saga kemur frá hjart-
anu.“          – thelma@bb.is

Eiríkur Örn Norðdahl,
skáld og rothöfundur

hefur gefið út sína aðra
skáldsögu.

Símaverið semur við Bræðurna OrmssonSímaverið semur við Bræðurna OrmssonSímaverið semur við Bræðurna OrmssonSímaverið semur við Bræðurna OrmssonSímaverið semur við Bræðurna Ormsson
Símaverið ehf., á Ísafirði hefur gert samning við Bræðurna Ormsson ehf., um símsvörun fyrir
allar verslanir þeirra á höfuðborgarsvæðinu þar sem starfa rúmlega 50 manns. Símaverið hóf
símsvörun fyrir þessi fyrirtæki 1. nóvember og hefur allt gengið samkvæmt óskum. „Það hefur
verið mikill vöxtur hjá Símaverinu upp á síðkastið, bæði í símsvörun, sérverkefnum og í út-
hringiverkefnum. Samfara því höfum við þurft að fjölga starfsfólki og nú eru 8 starfsmenn í 7,5
stöðugildum hjá Símaverinu. Við horfum björtum augum á framtíðina og sjáum fyrir okkur
spennandi tíma framundan“, segir Hannes Hrafn Haraldsson, framkvæmdastjóri Símaversins.
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PÓLSKUKENNARI
Auglýst er eftir einstaklingi til að kenna
pólsku við Grunnskólann á Flateyri
(6 tíma á viku) og á Ísafirði (4-6 tíma
á viku). Viðkomandi einstaklingur
gæti einnig þurft að aðstoða við sam-
skipti við heimili pólskra nemenda
og þarf því helst að geta talað íslensku
eða ensku.
Umsóknum skal skilað inn á Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæj-
ar, Hafnarstræti 1 (4.hæð) fyrir 15.
nóvember.

Ogloszenie
Poszukujemy osoby polskojezycznej
do nauczania jezyka polskiego w
Szkole Podstawowej na Flateyri (6
godz, w tygodniu), oraz w Isafjördur
(4-6 godz. w tygodniu). Wymagana
znajomosc jezyka islandzkiego, lub
angielskiego.
Zainteresowanych prosimy o skla-
danie podan w Biurze Oswiaty i Wyc-
howania w Isafjördur, Hafnarstræti 1
(4 pietro) do 15 listopada.

RÆSTING Á SÓLBORG
Leikskólinn Sólborg auglýsir lausa
stöðu við ræstingar á leikskólanum.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björk
Jóhannsdóttir, leikskólakennari í síma
456 3185, netf: solborg@isafjordur.is

Í bréfi sem Ísafjarðarbæ
hefur borist frá Eignarhalds-
félagi Brunabótafélags Ís-
lands kemur fram að líklegt
sé að útgreiddur ágóðahlutur
sveitarfélaga verði ekki eins
hár og verið hefur undanfarin
ár, en eins og kunnugt er voru
alls greiddar út 450 milljónir
til sveitarfélaganna á landinu

fyrir skemmstu og komu 21,7
milljónir í hlut Ísafjarðarbæj-
ar. Undanfarin þrjú ár hefur
ágóðahluturinn verið hár
„enda hafa aðstæður á fjár-
magnsmarkaði verið félaginu
sérstaklega hagstæðar“, eins
og segir í bréfinu.

„Um þessar mundir er verið
að vinna að endurskoðaðri

fjárfestingastefnu EBÍ og
liggur það fyrir að ólíklegt sé
að hægt verði á næstu árum
að greiða út slíkar upphæðir í
ágóðahlut til aðildarsveitarfé-
laganna. Líklegt er að mörkuð
verði sú stefna að greiða út
ákveðna lágmarksupphæð en
ef aðstæður á markaði verði
hagstæðar þá verði greiddur

út viðbótarágóðahlutur.“
Í bréfinu, sem sent er í tilefni

af því að sveitarfélögin eru að
vinna að fjárhagsáætlanagerð
vegna ársins 2007, kemur
fram að líklegt þyki að ágóða-
hlutagreiðslan næstu árin
verði ekki hærri enn u.þ.b.
200-300 milljónir.

– eirikur@bb.is

Ágóðahlutagreiðsla EBÍ lækkar
 Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Laugi ehf., kaupir Bílaverkstæði Ísafjarðar
Fyrirtækið Laugi ehf., sem

er í eigu Sigurlaugs Baldurs-
sonar, bifreiðarstjóra á Ísa-
firði, hefur fest kaup á Bíla-
verkstæði Ísafjarðar sem mun
í framhaldinu skipta um nafn
og kallast Bílaverkstæði Sig-
urlaugs Baldurssonar. Fyrir-
tækið keypti Sigurlaugur af
Guðna Geir Jóhannessyni,
sem keypti verkstæðið í byrj-
un árs 2004 af þeim Halldóri
Halldórssyni og Jóhanni Pétri
Ragnarssyni, sem þá höfðu
rekið verkstæðið um árabil.
Að sögn Sigurlaugs er mein-
ingin að þjónusta verkstæðis-
ins verði með óbreyttu sniði,
að minnsta kosti til að byrja
með, og enn verði stundaðar
þjónustuviðgerðir fyrir sömu
bílaumboð og verið hefur.

„Það er reyndar meiningin
að opna smurstöð“, segir Sig-

urlaugur. „Það hefur verið
hægt að koma með bíla í smur-
þjónustu, en þá bara í gegnum
tímapantanir. Við viljum vera
með hraðari þjónustu.“ Að-
spurður segir Sigurlaugur ekki
ljóst hvenær smurstöðvarhlut-
inn getur opnað, en það verði
þó fljótlega. „Við verðum
ennþá með sama verkstjórann,
Stefán Símonarson, sem hefur
áratugareynsul í bílaviðgerð-
um“, bætir Sigurlaugur við.

Halldór Halldórsson, bíla-
áhugamaður á Ísafirði og
fyrrum eigandi Bílaverkstæð-
is Ísafjarðar um árabil, í félagi
við Jóhann Pétur Ragnarsson,
var fyrsti kúnni Bílaverkstæð-
is Sigurlaugs Baldurssonar, og
voru honum færð blóm af til-
efninu. „Okkur þótti við hæfi
að afhenda honum blóm“, seg-
ir Sigurlaugur. – eirikur@bb.is

Sigurlaugur Baldursson ásamt starfsfólki sínu.

Bolungarvík gefur út fréttabréfBolungarvík gefur út fréttabréfBolungarvík gefur út fréttabréfBolungarvík gefur út fréttabréfBolungarvík gefur út fréttabréf
Á dögunum kom út fyrsta tölublað fréttabréfs Bolungarvíkurkaupstaðar.
Fréttabréfið er kallað „Pésinn“ og er dreift í öll hús í Bolungarvík. Gert

er ráð fyrir að Pésinn komi út á 6 vikna fresti fyrst um sinn. Meðal efnis
í fyrsta tölublaðinu eru fréttir úr Ráðhúsinu og viðtal við Helgu Svönu

Ólafsdóttur sem hefur líklega kennt flestum núlifandi Bolvíkingum. Hægt
er að nálgast Pésann á rafrænu formi á heimasíðu Bolungarvíkurkaup-

staðar. Ábyrgðarmaður og ritstjóri er Grímur Atlason, bæjarstjóri.

Halldóri Halldórssyni, fyrrverandi eiganda
verkstæðisins og fyrsta kúnnanum, voru færð blóm.

Guðni Geir Jóhannesson og Sigurlaugur
Baldursson handsala samninginn.
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Hugsjónamaður, ástríðum
Svavar Knútur Kristinsson hefur löngum verið viðriðinn Vestfirði, mætti jafn-

vel kalla hann heiðursvestfirðing – hann hefur tekið firðina í fóstur og þeir hann,
allt frá því hann flutti vestur um skamma hríð árið 1991. Svavar hefur margsinnis
snúið vestur í heimsóknir, meðal annars til þess að spila tónlist, en hann hefur
löngum verið forsprakki hljómsveitarinnar Hraun, sem inniheldur meðal annars
Ísfirðinginn Jón Geir Jóhannsson, en þegar Bæjarins besta ræddi við Jón fyrir
nokkru og spurði hann út í hljómsveitina Hraun sagði hann: „Með svona mann
sem front, eins og Svavar, er voða erfitt að ætla að klúðra þessu. Hann er einfald-
lega alveg ótrúlegur músíkant.“ Þá starfaði Svavar í nokkur ár á Morgunblaðinu,
hann er mikill hugsjóna- og ástríðumaður með skoðanir á öllu milli himins og
jarðar, brennandi náttúruverndarsinni, og hefur nýverið hafið störf hjá Reykja-
víkurborg.

Ætli ég verði ekki helst reið-
ur þegar það er vegið ómak-
lega að fólki, þegar það er
reynt að gera illmenni úr fólki
sem er það alls ekki. Þess
vegna varð ég kannski svona
heitur í Kárahnjúkaumræð-
unni, og ég get líka orðið heit-
ur út í náttúruverndarsinna fyr-
ir ýmislegt sem þeir segja t.d.
um starfsmenn Landsvirkjun-
ar og verkfræðistofa. En ég
varð samt heitari út í þá sem
valdið hafa, maður verður
eðlilega alltaf reiðari út í þá
sem neyta valdsmunar, það er
eiginlega skilgreiningin á of-
beldi. Það er kannski það eina
sem getur gert mig reiðan, það
er ofbeldi. Maður verður reið-
ur út af því að réttlætiskennd
manns er ögrað.“

– Utanaðkomandi aðila sem
hefur lesið Viðhorfspistla þína
í Morgunblaðinu, og bloggið
þitt, virðist sem þessi Kára-
hnjúkaumræða hafi öll orðið
svolítið stór hluti af sálarlífi
þínu.

„Þarna er um að ræða svo
mikla grundvallarspurningu
um það hvernig við gerum
hlutina. Það er hægt að segja
að þetta verkefni hafi verið
framkvæmt með lýðræðisleg-
um hætti, en tekur það virki-
lega aðeins þrjú ár að taka
stærstu ákvarðanir Íslands-
sögunnar? Virkar lýðræðið
þannig? Ef maður skoðar um-
ræðuna fyrir fram þá er alveg
ljóst að það var búið að taka
þessar ákvarðanir og málið
síðan rekið gegnum kerfið
með hnefavaldi. Davíð og
Halldór og þessir karlar sögðu
bara: „Það er búið að ákveða
þetta, hættið að mótmæla.“
Alþingi var ekki búið að sam-
þykkja þetta, vísindamenn
voru varla byrjaðir að rann-
saka. En það var samt búið að
ákveða þetta. Það hefði ekki
skipt nokkru hvað vísinda-
mennirnir hefðu sagt. Það
hefði verið sama þó menn
hefðu fundið nýjan Keops-
pýramída undir Hálslónsstæð-
inu, nei, það var bara búið að
ákveða þetta. Þessir menn
höguðu sér eins og þeir væru
með augnskjól, eins og klyfja-
hestar, og þeim væri ómögu-
legt að sjá nokkuð sem gæti
skelft þá. Stjórnmálamenn
eiga ekki að vera þröngsýnir,
þeir eiga að vera víðsýnir.

Persónulega hefði ég ekki
haft neitt á móti því að setja
eina stíflu þarna og virkja. Ég
hef ekkert á móti virkjunum.

því í tvennt. Ég byrjaði að
semja músík fimmtán ára, eða
þar um bil. Svo tók ég dálitla
pásu í nokkur ár. Ég var kann-
ski svolítið týndur á tímabili,
en þegar ég var 25-26 ára fór
ég aftur að nota músík til að
tjá eitthvað innra með mér.
Ég sem mjög hægt, kannski
bara eitt lag á mánuði eða
sjaldnar. Það finnst mér leiðin-
legt, mig langar að geta gefið
út eina plötu á ári, en ég sé
ekki fram á það vegna þess að
lögin koma svo hægt. Síðan
hef ég kannski ekki heldur
neitt svakalega mikinn tíma,
af því ég er alltaf á þeytingi.
Líklega myndi ég semja meira
ef ég settist niður bara við
það.

En um 26 ára aldurinn fer
ég að semja eins og ég geri
núna, sem er mikið frá hjart-
anu. Þá segi ég nákvæmlega
frá því hvernig mér líður. Ég
held það sé ekkert lag sem ég
hef samið frá árinu 2000 sem
að lýsir ekki hvernig mér líður.
Ég hef reynt að semja popplög
– það var sagt í Fréttablaðinu
um lögin sem ég samdi fyrir
plötu Hildar Völu að ég gæti
framleitt „léttmeti á færi-
bandi“, en þarna var verið að
tala um lög sem lýsa mínu
innsta sálarlífi! Mér fannst það
dálítið húmorískt og kannski
segja eitthvað um mína til-
finningalegu dýpt. Ég get ekki
samið lög um neitt sem skiptir
mig ekki algerlega máli. Ég
get ekki heldur spilað lög sem
ég tengi ekki við, ég er hættur
því.“

Reiðist þegar vegiðReiðist þegar vegiðReiðist þegar vegiðReiðist þegar vegiðReiðist þegar vegið
er ómaklega að fólkier ómaklega að fólkier ómaklega að fólkier ómaklega að fólkier ómaklega að fólki

– Þú ert augljóslega mikill
ástríðumaður...

„Er það? Ég veit það ekki,
ég get ekki borið mig saman
við neitt. Ég þekki ekki hvern-
ig hjörtun í öðrum virka, mitt
er bara eins og það er. Ég er
oft alveg rosalega uppveðrað-
ur yfir heiminum og yfir ein-
hverri tilfinningu sem ég er
með. Ég hugsa það þurfi mjög
sérstakt fólk til að höndla að
vera vinir og fjölskylda og
elskhugar þannig fólks, til-
finningalegra fiðrilda. Þess
vegna þykir mér þeim mun
vænna um vini mína og fjöl-
skyldu, af því ég veit hvað
þau þurfa að þola. Það er hins
vegar ekki eins og ég sé neinn
skaphundur, ég verð eiginlega
aldrei reiður.

– Hvenær byrjar þú að fást
við tónlist?

„Eiginlega bara í móður-
kviði. Ég skynjaði alltaf heim-
inn mjög mikið út frá tónum
og músík. Ég var hræðilegur
tónlistarnemandi, tregur við
að læra nótur. Ég hlustaði bara
á kennarann spila og lærði lög-
in þannig. Ég er rétt að byrja
að læra að lesa nótur núna,
þetta hefur hingað til verið
gert eftir eyranu. Ég hef alla
tíð verið að gera svo margt
annað og hef ekki haft tíma til
að sinna tónlistinni almenni-
lega fyrr en núna. Ég lærði að
spila á gamlan skemmtara –
já, eða gamlan, hann var nú
eiginlega nýr þegar hann var
keyptur. En hann eldist í
minningunni! Á skemmtarann
spilaði maður Mozart og Bach
og það allt saman og endaði á
að pikka upp alls konar lög
eftir eyranu.

Ég ólst mikið til upp í
Skagafirðinum, í dal rétt undir
fljótunum. Þetta voru rosalega
falleg ár. Það var mikil músík
á heimilinu, pabbi og mamma
voru miklir tónlistarunnendur.
Mamma var bítlastelpa og
pabbi hlustaði á mjög sérstaka
tónlist. War of the worlds og
Muppet Show voru alltaf í
miklu uppáhaldi hjá mér.

Ég byrjaði svo að læra á
gítar af því að bróðir minn
gafst upp á sínum. Frænka
okkar gaf bróður mínum gítar
til að læra á, og ég tók hann
þegar hann setti hann til hliðar
ásamt Gítarbók Katrínar.
Næst átti bróðir minn að læra
á ritvél, og gafst upp á því. Þá
varð ég fljótt alger snillingur í
vélritun. Ég tek það sem bróðir
minn setur til hliðar og verð
ágætur í því, en ég get ekki
neitt af því sem hann gerir
vel. Við erum mjög skemmti-
legir með það, við stóri bróðir
minn, að við erum algerar and-
stæður í hæfileikum. Hann er
reyndar mikill tónlistaráhuga-
maður, syngur afar vel, sem
dæmi, en hann hefur aldrei
farið þá leið. Ég hef svo mik-
inn áhuga á vélum og tækni,
en ég hef aldrei farið þá leið. Í
seinni tíð hefur þetta þýtt að
við höfum rosalega gott hvor
af öðrum. Við rifumst náttúru-
lega eins og hundar og kettir
þegar við vorum yngri, og
slógumst eins og bræðra er
von.“

– Hvenær byrjarðu svo að
semja eigin tónlist?

„Það má eiginlega skipta

Blaðamaður Bæjarins besta
boðaði Svavar í spjall á kaffi-
húsinu Langa Manga á Ísa-
firði. Þegar ég mætti á svæðið
sat Svavar við kaffidrykkju
með tveimur félögum sínum,
sem hann átti eftir að spila
með á staðnum um kvöldið.
Ég gerði mig breiðan og dró
Svavar út í horn til að eiga við
hann svolítið spjall undir fjög-
ur augu. Eins og alsiða er var
byrjað á að fræðast um það
hverra manna Svavar er.

„Mamma mín heitir Sigfríð-
ur Ásbjörnsdóttir. Hún er
kennari, ættuð að austan aðal-
lega, m.a. frá Jökuldalnum og
Borgarfirði eystri. Pabbi hét
Kristinn Jónsson, hann var
sjómaður, bóndi og uppfinn-
ingamaður, mikill hugvitskall.
Sú ætt er frá Vestfjörðum og
Skagafirði að miklu leyti.
Samkvæmt Íslendingabók er
svo víst hægt að reka okkur
öll til Ingólfs Arnarssonar og
Egils Skallagrímssonar. Ég er
fæddur, eins og svo margir
aðrir Íslendingar, á Landsspít-
alanum. Eftir það tók við dá-
lítið flökkulíf. Við flökkuðum
á milli Stokkseyrar, Kópa-
vogs, Reykjavíkur og bjugg-
um í Skagafirði í átta góð ár.
Eftir stutta viðkomu í Leirár-
sveit og Akranesi flutti fjöl-
skyldan til Flateyrar með
stoppi á Suðureyri. Á þessum
tíma var ég mikið fyrir sunnan
í skóla, en hélt alltaf mjög
góðum tengslum við Vestfirði
eftir að við fluttum hingað.
Þegar ég kom fyrst vestur
fimmtán ára fann ég rosalega
sterka tilfinningu fyrir því að
hér ætti ég heima. Þó ég eigi
bara fjarskylda ættingja hérna,
þá á ég rosalega mikið af vin-
um hérna. Ég tengi mikið við
hugarfarið hér fyrir vestan og
þannig eignast maður vini,
þegar maður hittir fólk með
svipað hugarfar. Þess vegna á
ég víst marga vini, og fólk
sem mér þykir vænt um, hérna
fyrir vestan.“

– Hvað bjóstu lengi á Flat-
eyri?

„Ég held þetta hafi verið
um fjögur ár, en ég var nátt-
úrulega aðallega þarna á sumr-
in, á jólum og páskum, og
bara þegar ég komst, frá 1991
til 1995. Svo fór ég að koma
oftar eftir því sem frá leið snjó-
flóðinu, það voru nokkur ár
eftir snjóflóðið sem ég átti
mjög erfitt með að koma vest-
ur, en löngunin til að koma
vestur og vera þar varð smám
saman sterkari. Nú langar mig
að klára nokkra hluti frá og
flytja svo bara vestur. Ég er
að vinna að því að geta snúið
aftur til náms, það tekur smá
tíma.“

Eins mannsEins mannsEins mannsEins mannsEins manns
fjölskyldubílar...fjölskyldubílar...fjölskyldubílar...fjölskyldubílar...fjölskyldubílar...

– Hvað ertu menntaður?
„Ég er með BA í heimspeki

með mannfræði sem aukafag,
auk þess sem ég tók kerfis-
fræðipróf í Rafiðnaðarskólan-
um.  Eftir stutt stopp í atvinnu-
lífinu fór ég í meistaranám í
umhverfisfræðum en villtist
inn á Morgunblaðið áður en
ég náði að klára það.

Ég er búinn að vera að færa
mig svolítið yfir í félagsauðs-
fræðin upp á síðkastið. Mér
þykja Vestfirðir alveg til fyrir-
myndar hvað varðar félags-
auð. Ég veit ekki hvort fólk
veit almennt hvað þetta hugtak
þýðir, en félagsauður er þessi
verðmæti sem felast í tengsl-
um manna á millum, vináttu,
samfélagi, sameiginlegum
hagsmunum fólks, félagasam-
tökum, klúbbum, íþróttafélög-
um, kirkjum – þessi tengsl
eru alveg ótrúlega verðmæt
en eru að detta í sundur á
mörgum stöðum í heiminum,
oftar en ekki í borgarsamfé-
lögum nútímans.“

– Hvernig er hægt að tryggja
að félagsauður sé til staðar í
samfélagi?

„Félagsauður krefst vissra
fórna, hann krefst þess að þú
gerir ákveðna hluti ókeypis
fyrir aðra. En þú færð það
margfalt til baka, og samfélag-
ið fær það margfalt til baka.
Það myndast meira traust í
samfélaginu, vinátta og boð-
leiðir styrkjast og tengsl eflast
manna á millum. Ég held að í
einkabílasamfélaginu, þar
sem allir eru bara inni í sínum
kössum, einangrist menn miklu
meira og eru ekki eins tilbúnir
að gera hluti fyrir aðra. Ég
veit bara sjálfur af minni reyn-
slu að fólk sem hjólar og geng-
ur er miklu tilbúnara til að
taka þátt í alls konar hlutum.
Persónulega finnst mér mjög
fyndið þegar fólk kallar einka-
bílinn fjölskyldubílinn í um-
ræðunni um að nauðsynlegt
sé að bæta umferðarmann-
virki. Það eru aldrei fjölskyld-
ur í bílunum á Miklubrautinni,
bara einstaklingar, allir með
sama eymdarsvipinn.“

– Telurðu að mötun mark-
aðarins eigi stóran hlut í þessu?

„Já, það er spurning. Fólk
lætur svolítið tyggja hlutina
ofan í sig. Það er ekki endilega
tilbúið til að hafa fyrir hlutun-
um sjálft. En við sjáum hvað
gerist til dæmis á Flateyri þeg-
ar samkomuhúsið var lagað,
það er frábært dæmi um fé-
lagsauð í verki, þar sem fólk
bara tekur sig saman. Það var
enginn að græða á þessu í
skilningi hinna hefðbundnu
efnahagslegu gæðum sem við
miðum allt út frá dags daglega,
en samt græddu allir á þessu.
Nú hafa þau aðstöðu til að
gera alls konar hluti, halda
námskeið, samkomur – alls
konar félagslíf getur blómstr-
að í skjóli þessa. En nóg um
það, ég er að vinna við þetta
hjá Reykjavíkurborg, og mig
langar að læra þetta frekar.“

Semur hægt, enSemur hægt, enSemur hægt, enSemur hægt, enSemur hægt, en
alltaf frá hjartanualltaf frá hjartanualltaf frá hjartanualltaf frá hjartanualltaf frá hjartanu

„Svo fór ég að koma oftar eftir því sem frá
leið snjóflóðinu. Það voru nokkur ár eftir
snjóflóðið sem ég átti mjög erfitt með að
koma vestur, en löngunin til að koma vestur
og vera þar varð smám saman sterkari.“
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stríðumaður og músíkant

Ég er hins vegar á móti gjör-
nýtingu, eins og Jökulsár-
virkjanir eru. Maður hefur séð
afleiðingar slíkra hluta og þær
eru ógeðfelldar. En ef það
hefði til dæmis átt að nýta
orkuna í vetnisprójekt, þá
hefði ég verið í því sjálfur að
rífa neo-hippana úr tjaldbúð-
unum sjálfur, með handafli.
En að greiða niður þessa orku
til að gefa einhverjum slor-
dónum sem láta slátra mót-
mælendum í þriðja heims
löndum, að gefa þeim orkuna
á silfurfati, senda svo menn út
í betliferðir til þeirra, senda
Finn Ingólfsson með skottið
niðri eins og lítinn rakka til að
betla: „Geriði það, þiggið ork-
una okkar, af því við erum
svo mikið þriðja heims land
að við þurfum á ykkur að
halda“ – þetta var allt svo
aumkunarvert. Þetta var farið
að minna mann á dýrabæinn
hans Orwells með svínin og
hænurnar. Svo er ekki hikað
við að gera lítið úr frumkvæði
og skapandi starfi fólks sem
hefur verið að skapa sér tæki-
færi með sjálfbærri nýtingu
þessara auðlinda, t.d. eins og
sjá má á jökulsánum í Skaga-
firði. Þar á nú að eyðileggja
alla möguleika á flúðasigling-
um á þessum líka frábæru ám
og menn segja „Þið getið bara
flúðasiglt á lóninu...“ Er þetta
brandari?

Núna hækkar raforkuverð
alls staðar á landinu til þess
að Landsvirkjun geti skilað
réttum rekstrartölum, til þess
að þetta líti allt rétt út. Svo
segja þeir eins og einhverjir
vitleysingar: „Það er miklu
dýrara að selja orku til smærri
notenda“ en smærri notendur
greiða líka hærra verð.“

Einn hvalur eðaEinn hvalur eðaEinn hvalur eðaEinn hvalur eðaEinn hvalur eða
200 þúsund hænur200 þúsund hænur200 þúsund hænur200 þúsund hænur200 þúsund hænur
– Nú er mikið rætt um hval-

veiðar, sem nýlega voru leyfð-
ar að nýju, hvað finnst náttúru-
verndarsinnanum um þær?

„Ég er ekki á móti hval-
veiðum en mér finnst þær dá-
lítið kjánalegar í ljósi stöðunn-
ar sem við erum í núna, ef
menn hugsa raunsætt. Fólk
hefur verið að byggja upp nýja
atvinnuvegi í þessu landi í
ljósi nýs raunveruleika, og nú
er bara verið að skipta honum
út. Fólk er búið að setja sig í
skuldir, það hefur farið í fjár-
festingar, í þeirri trú að þetta
sé það sem sé komið til að
vera og svo bara af því einhver
er vinur einhvers þá á að veiða
hval að nýju. Mér finnst allt í
lagi að veiða hvali, þetta er
fínt kjöt, og þetta er fullkom-
lega réttlætanlegt. Einn hvalur
er eins og 200 þúsund hænur,
og hvort er réttlætanlegra að
drepa eina skepnu sem er búin

að vera í hafinu í tíu ár og
líður bara vel – þetta er bara
eins og að veiða hreindýr –
eða 200 þúsund hænur, geyma
þær í búrum í einhverja mán-
uði og svo slátra þeim? Mér
finnst rosaleg hræsni að vera
á móti hvalveiðum á siðferðis-
legum forsendum. Mér finnst
furðulegt að sjá einhverja
andhvalveiðisinna éta kjúkl-
ing, mér er verr við þá en
þessa Landsvirkjunarkalla.
Fólk er svo ömurlega firrt
hvað varðar náttúruna. Mér
finnst þú ekki getað verið nátt-
úruverndarsinni án þess að
skilja að dýr drepa dýr í nátt-
úrunni og við erum engin heil-
ög kýr, við erum engir englar
sem að mega ekki borða önnur
dýr. Auðvitað megum við það,
annars erum við að afneita
okkur sem hluta af náttúrunni.
Hvað kemur næst? Hefur korn
tilfinningar? Mér finnst lykil-
atriði að við sættum okkur
við þetta.

En ég er líka svo mikill
pragmatisti að ég geri mér
grein fyrir því að við erum
ekki að baka okkur neinar sér-
stakar vinsældir. Við erum að
skemma fyrir okkur sjálfum á
öðrum sviðum. Þetta er auð-
vitað svolítil klemma, og ég
skil hana. Það er erfitt að móta
sér afstöðu í svona málum.
Mér finnst íslensk stjórnvöld
oft taka einhverjar svona geð-

þóttaákvarðanir, og svo á bara
að fylgja þeim sama hvað taut-
ar og raular, eins og þetta sé
spurning um sjálfstæði þjóð-
arinnar. Þetta er svo kjánaleg
retórík, afsakaðu mig Einar
Kristinn, mér þykir vænt um
þessa kalla en stundum eru
þeir bara eins og þeir hafi ekki
fengið neitt uppeldi. Ég held
t.d. að hundaát SA-Asíufólks
fari fyrir brjóstið á mörgum
sömu Íslendingunum og
hneykslast á því að fólk sé á
móti hvalveiðum. Þarna er um
tvískinnung að ræða og það
er hræsni sem mér líkar illa.“

– Verandi þetta mikill hug-
sjónamaður í pólitík, smitast
pólitíkin inn í tónlistina?

„Jú, jú, örugglega. Tónlistin
er afskaplega persónuleg, og
pólitíkin er hluti af því. Ég
hef samið lög eins og Ésú
elskar ekki minnihlutahópa til
höfuðs Gunnari í Krossinum,
Mengum Ísland, sem fjallaði
um náttúruverndarumræðuna,
og svo framvegis.

Ég held að stærri spurning
væri hvernig þetta snerti
blaðamennskuna, því ég var
blaðamaður í nokkur ár, og
nú er verið að tala um Ómar
Ragnarsson sé vanhæfur til
að fjalla um umhverfismál.
Þegar ég starfaði á Morgun-
blaðinu var mér fullkomlega
treyst til að taka á svona mál-
um og vera meðvitaður um

mínar skoðanir. Það þarf mað-
ur bara að gera þegar maður
er blaðamaður, og Ómar
þekkir það manna best. Maður
er með skoðun í hjartanu, og
ég held það sé oft betra að hún
sé þekkt, því þá vita allir af
henni og það veitir blaða-
mönnum ákveðið aðhald. Ég
held að þeir fréttamenn standi
verst sem segja aldrei hvað
þeim finnst og halda lesendum
sínum þannig í myrkrinu, og
geta þannig leyft sér að vega
svolítið úr launsátri, meðvitað
eða ómeðvitað. En ef afstaða
manns er þekkt þá neyðist
maður til að skrifa svolítið
agað. Ég hef tekið viðtal við
fólk sem ég var innilega ósam-
mála, en það þurfti aldrei að
gjalda þess. Það var kannski
frekar að fólk sem ég var sam-
mála fengi oftar harðari spurn-
ingar, eða meiri gagnrýni.
Maður beitir sjálfan sig miklu
aðhaldi.

Menn segja að Ómar sé van-
hæfur til að fjalla um umhverf-
ismál vegna þess að hann er
umhverfisverndarsinni. En
það er ekki svo, hann er ein-
mitt hæfur til þess vegna þess
að hann er umhverfisverndar-
sinni, hann þekkir þá báðar
hliðar málsins. Að segja að
menn sem eru umhverfis-
verndarsinnar séu óhæfir til
þess að fjalla um umhverfis-
mál er eins og að segja að

kapítalistar séu óhæfir til að
fjalla um markaðinn, eða tón-
listarmenn um tónlist. Hvern-
ig væri viðskiptablaðið á
Mogganum ef enginn þar
hefði áhuga á peningamálum?
Maður verður að hafa áhuga á
þeim til að geta fjallað um
þau af einhverri ástríðu og
þekkingu. Áhuga fylgir þekk-
ing.

Ég sagði það strax þegar ég
byrjaði á Mogganum að ég
yrði handónýtur viðskipta-
blaðamaður, ég hef engan
áhuga á „markaðinum“ þótt
ég skilji hagfræði. Ég lærði
m.a. umhverfishagfræði í há-
skólanum og hagfræði í menntó,
ég skil alveg út á hvað þetta
gengur. Ég skil til dæmis það
að það að henda 100 milljörð-
um á Austfirði skilur kannski
eftir svona einn milljarð á
svæðinu í uppbyggingu og
varanlegum gróða. Þetta er
eins og reyna að hella í eitt
mjólkurglas úr hundrað lítra
kút, og tæma hann bara ofan í
mjólkurglasið. Auðvitað fyll-
ist glasið, það er ekkert spurn-
ing. En í kringum það myndast
risastór pollur, og sá pollur
fer til spillis, til Alcoa, til
Impregilo, til einhverra banka
í útlöndum – allur þessi pen-
ingur fer. Það eru örfáar krón-
ur sem að haldast í héraði. Í
ofanálag þá munu aðrir vinnu-
staðir loka þegar fólk fer í

„Persónulega finnst mér mjög fyndið þegar fólk
kallar einkabílinn fjölskyldubíl í umræðunni um að
nauðsynlegt sé að bæta umferðarmannvirki. Það
eru aldrei fjölskyldur í bílunum á Miklubrautinni,
bara einstaklinga, allir með sama eymdarvipinn. “
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Rafvirki óskast
í nágrenni Alcoa

Rafmagnsverkstæði Andrésar á Eskifirði
vantar rafvirkja tin hinna ýmsu starfa.

Vissir þú að Álverksmiðjan við Reyðar-
fjörð (Farðarál) er mitt á milli Eskifjarðar
og Reyðarfjarðar?

Vissir þú að Eskifjörður er á milli Norð-
fjarðar og Reyðarfjarðar?

Vissir þú að það er fjögurra mínútna akst-
ur frá Eskifirði inn í álver (Alcoa)?

Veist þú að mestu framkvæmdir Íslands-
sögunnar eru í Fjarðabyggð og nágrenni?

Vissir þú að það er hitaveita á Eskifirði?
Vissir þú að á Eskifirði er ein flottasta

sundlaug á Austurlandi?
Vissir þú að á Eskifirði búa 1100 manns

og fer hratt fjölgandi?
Er ekki kominn tími til að breyta til og flytja

á Eskifjörð?
Góð laun fyrir rétta manninn, árslaun 5 til

6 milljónir króna.
Upplýsingar gefur Andrés í síma 892

8657 eða á netfanginu addie@simnet.is

þessi djobb. Það verður eng-
inn nettó-vöxtur. Aðrir vinnu-
staðir geta ekki keppt við
þennan í launum, og afleið-
ingin er færri vinnustaðir og
einhæfari vinna. Mér þykir
það leitt, en svoleiðis er þetta.
Svona gerðist þetta í Noregi,
og svona hefur þetta gerst víða
í heiminum. Lítil pláss þola
ekki vel risastóra vinnustaði.“

Breytti íbúðinni íBreytti íbúðinni íBreytti íbúðinni íBreytti íbúðinni íBreytti íbúðinni í
hálfgert gistiheimilihálfgert gistiheimilihálfgert gistiheimilihálfgert gistiheimilihálfgert gistiheimili

– En snúum okkur aftur að
tónlistinni...

„Já, þetta er að verða alltof
pólitískt. Ég hef verið að spila
mikið með hljómsveitinni
Hraun, okkar eigin lög. Við
erum að klára fyrstu plötuna
og erum byrjaðir að semja efni
fyrir aðra og þriðju plötuna.
Við höfum gert jólaplötur
reyndar, þar sem við hittumst
í nóvember og spilum uppá-
halds jólalögin okkar og semj-
um jafnvel einhver. Svo fáum
við gesti til að vera með, og
prentum hana í svona 200
eintökum og gefum vinum og
ættingjum í jólagjöf. Það er
mjög skemmtilegt og mikil
stemmning yfir þeirri vinnu.

Meðfram þessu hef ég svo
verið að spila mína eigin tón-
list sem trúbador, þessi sömu
lög og Hraun er að spila nema
bara í einfaldari útgáfum. Það
finnst mér alveg æðislegt. Þá
næ ég oft að þroska lögin á
eigin forsendum, og get próf-

um Evrópu. Ég heimsótti
borgir og hitti fólk og svona.
Ég áttaði mig svo á því hvað
það er verðmætt að bjóða fólk
velkomið, og í rauninni að
skapa samfélag með fólki út-
um allan heim. Þegar ég kom
til baka varð 48 fermetra íbúð-
in mín að hálfgerðu ókeypis
gistiheimili fyrir fólk sem ég
hef kynnst og er á leiðinni til
Íslands, þannig að það er alltaf
einhver í stofunni núna. Það
er ekkert mál að leyfa fólki að
gista, ég á stofu, það er svefn-
sófi í henni. Nú er ég einmitt
að innrétta lítið svefnloft í ris-
inu hjá mér. Maður græðir
svo mikið á þessu, þessu
fylgja svo mikil menningar-
samskipti, hugmyndarennslið
er svo mikið. Ný sýn á hlutina
verður daglegt brauð. Félagi
minn sem er gestur hjá mér
núna, Pete Uhlenbruck, sagði
við mig að hann hefði aldrei
séð fjörð og þá sagði ég við
hann að ég skyldi sýna honum
flottustu firðina og dró hann
með mér hingað vestur til að
spila. Þetta er bara búið að
vera mikið ævintýri.“

– Hvenær er von á Hraun-
plötu?

„Hún er faktískt séð tilbúin,
en hún kemur ekki út fyrr en í
janúar-febrúar. Við viljum
ekki að hún fari í jólaflóðið.
Mig langar ekki að fólk kaupi
þessa plötu handa einhverjum
sem síðan hlustar ekki á hana,
og svo sé henni bara skilað.
Við viljum frekar selja lítið af
henni og þá bara til fólks sem
vill kaupa hana.“

– eirikur@bb.is

að ný lög sem ég er að semja
áður en ég fer með þau í hljóm-
sveitina.

Í sumar lenti ég í reynslu
sem breytti hugarfari mínu
mjög mikið. Þá fór ég í
lestarferð með pínulítinn poka
á bakinu í tvær og hálfa viku

„Ég áttaði mig svo á því hvað það er verð-
mætt að bjóða fólk velkomið, og í rauninni að
skapa samfélag með fólki út um allan heim.
Þegar ég kom til baka varð 48m² íbúðin mín
að hálfgerðu ókeypis gistiheimili.“

Í haust var róið á heimamið
í sölu á pokabeitu frá beitu-
verksmiðjunni Aðlöðun í
Súðavík en beitan hafði aðal-
lega verið seld til Danmerkur
fram að því. Veiðar á beituna
á Íslandsmiðum hafa gengið
vonum framar að sögn Júlíönu
Jónsdóttur framkvæmdastjóra
Aðlöðunar. „Beitan er að virka
mjög vel. Við byrjuðum fram-
leiðslu í september með frá-
bæru hráefni sem hefur gefið
mjög góða raun.“

Beitan hefur verið endur-
bætt að undanförnu og bætt í
hana vítamínum og söltum,
hún er líka með mun meira
geymsluþol en áður. Júlíana
segir að eldri rannsóknir á
beitunni gæfu til kynna að bet-
ur veiddist af ýsu á pokabeit-
una en aðra beitu. Nú sé hins
vegar verið að veiða bæði
þorsk og ýsu í stórum stíl.
Segir hún að Ólafur HF-200
sem notar beituna hafi verið
að fá 6 og hálft tonn meðan

aðrir í kringum hann hefðu
verið að veiða 4 tonn.

„Það þarf að gera vísinda-
rannsóknir áður en við getum
farið að fullyrða slíkt“ segir
Einar Ólafsson útgerðarmaður
sem gerir Ólaf út. Hann segir
samt sem áður að beitan hafi
verið að gefa mjög góða raun.

„Beitan er að koma ljóm-
andi vel út, það fiskast mjög
vel á hana og við erum afar
sáttir.“

– annska@bb.is

Mokveiði á poka-
beituna frá Aðlöðun

Bæjarráð fundar í 500.sinnBæjarráð fundar í 500.sinnBæjarráð fundar í 500.sinnBæjarráð fundar í 500.sinnBæjarráð fundar í 500.sinn
Í síðustu viku var haldinn 500. fundur bæjarráðs Ísafjarðarbæjar frá sam-

einingu árið 1996. Ísafjarðarbær varð formlega til 1. júní 1996 þegar
Ísafjarðarkaupstaður, Suðureyrarhreppur, Mosvallahreppur, Flateyrar-

hreppur, Mýrahreppur og Þingeyrarhreppur sameinuðust í eitt sveitarfélag.
Bæjarráðsmönnunum, þeim Sigurði Péturssyni, Guðna G. Jóhannessyni,
Gísla H. Halldórssyni og Halldór Halldórssyni, bæjarstjóra ásamt Þorleifi
Pálssyni, bæjarritara, var boðið upp á tertu á fundinum af þessu tilefni.

Mikill skortur er á íbúðar-
húsnæði til leigu í Súðavík og
hefur það ástand varað um
nokkurn tíma. Súðavíkur-
hreppur hefur á síðastliðnum
tveimur árum selt 8 íbúðir af
þeim 12 sem eru í eigu Súða-
víkurhrepps, en þær höfðu all-
ar verið í útleigu undanfarin
ár. Til að bæta úr skorti á íbúð-
arhúsnæði stóð Súðavíkur-
hreppur fyrir byggingu tvegg-
ja einbýlishúsa sem voru tekin
í notkun á árinu 2005. Þau
hús voru hugsuð sem leigu-
húsnæði en þegar sá fyrir end-
ann á framkvæmdum komu
kauptilboð í bæði húsin sem
voru síðan seld.

Stofnað hefur verið rekstr-
arfélag, Leigufélag Vestfjarða
sem hafa það að tilgangi að
byggja, kaupa, eiga og leigja
íbúðarhúsnæði. Félaginu hef-
ur verið úthlutað tvær bygg-
ingalóðir við Holtagötu 15 og
Holtagötu 21 í Súðavík þar
sem fyrirhugað er að reisa tvö
130 fermetra einbýlishús. Ef
allt gengur eftir ættu fram-
kvæmdir að hefjast innan tíðar
og ætti því að vera hægt að sjá
fram á frekari fjölgun íbúa í
Súðavík.

Súðvíkingar telja mikilvægt
að sporna gegn þessum vanda
því afar slæmt er ef þar sem
þeir sem áhuga hafa á að flytj-

ast til Súðavíkur geta það ekki
vegna skorts á íbúðarhúsnæði
til leigu. „Það er eðlilegt ferli
að þeir sem flytjast á milli
staða og þekkja ekki vel til á
þeim stað sem flutt er á, að
byrjað er á að leigja sér íbúðar-
húsnæði, máta sig inn í samfé-
lagið í einhvern tíma og í fram-
haldi, ef fólk kann vel við sig
þá kaupi það eða byggi sitt
eigið íbúðarhúsnæði“, segir á
vef Súðavíkurhrepps.

Íbúafjöldi sveitarfélagsins
þann 1. desember 2005 var
240 íbúar og hafði fjölgað um
18 manns í Súðavíkurhreppi
frá 1. desember árið 2001, þ.e.
á fjögurra ára tímabili.

Mikill skortur á hús-
næði til leigu í Súðavík

Súðavík
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Fyrirhugað er að innrétta 10 íbúðir að Sundstræti 45 á Ísafirði.
Hugsunin er að afhenda íbúðirnar snemma á byggingarstiginu og
gefst því fólki tækifæri á að kaupa þær í fokheldu ástandi. Sameign
verður þó kláruð að fullu sem og húsið að utan.

Íbúðirnar verða allt frá 133m² til 197m², 3-4 herbergja.
Tvær skemmtilegar þakíbúðir verða efst á fjórðu hæð með

frábæru útsýni og veglegum hringsvölum.
Þetta er því fyrirtaks tækifæri fyrir framtakssamt fólk.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu okkar sundstraeti45.com.

Einnig er hægt að hafa samband við Sveinbjörn Jónsson í síma
897 2322, netfang: svennij@simnet.is, eða Eyþór Guðmundsson
í síma 861 1411, netfang: eythor.gudmundsson@simnet.is.

Íbúðir
á góðum
stað!

Rekstur Ísafjarðarbæjar: Vonir bundn-
ar við lagabreytingar Jöfnunarsjóðsins

Undirbúningur vegna fjár-
hagsáætlunar Ísafjarðarbæjar
fyrir árið 2007 er hafinn. Unn-
ið er að hugmyndum um hvern-
ig skipulag verður á upplýs-
ingafundum með sviðsstjór-
um og deildarstjórum annars
vegar og bæjarráði hins vegar.
„Búið er að vinna töluverða
undirbúningsvinnu nú þegar
enda nauðsynlegt áður en bæj-
arfulltrúar geta hafist handa“,
segir Halldór Halldórsson á
pistli á heimasíðu sinni. Þar
kemur einnig fram að rekstrar-
staða Ísafjarðarbæjar hafi lengi
verið erfið eins og hjá sam-
bærilegum sveitarfélögum.

Halldór segir ástæðuna ver
þá að sveitarfélagið sé dreift,
það séu margar einingar í rek-
stri og þjónustan sé víðtæk og
fyllilega samanburðarhæf við
það besta sem gerist annars
staðar. „Það hefur margoft
komið fram að sveitarfélög af
sambærilegri stærð og Ísa-

fjarðarbær eru einna erfiðust í
rekstri. Því þarf að breyta
þannig að tekjur aukist og þar
gegnir Jöfnunarsjóður sveitar-
félaga lykilhlutverki. Nú er
verið að vinna endurskoðun á
lögum sjóðsins og bundnar
vonir við að þar verði sérstakt
tillit tekið til sveitarfélaga sem
eru hvað þyngst í rekstri.

„Hinn valkosturinn sem að
sjálfsögðu er alltaf til skoð-
unar og verður skoðaður sér-
staklega núna er lækkun út-
gjalda. Það hefur verið stefna
meirihluta Ísafjarðarbæjar og
um það hefur ríkt sátt til þessa,
að mikilvægt sé að viðhalda
góðri þjónustu og háu þjón-
ustustigi“, segir Halldór.

Á næstu vikum mun koma í
ljós hverjar áætlaðar tekjur
Ísafjarðarbæjar verða á árinu
2007 og hver áætluð gjöld
verða. „Við vitum að ýmsar
breytingar hafa orðið á yfir-
standandi ári sem höfðu þau

áhrif að endurskoða þurfti fjár-
hagsáætlun ársins 2006. Stær-
sti þátturinn í hækkuðum
rekstrargjöldum er hækkun

launa í tengslum við starfsmat
og ákvörðun Launanefndar
sveitarfélaga um hækkun læg-
stu launa. Fleira kemur auð-

vitað til eins og mun hærri
verðbólga en reiknað var með
í fjárhagsáætlun. Gjaldskrár
þurfa væntanlega að hækka

um 10% til að þær endurspegli
þær breytingar sem orðið hafa
á rekstrarkostnaði vegna verð-
lagsbreytinga“, segir Halldór.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Höfrungur vill klifurveggHöfrungur vill klifurveggHöfrungur vill klifurveggHöfrungur vill klifurveggHöfrungur vill klifurvegg
Íþróttafélagið Höfrungur á Þingeyri hefur óskað eftir styrk til þess að byggja klifurvegg
í íþróttahúsi þorpsins. Á fundi íþrótta - og tómstundanefndar Ísafjaðarbæjar á dögun-

um var lagt fram bréf frá Héraðssambandi Vestfirðinga, fyrir hönd íþróttafélagsins, þar
sem óskað var eftir styrk frá sveitarfélaginu að upphæð 400 þúsund krónum. Jafn-
framt mun Höfrungur sækja um styrk til Íþróttasjóðs ríkisins vegna þessarar fram-

kvæmdar. Félagsmenn Höfrungs ætla að sjá um uppsetningu veggjarins í sjálfboða-
vinnu. Áætlaður heildarkostnaður vegna klifurveggjarins er 1.522.945 krónur.
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Endurbætt öldrunardeildEndurbætt öldrunardeildEndurbætt öldrunardeildEndurbætt öldrunardeildEndurbætt öldrunardeild
Ný endurbætt öldrunardeild var opnuð á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði fyrir stuttu.
Inn á deildina er komin dagstofa sem var ekki fyrir. Sex manna stofu var breytt í tvær
tveggja manna og fjögurra manna stofu var breytt í tvær tveggja manna. Sami rúma-
fjöldi er á deildinni og var fyrir breytingar eða 19 rúm, það fékkst aukið pláss með því
að flytja föndrið fyrir gamla fólkið á neðstu hæð sjúkrahússins. Öll deildin var síðan
máluð og skipt var um gólfdúk. Rannveig Björnsdóttir deildarstjóri öldrunardeildar
sagði vistfólk ánægt með breytingarnar og að það ríkti mikil ró á ný endurbættri deild.

Jarðvegsframkvæmdir á skíðasvæð-
inu innan svæðis á náttúruminjaskrá

Eins og sagt hefur verið frá
standa yfir miklar jarðvegs-
framkvæmdir á skíðasvæði Ís-
firðinga í Tungudal og gerði
umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar nýlega athugasemd við
að ekki hefði verið sótt um
framkvæmdaleyfi vegna þeirra.
Samkvæmt upplýsingum frá
Umhverfisstofnun er umrætt
svæði innan svæðis 315 á
náttúruminjaskrá en því er lýst
svo: „Botn í Súgandafirði,
Seljalandsdalur og Tungudal-
ur, Ísafjarðarkaupstað, Suður-
eyrarhreppi, V-Ísafjarðar-
sýslu. (1) Ysti hluti Botns-
lands ásamt hlíðum. Að norð-
an ráða sýslumörk að Gyltu-
skarði, þá eggjar Eyrarfjalls.
Að sunnan frá Hafradal ráða
hreppamörk að Botnsheiði, þá
um Austmannafall og Hnífa
yfir Tunguá við Tunguskóg
og þaðan á Skíðaveg. (2) Fjöl-
breytt landslag, gil, ár og foss-

ar. Sérstætt gróðurfar, vöxtu-
legur birkiskógur. Fundar-
staður surtarbrands og annarra
steingerðra plöntuleifa, meðal
elstu minja um gróðurfar hér-
lendis.“

Náttúruminjaskrá er listi yf-
ir öll friðlýst svæði á Íslandi
og mörg önnur merkileg
svæði sem hafa ekki enn verið
friðlýst. Sveitarstjórn er í öll-
um tilvikum skylt skv. 38
grein laga nr. 44/1999 um nátt-
úruvernd að tilkynna og leita
umsagnar Umhverfisstofnun-
ar um framkvæmdir þar sem
hætta er á að spillt sé náttúru-
minjum á náttúruminjaskrá.
Ef um er að ræða framkvæmd-
ir á friðlýstum svæðum þarf
leyfi stofnunarinnar.

Samkvæmt upplýsingum
frá Skipulagsstofnun eru fram-
kvæmdir sem þessar háðar
framkvæmdaleyfi sveitar-
stjórnar og skal slíkt fram-

kvæmdaleyfi vera í samræmi
við samþykkt aðal- og deili-
skipulag. Við gerð skipulags
á náttúruverndarsvæðum eins
og þau eru skilgreind í gr.
4.19 í skipulagsreglugerð, þ.e.
á friðlýstum svæðum og
svæðum á náttúruminjaskrá,
skal hafa samráð við Um-
hverfisstofnun. Framkvæmdir
sem eru í samræmi við sam-
þykkt deiliskipulag og staðfest
aðalskipulag sem Umhverfis-
stofnun hefur veitt umsögn
um, eru því heimilar með
framkvæmdaleyfi sveitar-
stjórnar, þó svæðið sé á nátt-
úruminjaskrá.

Umhverfisnefnd fór fram á
það í bókun sinni að ekki yrði
ráðist í framkvæmdir á svæð-
inu í framtíðinni fyrr en til-
skilin framkvæmdaleyfi hafa
verið veitt, og enn fremur að
allar þær framkvæmdir sem
gerðar hafa verið og munu

Svæði 315 á náttúruminjaskrá.
verða gerðar á skíðasvæðinu
verði kynntar umhverfis-
nefnd. Framkvæmdirnar á
skíðasvæðinu miða að því að
bæta aðstöðuna fyrir komandi
vetur og hefur jarðvegur verið
lagaður til þess að móta brautir
og betrumbæta skíðaleiðir.

Framkvæmdirnar hafa staðið
yfir í sumar og stefnt er að því
að þeim ljúki í nóvember.

Kostnaður við framkvæmd-
irnar í ár er um 10 milljónir
króna en drjúgur hluti þess er
fenginn frá framlögum, gjöf-
um og styrkjum frá fyrirtækj-

um og einstaklingum, fjárveit-
inganefnd Alþingis, Ísafjarð-
arbæ og Skíðafélagi Ísafjarðar
sem hefur verið driffjöðurin í
að hrinda framkvæmdunum
af stað. Fyrirhugað er halda
áfram endurbótunum á næsta
ári ef fjármagn fæst.

Sextán manns lýst yfir
áhuga til þess að taka sæti á
framboðslista Sjálfstæðis-
flokksins í Norðvesturkjör-
dæmi, að því er fram kemur á
fréttavefnum Skessuhorn.is.
Það eru Adolf H. Berndsen,
Skagaströnd, Ásdís Guð-
mundsdóttir, Sauðárkróki,
Bergþór Ólason, Akranesi,
Birna Lárusdóttir, Ísafirði,
Borgar Þór Einarsson, Akra-
nesi, Einar Kristinn Guðfinns-

son, Bolungarvík, Einar Odd-
ur Kristjánsson, Flateyri,
Eygló Kristjánsdóttir, Reyk-
hólum, Herdís Þórðardóttir,
Akranesi, Hjörtur Árnason,
Borgarnesi, Jakob Falur Garð-
arsson, frá Ísafirði, Óðinn
Gestsson, Suðureyri, Sturla
Böðvarsson, Stykkishólmi,
Sunna Gestsdóttir, Blönduósi,
Örvar Már Marteinsson, Ól-
afsvík og Þórvör Embla Guð-
mundsdóttir, Reykholtsdal.

Eins og sagt hefur verið frá
samþykkti aðalfundur kjör-
dæmisráðs flokksins að farið
yrði í uppstillingu með 70%
atkvæða gegn 30% sem vildu
nota prófkjör til að mynda list-
ann. Þingmenn kjördæmisins,
Einar K. Guðfinnsson, Einar
Oddur Kristjánsson og Sturla
Böðvarsson, hyggjast allir
gefa kost á sér til áframhald-
andi setu á lista og þingi.

– eirikur@bb.is

Sextán hafa áhuga á að sitja á
framboðslista Sjálfstæðisflokks

Frá jarðvegsframkvæmdum á skíðasvæðinu.
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Stúkuhúsið verður rifiðStúkuhúsið verður rifiðStúkuhúsið verður rifiðStúkuhúsið verður rifiðStúkuhúsið verður rifið
Umhverfismálaráð Bolungarvíkurvill að bæjaryfirvöld móti sér stefnu og varð-
veisluáætlun er varðar gömul hús sem kunna að hafa menningarsögulegt gildi. Á
fundi ráðsins í síðustu viku var fjallað um niðurrif stúkuhússins að Skólastíg 5 en
ekki hefur tekist að finna flöt á því að varðveita húsið til frambúðar. Ráðið sam-
þykkir fyrir sitt leyti leyfi bæjarstjórnarinnar til niðurrifs Stúkuhúss, en þó ekki fyrr
en bæjarstjóri hefur gengið úr skugga um að húsið hafi verið teiknað upp, ásamt því
að ljósmyndir hafa verið teknir af því, svo endurbyggja mætti húsið seinna meir.

Skákmót í BolungarvíkSkákmót í BolungarvíkSkákmót í BolungarvíkSkákmót í BolungarvíkSkákmót í Bolungarvík
Undirbúningur fyrir skákmót KB banka og Sparisjóðs Bolungarvíkur

stendur nú sem hæst, en búast má við því að skákfólk víða að
landinu muni sækja mótið sem haldið verður í Árbæ laugardaginn
11. nóvember. Mikið verður um að vera á meðan mótið fer fram
og fjöldi verðlauna í boði í mismunandi flokkum. Tefldar verða 5

mínútna hraðskákir, 20 umferðir alls. Mótið er öllum opið og þess
má geta að börn og unglingar þurfa ekki að greiða þátttökugjald.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Innleiðing svokallaðrar Upp-
byggingarstefnu er komin í
fullan gang hjá Grunnskólan-
um á Ísafirði, en markmiðið
með henni er að kenna börnum
sjálfsaga og að bera ábyrgð á
eigin hegðun. Verkefnum sem
unnin verða með nemendum
á haustönninni hefur verið
skipt niður í sex þrep og snúast
fyrstu verkefnin um að skil-

greina hlutverk kennara og
nemenda.

„Þetta er gert í þeim tilgangi
að fá fram umræðu um hegðun
og framkomu og hvað þarf að
vera í lagi svo skólastarfið geri
gengið eðlilega fyrir sig. Það
var gaman að sjá að niður-
stöðurnar voru nánast sam-
hljóða í flestum bekkjum óháð
aldri nemenda. Þeir vita alveg

að þeirra hlutverk er að vinna
að þeim verkefnum sem þeim
eru falin, trufla ekki aðra, vera
vel undirbúin, sýna kurteisi,
áhuga, metnað og vera góður
félagsskapur“, segir í frétta-
blaði skólans.

Uppbyggingarstefnan kem-
ur frá Kanada þar sem hún
hefur verið við lýði í mörgum
skólum frá 1985, en einnig

hefur hún breiðst út til Banda-
ríkjanna. Stefnan byggir á
kenningum sálfræðings nokk-
urs um mannlega hegðun, sem
fela í sér að mannfólkið sé
ávallt að reyna uppfylla þarfir
sem eru sameiginlegar öllum
mönnum. Stefnan snýst um
að vinna lífsgildi út frá þessum
þörfum.

– thelma@bb.is

Innleiða uppbyggingarstefnu í GÍ

Hestamannafélagið Storm-
ur á Þingeyri er í fjárþörf vegna
byggingar reiðskemmu að
Söndum. Í bréfi sem félagið
sendi bæjaryfirvöldum í Ísa-
fjarðarbæ kemur fram að
ástæðan sé óvænt skerðing á
úthlutun frá landbúnaðarráðu-
neytinu.

„Hestamannafélagið Storm-

ur sótti um kr. 16.028.377,-
til nefndar sem landbúnaðar-
ráðherra skipaði til að úthluta
til hestamannafélaga á land-
inu. Nú er skemman risin og
hefur kostnaðaráætlun staðist
þrátt fyrir lækkun vísitölu og
má nefna að húsið, afgreitt frá
Límtré Vírnet, hækkaði um
kr. 990.372.000,- frá mars til

sept. þegar húsið var afhent
og greitt. Við fengum úthlutað
kr. 12.000.000,- frá landbún-
aðarráðuneytinu í þessa einu
skemmu sem er verið að reisa
á öllum Vestfjörðum en gerð-
um ráð fyrir að fá 16 milljónir
til verksins“, segir í bréfinu.

Í tilraun til þess að létta
vaxtagreiðslum félagsins ósk-

aði það eftir hraðari greiðslum
á framlagi Ísafjarðarbæjar
heldur en um getur í samkomu-
lagi sem það gerði við bæjar-
yfirvöld í apríl. Heildarfram-
lag Ísafjarðarbæjar er 6,3
milljónir króna. Erindið var
tekið fyrir á fundi bæjarráðs
sem taldi ekki rétt að verða
við erindinu. – thelma@bb.is

Stormur í fjárþörf vegna
nýrrar reiðhallar á Söndum

Forstöðumanni Bæjar- og
héraðsskjalasafns Ísafjarðar-
bæjar hefur verið falið að
kanna hvort sveitarfélagið hafi
í vörslu sinni einhver gögn
sem hafa að geyma upplýs-
ingar sem snerta öryggismál

Íslands, innra og ytra öryggi,
á árunum 1945 til 1991. Á
síðasta fundi bæjarráðs var
lagt fram bréf nefndar sem
annast skoðun gagna sem
snerta öryggismál í vörslu op-
inberra aðila og mun ákveða

frjálsan aðgang fræðimanna
að þeim.

Nefndin var skipuð af for-
sætisráðherra í júní og þrátt
fyrir lögmæta þagnarskyldu
er öllum opinberum starfs-
mönnum skylt að svara fyrir-

spurnum hennar um verklag
við öflun, skráningu og varð-
veislu upplýsinga um öryggis-
mál Íslands á umræddu tíma-
bili. Skila þarf lista yfir þau
öryggismál sem sveitarfélagið
hefur að geyma fyrir 15. nóv.

Geymir Ísafjarðarbær gögn
um öryggismál landsins?

Hefur Ísafjarðarbær að geyma gögn um öryggismál Íslands frá árunum 1945-2001?
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Vegprestar komnir til Ísafjarðar

Vegpresturinn á Silfurtorgi.

Ísafjarðarbær hefur komið
fyrir tveimur svokölluðum
vegprestum eða vegvísum á
Ísafirði, annars vegar á Silfur-
torgi og hinsvegar við Edin-
borgarhúsið. Vísa þeir ókunn-
ugum veginn til ýmissa staða
í bænum svo sem sjúkrahúss,
hafnar og sundlaugar. Veg-
prestarnir eru bæði á íslensku
og ensku og notuð eru alþjóð-
leg kennimerki orðunum til
fulltingis og hafa þau verið
færð örlítið í stílinn t.d. látin
halla inn á við til að líkja eftir
fjallsmyndun.

„Það hefur viljað brenna við
að gestum í bænum okkar
gangi erfiðlega að rata um
hann.“ Segir Rúnar Óli Karls-

son hjá Ísafjarðarbæ „Við
vonum að sjálfsögðu að þessu
skilti komi til með að draga úr
því. “ Von er á fleiri merkjum
í framtíðinni þó að þau komi
kannski ekki til með að vera
eins ítarleg. „Prestarnir eru
jafnframt þannig hugsaðir að
einkaaðilar geti keypt sér skilti
á kostnaðarverði til viðbótar
á þá, svona eins og dekkja-
verkstæði og gistiheimili, svo
að ég komi með einhver dæmi.“
Á Vegprestunum verður líka
pláss til að hengja upp aug-
lýsingar og stendur það til
boða fyrir hvern þann sem vill
nýta sér.

Ísfirska fyrirtækið Ýmislegt
smálegt hafði yfirumsjón með

gerð vegprestanna, en meðal
þess sem það hefur gert eru
póstkort með myndum frá
Vestfjörðum og staðið fyrir
skemmtidagskrá á sumar-
kvöldum fyrir erlenda ferða-
menn.

– annska@bb.isVegpresturinn við Edinborg.

Skólastarfsmenn til VesturheimaSkólastarfsmenn til VesturheimaSkólastarfsmenn til VesturheimaSkólastarfsmenn til VesturheimaSkólastarfsmenn til Vesturheima
Starfsmenn grunnskólanna í Ísafjarðarbæ héldu í námsferð til Bandaríkjanna
í vikunni. Um er að ræða nokkra kennara auk stjórnenda og er tilgangurinn

sá að heimsækja skóla þar sem svokölluð Uppbyggingarstefna hefur verið
innleidd. Uppbyggingarstefnan kemur frá Kanada þar sem hún hefur verið

við lýði í mörgum skólum frá 1985, en einnig hefur hún breiðst út til
Bandaríkjanna. Nokkur röskun verður á kennslu í GÍ vegna ferðarinnar og
einnig hefur einkunna afhendingu og foreldradegi verið seinkað um viku.

Flutningabíll með of há-
an farm keyrði upp undir

dæluskýli við bensínstöð
Esso á Ísafirði í síðustu

viku. Töluvert algengt er
að farmur flutningabíla
rekist upp undir mann-

virki á Íslandi en há-
markshæð á farmi má ekki

vera yfir 4.20 m. í flestum
tilfellum. Önundur Jóns-

son yfirlögreglustjóri á
Ísafirði segir að reynt sé að
hafa mannvirkin hærri en
4.20 m. „Skýlið sem keyrt
var á er til að mynda 4.40
m. á hæð svo það er aug-
ljóst að alltof hár farmur
er settur á bílana. Flutn-

ingabílar eru á svokölluð-
um loftpúðum þannig að
hægt er að hækka þá og

lækka töluvert, það virðist
ekki vera notað sem

skyldi, því eflaust mætti
draga úr þessum árekstr-
um ef bílarnir væru alltaf

lækkaðir niður.“ Trygg-
ingarfélög greiða skaða

sem af tjónum sem þessum
en ábyrgðartryggingar

ökutækja eru lögboðnar
og einu tilfellin þar sem

ökumaður sjálfur er kraf-
inn greiðslu fyrir tjón sem

hann veldur er ef hann
hefur neytt áfengis.

– annska@bb.is

Ekið á skýli við
bensínstöðina

Það stór sér á skýlinu eftir áreksturinn.

Skutulsfjörðurinn skartaði sínu fínasta pússi á miðvikudagskvöld í síðustu viku, með mikilli stillu og höfugu
haustmyrkri. Ljósmyndarinn Eyjólfur Ari Bjarnason var á ferðinni með myndavélina og tók þessa fallegu mynd af
eyrinni í ljóma tungls og ljósastaura. Sjá má á myndinni hvernig ljósgeislarnir leika við gárur pollsins innan eyrar-
innar, og máð tunglið vokar yfir bæjarbúum á bak við þunna skýjahuluna. Þá skjóta ljósastaurarnir glærum sínum í
linsu myndavélarinnar svo úr verða litlar sprengistjörnur á jörðu niðri.                                                  – eirikur@bb.is

Skutulsfjörður í sínu fínasta pússi

Fjórða Mýrarboltamótið undirbúið
Undirbúningur fyrir Mýrar-

boltamótið 2007 er hafinn og
hefur nú verið efnt til at-
kvæðagreiðslu um dagsetn-
ingu mótsins. „Stjórnin er bú-
inn að funda um mótið næsta
ár og fyrirkomulagið á því.
Mikilvægasta spurningin sem
fyrir okkur liggur er að ákveða
dagsetningu á mótinu á nærsta
ári! Á það að vera um sömu
helgi (aðra helgi í ágúst) eða
eigum við að færa það á versl-
unarmannahelgina?“, segir á
vef Mýrarboltans. Fyrsta Mýr-

arboltamótið var haldið á Ísa-
firði haustið 2004 en Ísfirð-
ingar kynntust íþróttinni í
gegnum viðburðaskiptaverk-
efnið Usevenue sem Ísafjarð-
arbær er þátttakandi í og árið
eftir var haldið Evrópumót í
Mýrarbolta sem vakti mikla
athygli á landsvísu.

Upphaf þessarar óvenju-
legu íþróttar má rekja til
skóglendis Norður-Finnlands
þar sem er að finna talsverð
mýrlendi sem myndast á auð-
um blettum í skóginum eftir

spila knattspyrnu á litlum
velli. Í byrjun var þetta ein-
göngu til skemmtunar en þró-
aðist fljótlega yfir í keppni
þar sem lítil mót voru haldin á
svæðinu. Fyrir fjórum árum
var byrjað að skipuleggja
stærra mót í kringum þessa
sérstæðu íþróttagrein sem í
dag er orðið stór viðburður í
N-Finnlandi.

Atkvæðagreiðslan um dag-
setningu Mýrarboltamótsins
fer fram á vef Mýrarboltans.

– thelma@bb.is
að tré hafa verið höggvin. Á
einu slíku svæði var byrjað að

Mýrarboltinn hefur náð
miklum vinsældum.
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Mikil stemmning var í Krúsinni sl. laugardagskvöld er
hljómsveitin Reykjavík! hélt útgáfutónleika fyrir plötu sína
Glacial landscapes, religion, oppression and alcohol. Ekki var
auglýst fyrirfram að um útgáfutónleika væri að ræða, en þar
sem það hafði ekki verið gert ákvað bandið að slá tvær flugur
í einu höggi og halda þá á heimaslóðum. Tóku drengirnir hina
tiltölulega nýútkomnu og rómuðu geislaplötu sína í krónólóg-
ískri röð fyrir tónleikagesti ásamt tveimur aukalögum. Fjörið
var orðið það mikið í lokin að tónleikagestir á öllum aldri voru
farnir að stíga villtan dans í takt við tónlistina.

Ísfirsku rokkhundarnir í Lack of talent voru fyrra upphitun-
aratriði Reykjavíkur! og rifu þeir nánast þakið af kofanum
með kröftugu rokki. Undrabarnið Mugison steig næstur á
stokk og róaði hann trylltan lýðinn með ljúfum tónum, flutti
þrjú lög úr eigin smiðju, þar af tvö ný. Foreldrar hér í bæ hafa
greinlega brugðist vel við áskorun piltanna í Reykjavík! um
að taka börnin með sér á tónleikana, en á þeim mátti sjá fólk á
öllum aldri.                                                      – annska@bb.is

Reykjavík! rokkaði
feitt á útgáfutónleikum

Mugison flutti ljúfa tóna.

Reykjavík! rokkaði feitt.

Lack of talent rifu nánast þakið af kofanum.

„Þökkum frábærar viðtökur bæjarbúa“
Verslunin Þristur-Orms-

son opnaði í nýju húsnæði
á Ísafirði á föstudag. „Það

var stríður straumur af
fólki í verslunina bæði á

föstudag og laugardag og
allir mjög jákvæðir og

ánægðir með breytinguna
á húsnæðinu. Fólki fannst
það vera mikil bæjarprýði

hve miklu opnara og bjart-
ara húsið er núna, bæði að

utan og innan. Við erum
mjög þakklát fyrir þessar
frábæru viðtökur bæjar-
búa“, segir Bjarney Guð-

mundsdóttir annar eigandi
Þrists. Verslun Þrists var

til húsa í Silfurgötu í
gamla Straumshúsinu, en

það hús verður rifið í
tengslum við framkvæmd-

ir við Grunnskólann á
Ísafirði. Miklar breytingar

hafa átt sér stað á húsinu
sem áður hýsti skemmti-

staðinn Sjallann, t.d. er
inngangur verslunarinnar

frá Hafnarstræti og var
framhlið hússins breytt í

samræmi við það. Nú hef-
ur verslunin gert sam-

starfssamning við Bræð-
urna Ormsson en í krafti
samstarfsins mun Þristi-
Ormsson verða kleyft að

bjóða upp á breiðara úrval
heimilistækja, sjónvarpa
og hljómtækja en hingað

til. Rétt er að geta að engin
eignatengsl eru á milli

Bræðranna Ormsson og
Þrists. „Um kvöldið var
haldinn smá fögnuður í
versluninni til að fagna
opnuninni en við erum
alveg himinlifandi yfir
þessum góðu viðtökum

sem við fengum og viljum
færa öllum þeim sem tóku

okkur svo vel  þakkir
fyrir“, segir Bjarney.

Eigendurnir og hjónin Bjarney Guðmundsdóttir og Óli Reynir Ingimarsson ásamt dætrum sínum og
tengdasonum; Aðalheiði Óladóttur, Kristni Mar Einarssyni, Ingibjörgu Óladóttur og Sigfúsi Fossdal. Á

myndina vantar dótturina Kristínu Huld Óladóttur og mann hennar Svein Reyni Pálsson sem voru fjarverandi.
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
sigmarg.blogspot.comsigmarg.blogspot.comsigmarg.blogspot.comsigmarg.blogspot.comsigmarg.blogspot.com

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Svart Lambretta karlmannsúr
með leðuról tapaðist fimmtu-
daginn 26. okt., líklega á leið-
inni milli Gamla gistihússins
og Essó stöðvarinnar. Skilvís
finnandi er vinsamlegast beð-
inn að hafa samband við Gunn-
ar Sig. hjá Marel, Ísafirði eða í
síma 456 7389.

Svört geisladiska taska tapað-
ist fyrir þremur vikum. Finnandi
vinsamlegast hafið samband í
síma 456 3694. Fundarlaun.

Aðalfundur Styrktarsjóðs Tón-
listarskóla Ísafjarðar verður
haldinn í kvöld, 9. nóv. kl. 20 í
kaffistofu Tónlistarskólans.

Til sölu eru jeppadekk á felgum
(nagladekk). Stærð: 30x9 50R
15 LT, sex gata felga. Upplýsing-
ar í síma 896 8245.
Til sölu eru fjögur hálfslitin vetr-
ardekk, stærð 205/55 R16. Verð
kr. 15.000. Á sama stað eru til
sölu fimm nýleg 13" nagladekk.
Uppl. í síma 897 6733.
Til sölu er MMC Galant Sedan
árg. 2000, ekinn 124 þús. km.
Bíll með öllu. Upplýsingar í síma
861 4230 og 863 7671.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Til sölu er ísskápur og örbylgju-
ofn. Á sama stað er til sölu 14"
snjódekk á felgum undan Toyota
Corolla. Uppl. í síma 456 3076.

Til leigu er falleg 2ja herb. 70m²
íbúð á góðum stað í bænum.
Stórar svalir. Upplýsingar í síma
867 6657.
Öll rjúpnaveiði er með öllu bönn-
uð í Laugabóls- og Efstadals-
landi. Landeigendur.

Til sölu eru dekk og felgur und-
an Subaru. Einnig rær, koppar,
þverbogar og skíðafestingar.
Uppl. í símum 456 4681 og 892
4688.

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

Til sölu er VW Golf árg. 1996.
Uppl. í síma 849 8177 eða 892
4990.

Atvinna
Lyfja á Ísafirði leitar að sjálfstæðum og

metnaðarfullum starfsmanni. Starfið felst
í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina við val á
vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu
lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölu-
lyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra
auk annarra tilfallandi verkefna.

Um er að ræða hlutastarf eftir hádegi og
1-2 laugardaga í mánuði.Reynsla af versl-
unarstörfum er æskileg og reynsla úr
apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyf-
sali Lyfju á Ísafirði í síma 456 3009 og á
netfanginu jonas@lyfja.is.

Umsóknir sendist til: Lyfja Ísafirði, Poll-
götu 4, 400 Ísafjörður.

Alls svöruðu 839.Alls svöruðu 839.Alls svöruðu 839.Alls svöruðu 839.Alls svöruðu 839.
Já sögðu 196 eða 23%Já sögðu 196 eða 23%Já sögðu 196 eða 23%Já sögðu 196 eða 23%Já sögðu 196 eða 23%

Nei sögðu 437 eða 52%Nei sögðu 437 eða 52%Nei sögðu 437 eða 52%Nei sögðu 437 eða 52%Nei sögðu 437 eða 52%
Veit ekkert um máliðVeit ekkert um máliðVeit ekkert um máliðVeit ekkert um máliðVeit ekkert um málið
sögðu 206 eða 25%sögðu 206 eða 25%sögðu 206 eða 25%sögðu 206 eða 25%sögðu 206 eða 25%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Trúir þú skrifum AxtraTrúir þú skrifum AxtraTrúir þú skrifum AxtraTrúir þú skrifum AxtraTrúir þú skrifum Axtra
blaðsins danska um útrásblaðsins danska um útrásblaðsins danska um útrásblaðsins danska um útrásblaðsins danska um útrás
Íslendinga í viðskiptum?Íslendinga í viðskiptum?Íslendinga í viðskiptum?Íslendinga í viðskiptum?Íslendinga í viðskiptum?

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Suðureyrarkirkja:Suðureyrarkirkja:Suðureyrarkirkja:Suðureyrarkirkja:Suðureyrarkirkja: Kirkju-
skóli á sunnudag kl. 11.
Súðavíkurkirkja:Súðavíkurkirkja:Súðavíkurkirkja:Súðavíkurkirkja:Súðavíkurkirkja: Söngva-

messa kl. 17 á sunnudag.
Þorsteinn Haukur Þor-

steinsson, syngur frum-
samin ljóð og lög.

Flateyrarkirkja: Flateyrarkirkja: Flateyrarkirkja: Flateyrarkirkja: Flateyrarkirkja: Guðsþjón-
usta fyrir börn og fullorðna
kl. 14 á sunnudag. Kristni-

boðsdagurinn. Tekið við
gjöfum til kristniboðs-

starfsins.

„Ungur maður sem ég þekki vel hefur í dag og í gær gert fátt annað en að taka á móti sms skilaboðum vegna
prófkjörs Samfylkingarinnar. Hann hefur verið ákaft hvattur af Samfylkingarfólki í kraganum til að mæta á

kjörstað og hefur fengið vel á þriðja tug sms skilaboða. Það væri svosem lítið við þetta að athuga ef ekki væri
um að ræða 11 ára gamlan fósturson minn, hann Sindra. Þeir stjórnmálamenn sem eru svo desperat að

reyna að véla ófermt barnið í prófkjörsslaginn eru Jakob Frímann, Sandra Franks, Katrín Júlíusdóttir, Þórunn
Sveinbjarnar, Magnús Norðdahl, Gummi Steingríms, Gunnar Svavarsson, Kristján Sveinbjörnsson, Anna Sig-

ríður Guðnadóttir og Bjarni Gaukur Þórmundsson. Flestir hafa sent fleira en eitt sms.“

Mikið fjör á hjónaballi
Hjónaballið var haldið í 72.

sinn á Þingeyri á laugardag
og þótti það heppnast vel.
„Þetta gekk rosalega vel. Þátt-
takan var mjög góð og borð-
haldið gekk vel og var fljótt
að líða enda ýmislegt til
skemmtunar. Ballgestir voru
frá 18 ára og upp í nírætt og
meðal þeirra voru þrenn hjón
sem voru að koma í 40., 45.

og hátt upp í 50. skipti“, segir
Rakel Brynjólfsdóttir, en hún
og Jón Sigurðsson voru for-
menn hjónaballsnefndar.

Ballið hefur verið árviss
viðburður frá því um 1930,
fyrir utan tvö ár þegar það féll
niður. Matseld var að þessu
sinni í höndum Hugljúfar og
Margrétar frá Ísafirði, en
veislustjóri var Alda Gylfa-

dóttir. Hljómsveitin Stuð-
bandalagið frá Borgarnesi hélt
svo uppi stöðugu fjöri og fullu
dansgólfi fram á nótt. „Að
lokum vil ég þakka öllum sem
styrktu okkur fyrir stuðning-
inn“, segir Rakel.

Þorsteinn J. Tómasson var
viðstaddur á ballinu og tók
meðfylgjandi myndir.

– thelma@bb.is

45.PM5 5.4.2017, 13:0418



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 9. NÓVEMBER 2006 1919191919

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Elsa Margrét Magnúsdóttir í Hnífsdal

Pasta Ítalía og
hálffreðin ostakaka

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Vestanátt og víða él, en léttir til austanlands. Kólnandi
veður. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Minnkandi vestanátt og úrkomulítið. Frosti 0-10
stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan. Snýst í sunnanátt með slyddu og síðar

rigningu sunnan og vestanlands með hlýnandi veðri. Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag:
Sunnanátt og vætusamt, einum sunnan- og vestanlands. Hiti 5-10 stig.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag: Norðlæg eða vestlæg átt og víða él. Kólnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnar að þessu
sinni býður upp á ítalskan
pastarétt með kjúklingabitum
sem mjög gott er að bera fram
brauði, parmesan osti og
salati. Í eftirrétt býður Elsa
Margrét upp á ljúffenga og
einfalda ostaköku. Hún bendir
á ostakakan er mjög góð hálf-
freðin en uppskriftin dugir í
tvö form.

Pasta Ítalía
500 g pasta, tagliatelle
2 msk smjör
4 kjúklingabringur, skornar
í litla bita
Salt og pipar
4 hvítlauksrif, pressuð (eða
hvítlauksmauk)
1 krukka af sólþurrkuðu
tómatsmauki
1 paprika
4 dl rjómi eða matvinnslu
rjómi
Sojasósa
Timjan

Brúnið kjúklingabitana í
smjöri, kryddið meö salt og
pipar. Hrærið hvítlauk saman
við, ásamt tómatmaukinu,
papriku og rjóma. Látið malla

á meðan pastað er soðið.
Bragðbætið sósuna með salti
og pipar, sojasósu og timjan.
Blandið sósuna með pastanu
og berið fram með góðu
brauði.

Ostakaka
Botn:

1 1/2 pakki af hafrakexi
Brætt smjörlíki
Hafrakex mulið í botninn

og bleytt í með smjörlíkinu.

500 g rjómaostur
200 g flórsykur
1/2 l rjómi, þeyttur
2-3 tsk sítrónusafi
1/2 tsk vanilludropar

Hrærið rjómaost og flórsyk-
ur vel saman. Bætið sítrónu-
safa og vanilludropum við
hæruna. Blandið svo þeytta
rjómanum varlega saman við
með sleif. Setjið yfir botninn
og skreytið með ávöxtum og
ýmiskonar sósu t.d súkkulaði-
íssósu. Gott að frysta og bera
fram hálffreðnar.

Ég ætla skora á mömmu
mína G.Dagný Einardóttur á
Ísafirði að vera næsti sælkeri.

Augnablikið...

Aðalfundur
Aðalfundur Róta verður haldinn í Mennta-

skólanum á Ísafirði fimmtudaginn 30. nóv-
ember kl. 20:00.

Á dagskrá er skýrsla stjórnar, kosning
nýrrar stjórnar, viðurkenning Róta o.fl.

Nýir félagar velkomnir!
Stjórnin.

Hestur og hundur í eltingarleik.
Þessi skemmtilega mynd náðist af hesti að

eltast við hund en oftast er það á hinn veginn.
Sendandi: Hrafnhildur Árnadóttir.

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

Stofnfundur
Vinir Vagnsins á Flateyri halda stofnfund

um áframhaldandi rekstur Vagnsins kl. 14
laugardaginn 11. nóvember á Vagninum.

Kaffi á könnunni.
Allir velkomnir!

Vinir Vagnsins
á Flateyri.

Mínútuspjall með Lísbet Harðardóttur, þjónustustjóra

„Lísbet á Bjargi“
Eftir að hafa sent Lísbetu sms og þar sem ég spurði hvort

ég mætti slá á þráðinn til hennar hringdi hún um hæl.
Lísbet: Anna Sigga heiti ég. Ég ákvað að hringja

bara í þig því ég er á leiðinni inn til tannlæknis.
Já, frábært, takk fyrir það.
Hvað er að frétta?
Bara allt gott, ég var að kaupa mér hús í dag. Þannig að

núna verð ég Lísbet á Bjargi, finnst þér það ekki frábært.
Æðislegt rautt hús og bílskúrinn er með Torfhúsi, þetta er
flottasta húsið í bænum. Á bjargi keypti Lísbet hús því hún
nennti ekki að byggja það.

Hvenær á að flytja inn?
Við flytum inn 1.des. Skrifaðu allt sem ég segi? Þá verð ég

að segja eitthvað fyndið.
Mér finnst þú bara búin að vera ferlega fyndin, en

segðu mér, ertu farin að hlakka til jólanna?
Fyrst ég er nú búin að kaupa nýtt hús, þá get ég ekki ann-

að en hlakkað til. En síðan getur það getur brugðist til
beggja vona ef við seljum ekki íbúðina.

Hvað ertu svo að fást við þessa dagana?
Ég er alltaf að vinna hjá Símanum og síðan er ég að

auka við mig í ráðgjöfinni, komin með töluverðan biðlista,
þannig að það er nóg að gera. Ég er nýbúin að bæta við mig menntun en ég tók námskeið í HAM eða hugrænni atferlismeðferð.
Já og síðan gengur vinnan með unglingana mína ljómandi vel.

Þarf maður að fara úr skónum þegar að maður fer til tannlæknis?
Já, eða fara í svona blá plöst. Ég get ómögulega verið að leggjast á bekkinn í gúmmískónum. Ég er sko að fara í endajaxla-

töku.
Gangi þér vel með það og kærar þakkir.
Ég þakka þér innilega fyrir sömuleiðis.

Læra gamalt handverk í silfursmíði
Undanfarna daga hefur silf-

ursmíðanámskeið verið í gangi
hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða.
Færri komust að en vildu á
námskeiðið en alls eru skráðir
26 þátttakendur til leiks. Nú
er annar hópurinn af þremur
að læra til verka við þessa fornu
iðju og hanna nemendurnir og
smíða eigin gripi á meðan
námskeiðið stendur yfir.

Davíð Jóhannesson, gull-
smiður, er kennari á nám-
skeiðinu og leiðbeinir hann
nemendum um réttu handtök-
in við uppsetningu íslenska
víravirkisins, gerð þess og
sögu. Fyrirhugað er annað
námskeið eftir áramót svo
fleirum gefist kostur á að læra
þetta gamla handverk. Þá
verður einnig boðið upp á

framhaldsnámskeið fyrir þá
sem nú eru á byrjendanám-
skeiðinu.

Davíð hefur farið víða um
land á vegum Fræðslu- og

símenntunarmiðstöðva til að
kenna víravirkissmíðar, en
ráðist var markvisst í það að
breiða út fræðin þar sem hætta
var á því að kunnáttan myndi

deyja út þar sem flestir steypa
víravirki í mót í dag en smíða
ekki hvert og eitt með sínu
sniði eins og verið er að kenna
á námskeiðinu.

Kennarinn Davíð Jóhannesson leiðbeinir nemendum.
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Sprengjusérfræðingur Landhelgisgæslunnar við tundurduflið um borð í Kleifarberginu.

Togarinn Kleifarberg ÓF
fékk tundurdufl í trollið að-
faranótt föstudags er skipið
var á veiðum á Þverálshorni.
Aðspurður hvort skipverjum
hafi ekki brugðið segir Trausti
Kristinsson, skipstjóri á Kleifa-
berginu svo ekki vera. „Menn
eru vanir þessu þar sem þetta
kemur af og til fyrir. Við þurft-
um hvort eð er að fara í land
að ná í olíu og ákváðum því
að fara með duflið í leiðinni.
Við settum það í kar og létum
vita af því.“

Tundurduflið var tekið í
land á Ísafirði af sprengjusér-

fræðingum Landhelgisgæsl-
unnar þaðan sem það var flutt
upp á Breiðadalsheiði og
sprengt. Á stríðsárunum síðari
var miklu magni tundurdufla
lagt í sjó milli Íslands og Skot-
lands. Einnig voru tundur-
duflabelti út af Vestfjörðum, í
Faxaflóa, Hvalfirði, Eyjafirði
og Seyðisfirði.

Þess má til gamans geta að
svo skemmtilega vill til að
togarinn Kleifarberg frá Ól-
afsfirði komst einnig í fréttir
blaðsins í síðustu viku þegar
þeir fengu í trollið löngu glat-
að ökuskírteini Ísfirðings.

Fengu tundur-
dufl í trollið

Segir starfsmenn menntamálaráðuneytis
hafa leynt sig mikilvægum upplýsingum

Fyrrverandi skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði, Ól-
ína Þorvarðardóttir, tjáir sig í
viðtali í nýjasta tölublaði
Mannlífs um þann róstur sem
átti sér stað innan skólans á
seinni hluta ferils hennar sem
skólameistara, og lauk með
því að hún sagði af sér. Segir
Ólína þessi mál hafa verið
skólanum erfið, ekki síður en
sér. „Allar eðlilegar leikreglur
voru fyrir borð bornar og öll-

um virtist sama um hvaða af-
leiðingar þessi atburður hefði
fyrir menntaskólann“, segir
Ólína meðal annars. „Sjálfur
skólinn var eins og blæðandi
sjúklingur á skurðarborði og
starfsfólkið stóð yfir honum
og reifst hvað við annað. Þetta
gat bara ekki gengið svona
lengur. Ég tók því malpoka
minn og fór – hugsaði með
mér að þó að ég myndi víkja
skyldu verkin standa.“

hluta vegna. Oft fékk ég fyrstu
vitneskju um tilvist gagna og
innihald þeirra í gegnum fjöl-
miðla sem ég hefði átt að fá
frá ráðuneytinu. Þessi fram-
koma ráðuneytisins var með
öllu óviðunandi og ekki í
neinu samræmi við eðlilega
stjórnsýsluhætti.“

Þá segir hún að sér hafi verið
lofað fullum stuðningi til þess
umbótastarfs sem hún hafði í
huga, og hafi haft fullt samráð

við skólanefnd og einkum
formann hennar, en að hvorki
nefndin né formaðurinn hafi
nokkurntíma tekið ábyrgð á
þeim ákvörðunum sem deil-
unum ollu.

„Nefndarmenn hlupu ein-
faldlega í felur þegar mest á
reyndi og héldu sig í felum
þar til yfir lauk. Það var nú
þeirra stuðningur við skólann
og stjórnendur hans þegar á
reyndi.“         – eirikur@bb.is

segir hún að ákveðnir starfs-
menn ráðuneytisins hafi farið
á baka við hana og leynt hana
upplýsingum sem hefðu getað
breytt framvindunni henni í
hag, og hún hafi nú undir hönd-
um gögn sem sanna þetta.
„Hefði ráðuneytið staðið rétt
að málum hefði það án efa
breytt framvindu málsins. Svo
virðist sem fjölmiðlar hafi átt
greiðari aðgang að þessum
upplýsingum en ég, einhverra

Um hlutverk menntamála-
ráðuneytisins í þessu máli

Fjöldi fólks kom saman
við Óshólavita á Óshlíð í
síðustu viku til þess að
biðja fyrir vegfarendum og
þeim er ákvarðanir þurfa
að taka vegna endurbóta á
vegasamgöngum milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar.
Tilefnið var sú hætta sem
stafar af síendurteknu
grjóthruni úr fjallinu. Sr.
Skírnir Garðarsson ann-
aðist bænastundina, en
hann er starfandi sóknar-
prestur í Bolungarvík á
meðan sr. Agnes M. Sig-
urðardóttir er í leyfi.
„Þetta var afskaplega fall-
eg bænastund með Bol-
ungarvík í baksýn. Prest-
urinn fór með bæn og lýsti
yfir þeim áhyggjum að Ós-
hlíð væri einn hættulegasti
vegur á Íslandi þótt víða
hefði hann komið. Svo las
hann upp kvæði sem hann
hafði ort þegar hann var

að keyra Óshlíðina þegar
grjóthrun varð á föstu-
dag“, segir Valrún Val-
geirsdóttir, einn skipu-
leggjanda bænastundar-
innar. Að lokinni bæna-
stund útbýtti sr. Skírnir
miðum með lítilli bæn
fyrir fólk að hafa í bifreið-
um sínum. „Bænastundin
var liður í að halda fólki
vakandi gagnvart málinu
og ýta á að við förum að fá
einhverjar fregnir af því
hvar málið sé statt“, segir
Valrún. Mikið grjóthrun
var úr Óshlíð fyrir stuttu
og lokaðist m.a. önnur
akreinin þó vegurinn lok-
aðist aldrei alveg. Þegar
rætt var við samgönguráð-
herra í september sagðist
hann vonast til þess að
framkvæmdir við jarð-
göng á milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur hæfust á
næsta ári.  – thelma@bb.isSkírnir Garðarson fór með kvæði sem hann hafði sjálfur ort um ferð sína um Óshlíð.

Bænastund við
Óshólavita á Óshlíð
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