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Gjörningur
í þágu friðar

Halda átti friðarstund við Pollinn á Ísafirði á sunnudag, en henni var á síðustu stundu breytt í „gjörning í þágu friðar“. Að sögn Önnu Sigríðar Ólafsdóttur
hafði verið ráðgert að Friðarstundin myndi hefjast strax að loknum styrktartónleikum þeim sem haldnir voru í Ísafjarðarkirkju, eða um sexleytið. „Ég var
stödd inni á tónleikunum, og þegar ég sá fram á að þeim yrði ekki lokið nægilega snemma þá fór ég út og stakk upp á því að við myndum einfaldlega breyta
þessu í gjörning í þágu friðar. Þá kveiktum við á kertum á hringtorginu og stóðum svo og íhuguðum frið á jörðu í nokkra stund. Þessi breyting kom sérlega
vel út, athöfnin var mjög falleg og vakti mikla eftirtekt“, segir Anna. Þessi litla stúlka, Sara Emily Newman, fékk sér sæti á milli friðarljósanna og naut þess
að horfa á ljós friðarins. Það var unglingastarf Ísafjarðarkirkju sem sá um skipulagningu friðargjörningsins.
– eirikur@bb.is

Lögbann gegn 3X Stáli fellt úr gildi
Lögbann sem Sýslumaðurinn á Ísafirði lagði á framleiðslu 3X Stáls á tiltekinni tegund
af fiskflokkunarvél var fellt úr
gildi með dómi Héraðsdóms
Reykjavíkur á föstudag og var
Style ehf., sem fór fram á lögbannið, jafnframt gert að
greiða 3X Stáli tvær milljónir
í málskostnað. Vél Style ehf.
var sett upp í Hraðfrystihúsinu
– Gunnvör hf., í Súðavík í
febrúar 2004. Ekki varð þó úr
því að frystihúsið keypti vélina
af fyrirtækinu heldur keypti
það rækjuflokkunarvél af 3X
Stáli. Af hálfu Style var því
haldið fram að hluti af vél 3X
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Stáls bryti gegn einkaleyfi
Style og á þeim forsendum
var farið fram á lögbannið sem
sýslumaðurinn á Ísafirði setti
á í byrjun janúar 2005.
Beiðni 3X Stáls um að lögbanninu yrði aflétt hafnaði
sýslumaður. Style höfðaði síðan mál til að fá lögbannið staðfest og að 3X Stáli yrði með
dómi bannað að framleiða,
bjóða til sölu, setja á markað
eða nota flokkunarvélar sem
væru eins eða sambærilegar
þeirri sem fyrirtækið setti upp
hjá Hraðfrystihúsinu Gunnvöru. Jafnframt var krafist 10
milljóna í skaðabætur. Öllum
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þessum kröfum hafnaði héraðsdómur. Dómurinn taldi að
í vélunum væru tæknilega
ólíkar leiðir notaðar og 3X Stál
hefði því ekki brotið gegn

einkaleyfinu.
Dóminn kváðu upp héraðsdómararnir Jón Finnbjörnsson
og Greta Baldursdóttir og vélaverkfræðingurinn Sveinn V.

Árnason. Árni Vilhjálmsson
hrl. flutti málið fyrir Style og
Grímur Sigurðarson hdl. fyrir
3X Stál.
– bb@bb.is

6.4.2017, 10:14
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Starfshópur sjávarútvegsráðuneytis
kannar stöðu og horfur í rækjuiðnaði
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, hefur skipað
starfshóp til að kanna stöðu
og horfur í rækjuiðnaði. Ráðherra kynnti fyrst um þessa
ákvörðun sína við utandagskrárumræðu á Alþingi í síðustu viku. Staða rækjuiðnaðarins hefur verið sérlega bágborin síðustu misseri og rekja
menn lélega rekstrarstöðu til
hás gengis krónunnar. Þess er
skemmst að minnast að Elías
Oddsson, framkvæmdastjóri
rækjuverksmiðjunnar Miðfells, sagði í samtali við blaðið
að tekjurýrnun Miðfells á ársgrundvelli næmi um það bil

tvöföldum launakostnaði fyrirtækisins.
Samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands frá því í september hefur rækjuveiði á Vestfjörðum dregist saman um tæp
67 prósent á einu ári, miðað
við heildarafla fyrstu sex mánuði síðustu tveggja ára. Frá
janúar út júní árið 2004 veiddust 2.567 tonn af rækju, en á
sama tímabili í ár veiddust aðeins 856 tonn. Verðmæti aflans var 230 milljónir og 959
þúsund fyrri hluta ársins 2004,
miðað við 64 milljónir og 190
þúsund fyrri hluta árs 2005,
og dregst verðmæti aflans því

meira saman en aflinn sjálfur
eða um rúm 72 prósent. Aflaverðmæti rækju á landinu öllu
dróst saman um 74 prósent.
Samhliða því sem veiði hefur
dregist saman og gengi hækkað hefur afurðaverð lækkað,
og olíuverð hækkað.
Nefndina skipa Davíð Ólafur Ingimarsson, formaður
nefndarinnar og hagfræðingur
hjá sjávarútvegsráðuneytinu,
Ólafur H. Marteinsson hjá
Þormóði ramma - Sæbergi og
Pétur Grétarsson hjá Byggðastofnun. Starfshópnum er ætlað að skila niðurstöðum sínum
fyrir miðjan desember.

Rækjuvinnslan Miðfell á Ísafirði.

Nýgræðingar setja
upp sýningu á svarthvítum myndum
Nýstofnaður ljósmyndaklúbbur á Ísafirði opnaði sýningu á verkum sínum í Slunkaríki á laugardag. „Það var
ofsalega gaman að setja upp
þessa sýningu og okkur hlakkar til að gera meira af því í
framtíðinni. Við höfum
ákveðið að halda aðra sýningu
að ári og jafnvel að gefa út
bók með verkum okkar í framtíðinni“, segir Edda Katrín
Einarsdóttir, ein þeirra sem
sýnir verk sín í Slunkaríki.
Sýningin er liður í námskeiði í svarthvítri ljósmyndun
sem haldið var í Gamla apó-

tekinu í síðustu viku og greint
er frá á öðrum stað hér í blaðinu. Listakonan Ingibjörg
Magnadóttir leiðbeindi á námskeiðinu. „Við stofnuðum
klúbbinn í framhaldi af námskeiðinu en þetta er mjög góður hópur og við náðum öll
rosalega vel saman. Við höfðum öll haft áhuga á ljósmyndun en ekki gert mikið úr honum. Klúbburinn er eins og er
með aðsetur í kjallara Gamla
apóteksins en þar flæðir inn
svo við erum að leita okkur að
betra húsnæði“, segir Edda.
– thelma@bb.is

Ljósmyndaklúbbinn skipa Katrín Árnadóttir, Edda Katrín Einarsdóttir, Sigurður
Aðalsteinsson, Rúnar Óli Karlsson, Elísa Stefánsdóttir og Hilmar Þorbjörnsson.

Sýning á verkum Árnýjar
Ljósmyndarinn Árný Herbertsdóttir opnaði sýningu á verkum
sínum á kaffihúsinu Langa Manga á Ísafirði á laugardag.
„Opnunin gekk mjög vel. Ekkert sérstakt þema er á sýningunni,
ég er bara að leika mér að myndavélinni og gera eitthvað annað
en það sem ég geri dagsdaglega. Þetta er líka skemmtilegur
vettvangur fyrir sýningu“, segir Árný en eins og Ísfirðingum er
kunnugt rekur hún ljósmyndastofuna Myndás. Til sýnis eru
rúmlega 30 myndir og margar þeirra eru svarthvítar. „Það var
einnig gaman að geta sýnt svarthvítar myndir því pappírinn
sem best er að nota er að verða illfáanlegur“, segir Árný. Sýningin stendur út mánuðinn.
– thelma@bb.is

Árný á spjalli við sýningargesti á laugardag.
Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Tæplega þrír af hverjum fjórum
kennurum með full kennsluréttindi
73% kennara við Grunnskólann á Ísafirði eru með
full kennsluréttindi. Þetta
kemur fram í úttekt sem
Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði, hefur tekið saman og
birt á heimasíðu skólans. Í
ár eru 55 starfsmenn við
kennslu, námsráðgjöf og
stjórnun.
Af þessum 55 eru 40 með
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full kennsluréttindi, en 15 án
þeirra, og teljast því leiðbeinendur. Þessir 15 sem eru án
kennsluréttinda hafa sumir
hverja aðra menntun sem hagnýt er við kennslu, og má þar
nefna leikskólakennaramenntun. Aðrir eru langt komnir í
sínu kennaranámi. Réttindakennararnir 40 eru því 73% af
kennsluliði skólans, og kenna
um 77% kennslunnar. Stöðu-
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gildi í kennslu eru um 46,5, á
miðað við 45 stöðugildi í fyrra.
Auk þessa eru 27 almennir
starfsmenn, skólaliðar, stuðningsfulltrúar og þess háttar, í
um 18,4 stöðugildum, miðað
við 20,6 stöðugildi í fyrra. Í
skólanum öllum eru því um
64,9 stöðugildi, miðað við um
65,6 stöðugildi í fyrra.
Nemendum hefur fækkað
lítillega milli ára og eru nú

liðlega 520.
Segir Skarphéðinn að
þessa fækkun megi einna
helst rekja til þess að fjölmennur árgangur útskrifaðist síðastliðið vor og fámennur árgangur innritaðist
í fyrsta bekk í haust. Á bak
við hvert stöðugildi við skólann eru því 8,0 nemendur,
en voru 8,1 árið 2003.
– eirikur@bb.is

6.4.2017, 10:14

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
afhendi nemendum, kennurum og stjórnendum Grunnskólans á Þingeyri þakkarskjal fyrir vinnu sína í þágu
íbúaþings sem haldið var í vor.

Þakkir veittar fyrir
vinnu í þágu íbúaþings
Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar hefur afhent nemendum, kennurum og
stjórnendum Grunnskólans á Þingeyri þakkarskjal
fyrir framlag sitt til íbúaþings sveitarfélagsins sem
haldið var í maí. Einnig
verða sams konar þakkarskjöl afhend í grunnskólunum á Ísafirði og Suðureyri á næstunni. Í skjalinu
stendur að nemendur,

kennarar og stjórnendur
Grunnskólans á Þingeyri
fái bestu þakkir fyrir góða
vinnu og mikilvægt framlag í tengslum við íbúaþing
í Ísafjarðarbæ 21. maí
2005. Undir það rita Halldór Halldórsson, bæjarstjóri fyrir hönd Ísafjarðarbæjar og Sigurborg Kr.
Hannesdóttir fyrir hönd
ráðgjafafyrirtækisins Alta
sem var framkvæmdaðili
þingsins. – thelma@bb.is
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Sjómenn hafa áhyggjur af því
að NMT-kerfið verði lagt niður
Ekki er svo langt síðan að
NMT-símakerfið var eina
símakerfið sem hægt var að
treysta á í Ísafjarðardjúpi. Fyrir
skemmstu var svo settur upp
nýr GSM-sendir á Bæjum á

Snæfjallaströnd, og samkvæmt óformlegri rannsókn
Leiðar ehf. eru nú lengstu
eyður í GSM-sambandi í Ísafjarðardjúpi um 25 kílómetrar.
Samningur Póst- og fjarskipta-

stofnunar og Símans um
NMT-símakerfið rennur hins
vegar út í lok ársins 2007, og
hefur Síminn ekki óskað eftir
framlengingu. Þó þetta komi
ef til vill ekki mjög illa við þá

sem þurfa að keyra Djúpið,
hefur blaðinu borist til eyrna
að sjómenn séu uggandi við
þessar breytingar. Guðbjörn
Sölvason, sjómaður í Bolungarvík, segist til dæmis hafa

Lúðrasveit tónlistarskólans lék á löngum laugardegi
Langur laugardagur var haldinn í miðbæ Ísafjarðar
um helgina og voru verslanir opnar frá klukkan 11
til 17. Boðið var upp á ýmis tilboð, auk þess sem
ýmis skemmtiatriði voru í boði. Þar á meðal var
einmitt leikur Skólalúðrasveitar Tónlistarskóla Ísafjarðar sem lék nokkur lög í verslunarmiðstöðinni
Neista.
Sveitin er skipuð 16 hljóðfæraleikurum, aðallega
grunnskólanemum sem njóta aðstoða nokkurra eldri
blásara. Lúðrasveitarstarf á Ísafirði hefur blómstrað
síðustu misserin undir stjórn eistneska tónlistarkennarans og trompetleikarans Madis Mäekalle. Langur
laugardagur var haldinn í tengslum við menningarhátíðina Veturnætur.
– eirikur@bb.is

Lúðrasveit tónlistarskólanna leikur fyrir gesti Neista.

áhyggjur af því ástandi sem
skapast gæti verði NMT-kerfið lagt niður.
„Ég held ég tali fyrir hönd
margra sjómanna þegar ég segi
að við séum óánægðir. Ef af
verður erum við að horfa upp
á að við hverfum 20-30 ár aftur
í tímann. Við munum þá ekki
einu sinni geta hringt heim til
okkar. Mann grunar auðvitað
að þetta sé einkavæðingunni
að kenna. Það er nauðsynlegt
að eitthvað komi í stað NMTkerfisins, verði það lagt niður“,
segir Guðbjörn.
Að sögn Evu Magnúsdóttur,
upplýsingafulltrúa Símans, er
kerfið einfaldlega að úreldast,
og segir hún að nær ómögulegt
sé að halda því við til langframa. „Við viljum leita leiða
til að geta boðið upp á aðra
sambærilega eða betri þjónustu“, segir Eva. „NMT-kerfið
er ekki í framþróun, og það
verður sífellt erfiðara að halda
úti þjónustunni þegar ekki er
hægt að fá varahluti í búnaðinn
sem hún byggist á. Við erum

að skoða ýmsa möguleika í
því samhengi. Flestar þjóðir
eru hættar með þetta kerfi, þó
einhverjar austur-Evrópuþjóðir séu enn með það. Af þeim
þjóðum sem við berum okkur
saman við eru það bara Svíar
sem enn eru með NMT og
þeir eru að leggja kerfið niður
af sömu ástæðum og við. Það
er engum akkur í að halda úti
símakerfi sem úreldist, við
þurfum að geta haldið því við
eigi það að geta þjónað hlutverki sínu sem öryggistæki.“
Þá segir Eva að meðal þeirra
möguleika sem eru í skoðun
sé langdrægt GSM-kerfi, sem
var þróað í Bandaríkjunum og
er í notkun þar. Þetta kerfi
hefur einnig verið notað í Noregi. En Eva áréttar að aðalatriðið sé að nú sé verið að
skoða möguleikana. Það eru
20.564 langdrægir NMT-farsímar í notkun hér á landi,
samkvæmt tölum frá Póst- og
fjarskiptastofnun frá því í september.
– eirikur@bb.is

Sólborgarbörn aðstoða
Rauða kross Íslands

Börnin á leikskólanum
Sólborg á Ísafirði söfnuðu
dósum til styrktar Rauða
krossi Íslands og afhendu
ágóðann á mánudag. Börnin komu með dósir að
heiman og fóru í leiðangur
í dósamóttökuna á föstudag. Fengu þau í leiðinni

að sjá hvað verður um
glerflöskurnar eftir að
þeim hefur verið skilað.
Buðu þau Bryndísi Friðgeirsdóttur svæðisfulltrúa
Rauða krossins á Vestfjörðum til sín á mánudag
og afhendu henni afrakstur erfiðisins, tæpar 4.000

krónur. Bryndís var þeim
afar þakklát og sagði þeim
í stuttu máli frá því hvernig peningarnir kæmu til
hjálpar börnum sem
minna mættu sín út í
heimi. Heimsókninni lauk
með því að börnin sungu í
kveðjuskyni fyrir Bryndísi.

Sjóvá gefur leikskólabörnum endurskinsvesti
Sjóvá gefur nú leikskólum
landsins endurskinsvesti að
gjöf og hafa starfsmenn útibúsins á Ísafirði séð um að
færa leikskólum Vestfjarða
vesti. Er þetta þriðja árið í röð
sem Sjóvá færir leikskólabörnum endurskinsvesti.
„Við gáfum 60 endurskinsvesti í fyrra og gefum 70 í ár
og erum núna að fylla á þar
sem þörf er á“, segir Torfi
Einarsson, útibússtjóri Sjóvá
á Ísafirði. Vestin eru ætluð
börnunum sem fara reglulega
gangandi í stuttar sem langar
vettvangsferðir þar sem nauðsynlegt getur verið að fara yfir
umferðargötur. Gjöfin er liður
í forvarnarstarfi Sjóvá og með
henni vill félagið leggja sitt af
mörkum til að bæta öryggi
barna í umferðinni.
– thelma@bb.is
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Öll börnin á leikskólanum tóku þátt í söfnuninni.

Opinn fundur um hafog fiskirannsóknir

Torfi Einarsson færir Sonju Thompson forstöðumanni leikskólans Sólborg á Ísafirði endurskinsvesti fyrir hönd Sjóvá.
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Hafrannsóknastofnunin boðar til opins fundar um haf- og fiskirannsóknir. Jóhann Sigurjónsson, forstjóri ásamt sérfræðingum
flytja stutt erindi. Umræður. Allir velkomnir.
Þróunarsetri Vestfjarða, Ísafirði, fimmtudaginn 17. nóvember
2005, kl. 20:00. Flutt verða erindi um veiðarfærarannsóknir og
breytingar á fæðu þorsks, ýsu og ufsa á síðustu árum.
Íþróttahúsinu á Tálknafirði, föstudaginn 18. nóvember 2005 kl.
20:00. Flutt verða erindi um haf- og fiskirannsóknir í nútíð og framtíð og breytingar á fæðu þorsks, ýsu og ufsa á síðustu árum.
Hafrannsóknastofnunin.

6.4.2017, 10:14
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Þrír kórar komu fram á styrktartónleikunum.

Styrktartónleikar til kaupa nýjum flygli fyrir Tónlistarskóla Ísafjarðar

Vel á þriðju milljón safnaðist í flygilsjóð
Vel á þriðju milljón króna safnaðist í flygilsjóð Tónlistarskóla Ísafjarðar á styrktartónleikum sem haldnir voru í Ísafjarðarkirkju á
sunnudag. Tónleikarnir voru vel sóttir, enda
voru flytjendur einir hátt á annað hundrað
manns. Meðal þess sem var í boði á tónleikunum var söngur þriggja kóra, sextánhentur
píanóleikur, djasstónlist tríós Vilbergs Vilbergssonar, söngur hinnar 12 ára söngstjörnu Sólveigar Óskarsdóttur og tónlistarflutningur nemenda skólans. Þorsteinn Jóhannesson, einn söngvara úr Karlakórnum
Erni, og Margrét Hreinsdóttir gáfu 758 þúsund í sjóðinn. Þá barst milljón frá Styrktarsjóði Tónlistarskólans og fjölmörg fyrirtæki á
svæðinu keyptu styrktarlínur í dagskrá tónleikanna. „Sennilega hefur safnast vel á
þriðju milljón“, segir Sigríður Ragnarsdóttir,
skólastjóri Tónlistarskólans. Aðspurð segir
hún söfnunina komna vel á leið. Ekki hefur
verið valið hljóðfæri en það á eftir að kosta á
bilinu 6,5 til 8,5 milljónir. – halfdan@bb.is

Leikið var sextánhent á píanó.

Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði

„Lengri skólatími kallar
eðlilega á aukna kennslu“
Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, segir að fjölgun starfsfólks í Grunnskólum eigi sér
eðlilegar skýringar, en Valgerður Ágústsdóttir, sérfræðingur á hag- og upplýsingasviði Sambands íslenskra
sveitarfélaga, flutti erindi á
fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna á föstudag þar sem
fram kom að starfsfólki
grunnskólanna hefur fjölgað
mikið síðan sveitarfélögin
tóku við rekstri þeirra.
Fram kom í máli hennar að
kennurum fjölgaði um 34% á
tímabilinu frá 1997 til 2004
og á sama tíma fjölgaði öðru
starfsfólki grunnskóla um
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65%. Nemendum fjölgaði hins
vegar einungis um 5% á tímabilinu. Árið 1997 er fyrsta
heila rekstrarár grunnskólanna
hjá sveitarfélögunum. Rekstrarkostnaður grunnskólanna í
heild jókst um 48%. „Kennsluskylda kennara hefur minnkað
töluvert“, segir Skarphéðinn.
„Nú í haust fækkaði tímum
um einn, almennur kennari
kenndi 28 tíma á viku í fyrra,
en nú kennir hann einungis 27
tíma. Í grunnskólanum hérna
þýðir þetta að við höfum þurft
að bæta við 1-2 stöðugildum
umfram það sem var. Svo
kemur það einnig til að frá
árinu 1997 hefur skólatími
barna lengst, börnin eru fleiri

4

stundir á viku í skóla og fleiri
daga á ári. Lengri skólatími
kallar eðlilega á aukna kennslu. Þetta er mjög eðlilegt, á
þessum átta árum hafa einfaldlega margar forsendur breyst“.
„Varðandi almennu starfsmennina held ég að það sé
tímanna tákn, þjóðfélagið hefur breyst, skólar taka nú til sín
alla flóru þjóðfélagsins, þar á
meðal nemendur sem hafa alls
kyns sérþarfir. Tískuorðið er
kannski einstaklingsmiðað
nám, og slíkt nám krefst væntanlega meiri mannskaps. Þetta
er kannski meginskýringin.
Það hefur verið nokkur aukning á því að nemendur séu
greindir með ýmis konar rask-

anir, til dæmis geð- og athyglisraskanir. Þetta er einfaldlega
algengara í dag en það var og
margbrotnara þjóðfélag skilar
sér inn í skólann og því fylgir
aukin þörf fyrir starfsfólk.
Þetta eru borðleggjandi staðreyndir. Það má kannski deila
um það hvað aukningin er
nákvæmlega mikil, en þessar
tölur láta nærri lagi. Við sjáum
þetta í öllum skólum. Fyrir tíu
árum síðan var hlutur almennra starfsmanna mjög lítill, þeir
sáu um ræstingu og kaffistofuna og þess háttar. Nú er her
manna í öllum mögulegum
störfum. Þetta er, eins og ég
segi, tímanna tákn“, sagði
Skarphéðinn. – eirikur@bb.is

6.4.2017, 10:14

Grunnskólinn á Ísafirði.
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ritstjórnargrein
Þjónninn
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,,Maður er í þjónustustarfi sem manni hefur verið falið stutta
stund. Þá skiptir máli að vera auðmjúkur og lítillátur en þó fastur fyrir þegar þess er þörf.“ Sá sem mælir þessi fallegu orð er
sjálfur landbúnaðarráðherrann, Guðni Ágústsson, í viðtali við
Blaðið fyrir skömmu.
Þegar ráðherra talar þannig til þjóðar sinnar og bætir við að
hann sé ,,þjónn þessarar þjóðar en ekki valdagráðugur hagsmunapólitíkus“, mætti ætla að eitthvað mikið stæði til. Svo er
komist að orði þar sem Íslendingar eiga því almennt ekki að
venjast að ráðamenn tali til þeirra hvundags af slíkri auðmýkt
og lítillæti. Loforð stjórnmálamanna, sem burt séð frá öllum
flokksgenum hafa reynst upp og ofan í gegnum tíðina, láta
þeim kunnuglegar í eyrum.
Þegar slíkar fjólur spretta allt í einu í túnfætinum í byrjun 4.
viku vetrar og rúm vika lifir af Gormánuði þarf ekki auðugt
ímyndunarafl til að ætla að þau séu undanfari tíðinda. Á þessum vettvangi mun þó engum getum að því leitt og skal öðrum
eftirlátið til krufningar.
Fyrir stuttu birtist í sama fjölmiðli og ráðherraviðtalið, viðtal
við mann nokkurn, sem meðal annars var spurður um stjórnmálaskoðanir sínar og svaraði því til, að hann ætti ekki samleið með
tilteknum hópi manna þar sem hann myndi ekki fyrirgefa þeim
fyrri skoðanir þeirra og afstöðu. (Ekki vantaði að lesandinn var
seinna í viðtalinu nær fullvissaður um að hann ætti von á fyrirgefningu synda sinna þegar þar að kæmi.) Mönnum er frjálst að
halda sér fast við sinn keip. Hvimleiðara er þegar menn lenda
í slíkri hafvillu í pólitíkinni að draga nafn Krists inn í umræðuna
og stilla sér upp við hlið faríseans með viðeigandi kveðju til
tollheimtumannsins.
Eftir því sem BB hefur fregnað mun senn koma fram á þingi,
eina ferðina enn, tillaga um lengingu á starfstíma Alþingis.
Breytingunni er meðal annars ætlað að auðvelda þinginu eftirlitsskyldu með störfum framkvæmdavaldsins. Af ummælum
ráðherrans, að hann sé þjónn þessarar þjóðar, má ætla að hann
vilji deila en ekki drottna. Má því telja víst að hann styðji hugmyndir um fækkun ráðuneyta og að dregin verði skarpari skil
milli framkvæmdavalds og löggjafa með því að skilja á milli
þingsetu og ráðherradóms. BB hefur bent á að það nær engri átt
að framkvæmdavaldið, ríkisstjórnin, ráði yfir nær sjötta hluta
atkvæða löggjafans þegar kemur að afgreiðslu mála, sem í
flestum tilfellum eru runnin eru undan rifjum þessa sama
valds. Þegar svo hefur skipast málum að ráðherrar eru háðir
löggjafanum með fjárveitingar, hvort heldur er til stórra mála
er varða almannaheill eða sérstakra hugðarefna viðkomandi,
geta þeir með trúverðugri hætti státað af þjónshlutverkinu en
unnt er með núverandi skipan mála.
s.h.

orðrétt af netinu

Víti til að varast

Upplausnarástand er í Frakklandi. Reyndar er það að breiðast
út til annarra landa í Evrópu. Ungmenni sem telja sig afskipt
minna á sig með þessum ógeðfellda hætti. Um er að ræða
afkomendur innflytjanda sem hafa ekki samlagst þjóðfélaginu
og eru annars flokks þegnar að eigin mati. Þetta mat er að hluta
rétt, en að hluta er það rangt. Ýmsir hafa hafist til metorða og
vegs úr hópi þessa fólks, en allur þorri þess býr við sult og
seyru og nær ekki fótfestu í lífinu.
[…] Ástandið í Frakklandi er víti til að varast. Við þurfum að
kappkosta að taka á móti þeim sem hér vilja búa með kærleika
og hlýju. Kristin trú og kristin gildu þurfa að vera í forgrunni og
við víkjum ekki frá þeirri trú sem við höfum gefist. Við erum
stolt af trú okkar og mörgu í arfleifð okkar. Við tryggjum frið
og farsæld með því að miðla því áfram til þerra sem hér setjast
að.
krossinn.is – Gunnar Þorsteinsson
Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9,
400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 ·
Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is ·
Fréttastjóri: Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655,
halfdan@bb.is – Blaðamenn: Eiríkur Örn Norðdahl, sími 845 2685
eirikur@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, sími 849 8699, thelma@bb.is ·
Ritstjóri netútgáfu: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is
· Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk.
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Hart var tekist á í íþróttahúsinu.

Náði að koma glímukónginum á óvart með hælkrók
Glímuhátíð sem haldin
var í íþróttahúsinu á Torfnesi á laugardag þótti takast með eindæmum vel.
„Þetta var frábært og ég
held að allir sem mættu
hafi verið svakalega
ánægðir“, segir Hermann
Níelsson glímuþjálfari á

Ísafirði. Um 170 manns
skrifuðu sig í gestabók að
hátíð lokinni. Glímukóngarnir Ólafur Oddur Sigurðsson og Pétur Eyþórsson felldu vestfirska
íþróttamenn hvern af öðrum. Ellert Örn Erlingsson,
skólastjóri á Þingeyri, náði

þó að koma Pétri á óvart
með góðum hælkrók og
fékk hann áletraðan skjöld
að launum fyrir að fella
kónginn. Engin vestfirsku
íþróttakvennanna náði að
standast árás glímudrottningarinnar Ingu Gerðu
Pétursdóttur. Að lokum

mætti hún áskorun hins 16
ára gamla Sindra Antonssonar sem hún lagði eftir
spennandi viðureign. Um
kvöldið var síðan glímusýning á árshátíð Hraðfrystihússins – Gunnvarar
í frímúrarasalnum á
Ísafirði. – halfdan@bb.is

Söfnun til kaupa á sneiðmyndatæki á FSÍ

Safnast hafa átta milljónir
Söfnun til kaupa á sneiðmyndatæki á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði gengur vel og
hafa fengist loforð fyrir um 8
milljónir af þeim 11-12 sem
þarf til að kaupa tækið. Hæsta
fjárframlagið barst frá Hraðfrystihúsinu – Gunnvöru sem
gaf eina og hálfa milljón. Þá
gaf fyrirtækið Jakob Valgeir
ehf. í Bolungarvík eina millj-

ón, hjónin Sigríður Brynjólfsdóttir og Ásgeir Guðbjartsson
gáfu sömuleiðis eina milljón,
Margrét Hreinsdóttir og Þorsteinn Jóhannesson gáfu 500
þúsund, Fiskvinnslan Kambur
gaf 500 þúsund og sömuleiðis
Ísafjarðarbær.
„Auk þess hafa borist framlög frá fjölmörgum aðilum
sem við viljum þakka kærlega.

Þá hefur starfsfólk sjúkrahússins staðið fyrir öflugu átaki til
styrktar söfnunarinnar og það
ber að þakka“, segir Sigríður
Björk Guðjónsdóttir, ein þeirra
sem standa að söfnuninni.
Þeim hóp sem stendur að söfnuninni er kunnugt um áhuga
fjölmargra á því að styrkja
verkefnið og þar sem líða fer
að lokum söfnunarinnar er vert

að benda á reikningsnúmer
hennar: 1128-05-1144 –
610269-2499. „Þeim sem
þegar hafa styrkt verkefnið er
þakkað kærlega fyrir. Söfnunin hefur gengið mjög vel og
aðstandendur eru hæstánægðir
og þakklátir fyrir viðbrögðin“,
segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir.
– halfdan@bb.is

Rætt um aðkomu Súðavíkurhrepps að verksmiðju Aðlöðunar
Hugmyndir um aðkomu
Súðavíkurhrepps að rekstri
beituverksmiðjunnar Aðlöðun
hf. voru ræddar á síðasta fundi
hreppsnefndar Súðavíkur. Var
sveitarstjóra falið að afla frekari upplýsinga og vinna áfram
í málinu í samvinnu við Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða.
Rekstur beituverksmiðjunnar

hefur átt á brattann að sækja
og hefur verið leitað leiða til
að fá nýtt fjármagn inn í fyrirtækið.
Aðlöðun hefur á undanförnum árum þróað nýja aðferð
við framleiðslu á beitu, með
það að markmiði að beitan yrði
úr sem allra ódýrustu hráefni
sem kæmi í stað beitu úr fiski

6.4.2017, 10:14

sem hæfur er til manneldis.
Ný beita Aðlöðunar er sögð
hafa ýmsa ótvíræða kosti fram
yfir eldri beitur. Sjálf beitningin tekur mun skemmri tíma
auk þess sem hún er snyrtilegri
en áður, beitan er alltaf tilbúin
á krókinn og beitupokarnir
frjósa ekki saman, enda hafa
sjómenn að sögn tekið henni

vel.
Í vor fór fram endurfjármögnun hjá fyrirtækinu, en
hún var einungis kláruð að
hluta. Meira þarf til ef duga
skal og eru nú aðstandendur
fyrirtækisins að leita að hluthöfum eða kaupanda að verksmiðjunni.
– eirikur@bb.is
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Skarphéðinn Jónsson skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði

Segir rekstur mötuneytisins ganga vel
Skarphéðinn Jónsson,
skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði, gerir mötuneytismál
að umræðuefni sínu í nýútkomnu fréttabréfi skólans. Í
pistli sínum gerir Skarphéðinn
grein fyrir því hvernig tekist
hefur til með rekstur mötuneytisins, sem opnaði í byrjun
október og er rekið af SKGveitingum. Skarphéðinn bendir á að lokafrágangur við mötuneytið sé enn eftir. „Óhætt er
að fullyrða að starfsemin gangi
vel“, segir meðal annars í pistlinum.
„Komin er nokkur reynsla á
þetta fyrirkomulag, þ.e. tímasetningar í sal og í frímínútum
o.fl. Það sem ekki hefur gengið
eins vel og við ráðgerðum, er
í fyrsta lagi mönnun. Starfsfólki hefur ekki fjölgað þrátt
fyrir aukna gæslu í sal og utan
hans. Einnig eru frímínúturnar

frá kl. 12:30-13:10 mikill
annatími, sérstaklega hjá elsta
hópnum. Ástæðan er kannski
sú að á undan/eftir mat er 20
mínútna hlé, og þá er salurinn
upptekinn fyrir næsta hóp og
aðstaða ekki fyrir hendi til að
taka á móti fjölda nemenda á
göngum og í anddyri. Þess ber
auðvitað að geta að við gerðum ráð fyrir að þurfa að endurskoða allt skipulag í ljósi
reynslunnar eftir einn til tvo
mánuði og verður það gert.
Nú er verið að skoða smávægilegar breytingar á fyrirkomulaginu, einkum í þeim tilgangi
að draga úr gæsluþörf.“
Þá segir Skarphéðinn að
skólayfirvöld hafi rennt nokkuð blint í sjóinn með það
hversu margir myndu nýta sér
mötuneytið, þó tölur frá öðrum
skólum hefðu verið hafðar til
hliðsjónar. „Í byrjun október

Útbreiðsla refs og
minks á Vestfjörðum stefnir í óefni
Mikil útbreiðsla refs og
minks á Vestfjörðum stefnir
í óefni að sögn veiðimannsins Vals Richter.
„Óvenju mikið er af ref og
mink á Vestfjörðum, aðallega vegna þess að Ísafjarðarbær og Súðavík eru hætt
að borga fyrir ref, nema yfir
sumarið. Þessi mikli fjöldi
af dýrum þarf töluvert að éta
og má gera ráð fyrir að hver
refur éti um það bil 1 - 4
fugla á dag, og meira yfir
sumarið. Ef við reiknum með
2 fuglum á dag að meðaltali
yfir árið er einn refur að éta
730 fugla á ári, ef það eru
um 1.000 refir á Vestfjörðum
eru þeir að éta 730.000 fugla
á ári. Hvað verður um fuglalíf á Vestfjörðum eftir u.þ.b.

10 ár ef svona er haldið á
málunum?“, segir Valur.
Hann fór á tófuveiðar í
Arnarfirði á dögunum og
lagði fimm refi að velli á
þremur klukkustundum en
þar er mikið um varg. „Samkvæmt lögum er sveitarfélögum skylt að borga fyrir
veiðar á ref og mink en samt
borga Ísafjarðarbær og
Súðavík ekkert, nema 2
mánuði yfir sumarið og þá
aðeins ráðnum skyttum.
Hvað eigum við að gera þegar mest allt fuglalíf á Vestfjörðum er eytt af völdum
refa og minka? Hver tekur
ábyrgðina þegar allt er komið í óefni? Sveitarfélagið,
ríkið eða við?“, spyr Valur.
– thelma@bb.is

fór matsalan af stað eins og
fyrr segir. Þann mánuð voru
223 nemendur með fulla
áskrift (í mat alla skóladaga).
Svo er auðvitað nokkur fjöldi
nemenda sem er í mat nokkra
daga í viku. Seldar nemendamáltíðir í október voru 5.986
á 20 virkum nemendadögum,
eða um 300 máltíðir á dag.
Í nóvember er gert ráð fyrir
6.687 nemendamáltíðum á 21
virkum degi eða um 318 máltíðum á dag. Í nóvember eru
245 nemendur með fulla
áskrift. Þeim nemendum sem
eru með fulla áskrift hefur því
fjölgað um tæp 10% milli
mánaða og fjölda seldra máltíða hefur fjölgað um 701 eða
um tæp 12% milli mánaða. Í
nóvember er áætlað að um
47% nemenda skólans séu
með fulla mataráskrift og að
um 60% nemenda neyti há-

degisverðar í skólanum. Þess
ber að geta að allir nemendur
borða í matsal í hádeginu.
Margir kaupa heitan mat eins
og boðið er upp á. Aðrir koma
með nesti að heiman og geta
þá notað samlokugrill eða örbylgjuofna eftir þörfum.“
Loks bendir Skarphéðinn á
þann ósið sumra nemenda að
mæta með sætabrauð og gosdrykki til neyslu í matsalnum.
„Í sumum tilvikum koma nemendur (þá einkum í 8.-10.
bekk) með sætt brauð og sæta
drykki til að neyta í matsalnum. Þessu viljum við breyta,
þetta er alls ekki ódýrara og
matur í þessum dúr er stútfullur af sykri sem þessir unglingar hafa enga þörf fyrir nema
síður sé. Í þessum efnum þurfa
foreldrar að ganga til liðs við
okkur í skólanum.“
– eirikur@bb.is

Netheimar kynna áherslubreytingar í rekstrinum
Tölvufyrirtækið Netheimar
ehf. stóð fyrir kynningu á starfsemi sinni á Hótel Ísafirði fyrir
stuttu. Magnús Hávarðarson
framkvæmdastjóri Netheima
segir að fyrst og fremst hafi
verið um að ræða kynningu á
ákveðnum áherslubreytingum
sem hafa átt sér stað í rekstrinum.
„Í dag leggja Netheimar
aðaláherslu á sölu á vönduðum
vörum fyrir fyrirtæki og stofnanir, auk almennrar tölvuþjónustu. Til þess að ná því markmiði fórum við í markvissa
vinnu s.l. sumar við að ná samstarfssamningum við öll helstu
upplýsingatæknifyrirtæki
landsins“, segir Magnús. „Nú
erum við með samning við
Opin kerfi, sem selja HP, og

við EJS sem eru með Dell,
Nýherja sem selja IBM og
Canon, auk þess sem við
vorum fyrir með samstarfssamning við Tæknival, sem er
með Fujitsu Siemens og Xerox.“
„Samstarf við alla þessa
sterku aðila gefur okkur aukin
sóknarfæri. Við vorum fyrst
og síðast að kynna þessar
breytingar fyrir fyrirtækjum og
stofnunum á svæðinu, en við
höfum einbeitt okkur meira
og meira að þjónustu við slíka
aðila upp á síðkastið. Þá mætti
til okkar fulltrúi frá EJS sem
kynnti nýja vörulínu frá Dell.
Við teljum að það sé talsverður
ávinningur í því fyrir Vestfirðinga að geta verslað öll
þessi vörumerki á einum stað,

Sælkerar vikunnar · Svanlaug Björg Másdóttir og Haraldur Jón Jóhannesson á Ísafirði

Tveir góðir ofnréttir
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á tvo góða ofnrétti. Sá
fyrri er ýsuréttur og uppskriftin er ætluð fyrir fjóra.
Svanlaug og Haraldur segja
að gott sé að bera réttinn
fram með fersku salati eða
soðnu grænmeti og kartöflum. Seinni uppskriftin er svo
að veisluofnrétti.

Ýsuofnréttur
Tvö góð ýsuflök, skorin í
bita
2 msk majones,
3 msk súrmjólk
1 tsk karrý
1 tsk salt
Sveppir, skornir í þunnar
sneiðar
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Laukur, skorin
Slatti af hrísgrjónum, soðin
Rifinn ostur
Majones, súrmjók, karrý og
salt sett í skál og hrært vel
saman. Setjið hrísgrjónin í eldfast mót og dreifið úr þeim,
raðið ýsubitunum ofan á og
saltið fiskinn dálítið. Því næst
eru sveppum og lauk raðað
yfir fiskinn, sósan fer svo vel
yfir allt saman og osturinn að
lokum. Eldist við 200 ° í 30 til
40 mín.

Veisluofnréttur
1 dós asparagus
1 dós sveppir
1 bréf skinka
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Grunnskólinn á Ísafirði.

½ Laukur
1 Paprika
Rifinn ostur
Sósa:
Majones
Rjómi
Salt
Setjið allt saman í eldfast
mót og blandið majonesi,
rjóma og salti saman og hellið
sósunni yfir. Osturinn kemur
svo síðastur yfir allt saman.
Eldist við 200° í 20 – 30 mín
Við skorum á Rakeli Guðbjörgu Magnúsdóttur og Davíð Egilsson að vera næstu sælkerar.

6.4.2017, 10:14

Mæting var framar vonum.
enda eru þetta allt mjög þekkt Dell frá EJS. Netheimar hafa
verið starfandi frá árinu 2002.
merki“.
Þá segir Magnús að mæting Fyrirtækið byrjaði með lítinn
á fundinn hafi verið framar rekstur í gamla pósthúsinu þar
öllum vonum. Boðið var upp sem boðið var upp á ýmiskonar
á léttar veitingar í lok kynn- tölvuþjónustu. Með tímanum
ingar og dregið í happdrætti. hefur fyrirtækið svo aukið
Guðný Erla Guðnadóttir, umsvif sín og opnaði verslun
framkvæmdastjóri Trésmiðj- við Silfurtorg í maí 2004.
unnar í Hnífsdal, nældi sér í
– eirikur@bb.is
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Vetrarleikar ungmenna á Ísafirði

Reynt var að slá Íslandsmet í hversu mörgum hægt væri að troða inn í einn bíl.

Vetrarleikar fyrir ungmenni 13 ára og eldri voru
haldnir á Ísafirði á fimmtudag á vegum Björgunarfélags Ísafjarðar og Skátafélagsins Einherjar/Valkyrjan. Allir sem náð
höfðu tilsettum aldri áttu
þess kost að taka þátt.
Leikarnir hófust í höfuðstöðvum Björgunarfélagsins í Guðmundarbúð þar
sem unglingarnir fengu að
skoða sig um og leysa
léttar þrautir.

„Mæting var ekki eins
góð og við vonuðumst eftir
og ég held að þar hafi
veðrið sett strik í reikninginn. Það kom þó ekki
annað til greina en að
halda leikunum áfram. Við
héldum því niður á Silfurtorg og reyndum að snapa
fólk til að vera með í að
reyna að slá met“, segir
Hermann Grétar Jónsson,
skipuleggjandi leikanna.
Reynt var að slá Íslandsmet meðal annars hversu

mörgum hægt væri að
troða í eina bifreið. Metið
var 23 manns en það var
slegið á Landsmóti skáta í
sumar. Ekki fékkst staðfest
hvort Ísfirðingum tókst að
slá metið. – thelma@bb.is

15 virk
riffilskot
fundust

Lögreglan á Ísafirði fjarlægði 15 virk skot, úr 22ja
kalibera „long rifle magnum“ riffli, af skólalóð
Grunnskóla Ísafjarðar á
fimmtudag. Voru skotin í
hulstri sem er úr 50 skota
pakka og vantar því 35 skot
sem ekki er vitað hvar eru
eða hver á þau.
Óttast lögreglan að skotin hafi komist í hendur
barna og biður foreldra og
fullorðna um að gæta vel
skota þar sem þau séu í
raun litlar sprengjur og
stórhættuleg sem slík.
Börnum þyki þetta meinlaus hlutur og átti sig ekki
á hættunni sem þeim fylgi.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

Fjallar um skiptingu byggðakvóta
Tillaga að skiptingu
byggðakvóta fyrir komandi
fiskveiðiár var lögð fram á
fundi bæjarráðs í síðustu viku.
Alls var úthlutað 409 þíg.tonnum til Ísafjarðarbæjar, sem
sundurliðast þannig á einstök
byggðarlög samkvæmt ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins: Ísafjörður fær 140 þíg.tonn, Hnífsdalur fær 37 tonn,
Suðureyri fær 23 tonn og Þingeyri fær 79 tonn. Auk þess fær
Ísafjarðarbær allur alls 130
þíg.tonn sem ekki hefur verið
skipt niður á byggðarlög. Bæj-

arstjóri lagði fram tillögu um
að þau tonn myndu skiptast
svo að Ísafjörður fengi 51
þíg.tonn, Flateyri fengi 51 tonn
og Suðureyri fengi 28 tonn.
Samkvæmt þessu fær Ísafjörður því alls 191 þíg.tonn, og
Suðureyri fær 51 tonn í heildina.
Í fundargerð bæjarráðs kemur meðal annars fram að þeim
140 þíg.tonnum sem úthlutað
er til Ísafjarðar er úthlutað
vegna skerðingar rækju- og
skelfiskveiðibáta á staðnum.
Þá segir að með úthlutuninni

sé leitast við að ná fram jafnræði á milli byggðarlaga. Jafnframt þessu eru lögð fram drög
að reglum Ísafjarðarbæjar um
úthlutun byggðakvóta fyrir
komandi fiskveiðiár. Loks
stendur: „Bæjarráð leggur til
við bæjarstjórn að samþykkja
ofangreinda úthlutun ásamt
reglum um úthlutun byggðakvóta með þeirri breytingu [...]
að þeir bátar sem fá úthlutað
skel- og rækjubótum geti ekki
sótt um frekari úthlutun
byggðakvóta á þessu fiskveiðiári.“ – eirikur@bb.is

Safnahúsið á Ísafirði

Sýning á skjölum er lúta
að útgerð og sjósókn
Sýning á skjölum er lúta að
útgerð og sjósókn í gegnum
tíðina var opnuð í Safnahúsinu
á Ísafirði á laugardag í tilefni
af Norræna skjaladeginum.
Opinber skjalasöfn ákváðu
árið 2001 að halda sameiginlegan kynningardag, annan
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laugardag í nóvembermánuði
ár hvert. Í ár var ákveðið að
hvert land hefði sitt efni og á
Íslandi varð þemað „við“ fyrir
valinu. Á Ísafirði verður yfirskriftin „Við sjósóknarar“.
Sýningin er tvíþætt, annars
vegar afmælissýning Hrað-
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frystihússins-Gunnvarar og
hins vegar sýning á eldri skjölum sem varða sjósókn m.a.
skjöl sem varða deilu um fiskveiðisamþykkt árið 1880. Sýningin er opin á opnunartíma
bókasafnsins og stendur til 19.
nóvember. – thelma@bb.is

Útsölumarkaður
hefst fimmtudaginn 17. nóvember

að Hafnarstræti 6
(Við hliðina á Jóni og Gunnu)

Aðeins í nokkra daga
Opið:
Virka daga kl. 13-18
Laugardag kl. 10-16
Sunnudag kl. 13-16

6.4.2017, 10:14
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Frá Hnífsdal yfir hálfan hnö

– rætt við Guðrúnu Helgadóttir sem búið hefur í Ástralíu undanfarin 25 ár
Guðrún Helgadóttir er fædd og uppalin í
Hnífsdal en ástin flutti hana yfir þveran
hnöttinn og hefur hún búið með áströlskum
manni sínum í heimalandi hans síðasta
aldarfjórðunginn. Foreldrar hennar, Kristjana Jónasdóttir og Helgi Björnsson, áttu
níu börn og eru sjö af þeim enn á lífi. Þau
eru Guðmundur, Björn, Jónas sem látinn,
Halldór, Jón sem er einnig látinn, Ólöf,
Guðrún, Reynir og Björk. Öll systkinin búa
á Ísafirði eða í Hnífsdal nema Guðrún sem
hefði ekki getað farið lengra frá fjölskyldunni. Guðrún heldur þó fast í rætur sínar og
íslenska siði. Hún heldur jólin hátíðleg í
sumarsólinni í Ástralíu og bakar stafla af
pönnukökum fyrir íslenska vini sína á 17.
júní. Guðrún kom í heimsókn í haust til að
heiðra bróður sinn, Björn Helgason, á sjötugsafmæli hans ásamt dóttur sinni Kristjönu Erin Denereaz. Bæjarins besta spjallaði
við hana um lífið í Ástralíu og heimalandið
sem ávallt á hjarta hennar.
–Hve lengi hefurðu búið í
Ástralíu?
„Það eru liðin 25 ár síðan
ég fór út og ég hef því næstum
búið eins lengi í Ástralíu eins
og á Íslandi. Ástæðan fyrir
flutningnum var sú að ég giftist
Áströlskum manni Cliff Denereaz. Við giftum okkur 25.
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ágúst 1979 og fluttum út stuttu
síðar. Brúðkaupsferðin okkar
stóð í þrjá mánuði er við ferðuðumst um Asíu áður en við
fórum til Ástralíu. Síðan hef
ég búið í Melbourne og þar er
mjög gott að búa.“
– Þú hefur búið nær helming
ævi þinnar í Ástralíu, finnst
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þér þú vera orðinn hálfur Ástrali?
„Nei, ég mun aldrei verða
Ástrali því ég er Íslendingur,
íslenska eðlið er mjög sterkt í
mér. Þó ég sé orðin svolítið
ryðguð í íslenskum lýsingarorðum held ég í íslenska siði.
Það er ekki svo mikið um ástralskar hefðir eins og hér á
Íslandi. Gott dæmi um það er
hvernig við höldum upp á jólin. Íslendingar baka smákökur,
þrífa húsin og kaupa ný föt en
Ástralir skella sér bara í stuttbuxurnar. Hátíðahaldið er mun
látlausara hjá þeim. Sumir líta
jafnvel á jólin sem hvern annan
frídag og detta í það.
Ég held í mína siði og held
upp á jólin 24. desember en
ekki þann 25. Þá höldum við
upp á jólin á þeirra vísu á
jóladag ásamt fjölskyldu
mannsins míns. Annar í jólum
er kallaður „Boxing day“ hann
er ekki haldinn mjög hátíðlegur. Í gamla daga voru þjónustufólk gefið eitthvað í kassa
á þessum degi og út frá því
kemur nafnið. Allar búðir eru
opnar og þá fara fram bestu
útsölurnar.
Fjölskyldan mín heldur upp
á jólin alveg eins og á Íslandi.
Ég baka smákökur í sólinni,
geri piparkökuhús og ýmislegt

annað sem fylgir aðventunni.
Á aðfangadag kemur fjölskylda mannsins míns í mat.
Ég held upp á þann sið sem
tíðkaðist í minni fjölskyldu
þegar ég var að alast upp að
karlmennirnir vaska upp eftir
matinn á meðan kvenfólkið
hvílir sig. Íslensk kona sem
býr í nágrenni við mig kemur
í heimsókn ásamt syni sínum
og við förum ásamt börnunum
út í garð, dönsum í kringum
jólatréð og syngjum íslenska
jólasöngva. Frændsystkinum
hennar Kristjönu finnst gaman
að tralla með þó þau skilji
ekki hvað verið er að syngja
um. Þegar mennirnir hafa lokið við uppvaskið tökum við
upp gjafirnar saman. Ástralska
fjölskyldan tekur þátt í þessu
með okkur.
Það sem ég sakna mest frá
Íslandi er jólastemmningin.
Þegar allir eru að undirbúa jólin, skreyta húsin og kveikja á
kertum. Í Ástralíu eru jólin
um hásumar. Það er því lítið
um kertaljós í hitanum.
– Er ekki skrítið að halda jól
án þess að hafa snjó eftir að
hafa alist upp á Vestfjörðum?
„Jú, mér finnst vanta snjóinn
og skammdegið. Það er svo
notalegt að hafa kertaljós þegar dimmt er úti og snjókorn
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falla.
Ástralskir veitingastaðir
bjóða upp á jól í júlí en þá er
hávetur. Boðið er upp á jólastemmningu með öllu tilheyrandi. Sumir taka því svo hátíðlega að þeir mæta uppstrílaðir
í jólafötunum og gefa hver öðrum gjafir. “

Ástralir líkir
Íslendingum
– Hefurðu oft heimsótt Ísland eftir að þú fluttist út?
„Ég hef komið heim fimm
sinnum á þessum 25 árum.
Við komum árið 1993 og
bjuggum í Hnífsdal tvö ár. Þá
hittist þannig á þessir tveir
vetrar voru þeir snjóþyngstu í
50 ár. Ég fékk innilokunarkennd af því að það snjóaði
svo mikið. En það var gaman
að Kristjana fékk tækifæri til
að upplifa að vera úti í snjónum. Einnig gekk hún í barnaskólann í Hnífsdal alveg eins
og ég gerði sem barn. Kennslan í Hnífsdalsskóla var svo
felld niður skömmu eftir að
við fluttum út aftur. Það var
sannarlega skemmtilegt að
hún fengi þess notið að ganga
í bernskuskóla móður sinnar
þessa tvo vetur.“
– Heldur þú í þitt íslenska

föðurnafn eða tókstu upp nafn
eiginmanns þíns?
„Ég hef haldið mínu föðurnafni. Yfirleitt taka íslenskar
konur ekki upp nafn manna
sinna þegar þær giftast Áströlum. Áður en ég fluttist út fór
ég í ástralska sendiráðið og
spurðist fyrir um hvort þess
væri ætlast að ég tæki upp
nafn mannsins míns en fékk
þau svör að það væri hefð en
ekki skylda. Nú orðið halda
margar konur í nafn sitt en
tengja það við nafn eiginmannanna.“
– Áströlsk veðrátta er mjög
ólík íslenskri, voru það ekki
viðbrigði að koma út?
„Jú, það voru töluverð viðbrigði. Ég er ekki gefin fyrir
mikinn hita og það getur verið
nær óbærilegt þegar hitinn fer
upp í 40 gráður. Það er t.d.
ekki hægt að bera rjómatertu
fram á borð því að rjóminn
lekur bara niður. Einnig er svo
mikill gróður. Íslendingar sem
ferðast um svæðið segja að
þeir sjái ekki neitt fyrir trjám,
því á Íslandi sér maður eins
langt og augað eygir. Það tók
mig smá tíma að venjast þessum mikla gróðri. Landið er
líka svo ógurlega stórt og
vegalengdirnar ofsalegar langar. Við búum í Viktoríufylkinu
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er minnsta fylkið á suðurströndinni og það eru þúsund
kílómetrar til Sydney og Melbourne. Þó er mest um að fólk
sé að fara á til þessara tveggja
borga. Mun lengra er til annarra staða. Fólk gerir sér oft
ekki grein fyrir því hversu
langt er á milli staða þegar
það heimsækir Ástralíu og ætlar að fara að sjá hina ýmsu
staði. Það tekur ekki með í
reikninginn hversu mikinn
tíma það tekur og hversu mikill
kostnaður fylgir því að fara á
milli.“

Ekki hægt að
fara lengra til
að finna maka
– Finnst þér Íslendingar og
Ástralir vera svipaðir eða gjörólíkir í eðli sínu?
„Mér finnst þeir eiga mjög
margt sameiginlegt. Sérstaklega hafa þeir líka kímnigáfu
og skemmta sér á líkan hátt.
Ástralir sem eru giftir mönnum eða konum frá Skandinavíu eiga mjög vel saman við
þær. Þó svo að landið sé hinum
megin á hnettinum og ekki
hægt að fara lengra til að finna
sér maka.“
– Hvernig kynntist þú
manninum þínum?
„Við kynntumst fyrir vestan
1975. Hann kom til Íslands í
ævintýraferð og ætlaði að fá
vinnu hjá bandaríska hernum.
Þar var enga vinnu að fá og
honum var bent á að fara vestur

11

bara eitt ár í senn á hverri
deild. Þótt að vinna með ungbörnum sé gefandi er hún líka
krefjandi og því skiptum við
árlega. Ég fer bráðlega að
skipta yfir á aðra deild og
vinna með eldri börnum. Á
heimilinu eru vistuð 45 börn
en nú er verið að fara stækka
það svo hægt sé að taka við 65
börnum.
Hverfisráð sér um rekstur
heimilisins. Ég vinn í öðru
hverfi en ég bý í og því er
annað hverfisráð sem sér um
það þótt það taki aðeins um
korter að keyra á milli. Í hverfinu þar sem ég starfa eru sex
barnaheimili á vegum hverfisráðsins en svo eru fullt af
einkareknum heimilum líka.
Maðurinn minn vinnur hjá
stóru, hollensku fyrirtæki sem
leigir bíla á kaupleigusamningum. Fyrirtækið heitir Leaseplan og leigir mest stórfyrirtækjum og stofnunum bíla en
ekki einstaklingum.“
– Taka ástralskir eiginmenn
þátt í íslenskum hefðum maka
sinn?
„Við erum með starfandi íslensk-ástralskan menningarog félagsklúbb. Í honum eru
bæði Íslendingar og Ástralir.
Við höldum upp á jólin, höfum
jólaball þar sem við dönsum í
kringum stórt tré og borðum
jólamat eins og tíðkast á Íslandi. Á þjóðhátíðardaginn 17.
júní komum við saman í stórri
sænskri kirkju. Þá baka ég alltaf stafla af pönnukökum fyrir
Íslendingana. Á veturna eru

fan hnöttinn
til að vinna fiski. Það var nýr
heimur fyrir honum þar sem
hann hafði aldrei áður unnið
slík störf áður. Hann hafði áður
unnið í banka. Cliff sagðist
hvíla heilann við fiskvinnslu
þar sem hann þyrfti ekki að
hugsa.
Við ferðuðumst mikið á
þessum fyrstu árum okkar
saman. Við ferðuðumst um
Evrópu, Bandaríkin og Skandinavíu. Einnig fórum við til
Ísrael í sjálfboðavinnu. Við
dvöldum þar í um 8 mánuði
og það var mikil lífsreynsla
fyrir mig. Þar voru 50 sjálfboðaliðar alls staðar að úr
heiminum. Meðal þeirra var
bróðir minn Reynir og Monica
kona hans. Við hittumst á Ítalíu og fórum saman til Grikklands og þaðan til Ísrael. Þetta
var mjög skemmtileg upplifun.
Við búum í Melbourne þar
sem er mjög gott að vera. Ég
starfa á barnaheimili þrjá daga
vikunnar. Það er heilsdagsheimili og opið frá kl. 6:15 til
18:15. Sum börnin eru í vistun
á heimilinu frá opnun til lokunar fimm daga vikunnar.
Önnur börn eru bara einn dag
í viku. Það er allur gangur á
því. Ég er nú að vinna á ungbarnadeildinni. Við vinnum
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haldnar kvöldvökur á heimilum félagsmannanna. Við
skiptumst á að halda kvöldvökurnar og þá kemur hver og
einn með eitthvað með sér. Á
sumrin höldum við garðveislur
í almenningsgörðum.“

Lífstíllinn afslappaður í Ástralíu
– Hvern telur þú vera helsta
kostinn við að búa í Ástralíu?
„Lífstíllinn og veðrið er
mesti kosturinn. Mér finnst
núna mjög gott að hafa hlýtt.
Einnig er mun ódýrara að búa
úti en hérlendis. Ástralir hafa
meiri frítíma til að sinna fjölskyldunni. Víða í heiminum
er vinnuálag að aukast og
stressið magnast. En ekki í
Ástralíu, þeir gefa sér tíma til
að gera ýmsa hluti með fjölskyldunni og svo býður veðrið
upp á útiveru.
Við höfum haft þrjá skiptinema í gegnum tíðina sem
komu frá Kosta Ríka, Noregi
og Ítalíu og þeim fannst öllum
að Ástralir væru mjög afslappaðir miðað við lífstíl þeirra
landa.
Skólakerfið er þó mun strangara úti. Nemendur þurfa að
vera í skólabúning og mega
ekki bera suma skartgripi eins
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Guðrún fyrir framan æskuheimilið við Bakkaveg í Hnífsdal ásamt Kristjönu dóttur sinni.
– Guðrún dvaldi í fimm vik- alveg rétt en það var þó ekki
og hangandi eyrnalokka. Bæði að flytja hingað eftir nokkur
í almenningsskólum og einka- ár. Ég bjó í Hnífsdal þegar ég ur á Íslandi en í þetta sinn kom eina ástæðan.“
skólum þurfa þau að vera í var 6 ára og ég man mjög vel hún fjölskyldu sinni verulega
– Hvernig voru viðbrögð
skólabúning og því er fylgt eftir þessum tveimur árum“, á óvart.
fólks við komu þinni?
„Enginn vissi að ég væri að
vel eftir. Ef þau eru til dæmis segir Kristjana Erin Demer„Þau voru æðisleg. Systkini
koma. Ég kom aðallega til að mín tóku alveg andköf þegar
í gráum sokkum sem stangast eaz.
á við skólabúninginn eða eru
– Hver er munurinn á ungl- vera við stórafmæli Bubba þau sáu okkur. Sérstaklega
ekki með bindi fá þau áminn- ingum á Íslandi og í Ástralíu? (sem Ísfirðingar þekkja sem voru viðbrögð Bubba bróður
ingu. Þau mega ekki nota der- Krakkar í Ástralíu fara ekki út Bjössa) bróður míns sem varð skemmtileg. Reynir sagðist
húfur, ekki einu sinni fyrir seint á kvöldin á skóladögum sjötugur. Það var mjög hafa gjöf handa honum og
framan skólann. Þau þurfa að en fara út í klúbba og partý frá skemmtilegt að koma öllum Bubbi sagði honum að láta
vera komin ákveðið langt frá hálf ellefu til ellefu um 4. að óvörum. Formáli þess var hana á gjafaborðið. Reynir
skólalóðinni til að geta breytt Kvöldin á Íslandi byrja seinna. að bróðir minn hringdi í mig sagði honum að gjöfin væri of
út frá skólabúningnum. Kost- Í Ástralíu klárum við mennta- ári áður og sagðist vera að stór til þess og hann skyldi ná
urinn við að hafa skólabúninga skólann um 17-18 ára og fáum stefna á að halda vel upp á í hana. Ég var sem sagt gjöfin
er að þeir fela stéttarmuninn. ekki bílpróf fyrr en 18 ára. sjötugsafmæli sitt. Þegar ég sem kom svona skemmtilega
Ég er mjög hlynnt því. Það er Annars er ekki svo mikill mun- fékk jólakortið hafði dagsetn- á óvart.
ing fyrir veisluna verið valin
mun meiri agi en í skólakerfinu ur,“, segir Kristjana.
Við stoppuðum núna í fimm
og í því stóð: Ef þú ert í ná- vikur en veðrið lék ekkert sérhér á landi. Mér finnst aganum
Óvæntur afgrenninu kíktu þá við. Ha ha staklega við okkur í fyrstu.
reyndar hafa farið aftur frá því
ha.
að ég var í skóla. Tímarnir
Fullkalt var fyrir okkur og það
mælisgestur
Ég ákvað að skella mér í snjóaði. Við setjum það þó
breytast og mennirnir með.
– Nú kemur þú úr stórri ferð til Íslands og vera við- ekkert fyrir okkur því aðal– Dóttir Guðrúnar, Kristjana
Erin, er með í för en hún hefur fjölskyldu er ekkert erfitt að stödd veisluna. Ég byrjaði að málið er að geta eytt tíma með
skipuleggja fríið í desember fjölskyldunni.
hug á að kynnast íslenskum búa svo fjarri henni?
„Jú, maður missir af öllum og það var erfitt að halda því
rótum sínum enn betur í framVið erum reyndar aldrei
stórhátíðum og tímamótum hjá leyndu fyrir fjölskyldunni svo mjög heppin með veður þegar
tíðinni.
Hvernig er að vera hálfur fjölskyldunni. Það erfiðasta lengi. Þegar ég var ákveðin í við höfum komið í heimsókn.
Íslendingur og hálfur Ástrali? við að flytja út var að fara að fara ákvað Kristjana að Síðast komum við fyrir þremur
„Fyrir mér er það mjög eðli- svona langt frá ættingjunum. koma með. Við fórum því til árum og þá rigndi í sjö vikur.
legt. Mér finnst ég hafa eðli Við höfum samband í gegnum Íslands án þess að nokkur vissi Heimsóknin hefur verið mjög
beggja þjóða í mér en ef til vill síma og bréfaskriftir. Maður af komu okkar nema Reynir ánægjuleg og búið að vera í
er ég meiri Íslendingur í mér. er alltaf í einhverju sambandi. bróðir minn sem sótti okkur út nógu að snúast að heimsækja
Mig langar til að prófa að búa Fjölskyldan er nú orðin svo á Keflavíkurflugvöll. Hann alla ættingjana,“ segir Guðrún
á Íslandi í einhvern tíma og stór, systkinabörn mín eru sagði öllum að hann væri að Helgadóttir, Hnífsdælingurinn
kynnast landinu og læra tungu- mörg orðin fullorðin og eiga fara suður til að kaupa bíl sem fluttist þvert yfir hnöttinn.
handa syni sínum. Sem var
málið betur. Ég hef í hyggju börn sjálf.“
– thelma@bb.is

6.4.2017, 10:14
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Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Smáaug
lýsingar
Smáauglýsingar
Til sölu er Subaru Forrester
árg. 2003. Bifreiðin er ekin 30
þús. km. Svartur að lit. Einn
eigandi. Mjög vel með farinn.
Toppeintak. Uppl. gefur Halldór
Halldórsson í síma 456 3378.
Til sölu er Honda Civic 1400,
árg. 1996, ekinn 160 þús. km.
Góður bíll. Verð kr. 400 þús.
eða 300 þús. kr. stgr. Upplýsingar í síma 849 8177.
Aðalfundur Kvenfélags Ísafjarðarkirkju verður haldinn í Safnaðarheimilinu fimmtudaginn
17. nóvember kl. 20. Dagskrá:
Venjulega aðalfundarstörf og
önnur mál. Kaffi og meðlæti
verður á boðstólum og eru nýjar félagskonur velkomnar.
Til sölu er Toyota Landcruiser
90 GX, dísel, sjálfskiptur, ekinn
163 þús. km. Skráður 01/2000.
Uppl. í síma 861 3153.
Til sölu eru fjögur ónegld vetrardekk og felgur. Stærð: 185/
65 14". Felgurnar eru 14", fimm
gata stálfelgur undan Subaru
Impreza. Selst saman á kr. 15
þús. Uppl. í síma 892 1688.
Hinn árlegi laufabrauðsskurður Styrktarsjóðs Tónlistarskólans verður laugardaginn 18.
nóvember frá kl. 10 í mötuneyti
Menntaskólans. Allir velkomnir!
Hin vinsæla Chilli sulta KK spítalasystra er nú loks fáanleg.
Uppl. í símum 860 7445 (Guðrún) og 692 3580 (Auður).
Þrír hamstrar fást gefins. Á sama
stað fást tvö búr fyrir lítinn pening. Uppl. í síma 898 4326.
Til sölu er AEG þvottavél, 10
ára gömul en í góðu standi.
Fæst á góðu verði. Upplýsingar í síma 847 3400.
Til sölu er Toyota Touring árg.
1992, ekinn 148 þús. km. Nýskoðaður án nokkurrar aðfinnslu.
Uppl. í síma 893 7643.
Til sölu er grænn hornsófi með
tungu og sex borðstofustólar
með háu baki í stíl, Kingsize íslenskt-amerískt hjónarúm,
svefnsófu frá IKEA, tveir sjónvarpsskápar úr dökkum við og
ýmislegt fleira. Fæst á sanngjörnu verði. Upplýsingar í
síma 869 0969.
Til leigu er 4ra herb. íbúð á Ísafirði. Uppl. í síma 698 3631.
Til leigu er 3ja herb. íbúð í Stórholti. Uppl. í síma 456 6184.
Til sölu er 4ra herb. íbúð að Eyrargötu 6 á Ísafirði. Uppl. í síma
456 4585 eða 861 4659.
Til sölu er Suzuki Vitara JLX,
árg. 1995. Sumar- og vetrardekk
á felgum. Fæst á kr. 250 þús.
Uppl. í síma 846 7479.
Til sölu er Suzuki Swift árg. 88,
nýskoðaður á nýjum dekkjum.
Uppl. í síma 899 3628.

Segir sveitarfélög hafa þurft
að elta ríkið í launahækkunum

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir
ljóst að í mörgum sveitarfélögum á landinu séu miklar
framkvæmdir sem stuðli að
þenslu í þjóðfélaginu. Þetta
segir Halldór aðspurður um
þær fullyrðingar Ingimundar
Sigurpálssonar, formanns
Samtaka atvinnulífsins, á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga
um að sveitarfélög hafi ekki
axlað hagstjórnarábyrgð og
gengið lengra í kjarabótum en
gengur og gerist á hinum al-

menna markaði.
„Hann var samt minntur á
að sveitarfélög hafa þurft að
elta ríkið í launahækkunum.
Hvað Ísafjarðarbæ varðar hafa
prósentuhækkanir launa vissulega verið meiri en á almennum markaði. Á það skal þó
benda að Ísafjarðarbær semur
ekki um laun við sína starfsmenn. Það gerir launanefnd
sveitarfélaga, ein samræmd
nefnd sem semur fyrir öll
sveitarfélög á landinu“, segir
Halldór.

Halldór Halldórsson
bæjarstjóri.

„Ég held að það verði að
viðurkennast að hjá hluta
sveitarfélaga hafa verið miklar
framkvæmdir. Ísafjarðarbær er
að koma út úr einu mesta framkvæmdaskeiði sem þekkst
hefur í sögu sveitarfélagsins,
en þær framkvæmdir eru þó
ekkert í líkingu við það sem
hefur verið í gangi annars staðar“, segir Halldór.
Aðspurður segir Halldór að
tekjur hafi verið að aukast hjá
Ísafjarðarbæ, en ekki í sama
mæli og víða annars staðar.

Herdís Hübner þýðir suður-ameríska skáldsögu
Ísfirðingurinn Herdís
Hübner hefur þýtt bókina
Hjómið eitt sem bókaforlagið Salka gefur út. „Ég
rakst á þessa bók á Spáni
fyrir nokkrum árum þegar
mig vantaði lesefni í sumarfríinu. Ég varð strax
mjög hrifin af sögunni, og
eins og stundum gerist
þegar maður er búinn að
lesa góða bók, þá saknar
maður hennar þegar maður leggur hana frá sér,
þannig að ég var hreinlega
ekki tilbúin að kveðja
þessar persónur sem ég
hafði kynnst í sögunni og
til þess að geta eytt meiri
tíma með þeim ákvað ég að
byrja að þýða bókina á
íslensku. Ég dundaði mér
við það í þrjú ár, í nánast
öllum frístundum og hafði
mjög gaman af. Mér finnst
það mjög skemmtilegt við-

fangsefni, að flytja texta af
einu tungumáli yfir á annað, og reyna að halda lífinu
í honum á leiðinni“, segir
Herdís. Sagan gerist í El
Salvador á árunum 19321977 og segir frá lífi
þriggja kynslóða kvenna,
annars vegar bláfátækra
Pipil-indíána og hins vegar
auðugra eiginkvenna
plantekrueigenda. Himinn
og haf skilja að þá heima
sem þær lifa í, en samt eiga
þær ýmsa mannlega þræði
sameiginlega og örlög
þeirra tvinnast saman.
Saga El Salvador á þessum
tíma er mjög stormasöm
og blóðug, en pólitík og
stéttabarátta eru eitt meginþema bókarinnar, ásamt
persónusögu kvennanna.
Sandra Benitez er af
suður-amerískum og
bandarískum uppruna.

Bók í þýðingu Herdísar Hübner verður í jólabókaflóðinu í ár.

Hún hefur skrifað fjölda
bóka og fengið alls konar
verðlaun og viðurkenningar. Bækur hennar hafa
verið þýddar á mörg
tungumál. „Hún varð mjög

snortin og glöð að heyra að
þessi bók væri að koma út
á íslensku og fannst það
afskaplega merkilegt sem
það auðvitað er“, segir
Herdís . – thelma@bb.is

Segir hann himinn og haf milli
skatttekna í Ísafjarðarbæ og í
mörgum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. „Til dæmis
greiðir hver íbúi í Reykjavík
tvöfalt hærri fasteignagjöld en
hjá okkur.“
Halldór hélt erindi á ráðstefnunni þar sem hann talaði
um hugmyndir að breyttum
úthlutunarreglum Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Segist
hann hafa fengið mjög misjöfn
viðbrögð við þeim hugmyndum sínum. – halfdan@bb.is

Ísfirðingar
huga að
jólaföndri
Ísfirðingar og nærsveitarmenn eru farnir að huga
að jólaföndri ef marka má
sölu á efnisviði í föndur
hjá Bókhlöðunni-Pennanum á Ísafirði. „Fólk byrjaði
fyrir um hálfum mánuði
að versla inn fyrir jólaföndrið. Fólk er einnig
byrjað að kaupa efni í jólakort sem það gerir sjálft en
sala á tilbúnu jólakortunum er enn á rólegu nótunum“, segir Jónas Gunnlaugsson, framkvæmdastjóri verslunarinnar.
„Allt er í hefðbundnum
farvegi fyrir utan að mér
finnst talsvert meira af
bókum vera komnar út en
á sama tíma undanfarin ár.
Fólk er því farið að spá og
spekúlera í jólabókakaupin
en ég býst við að það komi
meiri hreyfing á hlutina
þegar Bókatíðindi koma
út“, segir Jónas Gunnlaugsson. – thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Nýlenduheimur hinn nýi
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

46.PM5

Margt er breytt í heiminum. Við upphaf 21. aldar blasir við að hinn vestræni heimur er orðinn nýlenduveldi á nýjan leik, að minnsta kosti um stund.
Áður sóttu þjóðir Evrópu gull í greipar Afríku, Asíu og Suður Ameríku, og
reyndar alls kyns auðævi. Eitt hið allra skuggalegasta var hvernig Evrópuþjóðir og þeir sem byggðu núverandi land Bandaríkja Norður Ameríku urðu
sér út um vinnuafl með útflutningi fólks frá Afríku, sem síðar urðu þrælar,
einkum á bómullarekrum suðurríkja Bandraríkjanna. Þá sögu þekkja vonandi
allir.
Við Vesturlandabúar horfum á tvö efnahagsundur í Asíu. Kína er að verða
stórt efnahagsveldi og kommúnistastjórnin lætur kenningar kommúnisma
ekki þvælast mikið fyrir sér við ótrúlega uppbyggingu. Mikill auður er að
skapast í þessu menningarríki, sem stendur á árþúsunda gömlum merg og
sannast þar kannski að vitlausar kenningar manna og mannasetningar fá
sennilega ekki miklu breytt um trausta menningu. Hún lifir af allar kynslóðir
og fróðlegt verður að sjá Kínverskt efnahagsveldi rísa á næstu árum. Indland
á eftir að koma okkur enn meira á óvart á næstu árum og áratugum. Þessi tvö
ríki leggjast nú þungt á árarnar og ætla sér stóra hluti.
Hvernig bregðast Vesturlönd við? Hve sterk er samkeppnisstaða hins
vestræna heims, Evrópu og Norður Ameríku? Því er erfitt að svara en auðurinn er mikill eins Íslendingar hafa orðið vitni að hérlendis á síðustu árum
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þegar hann safnast á fárra hendur með afleiðingum sem skekja þjóðfélagið
og þá heimsmynd eða öllu heldur Íslandsmynd sem við höfum haft. Allt
safnast að Reykjavík, þótt nú örli á því að sem hefur gerst víða erlendis að
fólkið flytji í hæfilega fjarlægð frá höfuðborginni, á Suðurnes á Selfoss og
í Hveragerði og til Akraness, svo fátt sé nefnt.
Í samkeppninni höfum við Íslendingar gengið í það farið að leita ódýrs
vinnuafls erlendis. Kannski eru það ekki afrískir þrælar að þessu sinni, en
stundum sýnist viðhorfið til þeirra svipað viðhorfum nýlenduríkjanna fyrir
einni til þremur öldum. Íslendingar eru ekki einir um að sækja ódýrt vinnuafl til að styrkja efnahaginn. Stór vandi fylgir mansali víða í heiminum og
margir vilja verða ríkir af því að selja fólk í vændi, hernað og annað sem til
finnst. Konur og börn eru helstu fórnarlömbin. En við kaupum okkur líka
vinnu annarra með því að flytja störf úr landi. Það virðast örlög fiskvinnslu
að óbreyttu.
Nú þarf nýja hugsun með fækkandi þorskum og tækifærum samhliða því.
Það er döpur hugsun að sjá störf hverfa úr landi eða nýta vinnumenn sem
ekki geta gætt réttar síns til þess að vinna bráðnauðsynleg störf á Íslandi.
Viljum við Íslendingar vera nútíma nýlenduveldi eða leita annarra tækifæra.
Þessari einföldu spurningu verður að svara.
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Grunnskóli Bolungarvíkur

Nýtt eldhús mötuneytis í bígerð
Teikningar að nýju eldhúsi
í Grunnskóla Bolungarvíkur
voru lagðar fram á fundi bæjarráðs Bolungarvíkur í síðustu viku. Nýtt mötuneyti
opnaði við grunnskólann um
miðjan október. Eldamennska fyrir mötuneytið hefur
hins vegar farið fram í félagsheimilinu Víkurbæ og er
matur fluttur þaðan í skólann. Litið hefur verið til
þeirrar ráðstöfunar sem algerlega tímabundinnar
lausnar. Bæjarráð Bolungarvíkur vísaði teikningunum
áfram til umsagnar fræðslumálaráðs bæjarins og var
bæjarstjóra auk þess falið að
láta meta kostnað við framkvæmdir.

Hluti vegslóðans í Leirufjörð.

STÖÐUR LEIKSKÓLAKENNARA VIÐ
LEIKSKÓLANN SÓLBORG Á ÍSAFIRÐI

Jarðeigandi í Leirufirði

Leikskólinn Sólborg auglýsir lausar
stöður við leikskólann. Sólborg er
fjögurra deilda skóli sem vinnur eftir
aðalnámskrá leikskóla og er með börn
á aldrinum 1-6 ára. Leikskólinn er
með einkunnarorðin, virðing-gleðisköpun og hefur þau að leiðarljósi í
öllu starfi. Æskilegt er að viðkomandi
sé sjálfstæður í vinnubrögðum, hafi
frumkvæði, metnað og sé góður í
mannlegum samskiptum.
Leikskólakennaramenntun er æskileg,
en annars er tekið mið af starfsreynslu
og meðmælum viðkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Sonja Elín
Thompson, leikskólastjóri í síma 456
3185, netfang: solborg@isafjordur.is.
Umsóknarfrestur er til 15. desember
2005.

Vill að slóðinn fái að standa
áfram með lagfæringum
Jarðeigandi í Leirufirði í
Jökulfjörðum vill að slóði sem
hann ruddi í fjörðinn í sumar
fái að standa með þeim lagfæringum og frágangi sem samkomulag yrði um þar til hægt
er að klára varnir gegn landrofi
í firðinum.
Í bréfi sem lögfræðingur
landeigandans skrifaði bæjar-

yfirvöldum í Ísafjarðarbæ
kemur fram að með vísan til
ástand jökulárinnar „er umbjóðanda mínum nauðsynlegt
að eiga möguleika á því að
koma tækjum aftur niður í
Leirufjörð til viðhalds varnargarða í framtíðinni og uppgræðslu lands sem skemmst
hefur fram að þessu og kann

að skemmast vegna vatnavaxta.
Bent er á að í leyfi Ísafjarðarbæjar fyrir framkvæmdinni
er engin tímasetning um framkvæmdir eða frágang. Til stóð
upphaflega af hálfu framkvæmdaaðila, að því gefnu að
samþykki fengist hjá Ísafjarðarbæ um þá tilhögum, að meta

að ári þörf á lagfæringum á
varnargörðum og uppgræðslu
í skjóli garðanna eftir að vatnselgurinn væri horfinn af láglendinu og landið þornaði“,
eins og segir í bréfinu. Eins og
kunnugt er vakti gerð slóðans
hörð viðbrögð síðla sumars.
– halfdan@bb.is

Íbúar við Aðalstræti 24 á Ísafirði

Ósáttir við ónæði af Langa Manga
Íbúar við Aðalstræti 24 eru
ósáttir við ónæði það sem hlýst
af nálægð við veitingastaðinn
Langa Manga, og hafa þeir
skrifað bréf til bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar, sem var tekið
fyrir á fundi bæjarráðs í síðustu
viku. Í bréfinu fara íbúar fram
á að bærinn afturkalli skemmtanaleyfi staðarins.
„Þegar að staðurinn opnaði
gekk allt vel til að byrja með,
en þá var hann opinn til 24:00
(rólegt kaffihús). Síðan þegar
staðurinn fékk skemmtanaleyfi til að vera eins og næturklúbbur með opið fram undir
morgun, með diskó og lifandi
tónlist um helgar, hefur skapast mikið ónæði frá þessum
tónlistarflutningi, auk þess
sem drykkjulæti úti á götu hafa
aukist til muna með tilheyr-
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andi sóðaskap og hávaða eftir
lokun staðarins, þannig að ekki
hefur verið svefnfriður í næsta
nágrenni. Rætt hefur verið
ítrekað við eiganda staðarins
og honum verið gerð grein fyrir því ónæði sem hann veldur
íbúum í næsta nágrenni. Hann
hefur lofað bótum, meðal annars með því að byrja fyrr á
kvöldin og loka staðnum kl.
01:00, en það hefur ekki gengið eftir. Því verðum við íbúarnir að leita annarra leiða. Með
þessu eru brotin lög um fjöleignahús, auk lögreglusamþykktar Ísafjarðarbæjar.“
Undir bréfið skrifar Erlingur
Tryggvason, fyrir hönd íbúa.
Bæjarráð fól bæjarstjóra að
ræða við lögreglustjóra og
rekstraraðila Langa Manga.
– eirikur@bb.is
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Mötuneytið er rekið af
Bolungarvíkurkaupstað sem
réði til sín matselju og var
það annað af þremur nýjum
grunnskólamötuneytum til
að opna á norðanverðum
Vestfjörðum nú í haust, en
snemma í október opnaði
nýtt mötuneyti í Grunnskólanum á Ísafirði, og mötuneyti Grunnskólans á Tálknafirði opnaði í síðustu
viku. SKG-veitingar sjá um
mötuneytið á Ísafirði, en
Jörgína Jónsdóttir sér um
mötuneytið á Tálknafirði.

Námskeið

Íbúar Aðalstrætis 24 eru óánægðir með ónæði af Langa Manga.

Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,
vörubílskrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudælubíla og valtara verður
haldið í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu
2-4, Ísafirði dagana 25.-27. nóv. kl. 09-17,
ef næg þátttaka fæst.
Síðasti skráningardagur er 23. nóvember.
Skráning er í símum 450 3080 og 895 1594.
Vinnueftirlitið á Ísafirði.

6.4.2017, 10:14
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Fjölmennt ljósmyndanámskeið
Mikill áhugi var fyrir námskeiði í ljósmyndun og framköllun á svarthvítum myndum
sem haldið var í Gamla apótekinu á Ísafirði fyrir stuttu.
„Námskeiðið gekk glimrandi
vel og þetta var mjög áhugasamur hópur. Svarthvít ljósmyndun er listrænt form og
allt annars eðlis en stafræn
myndataka. Allt önnur tilfinning fylgir því að vinna í
myrkraherbergi og hafa fyrir
því að láta myndina koma í
ljós. Þörf er fyrir því að viðhalda þessari þekkingu svo
hún glatist ekki úr bæjarfélaginu“, segir myndlistarkonan
Ingibjörg Magnadóttir sem var
leiðbeinandi á námskeiðinu.
Farið var yfir grunnatriði
ljósmyndunar svo sem filmuframköllun, myndbyggingu og
prentun mynda á pappír. Í lok

Þátttakendur á námskeiði í ljósmyndun og framköllun
svarthvítra mynda voru mjög áhugasamir.
námskeiðsins var afraksturinn mannanafninu Imma hefur
sýndur á listsýningu í Slunka- haldið námskeið í svarthvítri
ríki. Í kjölfarið verður stofn- ljósmyndun víða um land.
settur ljósmyndaklúbbur á Ísa- Ljósmyndanámskeiðið á Ísafirði og munu þátttakendur firði var haldið í tengslum við
námskeiðsins skipa hann til menningarhátíðina Veturnætað byrja með. Ingibjörg sem ur.
einnig er þekkt undir lista– thelma@bb.is

Margir keppendur lögðu mikið í búninga sína eins og Kolbrún Elma
Schmidt og Jónína Þorkelsdóttir sem tóku þátt fyrir hönd Blómaturnsins.

Sæunn og Dagný Singstarstjörnurnar 2005
Fyrirtækjakeppni í hinu
vinsæla Singstar var haldin í
skemmtistaðnum Krúsinni á
Ísafirði á föstudag. Sæunn
Sigríður Sigurjónsdóttir og
Dagný Hermannsdóttir voru
krýndar Singstarstjörnurnar
2005 en þær kepptu fyrir
hönd leikskólans Eyrarskjóls. Þær fluttu lagið „Eternal flame“ eftir hljómsveitina The Bangles.
Keppendur frá tólf fyrir-

Sigurður Páll Ólafsson ásamt starfsstúlkunum Astrid Lísu Ingvadóttur og Lísu Stefánsdóttur.

Nýr veitingastaður opnaður

Nýr veitingastaður, Fernando´s, opnaði í miðbæ Ísafjarðar á fimmtudag í síðustu
viku. Staðurinn, þar sem
seldir eru hefðbundnir skyndibitar, ýmsir ítalskir pastaréttir og fleira í þeim dúr, er
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til húsa þar sem Pizza ´67 var
áður og verður opinn frá
klukkan 11.30 til 23.30 fimmtudaga til sunnudaga, en til
klukkan 22 aðra daga.
„Það hafa verið ákveðnir
byrjunarerfiðleikar eins og við
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var að búast, en við erum
mjög bjartsýn á framhaldið“,
sagði Sigurður Páll Ólafsson, rekstrarstjóri Fernando´s í samtali við blaðið
rétt eftir opnunina.
– halfdan@bb.is

tækjum tóku þátt en einn til
tveir þátttakandi mátti vera frá
hverjum stað. Þá voru veitt
verðlaun fyrir sviðsframkomu
og fatastíl og þau hlaut Stefán
Guðmundsson. Hann klæddist stuttum kjól og flutti lagið
„Like a virgin“ með Madonnu
með afar skrautlegum tilþrifum. Þá var Snorri Hinriksson
valinn bjartasta vonin. Hann
flutti lagið „We built this city“
með Jefferson Starship. Dóm-

nefndin var skipuð Guðmundi Hjaltasyni, Hjördísi
Þráinsdóttur og Ársæli Níelssyni sem einnig þótti fara
á kostum sem kynnir kvöldsins.
Singstarkeppnin var liður
í menningarhátíðinni Veturnætur. Fyrir þá sem ekki vita
er um að ræða tölvuleik í
leikjatölvunni Playstation 2
í kareokestíl sem notið hefur
sívaxandi vinsælda.

Fjord Fishing fær viðurkenningu frá SAF
Fyrirtækið Fjord Fishing á
Tálknafirði sem selur sjóstangaveiðimönnum veiðiferðir út frá Vestfjörðum, fékk
á föstudag viðurkenningu frá
Nýsköpunar- og vöruþróunar-

6.4.2017, 10:14

sjóði Samtaka ferðaþjónustunnar, sem afhent var af Sturla
Böðvarssyni, samgönguráðherra á Grand Hótel í Reykjavík. Aðilar að Fjord Fishing
eru Tálknafjörður, Vesturbyggð, Bolungarvík og Súðavík ásamt Elíasi Oddssyni á
Ísafirði og fyrirtækinu Iceland
Pro Travel í Þýskalandi sem
er í eigu Guðmundar Kjartanssonar, stjórnarformanns
fyrirtækisins.
„Um er að ræða samvinnu

fyrirtækjanna Island ProTravel GmbH og Vögler´s Angelreisen frá Hamborg sem hafa í
samvinnu við sveitarstjórnir á
Vestfjörðum unnið að komu
þýskumælandi sjóstangaveiðimanna til Vestfjarða en erfitt
hefur verið að fá erlenda ferðamenn til að heimsækja Vestfirði. Fyrirtækið Fjord Fishing
heldur utan um starfsemina
sem er að annast móttöku
ferðamannanna, framleigu á
bátum og húsnæði og að finna
lausn á málum eins og kvóta
o.fl.
Hugmyndafræðin gengur út
á að senda sjóstangaveiðimenn
til hinna ýmsu byggðarlaga á
Vestfjörðum og munum þeir í
langflestum tilvikum dvelja í
eina viku á staðnum og verður
aðalkomutími utan háannatímans sem er júlí og ágúst. Fyrstu
gestirnir koma um miðjan maí
2006 og hafa nú þegar vel á
þriðja hundrað manna bókað
sig í þessar ferðir. Þarna er um
nýjung að ræða sem samræmist vel stefnu SAF um að lengja
háönnina, fjölga ferðamönnum á vannýttum svæðum auk
samstarfs milli fyrirtækja og
sveitarfélaga,“ segir m.a. í
greinargerð Nýsköpunar- og
vöruþróunarsjóðs SAF í tilefni
viðurkenningarinnar.
– bb@bb.is
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Orkan vill koma á fót
bílaþjónustu á Skeiði
Gunnar Skaptason hjá Bensínorkunni segir að Orkan hafi
mikinn áhuga á Ísafirði, og
staðfestir að fyrirtækið hafi
sótt um lóð þá sem Atlantsolía
fékk úthlutað fyrir rúmu ári
síðan. „Við gætum hugsað
okkur að setja upp starfsemi
þarna sem tengist bílum og
þjónustu við þá“, segir Gunnar. „Til dæmis lítið dekkjaverkstæði og almennilega bílaþvottaaðstöðu. Auk þess er
áhugi hjá okkur fyrir því að
setja upp veitingarekstur. Það
er mikil traffík þarna í kringum
Bónus og þetta er því úrvalsstaður fyrir starfsemi af þessu
tagi“.
Þá segir Gunnar að skilningur hans á stöðu lóðarinnar
hafi verið sá að hún sé laus til
úthlutunar en margir töldu einmitt að Atlantsolía myndi
missa lóðina þegar ár yrði liðið
frá úthlutun. Í bókun bæjarstjórnar frá 4. nóvember í fyrra
segir hins vegar: „Bæjarstjórn
samþykkir að gefa Atlantsolíu
kost á lóð á Skeiði í Skutulsfirði, í samræmi við umsókn
félagsins um að nýta lóðina
undir sjálfsafgreiðslustöð og
aðra þá þjónustu er skipulags-

Umræddar lóðir eru á Skeiði í Skutulsfirði.
skilmálar gera ráð fyrir. Sam- þessa lóð fengum við hana um fengið þessa lóð upphafþykkt þessi fellur úr gildi hafi ekki. Það var allt í lagi, við lega væri fyrir löngu komin
byggingarleyfisumsókn ekki höfðum önnur ráð með það. sjálfsafgreiðslustöð með ódýrt
verið lögð fram innan eins Við vinnum mikið með Bónus bensín á Ísafirði. En okkur var
árs.“
og viljum vera nálægt þeirra neitað um hana, og þurftum
Atlantsolía sótti síðan um verslunum, þar sem við getum að ganga í gegnum heilmikið
byggingarleyfi sem var sam- komið því við. Við erum að ferli til að fá þá lóð sem við
þykkt á fundi bæjarstjórnar setja upp sjálfsafgreiðslustöð erum á núna. Allt þetta brölt
þann 16. desember í fyrra. Sá á hinni lóðinni, en myndum hefur einfaldlega leitt til þess
skilningur er lagður í þetta að vilja fá stærri lóð undir frekari að Ísfirðingar þurfa að borga
bæði lóðaúthlutun og bygg- starfsemi. Ég skildi það þannig meira fyrir bensínið en ella“,
ingarleyfi standi þangað til ár að lóðin væri laus, og tel að ef segir Gunnar Skaptason.
er liðið frá samþykkt bygg- Atlantsolía hefði í raun nokkVonir standa til þess að beningarleyfis, eða til 16. desem- urn áhuga á að byggja þarna sínstöð Orkunnar opni á Skeiði
ber í ár.
væru þeir löngu búnir að því. nú um mánaðamótin.
„Þegar við sóttum fyrst um Heildarmálið er að ef við hefð– eirikur@bb.is

Blaðamaður
H-prent ehf., á Ísafirði óskar eftir að ráða
blaðamann í fullt starf á Bæjarins besta og
bb.is frá og með áramótum. Um er að ræða
krefjandi en skemmtilegt starf fyrir réttan
aðila. Skilyrði er að viðkomandi hafi gott
vald á íslensku og rituðu máli, sé snöggur
að vinna, hafi reynslu af hliðstæðum störfum
og gjarnan menntun sem kemur að gagni.
Viðkomandi þarf að hafa gott fréttamat
og hafa mikinn áhuga á mannlífi líðandi
stundar. Skilyrði er að viðkomandi sé eða
verði búsettur á svæðinu.
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist H-prenti
ehf., Sólgötu 9, 400 Ísafirði eða á tölvupósti
á netfangið bb@bb.is fyrir 30. nóvember.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurjón
J. Sigurðsson í síma 456 4560.

Aðalfundur
Aðalfundur Róta, félags áhugafólks um
menningarfjölbreytni, verður haldinn í Edinborgarhúsinu á Ísafirði, fimmtudaginn 17.
nóvember kl. 20:00.
Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnarkjör.
Hrós Róta.
Nýir félagar velkomnir.
Stjórnin.

Bæjarfulltrúi mótmælir sölu íbúða

Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra, mótmælti sölu á
íbúðum á Hlíf á síðasta fundi
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar.
Þetta gerði Magnús þegar
fundurinn samþykkti kauptilboð í íbúð númer 304 á Hlíf I.
Þegar hafa tvær íbúðir verið
seldar á árinu, og er þetta sú
þriðja.
Bókun Magnúsar var svo
hljóðandi: „Er andvígur sölu
íbúða á Hlíf I og tel nauðsynlegt fyrir Ísafjarðarbæ að geta
boðið efnalitlu eldra fólki
leiguíbúðir þar á sanngjörnu
verði.“ Gert er ráð fyrir því í
fjárhagsáætlun bæjarins að
selja tíu af þrjátíu leiguíbúðum
á Hlíf á árinu. Í viðtali við
Svæðisútvarpið segir Magnús

Dvalarheimilið Hlíf.
Reynir sölu á leiguíbúðum á hvernig kaupin voru fjármögnHlíf vera löglega en hún stand- uð á sínum tíma.
ist varla siðferðilega miðað við
– eirikur@bb.is

Um örnefni í Álftafirði

Í 43. tbl. Bæjarins besta er
frásögn um að börn í yngstu
deild Súðavíkurskóla hafi tekið í fóstur lítinn landskika uppi
í hlíðinni fyrir innan byggðina
í Súðavík. Það er nú gott og
blessað. En mig langar að leiðrétta að landið heitir ekki Hlíð,
það heitir Eyrardalshjallar
(eins og kemur fram í gömlu
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grínkvæði „Ærnar ég rek inn í
Eyrardalshjalla“) fyrir neðan
Kofrann eru Höggin, síðan
taka Hjallarnir við.
Það er mjög leiðinlegt þegar
er verið að finna upp ný nöfn,
t.d. eru götunöfnin í nýju
byggðinni mörg alveg út í hött.
Holtagata er byggð á Eyrardalsbrekku, Sauraholt eru fyrir
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utan ána, Hlíðargata er ekki
fyrir neðan neina hlíð heldur
Eyrardalshjalla. Í Arnarhólnum bjuggu ekki álfar, það eru
gamlar kofarústir, líklega frá
Eyrardal. Aðflutt fólk ætti að
spyrja gamla Súðvíkinga til
að fá rétt kennileitisnöfn svo
gömlu nöfnin fái að lifa áfram.
Gamall Súðvíkingur.

6.4.2017, 10:14
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Breytingum fylgja
bæði ógnir og tækifæri

Fræðslumiðstöð Vestfjarða
hefur verið starfrækt í 5 ár og
hafa margir Vestfirðingar
gengið menntabrautina með
aðstoð miðstöðvarinnar hvort
sem um hefur verið að ræða
nám á háskólastigi eða námskeið. Nú stendur Fræðslumiðstöðin á tímamótum því
nýstofnað Háskólasetur Vestfjarða mun taka við stórum
hluta starfseminnar auk þess
sem miðstöðin verður flutt í
nýtt húsnæði. Af því tilefni
ræddi Bæjarins besta við
Smára Haraldsson, forstöðumann Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða og bað hann um að
líta yfir farinn veg og spá um
hvað framtíðin gæti borið í
skauti sér.
„Fræðslumiðstöðin var
stofnuð haustið 1999 og því
var fyrsta starfsárið 2000. Að
vissu leyti tók miðstöðin við
af Farskóla Vestfjarða sem var
deild innan Menntaskólans á
Ísafirði. Undanfarinn áratug
hefur mikið verið að gerast í
fullorðinsfræðslu hér á landi.
Á árunum 1998-2000 voru
stofnaðar fræðslu- og símenntunarstöðvar út um allt land.
Enn ein bættist síðan við árið
2003 en það var Viska í Vestmannaeyjum og eru nú fræðslu- og símenntunarmiðstöðvarnar á landsbyggðinni 9 talsins.
Hlutverk fræðslu- og símenntunarmiðstöðvanna er að
vinna almennt að fullorðinsfræðslu. Fullorðinsfræðsla
telst vera öll fræðsla utan hins
hefðbundna skólakerfis og
þegar fólk aflar sér menntunar
utan hefðbundins aldurs fyrir
viðkomandi skólastig. Oft er
talað um sí- og endurmenntun
til jafns við fullorðinsfræðslu.
Símenntun vísar til þeirrar
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menntunar sem fólk aflar sér
jafnt og þétt í gegnum lífið og
endurmenntun til þess að fólk
þarf að viðhalda menntun sinni
og endurnýja. Sí- og endurmenntun eru því heldur þrengri
hugtök en fullorðinsfræðsla
vegna þess að hún nær einnig
yfir grunnmenntun. Hvers
kyns námskeið og nám fullorðinna við framhalds- eða háskóla flokkast því undir fullorðinsfræðslu. Segja má að
meginverkefni fræðslu – og
símenntunarmiðstöðvanna sé
einkum þríþætt. Það er að
stuðla að auknu námsframboði, hvetja fólk til að nýta sér
það og auðvelda fólki námið.
Þá hafa miðstöðvarnar hlutverki að gegna við öflun og
miðlun margvíslegra upplýsinga um nám.
Hvatinn að baki stofnun
þessara miðstöðva er að sí- og
endurmenntun telst ekki bara
til tómstunda heldur er mikilvæg fyrir einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki. Það er að
verða viðtekin venja að fyrirtæki sem eru í samkeppni og
mikilli þróun líti á endurmenntun starfsmanna sinna
sem nauðsynlegan hlut af
starfseminni til að viðhalda
stöðu sinni á markaði. Sama
gildir um einstaklinga. Til þess
að einstaklingur sé samkeppnishæfur í síbreytilegum heimi
og á hörðum markaði þarf
hann að huga að endurmenntun sinni svo hann sé reiðubúinn til að takast á við ný verkefni og ný sjónarhorn sem sífellt eru að koma upp. Mjög
mikilvægt er að fólk temji sér
þennan hugsunarhátt því ef
einhver fyrirtæki eða landsvæði taka ekki þátt í þessari
þróun er öruggt að þau munu
dragast aftur úr.
Þegar sí- og endurmenntun
er orðinn nauðsynlegur hluti
af starfi og lífi fólks fer það að
gera auknar kröfur um gæði.
Þess vegna er farið að leggja
meira upp úr kennslufræði innan sí- og endurmenntunar sem
og menntun kennara, eða
leiðbeinenda eins og ég
kýs fremur að kalla
þá. Fullorðinsfræðsla hefur
verið að
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ryðja sér til rúms sem sérstök
fræðigrein innan menntunarfræðanna. Í þeirri fræðigrein
eru viðhöfð sérstök vinnubrögð og þar gilda sérstök viðhorf. Þess vegna þurfa þeir
sem sinna fullorðinsfræðslu að
hafa kynnt sér hana sérstaklega
en ekki eingöngu að hafa kennsluréttindi á grunn- og menntaskólastigi. Talið er að fullorðnir námsmenn eigi ýmislegt
sameiginlegt sem er öðruvísi
en hjá börnum og unglingum.
Það er fyrst og fremst lífsreynslan sem þeir búa yfir.
Fullorðnir námsmenn vilja almennt hafa mikið meira um
það að segja hvað þeir læra.
Þeir vilja læra eitthvað sem
nýtist þeim hér og nú. Almennt
séð er fullorðið fólk viðkvæmara fyrir því að fara í nám,
hvort sem það er langt háskólanám eða stutt námskeið, því í
raun er maður að viðurkenna
vanmátt sinn þegar maður játar
að maður kunni ekki eitthvað.
Því er mun stærra skref að
fara í nám á fullorðinsaldri en
sem barn, því öll erum við
þannig gerð að við viljum ekki
vera flíka því sem við kunnum
ekki. Mikið meira er um konur
í fullorðinsfræðslu en karlmenn og ég tel að þetta geti
verið ein skýringin. Að karlmenn eigi erfiðara með að viðurkenna að það sé eitthvað sem
þeir kunni ekki.
Raunfærni er hugtak sem
mjög oft ber á góma innan
fullorðinsfræðslunnar. Hugtakið nær til kunnáttu og færni
einstaklingsins, hvar sem hann
hefur aflað hennar. Raunfærnin skiptir nú orðið meira máli
en hvaða próf viðkomandi hefur. Það þýðir að fólk getur
ekki lengur aðeins framvísað
gömlum prófum þegar það
sækir um starf heldur þarf það
að sýna fram á að það ráði við
starfið. Til að sýna fram á
kunnáttu sína er mikilvægt að
getað vottað hana. Aðferðir
og leiðir til vottunar á raunfærni eru því í mikilli þróun
núna.

uð 1999 tók hún ekki einungis
við hlutverki Farskóla Vestfjarða heldur tók hún einnig
að sér að sjá um þjónustu við
háskólanema í fjarnámi. Um
var að ræða hjúkrunarfræðinema sem stunduðu nám hjá
Háskólanum á Akureyri sem
var fyrsti skólinn til að taka
upp kennslu í gegnum fjarfundabúnað. Þó er rétt að halda
til haga að fjarkennsla hófst
allnokkru fyrr við Kennaraháskólann en með öðru formi í
gegnum tölvur og reyndar fyrst
með bréfaskriftum. Fræðslumiðstöðin tók að sér að veita
þessum nemum þjónustu í
samstarfi við HA og það hlutverk hefur vaxið mjög mikið.
Í dag starfar Fræðslumiðstöðin
með öllum háskólum í landinu.
Í byrjun var tæknin aðalvandamálið en það er gjörbreytt í dag. Stærsta skrefið í
að leysa tæknivandann var að
menntamálaráðherra ákvað að
stofna svokallað FS-net sem
er háhraðanet fyrir framhaldsskóla og símenntunarstöðvar.
Með tilkomu FS-netsins gjörbreyttist tæknin. Í kjölfarið
keyptu Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri og Kvasir,
samtök fræðslu- og símenntunarstöðva á landsbyggðinni,
fjarfundabrú, sem kölluð er
Menntabrúin, til að tengja
saman marga staða. FS-netið
og Menntabrúin hafa virkað
svo vel að tæknilegir örðugleikar eru nánast úr sögunni í
dag.
Í upphafi hafði Fræðslumiðstöðin aðstöðu
fyrir fjarnema í húsakynnum Menntaskólans
en haustið 2002 flutti
hún í Eyrargötu 2-4 þar
sem hún leigir efstu hæð
Íshúsfélagsins af Hraðfrystihúsinu Gunnvöru.
Ástæðan fyrir því að það
var hægt var að fyrirtækið útvegaði húsnæðið fyrir mjög
lága leigu. Hugmyndin að
baki því að
fara í eigin

Tæknivandamál
úr sögunni
„Þegar Fræðslumiðstöð
Vestfjarða var stofn-
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Rætt við Smára
Haraldsson, forstöðumann
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða
húsnæði var að skapa betri
aðstöðu fyrir nemendur og
umhverfi sem hvetti til náms.
Starfsemin hafði sprengt af sér
húsnæðið upp í Menntaskóla
sem þurfti meira á því að halda
því þar var nemendum að
fjölga. Námsver var því sett
upp hjá Íshúsfélaginu en til
þess að auðvelda fólki nám þá
er mikilvægt að skapa jákvætt
umhverfi þar sem fólk er velkomið, því líður vel og finnur
til öryggis. Einnig geta námsmenn umgengist aðra sem eru
í námi og það er mjög mikilvægt og ekki síst í fjarnámi að
fólk sé hluti af hóp og haldi
utan um hvert annað. Ræði
við aðra um námið því ekki er
nóg eingöngu að lesa og
hlusta, við verðum að fá að
vinna með hlutina til að læra.“

Allir eiga möguleika á námi
– Hversu mikilvægt er að
hafa slíkar fræðslu- og símenntunarstöðvar í samfélaginu?
„Fólk hefur mismunandi
skoðanir og jafnvel deilir um
það hvaða
aðferðir
henti
best til
náms
og þar á

meðal fjarnáms. Auðvitað er
hægt að nota margar aðferðir
til þess að kenna og læra, þær
henta misvel eftir nemendum
og viðfangsefnum. Nám er félagsleg athöfn og það er gott
að hafa aðhald og þurfa að
mæta á vissan stað á vissum
tíma. En að sjálfsögðu gefur
það einnig mikla möguleika
að geta sinnt námi á eigin
heimili í gegnum Internetið.
Á Íslandi þarf fólk að borga
sjálft fyrir sí- og endurmenntun sína. Því er öðruvísi háttað
í flestum nágrannalöndum
okkar þar sem ríki og sveitarfélög greiða mikinn hluta
kostnaðarins. Vegna fyrirkomulagsins hér á landi hafa
stéttarfélög stofnað starfsmenntasjóði og flestir á vinnumarkaðnum eiga rétt á að
sækja um styrki til náms. En
þar sem kostnaðurinn er hjá
fólkinu en ekki hjá hinu opinbera eru fyrirtæki í auknum
mæli að koma á markaðinn og
bjóða sí- og endurmenntun.
Þessi fyrirtæki eru nær eingöngu á höfuðborgarsvæðinu.
En á landsbyggðinni er svo
erfitt að koma upp námi eða
námskeiðum sem standa undir
sér, því verðið verður að vera
viðráðanlegt. Ég hef sagt í
hálfkæringi að Fræðslumiðstöð Vestfjarða eigi um tvo
kosti að velja, annað hvort að
verðleggja námskeiðin svo
lágt að fólk hafi efni á þeim og
þá tapar miðstöðin á þeim. Eða
að verðleggja þau svo hátt að
enginn mætir. Vegna
þessa er mikilvægt
að fræðslu- og
símenntunarstöðvar séu dreifðar um landið. Þær
eru ekki

MIÐVIK
UDAGUR 16. NÓVEMBER 2005
MIÐVIKUDAGUR
í beinni samkeppni við aðila á
markaðinum um einstök námskeið heldur hafa það hlutverk
að þróa fullorðinsfræðslu,
safna upplýsingum, efla námsframboð, hvetja fyrirtæki og
einstaklinga til að nýta sér það
framboð og skapa aðstöðu svo
fólk geti stundað nám. Þetta
eru þau lykilatriði sem gera
fræðslumiðstöðvar svo mikilvægar. Auðvitað er Fræðslumiðstöð Vestfjarða ekki ein
um að sinna þessum þáttum í
fjórðungnum. Margir aðrir
koma að þessu og við eigum
marga samstarfsaðila. Ég segi
alltaf að það er alveg sama
hvaðan gott kemur. Fræðslumiðstöðin er ekki í samkeppni
við nokkurn sem vill bjóða
upp á nám eða gera eitthvað á
Vestfjörðum til að efla fullorðinsfræðslu. En við erum tilbúin til að vinna með öllum að
þessum málum.
Við reynum að sinna öllum
Vestfirðingum hvar sem þeir
búa en hins vegar erum við
eðli málsins samkvæmt að
vinna mest í okkar nánasta umhverfi, sem er á norðanverðum
Vestfjörðum. Hér erum við
sýnilegust og getum haft fingurinn á púlsinum. Það er ekki
hægt að sinna fólki almennilega sem er í mikilli fjarlægð
og maður hittir sjaldan. Þetta
á við hin þrjú svæði Vestfjarða, Suðursvæðið, Strandirnar og Reykhólahrepp. Við
reynum að vera í sambandi
við fólk eins og við getum og
erum að byggja upp kerfi þar
sem við getum betur sinnt
þessu. Við höfum gert samning við Kristínu Sigurrós Einarsdóttur kennara á Hólmavík
um að vera tengiliður Fræðslumiðstöðvarinnar á Ströndum.
Við vonumst til að gera svipaðan samning við aðila í Vesturbyggð og á Tálknafirði. Þá
verða komin formleg tengsl
við svæðin og ég bind miklar
vonir við þetta fyrirkomulag.
En miklu máli skiptir einnig
að fara til svæðanna og vera í
sem mestum tengslum við
fólk. Þar er ekki síst mikilvægt
að hvetja fólk til náms því þótt
aðstæður séu misjafnar til
náms eiga allir einhverja
möguleika.“

Fræðslumiðstöðin á tímamótum
– Hvernig sérðu fyrir þér
framtíð Fræðslumiðstöðvarinnar?
„Verkefnin eru feikilega
mörg og spennandi. Þar sem
mér finnst efst á baugi núna er
að auka gæði námsins. Ég vil
endilega að við getum farið að
skapa meira af þekkingu til
kennslu. Ég vil að við tökum
að okkur mun meiri fjarkennslu til annarra landshluta og
jafnvel heimshluta. Ekki einungis að við séum að taka við
þekkingu heldur einnig að
miðla henni til annarra. Ég sé
það fyrir mér í framtíðinni að
við séum að skapa þekkingu
sem við getum ekki aðeins notað innan fjórðungsins heldur
líka flutt út. Þannig myndum
við skapa störf og umsvif
heima fyrir. En til þess að geta
gert það verðum við að sinna
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því af fagmennsku svo að við
séum í fremstu röð. Til þess
þurfum við fleiri vel menntaðar manneskjur á sviði kennslu
fullorðinna, fjarkennslu og
námsefnisgerðar.
Ég sé það fyrir mér í framtíðinni að fólk og fyrirtæki eigi
eftir að sinna sí- og endurmenntun enn betur. Vægi einstaklingsmiðaðra námskeiða
hefur minnkað undanfarið og
meira er um við séum að vinna
að fræðsluáætlunum með fyrirtækjum, stofnunum eða samtökum. Mér finnst þetta vera
mjög jákvæð þróun og ég vil
sjá að hver einasta stofnun og
fyrirtæki á Vestfjörðum hafi
sína eigin fræðsluáætlun.“
– Miklar breytingar eru
framundan hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða.
„Nú stendur Fræðslumiðstöðin á tímamótum vegna
stofnunar Háskólasetur Vestfjarða sem tekur nú við allri
þjónustu við háskólanema og
samstarfi við háskóla landsins.
Sá þáttur Fræðslumiðstöðvarinnar dettur því út og eftir
stendur sí- og endurmenntun.
Í þessu felst mjög mikil breyting á starfsemi miðstöðvarinnar. Breytingum fylgja bæði
ógnir og tækifæri. En nú gefst
Fræðslumiðstöðinni færi á að
einbeita sér að hefðbundinni
fullorðinsfræðslu enn betur.
Fræðslumiðstöðin flytur úr
húsi Íshúsfélagsins í Vestrahúsið og verður undir sama
þaki og Háskólasetrið. Við
munum samnýta tæki og tól.
Ég vona að það verði ekki
mikið lakari aðstaða en sú núverandi en við höfum það mjög
gott þar sem við erum. Fræðslumiðstöðin fer frá því að vera
eigin herra í að verða nokkurs
konar leiguliði hjá Háskólasetrinu. Hvernig það mun
ganga verður bara að koma í
ljós, en við verðum öll að vinna
sem best úr því. Reksturinn
verður aðskilinn fyrir utan
samnýtingu á tækjakosti.
Ég vona að Háskólasetrið
stækki og dafni en þá kemur
upp á móti að þá mun það
þurfa meira húsnæði. Svo
verður bara að taka á því þegar
þar að kemur hvernig verður
með húsnæðismál Fræðslumiðstöðvarinnar.
Fyrst voru uppi hugmyndir
um að Fræðslumiðstöð Vestfjarða yrði undir Háskólasetrinu . En Fræðslumiðstöðin er
orðin 5 ára stofnun og hefur
sannað gildi sitt. Hún byggir
starf sitt á ákveðinni hugmyndafræði og við viljum
halda í hana. Maður veit ekki
hvaða kennslufræðilegu hugmyndir verða lagðar til grundvallar hjá Háskólasetrinu eða
hvort þær henti fullorðinsfræðslunni. Vel gæti verið að það
sýni sig í framtíðinni að svo sé
og starfsemi þessara tveggja
stofnana eigi eftir að renna
saman. Eins gæti verið að þær
muni vaxa frá hvor annarri.
Tíminn verður að leiða það í
ljós. Aðalatriðið er að vera
jákvæður gagnvart breytingum jafnvel þó manni finnist
stafa viss ógn af þeim og vinna
sem best úr hlutunum“, segir
Smári Haraldsson.
– thelma@bb.is
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Írskur auðkýfingur vill koma
fundarlaunum til ungs Ísfirðings
Ungur Ísfirðingur um fermingaraldur á von á veglegum
fundarlaunum frá Michael
Holland sem kom við á Ísafirði
í sumar á skútu sinni Celtic
spirit. Micheal, sem er írskur
auðkýfingur, glataði vasatölvu
sinni meðan á Ísafjarðardvöl
hans stóð. Ungur drengur fann
tölvuna og kom henni til
Magnúsar Hávarðarsonar í
Netheimum sem bar kennsl á
tölvuna og kom henni til Guðmundar Kristjánssonar hafnarstjóra.
„Ég sendi tölvuna á eftir
skútunni og náði svo í Michael
í síma og útskýrði hvernig
tölvan hefði fundist. Hann
varð mjög feginn, enda voru í
tölvunni mikilvægar upplýsingar. Okkur bárust síðan
fundarlaun sem við þurfum að
koma til þess sem fann tölv-

Jólakort
Sigurvonar
komin út

una. Við vitum ekki hver þessi
heiðarlegi ungi maður er, en
viljum endilega koma laununum til hans og biðjum hann
því um að hafa samband“, segir Guðmundur.
Guðmundur biður fyrir
kveðju frá Michael Holland
til allra Ísfirðinga. „Hann sagði
að á ferð sinni um Evrópu hefði
Ísafjarðardvölin staðið upp
úr“, segir Guðmundur.
– halfdan@bb.is

Celtic spirit við bryggju á Ísafirði í júní.

Leikskólabörn af Eyrarskjóli á Ísafirði sýndu dans fyrir foreldra og vandamenn í sal
Grunnskólans á Ísafirði á fimmtudag. Börnin hafa verið að læra dans hjá danskennaranum Evu Friðþjófsdóttur og spreyttu sig nú á þeirri kunnáttu fyrir fullum sal af
áhorfendum. Sýndu þau hina ýmsu dansa en eins og hefð er fyrir byrjuðu strákarnir
á því að bjóða stelpunum upp. Börnin þóttu sýna ansi lipra danstakta og skemmtu sér
konunglega við athæfið. Víst er að stoltir áhorfendur höfðu alveg jafn gaman af sýningunni.
– thelma@bb.is

Krabbameinsfélagið
Sigurvon hefur gefið út tvö
ný jólakort með myndum
eftir bæjarlistamann Ísafjarðarbæjar Reyni Torfason. Málverkin bera nöfnin
Síðdegissól í Skutulsfirði
og Vetur og Máni og voru
þau bæði máluð upp úr
aldamótum. Reynir var útnefndur bæjarlistamaður
Ísafjarðarbæjar í febrúar.
Hann hefur haldið fjölda
sýninga á liðnum árum,
bæði einka- og samsýningar. Verk hans má sjá víða
og eru þau jafnt í eigu einstaklinga sem fyrirtækja og
félagsamtaka.
Jólakort Sigurvonar má
nálgast í Bókhlöðunni,
Blómaturninum, Birki ehf.,
Húsasmiðjunni, Skóhorninu, Hafnarbúðinni og
einnig á skrifstofu félagsins. Ágóðinn rennur í styrktarsjóð Sigurvonar.

Afmæli

Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra verður sextugur 23. nóvember nk.
Af því tilefni bjóða þau
Sturla og Hallgerður kona
hans og börn til móttöku
laugardaginn 19. nóvember
í Hótel Stykkishólmi frá kl.
17:00-19:00.
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Hvað er að frétta? · Guðmundur Hjaltason vert á Langa Manga á Ísafirði

mannlífið

Allt í góðum gír á Langa Manga
„Það er allt fínt að frétta af
Langa Manga. Hér er allt í
góðum gír. Við erum byrjuð
að skipuleggja viðburði fyrir
jólin. Þorláksmessuprógrammið er tilbúið en Elfar
Logi Hannesson, gamli vertinn, ætlar að taka það að
sér. Ég tók kvöldið frá fyrir
hann fyrir um mánuði síðan
svo það var skipulagt langt
fram í tímann. Svo er ýmis-

legt í bígerð hjá okkur.
Núna um helgina voru íraskir dagar á Langa Manga
og við buðum upp á íraska
súpu sem sló rækilega í
gegn. Við erum jafnvel að
spá í að setja hana á matseðilinn af og til. Fólk var farið
að biðja um uppskriftina en
að sjálfsögðu gefum við hana
ekki upp.
Þá spilaði DAS tríóið á

föstudag og Biggi Olgeirs var
á laugardag. Við höfum verið
með trúbadora eða einhverja
uppákomu í hverri viku frá
því að við tókum við. Það
virkar vel og alltaf tínist eitthvað meira til. Þetta er eins
og við bjuggumst við þegar
við tókum við rekstrinum og
allt er á áætlun,“ sagði Guðmundur Hjaltason, vert á
Langa Manga.

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

Í dag er miðvikudagurinn
16. nóv., 322. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1917 var Reykjavíkurhöfn tekin í
notkun. Danskir verktakar afhentu bæjaryfirvöldum
höfnina og telst það stofndagur hennar.
Þennan dag árið 1938 var minnisvarði um Ríkarð
Jónsson myndhöggvara afhjúpaður á leiði óþekkta sjómannsins í Fossvögskirkjugarði í Reykjavík.
Þennan dag árið 1946 voru jarðneskar leifar Jónasar
Hallgrímssonar skálds lagðar í moldu í þjóðargrafreitnum á Þingvöllum á afmælisdegi skálfsins. Þjóðminjavörður hafði látið grafa þær upp úr Assistent kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn.
Þennan dag árið 1957 var Nonnahús á Akureyri
opnað sem minjasafn þegar 100 ár voru liðin frá
fæðingu Jóns Sveinssonar rithöfundar.
Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 40 árum

Leikarar, hljóðfæraleikarar og leikstjóri fögnuðu vel heppnaðri sýningu. Ljósmyndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Útisýning við kjöraðstæður

Litli leikklúbburinn frumsýndi verkið Þrymskviðu á
Silfurtorginu á Ísafirði á laugardag en teljast verður heldur
óvenjulegt að útisýningar séu
haldnar um miðjan nóvember
á Íslandi. „Sýningin heppn„Við erum ákaflega bjartsýnir í Bolungarvík. Við höfum aðist mjög vel enda fór hún
næga atvinnu, byggjum okkur hús sjálfir og þurfum raun- fram við kjöraðstæður en það
ar lítið að leita til annarra. Bolungarvík er vaxandi staður var bæði logn og úrkomulaust.
og hefur verið svo í mörg ár. Fólksfjölgunin er jöfn og Veðurguðirnir voru því greinistígandi. Árið 1953 var í Hólshreppi 756 manns, í ár nálg- lega á okkar bandi“, segir
ast talan þúsundið, eða nánar frá skýrt 970 manns“.
Hrafnhildur Hafberg leikstjóri
Það er Jón Friðgeir Einarsson byggingarmeistari í Bol- sýningarinnar.
ungarvík sem þannig mælti við blaðamann MorgunblaðsÞrymskviða er ævafornt
ins, þegar hann hitti hann að máli fyrir helgi. […] Jón kvæði þar sem sagt er frá því
rekur í Bolungarvík trésmiðju og vinna hjá honum 25 þegar Þór tapar hamrinum sínmenn. Fyrir utan að smíða hús hefur hann stofnað plast- um. Hamarinn, Mjölnir, er
framleiðslu og um þessar mundir er hann að koma upp ómissandi til að halda uppi
fullkomnu verkstæði til að smíða innihurðir í fjöldafram- vörnum í Ásgarði gegn ágangi
leiðslu.
jötna og þursa. Þrymur þursa○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
drottinn stal hamrinum og neitHelgarveðrið ar að láta hann af hendi nema
hann fái frjósemisgyðjuna
Horfur á föstudag: Freyju fyrir konu. Hún þverSuðaustan 8-13 m/s og rigning eða slydda öðru hverju neitar því og bregða Æsir því
suðvestan- og vestanlands en annars hægari og víða á það ráð að setja sjálfan Þór
bjart veður, einkum norðanlands. Hægt hlýnandi veður. þrumuguð í brúðarkjól og
Horfur á laugardag: freista þess að blekkja þursinn
Suðlæg átt og rigning víða um land. Milt í veðri. og endurheimta hamarinn.
Horfur á sunnudag: Þykir Þór vegið að karlmennSuðvestanátt og kólnar með skúrum og sku sinni en lætur sig þó hafa
síðar éljum en léttir til norðaustanlands. það í nafni friðar og réttlætis
Horfur á mánudag: og til að koma á jafnvægi á ný
Suðvestanátt og kólnar með skúrum og síðar éljum. í Ásgarði.

Bjartsýni ríkir í Bolungarvík

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

Spur
ning vikunnar
Spurning

Telur þú að Ísland þurfi á
loftvörnum að halda?
Alls svöruðu 590. – Já sögðu 172 eða 29% – Nei
sögðu 369 eða 63% – Veit ekki sögðu 49 eða 8%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Börnin besti mælikvarðinn á leikhús
– Sýningin er uppfull glettni
og fróðleik og vakti mikla
lukku hjá áhorfendum ef
marka má hlátrasköllin.
„Ég tel að áhorfendur hafi
skemmt sér vel en eins og ég

sagði áður tókst sýningin eins
vel og á var kosið þrátt fyrir
að eitt hljóðfæri hafi frosið.
Uppfærslan höfðar bæði til
barna og fullorðinna. Börn er
besti mælikvarðinn á leikhús
og ef þau halda athyglinni þá
er sýningin í lagi.
Framhald sýningarinnar er
í algjörri óvissu. Það þarf að
flytja hana inn en ekki er vitað
hvert það ætti að vera og þá
þarf að laga umgjörðina utan
um hana. LL á sýninguna og
getur gert hvað sem þau vilja
með hana og það er allir möguleikar opnir í sjálfu sér. Til
dæmis væri sniðugt að sýna
hana á þorrablótum eða árshátíðum þar sem hún er tiltölulega stutt“, segir Hrafnhildur
Hafberg leikstjóri.
– Leikararnir stóðu sig allir
með prýði en með hlutverk
þrumuguðsins Þórs fór Hallgrímur Guðsteinsson, Ársæll
Níelsson var hinn útsmogni
og ráðagóði Loki, Ólöf Hildur
Gísladóttir var hin föngulega
Freyja og Oddur Elíasson var
bæði í hlutverki þursans Þryms
og Heimdalls varðar brúnnar
Bifrastar sem liggur að Ásgarði. Um hljóðfæraleikinn
sáu Guðný Harpa Henrysdóttir, Hlöðver Pálsson og Soffía
Smáradóttir sem einnig lék
jötnasystur Þryms.
Þrátt fyrir einfalda sviðsmynd og bílaniðinn frá Aðalstrætinu tókst leikurunum að
hrífa áhorfendur með í ferð til
Ásgarða og Jötunheima í frostinu í miðbæ Ísafjarðar á laugardag.

6.4.2017, 10:14

Þegar Freyja neitar að taka þátt fara til jötunheima
bregða þau á það ráð að klæða Þór upp í brúðarlín.

MIÐVIK
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Ísafjörður, himnaríki á jörðu
„Ísafjörður „city“ er uppáhaldsborgin mín, ég get
ekki sagt annað. Bærinn
hefur alveg réttu stærðina
þannig að þar er allt til alls
og einnig er stutt í allt. Staðurinn er himnaríki á jörðu
og það þarf ekki meira.
Ég hef búið annars staðar
en á Ísafirði og búið erlendis
en ekkert jafnast á við Ísa-

fjörð. Bærinn er líka
svo mikill menningarstaður, svo mikið er í
boði að maður kemst
ekki yfir að sækja það
allt og það eru menningarviðburðir af öllu
tagi, “ sagði Einar
Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á Ísafirði.

Vestfirskar þjóðsögur

Dýrfirðingurinn Elís Kjaran, hinn landskunni ýtustjóri og kvæðamaður frá Kjaransstöðum í Dýrafirði, er orðinn nokkuð roskinn. Hann ber samt aldurinn vel og
ekkert farinn að láta sig, eins og sagt er.
Elli þurfti að endurnýja ökuskírteinið og fór til Lýðs Árnasonar læknis til að fá
læknisvottorð um að hann gæti ekið bifreið. Lýður stillti karli upp en á veggnum á
móti var spjald með bókstöfum til sjónprófunar. Reyndist Elli bara sjá efstu stafina
sem voru stærstir. Hina kvað hann of smáa til að hann gæti greint þá gleraugnalaus.
Í læknastofunni var dagatal með mynd af kviknakinni ofurgellu. Lá daman í sófa
og sneri bakhlutanum í ljósmyndarann. Lýður benti á botnstykki konunnar og spurði:
Hvað er þetta? Þetta næstum því það yndislegasta sem maður sér, svaraði Elli.
Hvað er þá yndislegra? spurði Lýður.
Það er hinumegin, svaraði Elli.
Þá kvað Lýður læknir upp úrskurð sinn: Þú ert með fullkomna sjón og færð
endurnýjun á ökuskírteininu.

Stóra upplestrarkeppnin hefst á degi íslenskrar tungu en hún er liður í að rækta íslenskt mál. Myndin er frá síðustu keppni.

Ástarljóð í Edinborg
Tíu ár eru liðin frá því að
ríkisstjórnin ákvað að fæðingardagur Jónasar Hallgrímssonar, 16. nóvember, yrði dagur
íslenskrar tungu ár hvert. Þykir
það vel við hæfi þar sem Jónas
er án ef eitt mesta skáld Íslendinga en í ár eru 198 ár
liðin frá fæðingu hans. Menntamálaráðuneytið hefur árlega
beitt sér fyrir sérstöku átaki í
þágu íslensks máls og helgað
þennan dag rækt við það, í
samstarfi við skóla, stofnanir,
fyrirtæki, félagasamtök og ein-

staklinga. Alls staðar um land
er dagurinn haldinn hátíðlegur og íslensk tunga heiðruð á
einhvern hátt. Í Grunnskólanum á Ísafirði hafa nemendur í
10. bekk skipulagt dagskrá
sem þeir munu flytja í tali og
tónum í Edinborgarhúsinu í
kvöld.
„Krakkarnir munu flytja
ástarljóð í Edinborgarhúsinu
en það er tengt því sem þau
hafa verið að læra í haust.
Bæði rómantíska og raunsæisstefnan verða tekin fyrir

og lesin verða upp ljóð eftir
tvo höfunda úr hvorri stefnu.
Einnig fer fram kynning á höfundunum.
Nemendurnir ætla líka að
flytja tónlistatriði á milli ljóðalestursins. Þarna fer fram sambland af söng og hljóðfæraleik.
Auk þess að lesa upp ástarljóð eftir þekkta höfunda munu
nokkrir nemendur flytja frumsamin ljóð eða sögur. Væntanlega verða það ekki ástarljóð
en mjög skemmtilegt er að fá
að heyra frumsamið efni með“,

segir Bergljót Halldórskennari
annar umsjónarkennari 10.
bekkjar.
– Er það mikilvægur liður í
að viðhalda tungumálinu að
halda svona dag hátíðlegan?
„Já, og við í GÍ höfum nýtt
daginn mjög vel í gegnum árin.
Alltaf er haldinn upp á hann.
Sigurvegarar ljóða- og smásagnakeppni skólans fá þá afhend verðlaun og Stóra upplestrarkeppnin ræst en allir
nemendur í 7. bekk.
Nemendurnir eru mjög

áhugasamir fyrir því sem
tengist þessum degi og tilbúin
að taka þátt. Sem dæmi má
taka dagskrána í kvöld komust
færri að en vildu. Þau hafa
mikinn áhuga á þessu.“
– Þetta er í fyrsta sinn sem
nemendur GÍ standa fyrir
dagskrá af þessu tagi.
„Krakkarnir hafa oft haldið
menningarkvöld en ekki höfum við áður staðið fyrir sérstakri dagskrá á degi íslenskrar tungu“, segir Bergljót. Dagskráin hefst kl. 20.

Brennslan mín · Ragnheiður Hákonardóttir, athafnakona á Ísafirði

Tónlist er yndisleg
„Tónlistin er yndisleg.
Hún veitir flestum gleði,
vekur minningar, ljúfsárar
eða krefjandi, er nærandi og
gefandi, skapandi og vekur
okkur vellíðan. Þess vegna
elskum við hana. Ég er enginn undantekning frá því.
Allt frá mínum bernskuárum
hefur tónlist af ýmsu tagi
verið mér mikilvægt veganesti og gleðigjafi. Nokkur
lög langar mig að nefna:“

þrungin og veita nokkra innsýn í ástríðufulla og þrautseglu Grikkja.

plötu. Fjörugt lag, blanda af
skoskri hálandatónlist og kántrý - kemur öllum til að dansa.

3. Poke a pal – Mugison
Mugison, hinn vestfirski
gulldrengur, frábær tónlistarmaður með þetta fallega litla
lag (Niceland). Lag sem þó
túlkar svo margt á látlausan
og einlægan hátt, opnar einhverskonar dyr á milli heima
hinna mannlegu geymdar.

1. Þú ert gull
– Rúnar Júlíusson
Rúnar Júlíusson með sitt
fjöruga og fallega lag. Rúnar
er einn skemmtilegasti söngvari þessa lands, maður ´68
kynslóðarinnar.

4. We are the
champions – Queen
Freddie Mercury gerði
þetta lag ódauðlegt með
hljómsveit sinni ásamt mörgum öðrum frábærum lögum
eins og I want to break free
og Bohemian Rhapsody.
Kraftur sem hrýfur með sér
alla sem hlusta.

6. Santa Lucia luntana –
Luciano Pavarotti
Luciano Pavarotti, alltaf
stórkostlegur og ótrúlega fallegur í söng sínum á þessu lagi
sem er að finna á disknum
Pavarotti and frinds 2. Sömuleiðis má þar finna Bryan Adams syngja með stórsöngvaranum lagið: Ó sole mio og
reyndar fleiri lög. Bryan tekst
þar vel upp að syngja þessa
tegund tónlistar. Á þennan
hljómdisk hlusta ég oft en hann
var gefin út fyrir nokkrum árum
og er einn sá fallegasti og
skemmtilegasti sem Pavarotti
hefur staðið að.

2. Margarita
Margaro – Zorba
Lög fjallatónskáldsins
Mikis Theodorakis, einstaklega fjörug og tilfinninga-
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5. The Maverik – Maveriks
The Maverik á samnefndri
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7. Það er gott að elska –
Bubbi Morthens
Bubbi. Nútíma raunsæisskáld í tónum, reyndar með

rómantísku ívafi í þessu lagi.
Einstaklega fallegt og grípandi
lag sem losar um spennu og
þreytu og fær mann til að
hugsa um ástina.
8. Voices in The
Night – Siggi Björns
Lagið er af nýja geisladiskinum Stories. Siggi er ákaflega
góður trúbador. Þetta lag er
einstaklega fallegt og snertir
vissulega viðkvæma strengi en
þó þá um leið færir það mann
nær einhverju stóru, djúpu og
fallegu sem vex innra með
manni. Kveðju sem komið er
til skila.
9. Söknuður – Vilhjálmur Vilhjálmsson
Lag sem er fagurt og mun
lifa endalaust í flutningi hans.
Dregur fram ljúfsárar minningar og góðar hugsanir.
10. Pretty Woman
– Roy Orbison

· Gísli Hjartarson

Augnvottorðið
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Borgin mín · Einar Hreinsson, sjávarútvegsfræðingur á Ísafirði

Ragnheiður
Hákonardóttir.
Þetta lag og mörg önnur
er hægt að nefna og sömuleiðis skemmtilega söngvara. Regína Ósk og Ragnheiður Gröndal, Brynhildi
með lög Phiaf, hljómsveitina Skítamórall, André Reeu
fiðluleikara ásamt sinni
hljómsveit og marga fleiri.
Tónlist er og verður alltaf
yndisleg.

6.4.2017, 10:14

Stuttar fréttir

Segir upp
samningi
Hvíldarklettur ehf. á Suðureyri hefur tilkynnt um
uppsögn samnings um
rekstur á félagsheimili
staðarins, en fyrirtækið
hefur séð um rekstur
hússins undanfarin ár.
Uppsögnin tekur gildi
þann 1. desember og
fellur samningurinn úr
gildi þann 28. febrúar á
næsta ári. Bréf Hvíldarkletts þar sem tilkynnt var
um uppsögnina var tekið
fyrir á fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar, en bærinn er einn eigenda
hússins.

Síupokar
gallaðir?
Verið er að athuga hvort
pokar þeir sem voru í síubúnaði sorpendurvinnslustöðvarinnar Funa hafi
verið gallaðir, en eins og
kunnugt er kom gat á
pokana í sumar og þurfti
að fjarlægja þá. Búið er að
panta nýjar síupoka en
ekki er vitað hvenær þeir
eru væntanlegir. Hefur
þetta ástand valdið því að
útblástursreykur verði
stöku sinnum óeðlilega
áberandi. Rétt er að taka
fram að Funi telst vera
einhver fullkomnasta sorpendurvinnslustöð landsins
og er útblástur stöðvarinnar sagður skaðlaus.

Drógu aflvana bát
frá Horni

Björgunarskipið Gunnar
Friðriksson á Ísafirði var
kallað út klukkan 17 á
sunnudag þar sem 16
tonna plastbátur hafði
orðið aflvana um 7 mílur út
af Hornbjargi. Báturinn var
tekinn í tog og dreginn til
Ísafjarðar. Þangað var
komið um klukkan 2 í nótt.
Aðspurður segir Albert
Óskarsson, sem var skipstjóri á Gunnari Friðrikssyni í ferðinni, að þar sem
báturinn var langt frá landi
hafi engin hætta verið á
ferðum. Talsverður sjór var
þó á heimleiðinni.

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

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu

Kristján og Aðalsteinn
handsala samninginn.

Vaxtarsamningur

Samið um
framkvæmd
Á miðvikudag var skrifað
undir samning um framkvæmd á Vaxtarsamningi
Vestfjarða á Hótel Ísafirði.
Samningurinn var undirritaður af þeim Aðalsteini
Óskarssyni, framkvæmdastjóra Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða, og Kristjáni
Jóhannssyni, formanni
stjórnar Vaxtarsamnings.
Samningurinn nær til
þriggja ára og er gert ráð
fyrir að einni stöðu verði
bætt við hjá AtVest vegna
aukinna umsvifa á tímabilinu. Þá hefur félagið falið
Neil Shiran Þórissyni, ráðgjafa félagsins, að taka að
sér framkvæmd samningsins fyrir hönd AtVests. „Til
að byrja með þarf að huga
að starfsmannaráðningum í
kringum þennan samning.
Ráða þarf verkefnisstjóra á
Patreksfirði og Hólmavík.
Fljótlega hefst síðan þessi
eiginlega klasavinna sem
hugmyndafræðin gengur út
á í samningnum“, segir Neil
Shiran. – halfdan@bb.is

Slagsmál í
Bolungarvík
Allt logaði í slagsmálum
eftir dansleik í Bolungarvík
á fjórða tímnum aðfaranótt
sunnudags. Ekki var þó um
fjöldaslagsmál að ræða
heldur pústra hér og þar við
samkomuhúsið. Tveir voru
handteknir og færðir í
fangageymslur.
Þegar lögreglan var að
yfirbuga og handtaka karlmann sem hafði tekið þátt í
slagsmálunum réðst annar
að lögreglunni með skóflu
á lofti. Sá hafði látið ófriðlega og brotið rúðu í bíl til
að ná í skófluna. Lögreglan
hefur engar skýringar á því
hvers vegna menn slógust
en segir að engin hafi meiðst alvarlega.
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Frá frumsýningunni á Silfurtorgi á laugardag. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Þrymskviða frumsýnd undir berum himni
Þrymskviða í uppsetningu
Litla leikklúbbsins var frumsýnd á Silfurtorgi á laugardag.
Þótti sýningin heppnast vel en
hún náði til fullorðinna jafnt
sem barna. „Þetta gekk mjög
vel og fleiri áhorfendur komu
en maður átti von á. Ég var
ánægður með leikarana og allt

gekk upp fyrir utan að hljóðfærin frusu svo flutningurinn
var ekki alveg eins og hann
átti að vera, það var þó ekkert
sem áhorfendur tóku eftir held
ég“, segir Friðrik Stefánsson,
formaður LL.
Þrymskviða fjallar um ferð
Þórs þrumuguðs til Jötun-

heima til að endurheimta hamar sinn, Mjölni, eftir að jötuninn Þrymur stelur honum.
Þrymur fer fram á að fá ástargyðjuna Freyju í skiptum fyrir
Mjölni en þar sem hún neitar
að fara bregða æsirnir á það
ráð að Þór fer í gervi hennar.
Vegur mjög að karlmennsku

Þórs að þurfa að fara í kvenmannslíki en hann er ímynd
hins sterka karlmanns. Leikstjórn er í höndum Hrafnhildar
Hafberg og taka fimm leikarar
þátt í sýningunni ásamt þremur
hljóðfæraleikurum.
Aðspurður um framhald
sýninga segir Friðrik að það

sé óráðið. „Það er ekki hlaupið
að því að byggja svið fyrir
hverja einustu sýningu og LL
er í mjög slæmum málum
vegna húsnæðismála. Ég óttast
að leikfélagið muni lognast út
af ef við fáum ekki þak yfir
höfuðið“, sagði Friðrik Stefánsson.
– thelma@bb.is

Veg Guesthouse fær viðurkenningu
frá Samtökum ferðaþjónustunnar
Veg Guesthouse á Suðureyri sem er í eigu hjónanna
Elíasar Guðmundssonar og Jóhönnu Þorvarðardóttur fékk á
föstudag viðurkenningu frá
Nýsköpunar- og vöruþróunarsjóði Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) fyrir „framtíðarsýn til ársins 2012“, sem afhent var af Sturla Böðvarssyni,
samgönguráðherra á Grand
Hótel í Reykjavík. Markmið í
stefnu SAF er að menningar-
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tengd ferðaþjónusta fái aukið
vægi við markaðssetningu
landsins og að ferðaþjónustan
taki stöðugt virkari þátt í bættum umhverfismálum.
„Veg Guesthouse á Suðureyri hefur í samvinnu við önnur fyrirtæki á staðnum verið
að þróa ákveðna þjónustu/afþreyingu/upplifun fyrir viðskiptavini sína og byggja á
könnun sem fyrirtækið lét gera
meðal ferðamanna. Í ljós kom

að óskir ferðamanna voru að
geta tekið þátt í skipulögðum
gönguferðum, fiskveiðum,
heimsóknum í verksmiðjur,
verkun fisks og að fá veiddan
fisk eldaðan.
Veg Guesthouse hefur í
samræmi við niðurstöður
könnunarinnar unnið að kortlagningu göngukorta og söguleiða, það hefur í samstarfi
við útgerðina á Suðureyri boðið ferðamönnum í veiðiferðir
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á sjó með heimamönnum,
ferðamanninum er að lokinni
veiðiferð gert mögulegt að
kynnast fiskvinnslu og útgerð
í skipulagðri ferð. Þeir fá einnig að verka eigin fisk og fá
hann matreiddan á gistihúsinu.
Vöruþróunarstarf fyrirtækisins hefur beinst að upplifun,
fræðslu og þátttöku erlendra
ferðamanna í lífi íbúanna
Þarna er um menningartengda
ferðaþjónustu að ræða þar sem

gestinum er hleypt inn í daglegt líf á svæðinu. Með þessari
vöruþróun gegnir náttúra,
mannlíf og menning landsins
lykilhlutverki. Með þessari
vöruþróun hafa eigendur
breytt fyrirtækinu úr sumarstarfsemi í heilsársrekstur,“
segir m.a. í greinargerð Nýsköpunar- og vöruþróunarsjóðs SAF í tilefni viðurkenningarinnar.
– bb@bb.is

