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Lífið er stutt
og dýrmætt
Ísfirðingurinn Ásdís Svava Hallgrímsdóttir upplifði mikið
ævintýri þegar hún var fulltrúi Íslands í fegurðarsamkeppnunum Ungfrú heimur og Ungfrú Evrópa nú í haust. Ásdís er
sú vestfirska stúlka sem náð hefur mestum árangri í
fegurðarsamkeppni. Ásdís Svava er í opnuviðtali í dag.

„Rekstur Ísafjarðarbæjar skilar
peningum í fjármagnsstreymi“
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir
breytingu á framsetningu ársreikninga og fjárhagsáætlana
sveitarfélaga fyrir nokkrum
árum hafa spilað stórt hlutverk
í því að viðvarandi rekstrarhalli hefur verið hjá sveitarfélaginu frá árinu 2002. „Þá voru
teknar upp afskriftir sem eru í
tilfelli Ísafjarðarbæjar 130
milljón krónur á ári. Frá því
við þurftum að færa afskriftir
til gjalda hefur ekki verið jákvæð niðurstaða af rekstri.
Þetta er nýr gjaldaliður sem
hefur þetta mikil áhrif,“ segir
Halldór. Eins og komið hefur
fram sendi eftirlitsnefnd með
fjármálum sveitarfélaga Ísafjarðarbæ bréf þar sem farið
var fram á að bæjaryfirvöld
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gerðu grein fyrir því hvaða
aðgerðir sveitarfélagið hyggst
grípa til að stöðva hallarekstur
sveitarsjóðsins.
Halldór bendir á yfirlit frá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem segir m.a.: „Til
fjölda ára hafa sveitarfélögin
verið rekin með halla. Að vísu
var nokkur viðsnúningur í
rekstri þeirra í heildina tekið á
síðasta ári, því ýmis sveitarfélög hafa notið þenslu efnahagslífsins og tekjur þeirra
aukist af þeim sökum. Það á
þó einungis við einstök sveitarfélög á afmörkuðum svæðum. Mörg önnur sveitarfélög
eru í allt annarri stöðu og
nokkur þeirra eiga í miklum
og alvarlegum fjárhagslegum
erfiðleikum. Þegar hugað er
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Ísafjörður
að fjárhagslegri afkomu er
breið gjá milli sveitarfélaganna, sem í raun er endurspeglun af margumtöluðum
byggðavanda.“
„Hins vegar vil ég benda á

er stærsti byggðakjarni Ísafjarðarbæjar.
að Ísafjarðarbær er alltaf með bæjarfélagsins“, segir Halljákvætt fjármagnsstreymi. dór. Rétt er að geta að fjölmörg
Þ.e. reksturinn skilar pening- sveitarfélög hafa fengið bréf
um í fjármagnsstreymi þó það frá Eftirlitsnefndinni og mörg
megi og þurfi að vera meira eru í samstarfi við nefndina
miðað við verkefni á vegum vegna stöðu þeirra.
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Dagurinn í dag

16. nóvember 2006 – 322. dagur ársins
Þennan dag árið1907 var standmynd af Jónasi Hallgrímssyni
afhjúpuð í tilefni þess að 100 ár voru liðin frá fæðingu
skáldsins. Styttan er eftir Einar Jónsson og var sú fyrsta sem
hér var sett upp eftir Íslending, annan en Thorvaldsen. Hún
var fyrst við Amtmannsstíg í Reykjavík en var síða flutt í
Hljómskálagarðinn árið 1947.

Bílvelta í
Kálfadal

Bílvelta varð í Kálfadal
á Óshlíð rétt eftir hádegi á
laugardag. Ökumann, sem
var einn í bílnum, sakaði
ekki.
Ökumaðurinn er talinn
hafa misst stjórn á bílnum
er hann ók út í snjóruðning
í vegkanti er hann var að
mæta annarri bifreið. Bifreiðin mun hafa oltið eina
veltu fyrir ofan veginn og
var óökufær eftir óhappið.

Ók á og
stakk af

Á laugardag var ekið á
mannlausa Subaru skutbifreið á bílastæði á Ísafirði.
Sá er tjóninu olli gerði eiganda eða lögreglu ekki viðvart og situr því eigandinn
uppi með sárt ennið.
Þeir sem gætu hafa orðið vitni af árekstrinum eru
beðnir að hafa samband
við lögregluna á Ísafirði.
Sömuleiðir er ökumaðurinn sem hér á hlut að máli
hvattur til að vera fyrr til.

Í sama húsnæðinu í 40 ár
Kennarar og nemendur í Grunnskóla Bolungarvíkur fögnuðu því fyrir stuttu að 40 ár eru
liðin frá því að núverandi húsnæði var tekið í notkun. „Slegið var upp veislu á ganginum,
hrært var í á annan tug vöffludeigsuppskrifta, þeyttur allgóður slurkur af rjóma og boðið upp
á dýrindis jarðaberjasultu með. Nemendur fóru óneitanlega að ókyrrast í sætum sínum
síðustu mínútur fyrir frímínútur þegar vöffluilmurinn fór að berast um gangana, en vöffluveislan kom þeim þægilega á óvart. Það er alltaf gaman að brjóta aðeins upp skólastarfið og
gleðja hvert annað“, segir á vef Grunnskóla Bolungarvíkur.

Gjaldfrjáls leikskóli fyrir
5 ára börn frá áramótum?

Samkvæmt málefnasamningi B og D-lista í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar stendur til að
ókeypis verði fyrir fimm ára
börn í leikskólum Ísafjarðarbæjar frá og með áramótum.
Almenn leikskólagjöld eiga
að sama skapi að lækka og
dagmæðrakostnaður á að
verða jafn leikskólagjöldum.
Til að mæta kostnaði sem af
þessu hlýst þarf að skera niður
á öðrum stöðum í bæjarkerfinu. „Það þarf auðvitað að
skera niður þegar taka á upp
nýja þjónustu eða lækka tekjur
bæjarins. Lækkun leikskólagjalda eða niðurfelling þeirra
þýðir að eitthvað annað verður
að lækka í staðinn eða hverfa
úr rekstri“ segir Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðar-

bæjar.
Enn liggur ekkert fyrir um
hvað verður fyrir barðinu á
niðurskurðinum en fjárhagsáætlunarvinna í gangi um
þessar mundir. „Það verður
ekki fyrr en þeirri vinnu lýkur
sem hægt er að gera grein fyrir
ákvörðunum þessu tengdu,“
segir Halldór.
Eitthvað virðist kosningaloforðið ekki alveg vera komið á hreint því viðvarandi halli
hefur verið á rekstri Ísafjarðarbæjar um langt skeið. „Við
endurskoðun á fjárhagsáætlun
kom í ljós að launahækkanir á
tveimur árum eru yfir 100
m.kr. Er það vegna hækkunar
á lægstu launum skv. sérstakri
ákvörðun launanefndar sveitarfélaga, samræmdu starfs-

mati og nýjum kjarasamningum nokkurra starfsmannahópa. Þetta hefur þau áhrif að
reksturinn hefur þyngst og
þess vegna ekki hægt að gefa

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
svör um útfærslu hluta eins
og lækkunar á gjaldskrám
nema svara því fyrst hvernig
eigi að bæta reksturinn frá því
sem nú er,“ segir Halldór Hall-

Vinstri
grænir
stilla upp

Bjórflösku
hent í rúðu
Aðfaranótt laugardags
var rúða brotin í versluninni Blómaturninum á horni
Austurvegar og Hafnarstrætis. Bjórflaska mun
hafa legið við rúðuna og
er talið að rúðan hafi verið
brotin með henni.
Þeir sem geta veitt upplýsingar um þetta skemmdarverk eru hvattir til að
hafa samband við lögregluna á Ísafirði.

Grunaður
um ölvun
við akstur
Rétt eftir miðnætti aðfaranótt fimmtudags hafði
lögreglan á Ísafirði afskipti
af ökumanni sem grunaður er um að hafa verið undir áhrifum áfengis við akstur í miðbæ Ísafjarðar.
Hann var handtekinn og
tekin úr honum nauðsynleg sýni til alkóhólrannsóknar. Beðið er eftir niðurstöðum úr þeirri rannsókn.
Þá hafði lögreglan afskipti af ökumanni sem
ekið hafði um götur bæjarins án þess að sjá út.
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dórsson sem hljómar eins og
hann vilji draga úr væntingum
fólks um gjaldfrjálsa leikskóla
í bráð.
– annska@bb.is

Fjölskyldugarður Vestfjarða (Raggagarður) er í Súðavík.

Synjar Raggagarði um styrk
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur synjað áhugamannafélaginu Raggagarði um styrk
til kaupa á leiktæki í Fjölskyldugarð Vestfjarða í ytribyggð Súðavíkur. Fyrsti áfangi
garðsins var opnaður í fyrra
og hefur uppbyggingin haldin
áfram síðan. Félagið hefur nú
fest kaup á stærsta og dýrasta

leiktækinu í garðinn en það er
kastali fyrir börn á aldrinum
5-14 ára. Kastalinn kostar um
3 milljónir króna og styrkti
Pokasjóður garðinn um eina
milljón krónur og Súðavíkurhreppur um 1,5 milljónir
króna. Enn vantar fjármagn
til þess að flytja kastalann til
Súðavíkur, steypa hann upp

og setja undir hann undirstöður.
Áætlað er að kastalinn verði
kominn upp 1. júní á næsta
ári. Óskaði félagið því eftir
400.000 króna styrk frá Ísafjarðarbæ, og ef ekki væri unnt
að verða við beiðninni var
óskað eftir því sem sveitarfélagið teldi vera hæfilegt fram-

lag til fjölskyldugarðs Vestfjarða. Bæjarráð taldi sér ekki
fært að verða við erindinu.
Nú þegar eru komin átta leiktæki í garðinn ásamt þremur
grillum, bekkjum, borðum og
salerni. Kostnaðaráætlun fyrir
garðinn í heild er upp á 23
milljónir króna.
– thelma@bb.is

Fulltrúaráð Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi samþykkti á fundi
sínum í Búðardal á laugardag að stilla upp á lista
flokksins í kjördæminu
fyrir komandi þingkosningar.
Fram kemur á heimasíðu Vinstri - grænna í
Skagafirði að kosnir hafi
verið sjö fulltrúar í uppstillinganefnd víðsvegar
að úr kjördæminu og á
hún að skila sem fyrst tillögum að framboðslista
sem lagður verður fyrir
kjördæmisráðsfund til
samþykktar.
Jón Bjarnason alþingismaður lýsti því yfir á
fundinum að hann væri
reiðubúinn að leiða listann í næstu kosningum.

Biskup stækkar land Ísafjarðarbæjar
Staðsetning klettsins Biskups í Geirólfsnúpi hefur þá
þýðingu fyrir Ísafjarðarbæ að
landsvæði hans stækkar talsvert. Árið 2000 var Biskup
færður til á kortum Landmælinga Íslands og hann gerður
að skeri norðan við Geirólfsnúp, en fram að því hafði hann
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verið á sínum stað í fjallinu.
Eins og greint er frá hér á
öðrum stað í blaðinu gegnir
Biskup veigamiklu hlutverki
sem kennileiti og sker úr um
landa-, sýslu- og bæjarmörk.
Yfirvöld Ísafjarðarbæjar
tóku þessum breytingum ekki
þegjandi og hljóðalaust. Haf-

ist var handa við mikla rannsóknarvinnu sem unnin var
að mestu af Kjartani Ólafssyni, fyrrum alþingismanni,
til að færa rök fyrir rangri staðsetningu Biskups. Fyrsta bréf
vegna þessa var sent í byrjun
árs árið 2001 þannig að það er
nokkuð ljóst að mikil vinna

5.4.2017, 13:05

liggur að baki því að fá Biskup
aftur á sinn stað.
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar sendi
Landmælingum Íslands greinargerð Kjartans Ólafssonar í
júlí 2005. Þar rökstyður Kjartan hvers vegna breytingar
Landmælinga Íslands á landa-

merkjum hafi byggst á misskilningi eða skorti á nægilega
traustum upplýsingum og útskýrir hann þar ítarlega hvar
rétt landamerki eru. Niðurstaðan er sú að Biskup er eins
og áður en hann var færður á
haf út, klettur í Geirólfsnúpi.
– annska@bb.is
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Styttist í dagatöl Ómars Smára
Á næstu dögum koma í verslanir dagatöl fyrir árið 2007 með myndum Ómars Smára Kristinssonar myndlistarmanns. Dagatölin prýða listaverk frá mismundandi stöðum á norðanverðum
Vestfjörðum en nú verður hægt að fá 3 tegundir dagatala eða frá Ísafirði, Bolungarvík og svo
eitt sem sameinar myndir frá Þingeyri, Suðureyri og Flateyri. Dagatölin hafa notið mikilla
vinsælda og líkur eru á að margir stingi þeim í jólapakkana til brottfluttra vina og ættingja.
Ómar Smári segir að vegna vinsældanna sem dagatölin njóta hafi verið vandað enn betur til
verksins en áður. Dagatölin er hægt að fá í Bjarnabúð í Bolungarvík og Bókhlöðunni á Ísafirði.

„Ríkisstjórnin mun ekki svíkja
áform um vegagerð um Arnkötludal“
Yfirlýsing samgönguráðherra um að bundið slitlag
verði komið á leiðina milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur um
Arnkötludal árið 2008 stendur
óhögguð, segir Bergþór Ólason, aðstoðarmaður ráðherra.
Áætlað er að hönnun og öðrum undirbúningi vegargerðar
um Arnkötludal verði lokið í
desember og verður verkið
boðið út í janúar. Þá vill Bergþór Ólason koma eftirfarandi

á framfæri varðandi stöðu
mála í vegagerð um Arnkötludal.
„Síðustu daga hefur athygli
mín verið vakin á því að frambjóðandi í prófkjöri/póstkosningu Framsóknarflokksins í
NV-kjördæmi haldi því fram
að ætlun ríkisstjórnarinnar sé
að svíkja áform varðandi
vegagerð um Arnkötludal.
Þetta er alrangt og getur ekki
skoðast í öðru ljósi en því að

um ódýrt kosningabragð sé
að ræða hjá frambjóðandanum. Fjárveitingarnar til verksins verða þannig að 200 mkr.
koma til verksins á árinu 2007
og 700 mkr. á árinu 2008 í
stað 400 mkr. á árinu 2007 og
500 mkr. á árinu 2008. Tilfærslan sem slík hefur engin
áhrif á framkvæmdatíma verksins.“
Fyrirhugaður Tröllatunguvegur tengir Strandir og Reyk-

hólahrepp um Arnkötludal og
Gautsdal og styttir vegalengdina milli suðvesturhornsins og
norðanverðra Vestfjarða um
ríflega 40 km. Árið 2001 vann
verkfræðistofan Línuhönnun
hf. skýrslu fyrir Veg, áhugamannafélag um arðsemi vegar
milli Hólmavíkur og Gilsfjarðar um Arnkötludal og
Gautsdal. Þar var metin svonefnd þjóðhagsleg arðsemi
við lagningu vegar þessa leið.

Niðurstöðum skýrslunnar var
skipt í fernt eftir ólíkum forsendum og var ávallt gert ráð
fyrir 6% reiknivöxtum. Þá var
miðað við að umferð í upphafi
yrði samkvæmt teljara Vegagerðarinnar eða um 40 þúsund
bílar á ári, og miðað við að kostnaður við lagningu vegarins
yrði um 525 milljónir króna.
Niðurstöður skýrslunnar
voru sem hér segir: Forsenda
1: Veginn færu 40 þúsund bíl-

ar á ári sem þó fjölgaði smám
saman. Arðsemi 10,9%. Forsenda 2: Veginn færu 30 þúsund bílar á ári sem fjölgaði
ekki eftir sem árin liðu. Arðsemi 7,6%. Forsenda 3: Sama
umferð og í lið eitt, en öll
umferð færi um Þorskafjarðarheiði fjóra mánuði á ári.
Arðsemi 5,1%. Forsenda 4:
Veginn færu 40 þús. bílar á ári
eins og í lið eitt, en vegtollur
yrði innheimtur. Arðsemi 17,8%.

Von á skýrslu um jarðgöng um Óshlíð
Skýrsla tæknimanna Vegagerðarinnar um þá valkosti sem eru
í boði vegna jarðgangagerðar frá Bolungarvík til Ísafjarðar er
væntanleg til Vegamálastjóra í þessari viku. Um er að ræða tæknilega útfærslu á jarðgöngum og kostnaðarútreikninga. Leiðirnar
sem um ræðir eru; tvenn göng um Óshlíð, göng milli Bolungarvíkur
og Hnífsdals og milli Syðridals í Bolungarvík og Tungudals í
Skutulsfirði. Er verið að gera samanburð á hentugum gangnamunnasvæði og vegagerð til og frá þeim. Um er að ræða mislöng
göng og þarf að vega og meta hagkvæmni þeirra út frá staðsetningu
og mörgum öðrum þáttum sem koma til með að hafa áhrif.
Haft var eftir Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra í haust að
hann vonaðist til að framkvæmdir við jarðgöng um Óshlíð myndu
hefjast á næsta ári. Þá sagði hann líka að óvíst væri hversu langan
tíma framkvæmdirnar myndu taka og verkstími yrði háður því
hvaða valkostur yrði fyrir valinu.
Rannsóknarboranir vegna jarðgangna á Óshlíð fóru fram síðasta
vetur og í sumar og er skýrslan m.a. byggð á niðurstöðum þeirra.
Boraðar voru rannsóknarholur í fjöllin þrjú á milli Bolungarvíkur
og Hnífsdals; Óshyrnu, Arafjall og Búðarhyrnu auk þess sem
gerðar voru fleiri rannsóknir, vegna gangamunna.
Þess má geta að Sturla Böðvarsson, hefur lýst því yfir í umræðum
á Alþingi varðandi Óshlíð, að engin önnur leið verði valin, en sú
sem tryggt geti sem allra best öryggi á þeirri leið. Endanleg
ákvörðun um jarðgöng verði hins vegar ekki tekin fyrr en niðurstöður rannsókna liggi fyrir.
– thelma@bb.is

HG sækir um lóð undir frystigeymslu
Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf., hefur sótt um lóð á Sundahafnarsvæðinu á Ísafirði undir
frystigeymslu og tilheyrandi
aðstöðu. Um er að ræða 5.000
tonna frystigeymslu með
stækkunarmöguleikum í
10.000 tonn. Á fundi hafnarstjórnar þann 1. nóvember var
umsókn HG tekin fyrir. Mælti
hafnarstjórn þá með því að
HG fengi umbeðna lóð og
lagði til, að gert verði ráð fyrir
frystiklefa á þessum stað við
gerð á nýju deiliskipulagi.
Engar athugasemdir voru
gerðar við umsóknina á fundi
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umhverfisnefndar og leggur
hún til við bæjarstjórn að erindið verði samþykkt.
Í september var greint frá
því hér í blaðinu að bæjarráð
teldi óæskilega stækkun á
frystigeymslu félagsins við
Árnagötu 1 á Ísafirði sem sótt
hafði verið um. Voru helstu
rök synjunar að með fyrirhugaðri stækkun myndi götulína
Suðurgötu raskast og fyrirhuguð bygging myndi eyðileggja mynd friðlýstu húsanna
í Neðstakaupstað séð frá Mjósundum.
– annska@bb.is
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Hraðfrystihúsið Gunnvör hefur sótt um lóð á Sundahafnarsvæðinu á Ísafirði undir frystigeymslu og tilheyrandi aðstöðu.
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Frá afhendingu vélanna.

MÍ fær rausnarlegar gjafir
Félag járniðnaðarmanna á
Ísafirði hefur fært Menntaskólanum á Ísafirði veglega
gjöf í tilefni að 100 ára afmæli
iðnfræðslu á Ísafirði 1. desember á síðasta ári. Félagið
færði MÍ að gjöf vélar og verkfæri að andvirði 2.000.000
krónum til styrktar kennslu í
málmiðngreinum. Formleg
afhending á þessum vélum fór
fram fyrir stuttu í verkmenntahúsi MÍ. Við það tækifæri afhenti félagið einnig skólanum
nýjan fræsara með helstu
verkfærum og tvö suðutæki
af nýjustu gerð fyrir pinna og
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tig-suðu sem hafa þegar verið
tekin í notkun við kennslu á
málmiðnaðarsviði.
Nemendur á öðru ári á
málmiðnbraut sýndu hvernig
fræsivélin vinnur og renndu
tólfflötung. Marel hf., afhenti
við sama tækifæri nýjustu
útgáfu af teikniforritinu AutoCad-Inventor ásamt 10 notendaleyfum. síðan skólanum
nýjustu og fullkomnustu útgáfurnar af teikniforritunum
AutoCad og Inventor. Einnig
voru fulltrúar frá 3X-Stál á
staðnum og ræddu hugmyndir
um hvernig efla megi nám í

járniðnaðargreinum í skólanum.
Ingibjörg S. Guðmundsdóttir skólameistari þakkaði
fulltrúum fyrirtækjanna fyrir
þessar gjafir sem og góðan
stuðning við skólann. Hafði
hún að orði að slíkar gjafir og
samstarf væri ómetanlegar og
mikils virði fyrir starfssemi
skólans sem þyrfti hafa í huga
við fjárveitingar til skólans og
leyfi til reksturs fámennra
verknámsbrauta. Skólameistari bauð svo viðstöddum til
hádegisverðar.
– thelma@bb.is
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Telur útbóta þörf á Hlíf

Senda bágstöddum jól í skókassa

Félagsmálanefnd Ísafjarðarbæjar leggur áherslu á að hugað verði að
úrbótum á aðbúnaði leiguíbúða á Hlíf, íbúðum aldraða á Ísafirði, á
fjárhagsáætlun 2007. Á fundi nefndarinnar fyrir stuttu voru lagðar
fram tillögur deildarstjóra vegna fjárhagsáætlunar ásamt uppfærðri
gjaldskrá miðað við forsendur bæjarráðs. Félagsmálanefnd telur
úrbóta þörf varðandi aðstöðu til böðunar og í borðstofu og einnig að
viðhald íbúða verði inni í áætlun, samtals 9,5 milljón krónur.

Jólaandinn kom snemma yfir nemendur í Grunnskóla Bolungarvíkur í ár en þeir hafa nú
sent 15 skókassa fulla af jólagjöfum til barna í Úkraínu. Var það liður í verkefni skólans
sem ber yfirskriftina „Jól í skókassa“. Nánast hver einasti nemandi skólans kom færandi
hendi með gjöf í skókassa til að færa jafnöldrum sínum sem búa við verri kjör jólagjöf.
Nemendur hafa síðan keppst við að pakka gjöfunum niður í kassa. „Það hefur verið mjög
gaman að sjá gjafirnar berast í hús, undurfagrar margar hverjar, litskrúð-ugar og fallega
skreyttar. Kveikjan að þessu góðverki var lífsleikniverkefni nemenda í 9. bekk.

Afstöðumynd af fyrirhuguðum varnarvirkjum fyrir ofan Bolungarvík.

Framkvæmdir við snjóflóðavarnargarð í Bolungarvík hefjast í vor
Fjölmenni mætti á almennan borgarafund í Víkurbæ í
Bolungarvík í síðustu viku þar
sem fyrirhugaðar framkvæmdir á snjóflóðavarnargarði voru
kynntar. „Fundurinn gekk
mjög vel og var málefnalegur.
Auðvitað komu fram ýmis
sjónarmið og ekki eru allir
sáttir við að farin verði þessi

leið en ég tel að menn séu
almennt fegnir að þetta áralanga ferli sé komið á enda“,
segir Grímur Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík. „Ég held
að þorri Bolvíkinga sáttur við
að þetta verði klárað núna,
það þarf að bera virðingu fyrir
þeim ólíkum sjónarmiðum
varðandi áherslur og útlit

varnarvirkjanna en ég tel að
allir geri sér grein fyrir því að
forsendurnar bjóði ekki upp á
annað en að af þessu verði
núna.“
Fulltrúar frá umhverfisráðuneytinu og Framkvæmdasýslu
ríkisins kynntu varnirnar, en
áhættumat vegna snjóflóða
sem var kynnt í desember

2002 leiddi í ljós að verulegur
hluti Bolungarvíkur er á
hættusvæði með tilliti til ofanflóða. Gert er ráð fyrir að
framkvæmdir við garðinn
hefjist í maí. Til þess að tryggja
öryggi bæjarbúa eins og kostur hafa verið gerðar tillögur
um varnaraðgerðir sem felast
í um 700 metra löngum þver-

garði þar sem Dísarland er nú
og 8 keilum ofar í fjallinu.
Markmið varnanna er að verja
byggðina undir Traðargili og
Ytragili gegn snjóflóðum.
Varnargarðurinn yrði 18-22
metra hár. Áætlað er að í varnarvirkin fari um 400 þúsund
rúmmetrar af fyllingarefni
sem reiknað er með að fáist

Fjallabræður senda frá sér skífu
Fyrsta plata flateyrska
kórsins Fjallabræðra er
væntanleg fyrir jólin, en
kórinn er skipaður tuttugu
ungum mönnum, flestum
frá Flateyri. Kórinn flytur
frumsamda kóratónlist Halldórs Gunnars Pálssonar og
samstarfsfélaga hans, Ásgeirs Andra Kristjönusonar.
Platan er frumraun önfirsku
söngvasveinanna. Flateyringurinn Halldór Gunnar
Pálsson er flestum Vestfirðingum vel kunnur því hann
hefur lagt sín lóð á vogarskálar vestfirsks tónlistarlífs á undanförnum árum.
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Drengurinn hefur reyndar
verið búsettur fjarri heimahögunum undanfarið ár eða
svo, en hann skreppur á fornar
slóðir annað slagið og passar
upp á að Vestfirðingar gleymi
honum ekki.
Halldór og Ásgeir stofnuðu
saman „fönkabillíband“ í
sumar en einhvern veginn
varð kóratónlist þó fyrir valinu. Ævintýrið byrjaði á þann
veg að þeim fannst við hæfi
að fá kór til að syngja eitt lag
sem þeir höfðu samið, en það
vatt svo upp á sig með fyrrgreindum afleiðingum. Um
tilurð kórsins hefur Halldór
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þetta að segja „Ég skipaði vinum mínum í tónlistarskóla á
Flateyri og þeir mættu bara,
þannig varð kórinn til“ og bætir við „þetta eru allt strákar í
kringum tuttugu og fimm ára
aldurinn, útgerðarmenn, sjómenn, vélstjórar og bændur.“
Flateyri á stóran þátt í tónlistinni. „Við notum til dæmis
gamlan árabát úr tré sem
trommu og hljóðin úr hafinu
og vindinum“ segir Halldór
og segir líka frá því að bróðir
hans Önundur Hafsteinn Pálsson sé núna að mixa plötuna
fyrir þá í gömlum lýsistanki á
Flateyri.
– annska@bb.is

Fjallabræður á æfingu. Mynd Önundur Pálsson.
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innan framkvæmdasvæðisins.
Áætlaður heildarkostnaður
við byggingu varnarvirkjanna
er 750 milljón krónur en endanlegur kostnaður ræðst þó af
þeim tilboðum sem berast í
verkið. Gert er ráð fyrir að
bygging mannvirkjanna taki
um 2-3 ár og verður verkið
boðið út í vetur.
Sáð verður í röskuð svæði
eftir því sem framkvæmdinni
vindur áfram og þau grædd
upp. Verður uppgræðslunni
fylgt eftir í nokkur ár að framkvæmdum loknum. Auk jarðvinnuframkvæmda verður
unnið að fornleifarannsóknum
og er áætlað að þeim ljúki um
mitt sumar 2007.
Eftirfarandi markmið verða
höfð í huga við framkvæmdirnar: Vinna skipulag sem felur í sér mótvægisaðferðir við
þær breytingar og rask sem
óhjákvæmilega kemur til með
að hljótast af svo stóru mannvirki sem um ræðir. Að nýta
kosti varnarvirkjanna eftir
föngum. Að auka útivistarmöguleika á svæðinu og að
skapa aðlaðandi og heildstætt
útivistarsvæði í góðum tengslum við núverandi byggð.
– thelma@bb.is
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Styrktartónleikum frestað

Tvö bikarmót á Ísafirði í vetur
Tvö bikarmót í alpagreinum fyrir 13 ára og eldri á skíðum verða haldin á Ísafirði í
vetur samkvæmt mótaskrá sem Skíðasamband Íslands hefur nú gefið út. Fyrra
mótið verður haldið dagana 20.-21. janúar og er ætlað 15 ára og eldri, en hið
seinna fer fram 10.-11. mars og er ætlað 13-14 ára. Einnig voru tvö mót haldin
á skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal í Skutulsfirði síðasta vetur, en þar áður hafði
slíkt mót ekki verið haldið á Ísafirði síðan árið 2002 vegna snjóleysis. Mótaskrána
má nálgast í heild sinni á vef Skíðafélags Ísfirðinga á slóðinni snjor.is.

Árvissum tónleikum til styrktar Krabbameinsfélaginu Sigurvon á Ísafirði hefur verið
frestað vegna anna skipuleggjanda. Gunnar Atli Gunnarsson sem skipulagt hefur
tónleikana undanfarin ár segir að ekki hafi komið til athugunar enn sem komið er,
að fá annan til verksins en segir frekar koma til greina að skipulagðir verði tónleikar í vor í staðinn enda ekkert því til fyrirstöðu að skipta um árstíð. Í ágúst samþykkti bæjarráð Ísafjarðarbæjar styrk til tónleikanna í formi niðurfellingar á leigu á
íþróttahúsinu á Torfnesi en ekki kemur til þess um sinn að innheimta styrkinn.

Ritstjórnargrein

Beðið eftir
ráðherra!

,,Þessa dagana bíða íbúar sunnanverðra Vestfjarða og fleiri
raunar, milli vonar og ótta eftir úrskurði umhverfisráðherra
hvað varðar væntanlega vegalagningu milli Þorskafjarðar og
Gufufjarðar í Austur Barðastrandasýslu. Fyrir liggur að velja
hvort heldur eigi að leggja nýjan veg yfir Þorskafjörð, Djúpafjörð og Gufufjörð eða þræða áfram hálsana milli fjarðanna,
Ódrjúgsháls og Hjallaháls,“ segir Ingólfur Kjartansson á
Tálknafirði í upphafi greinar sinnar ,,Við bíðum eftir yður
ráðherra“ á bb.is, sem umbúðalaust flokkast undir neyðarkall
um úrbætur í samgöngumálum á svæðinu.
Ingólfur bendir réttilega á hversu miklir farartálmar og
slysagildrur tilgreindir hálsar eru og að gríðarmörg óhöpp hafi
orðið þar í gegnum árin. ,,Bændur á bæjum í fjörðunum
þekkja atvikin“ segir Ingólfur þótt æði mörg þeirra hafi ekki
náð til fjölmiðla eða verið tilkynnt lögreglu. ,,Þetta er hvort eð
er alvanalegt segja menn og tekur því ekki að láta vita af því.“
,,Íbúar svæðisins búa raunar við ótrúlegar aðstæður hvað
varðar samgögngur jafnt við aðra landshluta sem og innan
svæðisins,“ segir Ingólfur og spyr ekki að ástæðulausu: ,,Erum
við íbúar sunnanverðra Vestfjarða á einhverjum útjaðri sjónsviðs þeirra sem stjórna á Íslandi? Eða erum við minna virði
en aðrir Íslendingar?“ Í framhaldi af spurningunni bendir
hann á þær aðstæður sem við er búið hvað varðar samgöngur
milli sunnan- og norðanverðra Vestfjarða. ,,Allt tal um eitt
atvinnu- og viðskiptasvæði, sameinaða Vestfirði, verða orðin
tóm, íbúar sunnanverðra fjarðanna sækja ekki verslun, atvinnu
eða nám til norðursvæðisins nema að úr þessu (samgöngum)
verði bætt. Fjölskyldur, foreldrar barna og unglinga á sunnanverðum Vestfjörðum geta ekki beðið í 20 ár eftir því að fá
góðan heils árs veg til Ísafjarðar.“
Eftir að Ingólfur hefur bent á verkefni í samgöngumálum
sem krefjast úrlausnar eigi Vestfirðir að geta orðið eitt atvinnuviðskipta- og menntasvæði, segir hann undir lok greinar sinnar:
,,Umfram allt þurfum við ákvarðanir sem allra fyrst. Fólk er að
flytjast burt í hverri viku. Fólk er hætt að trúa á stjórnvöld og
að lífsafkomu þess sé borgið með búsetu hér. Íbúum sunnanverðra Vestfjarða hefur fækkað um nærri 20% frá upphafi
þessarar aldar!! Þetta er skelfileg tala og er þróun sem verður
að snúa við. Það að lagfæra vegina í okkar næsta nágrenni er
mikilvægt upphafsskref.“ Ingólfur segir ýmislegt snúa að
íbúunum sjálfum. ,,En alltaf komum við að samgöngunum.
Því er það ákall okkar til umhverfisráðherra að hún taki fyrsta
skrefið okkur í vil og heimili lagningu vegar yfir Gufufjörð og
Djúpafjörð.“
Við þetta er einu að bæta:
Látið ekki bíða lengi eftir yður, ráðherra!
s.h.

Hátt í hundrað manns mættu til hófsins sem haldið var á Hótel Ísafirði.

Spennandi ferðavetri fagnað
Flugfélag Íslands, Icelandair Hotels og Bílaleigan Hertz
buðu til samkvæmis á Hótel
Ísafirði sl. föstudag til að
fagna spennandi ferðavetri á
vegum þessara aðila. Á fagnaðinn var viðskiptavinum
boðið, ekki síður til að þakka
undanfarin viðskiptin en að
kynna þeim það sem í hönd
fer. Í spennandi ferðavetri er
fólgið tilboð hjá öllum þessum
aðilum, til að mynda hópapakkar sem koma sterkir inn

á nýjan leik og eru ætlaðir
fyrir hverskonar hópa sem
vilja gera sér glaðan dag.
Arnór Jónatansson umdæmisstjóri Flugfélags Íslands á Ísafirði segist mjög
ánægður með hvernig til tókst
„Þetta lukkaðist vel og það
var góð mæting sérstaklega
miðað við veður en það komu
um 85 manns.“ Veðrið gerði
það að verkum að þetta gekk
þó ekki eins vel fyrir sig og
best hefði verið á kosið, en

það vantaði alla fulltrúa fyrirtækjanna að sunnan en þeir
höfðu ætlað að koma með
flugi á föstudag sem var aflýst
vegna veðurs. „Það voru tveir
menn sem lögðu af stað keyrandi en urðu að snúa til baka á
Ennishálsi, þar sem veðrið var
með versta móti“ segir Arnór
og bætir við „þetta var engu
að síður hin besta skemmtun.“
Flugfélag Íslands hefur að
undanförnu verið í auglýsingaherferð þar sem m.a. er

notuð máluð mynd af Skutulsfirði. Arnór segir auglýsinguna hafa vakið mikla eftirtekt.
„Auglýsingin hefur vakið mikla
eftirtekt og margir brottfluttir
sérstaklega búnir að lýsa
ánægju sinni með hana, það
sem allir eru sammála um er
hversu fallegur Ísafjörður er í
henni. Ísafjörður og Reykjavík voru tilbúin fyrst af
áfangastöðunum þannig að
við erum búin að fá mikla
spilun.“
– annska@bb.is

Á þessum degi fyrir 51 ári

Ríkisstjórnin heiðrar
Nóbelsskáldið
Bjarni Benediktsson menntamálaráðherra hafði í gær síðdegisboð inni til heiðurs Nóbelverðlaunaskáldinu Halldóri
Kiljan Laxness og konu hans, frú Auði Sveinsdóttur. Sóttu
það auk heiðursgestanna ráðherrar, þingmenn, erlendir sendiherrar, skáld og rithöfundar, og forystumenn á ýmsum sviðum
menningarmála.
Menntamálaráðherra ávarpaði Nóbelsverðlaunaskáldið
nokkrum orðum. Kvað hann ríkisstjórnina hafa ákveðið það
þegar er fréttist um úthlutun Nóbelsverðlaunanna, að hafa boð
inni til heiðurs skáldinu. Síðan óskaði hann Halldóri Kiljan
Laxness til hamingju með hinn mikla sigur, sem hann hefði
unnið á listabraut sinni, er jafnframt væri mikill sómi fyrir Ísland. Lauk Bjarni Benediktsson máli sínu með því að árna
skáldinu alls farnaðar og gengis í framtíðinni. Samkvæmisgestir
tóku undir með því að hrópa ferfalt húrra fyrir skáldinu.
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Biskup skal standa á Geirólfsnúpi

Mugiboogie vill kaupa slökkvistöð
Fyrirtækið Mugiboogie ehf., sem er í eigu Arnar Elíasar Guðmundssonar
(Mugison) hefur sent Ísafjarðarbæ erindi þar sem farið er fram á að kaup á gömlu
slökkvistöðinni í Hnífsdal sem er í eigu sveitarfélagsins. Í húsnæðinu hyggst félagið,
sem heldur utan um „Mugison ævintýrið“ koma upp hljóðveri þar sem unnin verða
öll verkefni Mugison. Ef af kaupum verður þarf að innrétta húsið frá grunni svo það
nýtist sem fullkomið hljóðver og er ætlað að þær framkvæmdir hlaupi á milljónum.
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn, að ofangreind eign verði seld.

Örnefnanefnd hefur úrskurðað að á landakortum sem gefin eru út á vegum
Landmælinga Íslands eða með leyfi þeirra, skuli örnefnið „Biskup“ sett á
klettadrang yst á Geirólfsnúpi, en hann ákvarðar bæði landamerki milli
Reykjafjarðar og Skjaldabjarnarvíkur ásamt sveitarfélagamörkum Ísafjarðarbæjar og Árneshrepps. Ágreiningur hefur verið uppi um staðsetningu
klettadrangsins, hvort hann sker í sjó norðan við Geirólfsnúp eða yst á
Geirólfsnúpi. Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar var úrskurðinum fagnað.

Loftleiðabréfið

Flugvél frá Loftleiðum í fjörunni á Ísafirði.

Flugleiðabréfin gömul Loftleiðabréf?
Í frétt á baksíðu BB í dag er
greint frá því að skólastjóra
Grunnskólans á Ísafirði hafi
verið veitt heimild til að innleysa hlutabréf í eigu skólans
í FL Group. Samkvæmt upplýsingum blaðsins munu nemendur í Gagnfræðaskóla Ísafjarðar hafa keypt hlutabréf í
Loftleiðum þegar að félagið
var stofnað árið 1944, en
fyrsta farþegaflug félagsins
var til Ísafjarðar í apríl það ár.
Gunnlaugur Jónasson oft
kenndur við Bókhlöðuna stund-

aði nám í Gagnfræðaskólanum á Ísafirði þegar að hlutabréfin í Loftleiðum voru keypt.
„Skólastjóri mælti fyrir því
að styðja við það framfaraskref sem flug til Ísafjarðar
væri,“ segir Gunnlaugur, hann
segir að skólastjóri hafi hvatt
nemendur til að kaupa hlutabréf í fyrirtækinu sem þá var
að safna hlutafé. „Það vildu
flestir vera með og lögðu allir
fram einhverjar krónur“ sagði
Gunnlaugur og bætir við að
heildarupphæð hafi kannski

náð 1000 krónum. Í bókinni
Alfreðs Saga Loftleiða segir
Alfreð Elíasson einn stofnenda Loftleiða frá því að þeir
hafi fengið mikinn stuðning
frá Vestfirðingum við stofnum félagsins og minnist hann
sérstaklega á skólakrakka sem
keyptu þúsund króna hlut í
félaginu.
Spurning er hvort þau hlutabréf sem Grunnskóli Ísafjarðar á nú í FL Group og eru um
2,5 milljónir króna að verðmæti, séu gömlu Loftleiða-

bréfin sem nemendur gagnfræðaskólans keyptu hér forðum daga fyrir áeggjan skólastjóra síns. Skarphéðinn Jónsson segir að vel megi vera að
hlutabréfin séu upprunalega
Loftleiðabréf, en uppruni þeirra
væri á huldu. Fannst honum
frekar spaugilegt að hvatt hafi
verið til kaupanna af skólastjóra og velti fyrir sér hvaða
afleiðingar það hefði í dag ef
skólastjóri kallaði nemendur
saman á sal og hvatti til hlutabréfakaupa í nafni skólans.

Gestakomum á tjaldsvæðið
í Tungudal fækkaði um 15%
Gestakomum á tjaldsvæðinu í Tungudal fækkaði um
rúm 15% á milli ára samkvæmt bráðabirgðatölum frá
Golfklúbbs Ísafjarðar, umsjónaraðila svæðisins. „Helstu
skýringarnar fyrir þessari
fækkun er að júní var lélegur
sökum veðurs og HM. Svipaða sögu er að segja á öllum
stöðum, hvort sem það eru
tjaldsvæði, hótel eða gistiheimili“, segir Rúnar Óli
Karlsson ferðamálafulltrúi
Ísafjarðarbæjar. Gestakomur
voru 1.488 í sumar á móti
1.771 árið á undan. Gistinætur
voru 2.158 í ár en 2.646 árið
2005 og fækkaði því um rúm
18% milli ára.
Langflestir gestirnir voru Íslendingar eða 1.403 en næst á
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eftir þeim koma Þjóðverjar
sem voru 217 talsins. Þess má
geta að árið 2004 og 2005 var
metaðsókn á tjaldsvæðið. Fyrirhugað er að fara í framkvæmdir á tjaldsvæðinu á
komandi sumri. „Við erum að
sækja um fjármagn til þess að
geta farið í endurbætur á næsta
ári. Þjónustukrafa fólks er alltaf að aukast. Ferðamenn bera
tjaldsvæðið saman við bestu
tjaldsvæði landsins og finnst
að þegar þeir koma til höfuðstaðar Vestfjarða eigi þeir að
fá slíka þjónustu“, segir Rúnar.
Helstu framkvæmdir sem
vonir standa til að fari fram
árið 2007 er að fjölga salernum, lagfæra göngustíga og
fjölga rafmagnstenglum.
– thelma@bb.is

7

Á fréttavef BB þann 8.
nóvember er sagt frá
kaupum gagnfræðaskólanema á hlutabréfi í Loftleiðum árið 1944 og undrast að það skuli hafa verið gert að áeggjan þáverandi skólastjóra. Þar sem
undirritaður er meðal
heimildarmanna að fréttinni, finnst mér rétt að
gefa smáútskýringar.
Förum 60 ár aftur í
tímann. Samgöngur milli
Ísafjarðar og annarra
hlandshluta voru þá eingöngu með skipum, sem
komu hér skv. áætlun á
viku til 10 daga fresti og
var ferðatími 1-2 sólarhringar. Vegasamband
var ekki komið og mörg
ár í það, enginn flugvöllur og aldrei verið fast
áætlunarflug. Þegar Loftleiðir hófu að fljúga hingað vestur með Grumman
flugbátum var boðið upp
á nokkrar ferðir í viku og
ferðatíminn var 1 klukkustund. Þetta var auðvitað
grundvallarbreyting í
samgöngumálum og það
kunnu bæjarbúar vel að
meta, unglingarnir líka.
Þeir ungu menn, sem
stofnuðu Lofleiðir hf.
lögðu upp í mjög áhættusaman rekstur, er þeir
efndu til áætlunarflugs
hingað vestur og reyndar
víðar um land og til þessara athafna þurfti bæði
djörfung og kjark.
Þegar skólastjóri stakk
upp á því að nemendur
sýndu hug sinn í verki í
þessu máli með því að
kaupa hlutabréf, var því
vel tekið og fjáröflunarnefnd gekk nokkuð greiðlega að ná 1000 króna
markinu og eitt hlutabréf
var keypt. Þessi kaup
voru ekki fjárfesting,

heldur stuðningsyfirlýsing. Þegar bréfið svo barst,
skrautlegt og undirritað,
var því ekki stungið inn í
skjalaskáp, heldur innrammað og fest upp á vegg
í skóanum (þar blasti það
við – Lofteiðir hf. – við
vorum þátttak-endur!).
Því finnst mér það satt
að segja svolítið spaugilegt
ef nú verandi stjórnendum
finnst framganga fyrrum

Gunnlaugur Jónasson.
skólastjóra spaugileg, hún
var það hreint ekki. Fjármálaheimurinn og fjármálahugsunin er líka talsvert örðuvísi nú en hún
var 1945. Ef það er tilfellið
að þetta 1000 króna bréf í
Loftleiðum hafi nú breyst í
meira en tveggja milljóna
eign í FL-eitthvað, þá er
það auðvitað ótrúleg saga,
en hið besta mál. Ég gaf
minn 10 kall í sínum tíma
án skilyrða og ætla ekki að
blanda mér í ráðstöfun
fjárins nú, ef að því er
komið. Vona bara að, eftir
60 ára söfnunartíma, þá
verði því varið skólanum
til heilla, ekki til einhvers,
sem eyðist og rýrnar á
stuttum tíma, heldur einhvers em bætir og blífur.
Með kveðju, Gunnlaugur Jónasson, nemandi
í G.Í. 1943-46.

Jólakort Sigurvonar komin út

Frá tjaldsvæðinu í Tungudal.

Krabbameinsfélagið
Sigurvon hefur gefið út tvö
ný jólakort með myndum
listamannsins Ómars
Smára Kristinssonar. Ómar Smári hefur haldið sýningar víða auk þess sem
dagatöl sem hann gaf út
með myndum af húsum á
Ísafirði hefur vakið mikla
athygli ásamt söguskiltum
á söguslóðum Gísla sögu
Súrssonar sem hann vann
með listakonunni Ninu

5.4.2017, 13:05

Ivanovu. Hefur hann gefið
Sigurvon leyfi til að nota
myndirnar að kostnaðarlausu. Kortin eru til sölu
víða á Vestfjörðum og má
yfirleitt nálgast þau á sömu
stöðum og minningarkort
félagsins eru seld. Kostar
stykkið 100 krónur og eru
þau líka seld í búntum, 10
saman. Ágóðinn af sölu
jólakortanna rennur í
styrktarsjóð Sigurvonar.
– thelma@bb.is
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„Mér fannst eiginlega Ungfrú Reykjavík vera skemmtilegasta
keppnin. Hún og Ungfrú Ísland voru mjög svipaðar í sniðinu.
Báðar haldnar á sama stað og báðar sýndar í sjónvarpinu.
Það hefði verið gaman að taka þátt í Ungfrú Vestfirðir en
það var því miður ekki haldin nein keppni í ár.“

Lífið er stutt og dýrmætt
Ísfirðingurinn Ásdís Svava
Hallgrímsdóttir upplifði mikið ævintýri þegar hún var
fulltrúi Íslands í fegurðarsamkeppnunum Ungfrú heimur
og Ungfrú Evrópa nú í haust.
Ásdís er sú vestfirska stúlka
sem náð hefur mestum árangri
í fegurðarsamkeppni. Hún
hafnaði í öðru sæti bæði í Ungfrú Reykjavík og Ungfrú Ísland auk þess að vera kjörin
O´Neal stúlkan. Ásdís Svava
hefur vakið mikla athygli fyrir
þokka og fegurð og hreppti
fyrr á árinu hlutverk í danska
spennumyndaflokknum Erninum þar sem hún lék suðræna
fegurðardís. Hún sneri heim
til Ísafjarðar á dögunum til
þess að safna kröftum eftir
mikið annríki áður en hún leitar sér að vinnu og tekur upp
eðlilegt líf á ný. Bæjarins besta
kíkti í heimsókn til Ásdísar
og spjallaði við hana um það
sem á daga hennar hefur drifið
í ár, um glamúrinn, álagið og
kjaftasögurnar sem fylgja fegurðarsamkeppnum.
Þetta hefur verið ansi viðburðaríkt ár hjá þér, hvernig
byrjaði þetta allt saman?
„Ég fékk símtal um að koma
í prufu fyrir Ungfrú Reykjavík
í lok janúar frá Fegurðarsamkeppni Íslands. Fyrst var ég
ekki alveg viss hvort ég væri
til í það og velti því fyrir mér
hvort ég væri of ung eða hvort
ég gæti gert þetta einhvern
tímann seinna. En mér þótti
tilhugsunin svolítið spennandi
og eftir að hafa rætt um þetta
við pabba minn og frænku
mína sem ég bý hjá í Kópavogi
fannst mér réttast að grípa
tækifærið núna því ég vissi
ekkert hvað ég yrði að gera
eftir eitt ár. Ég sló því til og
fór í prufuna. Það voru óvenju
margar stelpur sem fóru í
prufu þetta árið, ég held að
við höfum verið hátt í tvö
hundruð. Við fórum allar í
viðtal hjá dómurum og þurftum að ganga nokkrar saman
um á bikiníi og var þetta allt
saman tekið upp á myndband
og var það frekar sértök tilfinning“, segir Ásdís Svava.
Viku seinna voru 30-40
stelpur beðnar um að koma
aftur í næstu prufu. Við þurftum ekki að fara í viðtal aftur
enda var það fyrsta tekið upp
á myndband. Ég átti ekkert
frekar von á að komast áfram
þar sem margar flottar stelpur
voru í prufunum. Ég vonaðist
að sjálfsögðu eftir að verða
ein af þeim útvöldu og þremur
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dögum seinna var ég látin vita
að ég hefði verið valin í keppnina. Við vorum 20 stelpur sem
vorum valdar en ein hætti svo
við urðum 19 talsins. Það var
nú upphafið að þessu mikla
ævintýri. Ég hefði þó aldrei
getað ímyndað sér þarna í
byrjun að þetta yrði svona
mikið og að ég myndi taka
þátt í öllum þessum keppnum
eftir þessa fyrstu. En það er
nú víst að eitt leiðir af öðru.
Pabbi og mamma voru mjög
spennt fyrir mína hönd og
studdu vel við bakið á mér frá
fyrstu stundu. Það skipti mig

urnar vorum svo miklar vinkonur og alltaf að hittast. Það
var enginn metingur og ég
hafði ekki hugmynd um hver
myndi vinna. Mér fannst allar
í sjálfu sér eiga jafn mikla
möguleika. En í Ungfrú Ísland
hafði ég grun um það. Ég hélt
að annað hvort sú sem varð í
þriðja sæti eða sú sem sigraði
myndi hreppa titilinn.
Ungfrú Ísland keppnin var
óvenju stór í sniðum í ár og ég
held að það hafi m.a. verið
vegna góðs gengis Unnar
Birnu. Það voru um tvö hundruð stelpur boðnar í prufu fyrir

„Já, það kom mér mjög á
óvart að ég skildi ná svo langt
og sérstaklega þar sem sú sem
sigraði í Ungfrú Reykjavík
varð í þriðja sæti í Ungfrú
Ísland. Ég var líka valin
O´Neill stúlkan sem var sá
titill sem mig langaði mest í.
Þeirri nafnbót á að fylgja ferð
út þar sem ég mun sitja fyrir í
O´Neill bæklingnum. Ég veit
ekki enn hvenær það verður
og á alveg eins von á að það
geti orðið eftir áramót.
Daginn eftir keppnina var
ég kölluð á fund með Elínu
Gestsdóttur framkvæmda-

undir próf. Við ætluðum að
horfa á endursýninguna á
keppninni saman um kvöldið
og höfðum við fylgst með
blogginu hennar allan tímann
sem hún dvaldi í Póllandi. Við
höfðum því fulla trú á okkar
konu en aldrei hefði mér nú
dottið í hug að ég myndi verða
sú næsta sem tæki þátt á eftir
henni fyrir Íslands hönd.
Margir hafa eflaust verið gáttaðir að ég fór út en ekki sigurvegarinn, en hún fór í keppnina Ungfrú alheimur.“
– Hvað tók við eftir að þú
komst til Póllands?

á Ungfrú heimi og Ungfrú
Evrópu því þar fengum við
ekki tækifæri til að skoða neitt
og mikill undirbúningur fyrir
bara þetta eina kvöld. Ég fékk
að upplifa svo margt í Póllandi
sem ég mun líklega ekki
uppifa aftur. Ég var hálfgerður
sendiherra frá mínu landi þar
sem ég fékk að hitta einn slíkn
frá hverju landi.
Eitt sinn fórum við í lest og
við vorum í níu klukkutíma á
leiðinni því við þurftum að
stoppa á hverri einustu stoppistöð og leyfa fólki að taka
myndir og fá eiginhandarárit-

miklu máli og naut ég þátttökunnar enn betur fyrir vikið,
enda hef ég alltaf verið mjög
náin foreldrum mínum.“

Ungfrú Reykjavík fyrir utan
allar keppnirnar úti á landi.
Svo var tekinn upp þáttur þar
sem fylgst var með okkur
stelpunum í Ungfrú Ísland í
gegnum undirbúning keppninnar þannig að fólk fékk betra
tækifæri til að kynnast okkur
en áður hefur verið. Þetta var
voða gaman. Keppnirnar hér
heima voru allt öðruvísi en
þær sem voru úti. Við vorum
allar svo góðar vinkonur, þó
að ég hafi eignast fullt af vinkonum úti líka. “ Í keppnunum
úti var þetta orðið að nokkurs
konar vinnu og við vorum án
fjölskyldu okkar og vina í
margar vikur en hérna heima
var þetta mun afslappaðara og
maður gat hitt vini og fjölskyldu. Þetta gerði mig að
mun sterkari einstaklingi og
ég áttaði mig á því hvað ég
hefði það í raun gott.
– Þú hafnaðir í öðru sæti í
Ungfrú Ísland, var þá strax
ákveðið að þú myndir verða
fulltrú Íslands í Ungfrú heimur?

stjóra keppninnar og Arnari
Laufdal sem á keppnina og
þau spurðu mig hvort ég vildi
taka þátt í Ungfrú heimi. Ég
held samt að það sé búið að
spá vel í það hvaða stúlka henti
hvaða keppni áður en Ungfrú
Ísland fer fram, því ég efast
um að það sé bara ákveðið
daginn eftir. Keppnirnar eru
svo mismunandi og þar af
leiðandi mismunandi eftir
hverju er verið að leita.
Ungfrú heimur heillaði mig
mest þar sem hún var sú keppni sem ég vissi mest um og
Unnur Birna var þáverandi
titilhafi. Enda varð ég ekkert
smá ánægð þegar þau spurðu
mig hvort ég vildi fara í Ungfrú heim. Ég þurfti nú varla
að hugsa mig tvisvar um. Unnur Birna var með okkur allan
tímann sem við vorum úti í
Póllandi og það var mjög gott
að hafa hana mér til stuðnings.
Ég man eftir því þegar hún
vann keppnina í fyrra, ég og
vinkona mín vorum uppi á
bókasafni í Verzló að læra

„Við vorum í fimm vikur í
Póllandi. Við byrjuðum á því
að taka upp „Vote for me“
þættina, fórum í skoðunarferðir og heimsóttum barnaskóla. Mér fannst ég vera
óheppin því ég þurfti að taka
upp mitt ,,Vote for me” atriði
á öðrum degi. Hefði viljað fá
meiri tíma til að slípa enskuna
til og undirbúa mig, en þetta
er sjálfsögðu partur af því að
geta komið fram án mikillar
fyrirhafnar. Annars varð ég
bara nokkuð sátt með myndbandið mitt.
Það var alltaf eitthvað sérstakt um að vera á hverjum
degi úti í Póllandi, mjög þéttskipuð dagskrá. Ég hefði aldrei getað ímyndað mér hversu mikið væri gert. Ég hélt í
fyrstu að ég væri að fara þangað í nokkurra daga afslöppun
áður en keppnisundirbúningurinn hæfist en svo var ekki.
Það var alltaf nóg að gera.
Við fengum að ferðast út um
allt Pólland sem mér fannst
frábært. Það var mikill munur

anir og það var alveg stappað
af fólki og ljósmyndurum og
það fylgdu okkur menn með
vídeómyndavélar hvert sem
við fórum. Við fórum eitt sinn
í svona hálfgerðar sumarbúðir
í bæ sem heitir Gizycko, þar
sem íþróttakeppnin fór fram.
Þetta var einn af fallegustu
stöðum sem ég heimsótti í
Póllandi. Einn morguninn
fóru allar stelpurnar út á sjó á
mismunandi bátum. Við vorum þrjár og þrjár á báti og fór
ég á skútu með tveimur vinkonum mínum. Það var frábært að sjá svona marga báta
og skútur og veðrið var alveg
yndislegt þennan dag. Það var
einn risastór bátur sem var
bara með ljósmyndurum og
margir litlir bátar með fólki
sem var að taka upp myndbönd af okkur. Þetta var þvílík
upplifun. Ég verð að koma
því til skila að veðrið í Póllandi var alveg einstakt allar 5
vikurnar. Það var nánast alltaf
sól og heiðskír himinn. Ég
held að fólk hér heima átti sig

Hefði viljað taka þátt
í Ungfrú Vestfirðir
– Hvernig var að taka þátt í
Ungfrú Reykjavík?
„Mér fannst eiginlega Ungfrú Reykjavík vera skemmtilegasta keppnin. Hún og Ungfrú Ísland voru mjög svipaðar
í sniðinu. Báðar haldnar á
sama stað og báðar sýndar í
sjónvarpinu. Það hefði verið
gaman að taka þátt í Ungfrú
Vestfirðir en það var því miður ekki haldin nein keppni í
ár. Ef svo hefði verið hefði ég
tekið þátt í henni, en svo hugsaði ég með mér að keppnin í
Reykjavík væri stærri í sniðum, miklu fleiri stelpur og
meira að upplifa. Svo ég var
alveg sátt við það. Það var
mjög gaman að taka þátt í
Ungfrú Reykjavík, við stelp-
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„Nú er byrjað að sýna Örninn á sunnudögum og ég fylgist að
sjálfsögðu spennt með og hlakka mjög til að sjá framhaldið. Ég
er í þáttum númer 7 og 8 og aðallega í lokaþættinum. Ætli
þetta verði svo ekki allt öðruvísi en ég hef ímyndað mér, ég
veit náttúrulega ekkert hvernig þetta hefur verið klippt saman.“

ekki fullkomlega á því hversu
viðamikið þetta er og hversu
fræg Unnur Birna er. Það
þekktu hana allir þarna úti.
Allir dýrkuðu hana og dáðu.
Þetta var mjög gaman. Pólland er stórt og fallegt land og
ég var afar heppin að fá að sjá
mjög mikinn hluta af því. Þegar við vorum búin að vera í
Póllandi í um 4 vikur snerum
við aftur til Varsjá og byrjuðum að æfa fyrir lokakvöldið.
Það var nú ekki jafn mikill
undirbúningur eins og fyrir
Ungfrú Evrópu heldur var
sýningin mjög einföld enda
þvílíkur fjöldi af stelpum.
Mér fannst svo gaman hvað
við fengum að kynnast stelpunum vel og ég eignaðist
margar vinkonum sem ég er
enn í sambandi við og ætla að
heimsækja síðar meir.“
– Hafðir þú einhverja hugmynd um hverjar yrðu í efstu
sætunum?
„Já, maður var náttúrulega
búinn að vera þarna í fimm
vikur og farinn að sjá hvaða
stúlkur væru í uppáhaldi. Það
kom mér reyndar smá á óvart
hver vann þó að mikið hefði
verið haldið upp á hana og
ljósmyndarar eltu hana hvert
sem hún fór. Það voru alltaf
einhverjir að taka myndir af
okkur öllum en maður sá samt
hverjar voru aðeins meira í
uppáhaldi. Ég eignaðist marga
aðdáendur sem vildu að ég
myndi vinna, sem mér þótti
mjög vænt um. Svo voru veðbankar sem spáðu fyrir um
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hverjar myndu lenda í hvaða
sætum. Ég var nú reyndar alltaf frekar ofarlega í þeim, var
spáð 8. -15. sæti sem mér
fannst bara mjög gaman. En
jú, jú, maður hafði einhverja
hugmynd um það hverjar
myndu hreppa efstu sætin.
Ungfrú Tékkland sem vann
var úr minni heimsálfu, en
stúlkunum var skipt niður eftir
því í hvaða heimsálfu landið
þeirra var. Ég var því í hópnum frá Norður-Evrópu. Ungfrú Tékkland var mjög hljóðlát
og lét ekki mikið fyrir sér fara
en var samt mjög fín stelpa.“
– Fannst þér þú fá meiri
athygli út á það að vera frá
sama landi og Unnur Birna,
þáverandi heimsdrottning?
„Jú auðvitað var eitthvað
um það. Fólki fannst að við
værum svo líkar“, segir Ásdís
og hlær. Margir kölluðu mig
litlu systur Unnar Birnu „En
ég held að maður fái ekkert
extra athygli út á að vera frá
sama landi og sigurvegarinn
frá árinu á undan. Ég held að
það hafi einu sinni gerst í sögu
Miss World að sama landið
hafi hreppt titilinn tvö ár í röð
og var það Indland sem hefur
unnið titilinn oftast. Þetta var
bara allt mjög gaman og mikil
lífsreynsla. Ég er mjög ánægð
að hafa tekið þátt í þessari
keppni.“

Hlutverk í dönskum
spennumyndaþætti
– Nú hrepptir þú hlutverk í
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danska spennumyndaflokknum Erninum. Hvernig kom
það til?
„Það var í kjölfar Ungfrú
Reykjavík. Elín Gestsdóttir
hringdi í mig og bað mig um
að koma á skrifstofuna nokkrum dögum eftir Ungfrú Reykjavík. Fyrst hélt ég að ég hefði
gert eitthvað af mér og að hún
ætlaði að skamma mig“, segir
Ásdís hlæjandi. „En hún sagði
mér að Lárus Ýmir sem sér
um Örninn á Íslandi hefði haft
samband við sig og vildi endilega fá mig í prufu fyrir þáttinn. Ég hafði eitthvað horft á
Örninn, en bara einn og einn
þátt. Mér fannst hann mjög
skemmtilegur þó að ég hefði
ekki beint dottið inn í hann.
Mér fannst þetta mjög spennandi. Ég fór upp í Sjónvarp
þar sem ég hitti Lárus Ými og
átti ég að leika aðeins fyrir
hann og vildi hann taka af
mér videó. Ég hafði aldrei
leikið áður nema bara í grunnskólaleikritum og hafði því
ekki hugmynd um hvort ég
gæti leikið eða ekki. Það voru
nokkrar stelpur sem fóru í
prufu. Gögnin um okkur voru
send út til Danmerkur þar sem
leikstjórinn ákvað hver myndi
henta best fyrir hlutverkið.
Viku seinna var hringt í mig
og mér boðið hlutverkið. Tökurnar fóru svo fram í kringum
mánaðamótin apríl-maí. Það
tók fimm daga að taka upp
hlutverkið mitt. Danirnir voru
æðislegir og allt svo skipulagt.
Þegar sagt var að tökurnar

yrðu búnar kl. 11 þá stóðst
það alveg. Það var komið fram
við mig alveg eins og ég væri
stórstjarna. Ég þurfti ekki að
hafa áhyggjur af neinu og það
var vel hugsað um mig. Ég
var með þeim yngstu af leikaraliðinu og ein af fáum konum. Svo var mjög gaman að
kynnast íslensku leikurunum
sem leika í þættinum.
Nú er byrjað að sýna seríuna
á sunnudögum og ég fylgist
að sjálfsögðu spennt með og
hlakka mjög til að sjá framhaldið. Ég er í þáttum númer
7 og 8 og aðallega í lokaþættinum. Ætli þetta verði svo ekki
allt öðruvísi en ég hef ímyndað mér, ég veit náttúrulega
ekkert hvernig þetta hefur verið klippt saman. En ég hvet
alla að sjálfsögðu til að fylgjast með þáttunum.”
–Eftir þessa reynslu gætirðu
hugsað þér að leggja leiklistina fyrir þig?
„Þetta var mjög gaman, og
ég væri alveg til í að prófa að
leika aftur ef ég fengi tækifæri
til þess. Ég væri einnig alveg
til að leika í einhverri íslenskri
kvikmynd. Ég segi nú ekki
mikið í þáttunum en margir af
íslensku leikurunum töluðu
ekki neitt þannig að ég ætti nú
að vera sátt. Ég verð víst í
lokasenunni þar sem allt mun
gerast. Það verður mjög spennandi að sjá þetta.“

Draumurinn
að verða læknir

– Ásdís Svava tók sér ársfrí
frá námi en hún er nemi í
Verzlunarskóla Íslands.
„Ég ákvað að taka mér frí
þar sem Ungfrú heimur tók
allan september og það er svo
mikið að gera í kringum þessar
keppnir að ég hefði ekki getað
einbeitt mér að náminu. Það
hefði bara verið basl og ég
vildi það ekki þar sem mér
finnst mjög gaman að læra og
vil hafa tíma til þess. Ég hefði
ekki þolað að gera þetta með
hangandi hendi. Ég legg metnað í það sem ég er að gera og
vil fá góðar einkunnir. Ég mun
byrja aftur eftir ár. Ég kann
mjög vel við mig í Verzló og
vil því halda þar áfram, en þar
er bekkjarkerfi. Ég er búin
með þrjú ár þar og vil klára
námið þar. Þar sem ég hafði
tekið mér ársfrí fannst mér
alveg tilvalið að taka þátt í
Ungfrú Evrópa þegar mér
bauðst það. Mér fannst að ég
ætti grípa tækifærin á meðan
þau gefast og svo að þessu
loknu gæti ég farið að lifa
eðlilegu lífi. En allt þetta
keppnishald hefur tekið mjög
á. Eins og í Úkraínu þá vorum
við á dansæfingu allan daginn.
Þegar við vorum búnar kl. 20
á kvöldin, þá fengum við
kvöldmat og fórum síðan allar
beint að sofa.
Þetta var skemmtilegt tímabil en ég myndi ekki vilja fara
aftur að keppa núna. Ég er
bara búin með það tímabil.
Nú ætla ég að fara finna mér
vinnu, hugsanlega hjá Glitni

5.4.2017, 13:05

þar sem ég vann í sumar eða
eitthvað starf í heilbrigðisgeiranum. Mig langar til þess að
verða læknir, það hefur alltaf
verið draumurinn. En ef það
gengur ekki eftir þá verður
líklega hag- eða verkfræði
fyrir valinu. Mig langar mjög
mikið núna til að fá vinnu
tengda heilbrigðisgeiranum
eins og t.d. á elliheimili. Ég
held að það sé mjög gefandi
að vinna með öldruðum.
Mér finnst alveg ágætt að
taka mér ársfrí og gera eitthvað annað þótt það standi
ekkert annað til en að ganga
menntaveginn. Ég er þó nú
þegar farin að hlakka til þess
að læra. Ég ætlaði alltaf að
fara eitthvert sem skiptinemi
en hætti við það. Svo langaði
mig líka alltaf að fara í enskunám og þessar keppnir úti
voru alveg á við slíkt nám.
Mér fór mjög mikið fram í
enskunni eftir að ég fór út. Nú
hef ég fengið mikinn áhuga á
því að ferðast og kynnast annarri menningu. Mig langar að
ferðast um heiminn og heimsækja eins mörg lönd og ég
get. Ég myndi vilja fara alltaf
til nýrra landa og sjá eitthvað
nýtt í hvert sinn. En ferðalög
kosta peninga svo maður
verður að gera þetta smátt og
smátt.
Það kostaði nú sitt að taka
þátt í þessum keppnum. Ég er
módel fyrir Hagkaupsbæklinginn og fæ pening fyrir það
og svo hafa margir verið mér
mjög hjálplegir. T.d. hefur
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Hanna sundlaugargarð í Víkinni
Bæjarráð Bolungarvíkur hefur samþykkt tilboð frá Teiknistofunni Eik er varðar hönnun
á sundlaugargarði við sundlaug Bolungarvíkur í íþróttamiðstöðinni Árbæ. Tilboðið
hljóðar upp á 456.865 krónur og rúmast innan ramma fjárhagsáætlunar ársins 2006.
Íþróttamiðstöðin Árbær verður 30 ára á næsta ári og þykir því vel við hæfi að efla
þjónustu enn frekar með byggingu sundlaugargarðs. Teiknistofan Eik var stofnuð í
Grundarfirði árið 1998 og hefur tekið að sér fjölmörg verkefni á sviði landslagshönnunar og gerð skipulagsáætlana. Viðskiptavinir hafa að stærstum hluta verið sveitarfélög.

Dýrfinna Torfadóttir smíðað
skartgripi við alla síðkjólana
mína. Hún er búin að reynast
mér mjög vel og mér finnst
líka svo gaman að vera með
skartgripi frá henni því þá veit
ég að engin önnur stúlka er
með eins skart og ég. Svo
þurfti ég að vera með hár og
neglur í lagi. Naglafræðingurinn sem ég hef farið til hjá
Heilsu og Fegurð hefur gefið
mér af og til frítt og snyrtifræðingurinn minn hjá Heilsu
og Fegurð gaf mér upp á sitt
einsdæmi litun og plokkun
augnabrúna í heilt ár. Svo var
það Elín Reynisdóttir förðunarfræðingur sem kenndi mér
allar kúnstirnar við að farða
mig á sem bestan hátt, því að
sjálfsögðu þarf maður alltaf
að líta sem best út. Ég kunni
lítið að mála mig nema bara
að setja á mig maskara og
gloss og þessi grunnatriði. Ég
fékk frítt að borða á Salatbarnum í verðlaun úr báðum
keppnunum og hef ég verið
þar daglegur gestur síðan enda
er maturinn þar alveg ljúffengur. Allir hafa verið mér mjög
hjálplegir og ef ég ætti að telja
alla upp þá tæki það margar
blaðsíður.”
– Fannstu fyrir einhverjum
stuðningi frá Ísafirði og Bolungarvík sem þú ert líka ættuð
frá?
„Jú, það voru allir mjög
spenntir. Ólíklegasta fólk
sendi mér kveðjur sem mér
þótti mjög vænt um. Öll fjölskyldan stóð líka mjög vel
við bakið á mér og fylgdust
mjög vel með. Þegar ég tók
þátt í keppnunum fyrir sunnan
komu mjög margir að vestan
til þess að styðja mig. Mér
þótti mjög vænt um að fólk
væri að koma alla þessa leið,
sem er líka mjög dýrt. Þó svo

að nánast allt mitt skyldfólk
sem kom á keppnina væri að
vestan þá var ég nærri því
með flestu stuðningsmennina.
Það þótti mér mjög vænt um
og það er mjög mikilvægt að
finna fyrir stuðningi ef þú tekur þátt í svona löguðu.
Þó að ég hafi fengið góðan
stuðning þá hafa mamma og
pabbi ekkert verið að moka í
mig peningum. Ég hef alveg
staðið straum af kostnaðinum
sjálf, þó að þau hafi alveg
hjálpað mér af og til. Þau vilja
að ég læri að standa á eigin
fótum og það kann ég að meta.
Ég hef lært heilmikið á því
að taka þátt í þessum keppnum. Ég er orðin ákveðnari og
sjálfsöruggari. Auðvitað fylgir þessu mikið umtal sem getur
verið erfitt. Það er mikið um
kjaftasögur og maður er á allra
vörum. Sumar sögurnar eru
alveg fáránlegar og það er eins
og sumir þrífist á því að níða
aðra. En maður verður bara
að reyna láta það ekki á sig fá.
Svo lengi sem vinir mínir og
fjölskylda vita hvað er satt þá
er mér sama hvað öðrum
finnst. Núna hef ég líka áttað
mig betur á hverjir eru raunverulegir vinir mínir og hverjir
ekki. Nýjustu sögurnar segja
að ég hafi farið í lýtaaðgerð
og mér finnst það bara hlægilegt. Það þýðir ekkert að leyfa
sér að sökkva ofan í þetta og
verða alveg miður sín, það
eru alltaf einhverjir sem tala
illa um mann. Það verður
áreiðanlega eitthvað um það
að fólk tali um mig áfram í ár,
en svo hlýtur þetta að minnka
og fólk snýr sér að öðru. Ég
vil bara falla í fjöldann aftur,
það finnst mér best. Mér hefur
alveg fundist þetta vera þess
virði. Líf mitt hefur breyst
mikið frá því að ég tók fyrst

þátt í Ungfrú Reykjavík.“
– Verða stúlkur ekki að vera
jarðbundnar og með bein í
nefinu til þess að þola allt
áreitið og umstangið sem
óneitanlega fylgir svona keppnum?
„Jú, þær verða að gera það
og það sem hefur hjálpað mér
mikið er að geta komið heim
til Ísafjarðar og slakað á hjá
mömmu og pabba. Aðalatriðið er líka að halda áfram að
vera maður sjálfur og ekki
þykjast vera merkilegri en einhverjir aðrir þó svo að það
gangi vel hjá manni. Og eins
og ég sagði hér fyrr þá mega
stelpur alls ekki velta sér upp
úr slúðursögum sem fara af
stað um þær. Það er eitthvað
sem fylgir og við verðum víst
að bíta í það súra epli og horfa
framhjá því. Lífið er svo stutt
og dýrmætt og við eigum að
verja því með því að horfa
bjart til framtíðarinnar og
hugsa um það góða sem við
eigum.
Ég bý í Kópavogi hjá systur
mömmu minnar sem tók einmitt líka þátt í Ungfrú Ísland
árið 1993 en hún var þá Ungfrú Vesturland. Hún þekkti
þetta því vel og gat miðlað
reynslu sinni til mín. Svo
þekki ég Margréti Magnúsdóttur sem er enn Ungfrú
Vestfirðir svo ég gat leitað til
hennar líka. Þegar ég fór út í
Ungfrú heimur kynntist ég
Unni Birnu vel og talaði við
hana um það sem ég var að
ganga í gegnum. Hún er alveg
yndisleg og ég veit ekki hvar
ég hefði verið ef að hún hefði
ekki verið með mér úti. Það
var svo gott að leita til hennar.
Ég get varla ímyndað mér
hversu mikið álag hefur verið
á henni þetta ár sem hún var
Ungfrú heimur. En hún hefur

að sjálfsögðu líka fengið að
upplifa margt skemmtilegt.
Það er ekki fyrir alla að taka
þátt í svona keppnum, það getur verið mjög erfitt. Ég held
að þetta sé mun skemmtilegra
í minningunni. Oft þegar ég
var úti í Póllandi hugsaði ég
með mér að ég gæti ekki
höndlað meira af þessu því ég
varð oft mjög þreytt. En þegar
ég lít til baka finnst mér þetta
hafa verið æðisleg upplifun
og frábært tækifæri fyrir mig.
Ég reyndi líka að njóta þess á

meðan á því stóð því ég vissi
að ég myndi aldrei upplifa
þetta aftur. Maður verður að
hafa jákvætt viðhorf ef maður
ætlar að taka þátt í svona.
Ég eignaðist margar góðar
vinkonur úti í Póllandi og það
var erfitt að kveðja. Í Úkraínu
var Ungfrú England herbergisfélagi minn og ég þekkti
hana frá því í Ungfrú heimur.
Við vorum alltaf saman og
því kynntist ég engri annarri
stelpu eins vel. En þetta var
alveg rosalega gaman frá upp-

hafi til enda. Núna ætla ég
bara að njóta þess að slappa af
á Ísafirði með mömmu og
pabba og Vilmari Ben litla
bróður mínum því ég hef haft
lítið tækifæri til að hitta þau
undanfarið. Ég ætla einnig að
nota tímann og fara út að
hlaupa, lesa góðar bækur,
prjóna, kíkja í heimsókn til
Þóru frænku og annarra skyldmenna því þá líður mér sem
best.” segir Ásdís Svava, fegurðardrottning okkar Vestfirðinga í anda og hjarta.

STAKKUR SKRIFAR

Nýtt eða notað?
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum hafa oft verið
umdeildar og vakið
umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara
saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera
ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á
meðan hann notar
dulnefni sitt.
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Síðasta helgi var mjög spennandi fyrir kosningafíkla og áhugamenn um
stjórnmál. Samfylkingin hélt prófkjör í Reykjavík og enn á ný var sitjandi
þingmanni, að þessu sinni konu, hafnað. Formaður fylkingarinnar hlaut efsta
sætið með all miklu lægra hlutfalli en formaður Sjálfstæðisflokks hlaut í prófkjöri hans. Engu að síður má formaðurinn nokkuð vel við una. Fyrrverandi formaður hlaut annað sætið og varaformaðurinn fjórða sætið. En Jóhanna Sigurðardóttir fékk þriðja sætið í sinn hlut. Árangur hennar er góður. Prófkjör Sjálfstæðisflokks í tveimur kjördæmum leiddi til endurnýjunar og spennandi niðurstöðu.
Guðrúnu Ögmundsdóttur var hafnað af stuðningsmönnum Samfylkingarinnar
og fyrrverandi borgastjóri hafnaði í 8. sæti. Aðrir nýliðar voru neðar. Þannig
má segja að notaðir þingmenn með einni undantekningu hafi fengið áframhaldandi brautargengi til þingsetu fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Hvort sú niðurstaða á eftir að gefast vel sést í kosningum að vori. Ekki er ljóst hvers Guðrún
Ögmundsdóttir galt af hálfu kjósenda Samfylkingar.
Sjálfstæðisflokkur hefur valið framtíðarforystu í Suðvesturkjördæmi, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og Bjarna Benediktsson, sem nýtur mikillar hylli
kjósenda. Einum sitjandi þingmanni var hafnað. Sigurrós Þorgrímsdóttir hafði
ekki nægan stuðning til setu á Alþingi að þessu sinni. Ármann Kr. Ólafsson
varð í þriðja sæti, Jón Gunnarsson í fjórða og Ragnheiður Elín Árnadóttir hafði
fimmta sætið. Bæði hún og Ármann hafa starfað sem aðstoðarmenn ráðherra
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og verður að ætla að slíkt gefist vel. Bæjarstjórinn í Mosfellsbæ blandaði sér
í baráttuna og hafði sjötta sætið. Tasverð endurnýjun verður í liði þingmanna
flokksins eftir kosningar. Ætla má að Jón hafi notið farsælla starfa fyrir Slysavarnafélagið um langt skeið. Fróðlegt verður að sjá hverju listinn mun skila í
næstu kosningum.
Í Suðurkjördæmi urðu þau tíðindi helst að Árni Johnsen fyrrum alþingismaður, er hlaut dóm fyrir brot í opinberu starfi, kemur sterkur inn á ný. Fjármálaráðherra flutti sig úr Suðvesturkjördæmi og varð efstur. Aðeins einn sitjandi þingmaður náði öruggu sæti, Kjartan Ólafsson. Enn varð hlutur kvenna
fremur rýr, Björk Guðjónsdóttir situr í fjórða sæti og fyrrverandi sýslumannsfulltrúi á Ísafirði, Unnur Brá Konráðsdóttir þar næst og er sigur hennar því
mikill. Drífa Hjartardóttir alþingismaður féll niður.
Bæði notað og nýtt er á ferðinni, en þó meiri breyting en hjá Samfylkingu
í Reykjavík. Minnt er á Morgunblaðið hefur líkt og hér var gert síðast fjallað
um konur og prófkjör í leiðara. Fyrst og fremst verður að muna að kjósendur
fá að velja og það ber að virða. En hvað þurfa konur að læra varðandi árangur
í prófkjöri? Að sjálfsögðu að hugsa eins og sigurvegari og læra bæði af körlum og ekki síður konum sem hafa staðið í þeim sporum. Þannig næst pólitískt
jafnvægi kynja. Á meðan búum við það sem áður hefur verið notað í fleiri
skilningi en einum.

5.4.2017, 13:05
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Leikskólar opna heimasíður
Leikskólar Ísafjarðarbæjar hafa undanfarnar vikur unnið að því að koma sér upp heimasíðum. Hafa
nú allir skólarnir opnað sinn vef sem styðst við kerfi sem kallað er leikskolinn.is og er sérsniðið að
þörfum leikskóla. Inn á heimasíðurnar verða uppfærðar fréttir af daglega starfinu og tilkynningar um
fundi og fleira. Einnig fá allir foreldrar lykilorð til að fara inn á foreldrasíðu þar sem þeir geta skoðað
myndir og fylgst með daglegu skólalífi barnanna. Leikskólar Ísafjarðarbæjar eru eftirfarandi; Bakkaskjól í Hnífsdal, Eyrarskjól á Ísafirði, Grænigarður á Flateyri, Laufás á Þingeyri, Sólborg á Ísafirði, og
Tjarnarbær á Suðureyri. Heimasíður leikskólanna má nálgast á vef Ísafjarðarbæjar.

Miklar framkvæmdir standa yfir á Grunnskólanum á Ísafirði.

Brunaöryggi enn ábótavant
í Grunnskólanum á Ísafirði

Þrjár skólastofur í Grunnskólanum á Ísafirði er enn án
neyðarútgangs vegna yfirstandandi framkvæmda við
skólann. Umhverfisnefnd Ísafjarðarbær tók málið fyrir á
fundi sínum í síðustu viku og
beindi tilmælum til byggingarnefndar framtíðarhúsnæðis
GÍ að fyllsta öryggis verði
gætt meðan á framkvæmdum
stendur. Þorbjörn Sveinsson
slökkviliðsstjóri á Ísafirði segir að farið hafi verið að garfa í
málinu vegna athugasemda

frá foreldrum. „Við í eldvarnareftirlitinu bendum á að það
þarf að gera einhverjar úrbætur svo að flóttaleiðir séu greiðfærar, og ég veit að verið að
vinna í því. Ég vonast til að
gerð verði bráðabót þar á svo
að fólk komist klakklaust út
ef eitthvað kemur upp á.“
Forsaga málsins er sú að
brunaútgangur fyrir þessar
stofur lá frá tölvustofunni út á
þak á tengibygginguna en
þegar hún var rifin fór útgangurinn um leið. Er verið að

bíða eftir að ný plata verði
steypt á nýju millibyggingunni sem muni nýtast sem útgönguleið til bráðabirgða.
Skarphéðinn Jónsson skólastjóri GÍ segist engar fregnir
hafa á málinu. „Að mér skilst
á platan að verða steypt um
miðjan mánuð og síðast þegar
ég vissi var allt á áætlun, ég
vona að það standist svo að
hægt sé að bæta úr þessum
málum. Frekari fregnir hef ég
ekki af málinu.“
Um er að ræða heimastofur

9. og 10. bekkja og tölvustofu
sem allir árgangar nýta. Þorbjörn Sveinsson segist vona
að ekki þurfi að grípa til frekari
aðgerða vegna málsins. „Stofurnar hafa verið skoðaðar og
eldvarnareftirlitið hefur gert
kröfur um bætt verði úr málinu, og ætlast til þess að farið
verði eftir þeim kröfum eða
rými húsnæðið ef ekki verður
hægt að mæta þeim. Ég á samt
ekki von á að svo verði og
býst við því að leyst verði úr málinu sem fyrst. – thelma@bb.is

Rocky Horror sett upp á Sólristuhátíð Menntaskólans

Sólrisuleikrit Menntaskólans á Ísafirði hefur verið valið
og ekki verður ráðist á garðinn
þar sem hann er lægstur, en
söngleikurinn Rocky Horror
varð fyrir valinu að þessu
sinni. Á þessari stundu er verið að klára söngprufur en ekki
búið að velja í hlutverk að
sögn Odds Elíassonar hjá leikfélagi Menntaskólans. Leikstjórn verður í höndum Hrafn-
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hildar Hafberg, íslensku- og
leikhúsfræðings, sem einnig
er kennari við MÍ. Húsband
skólans, ef svo má að orði
komast, með Halldór Smárason í farabroddi sér um tónlistina í verkinu. Oddur segir að
þetta verði gert „grand.“
Leikritið Rocky Horror var
sett upp af leikfélagi Íslands í
Loftkastalanum árið 1995 og
fór Ísfirðingurinn HelgiBjörns
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með hlutverk klæðskiptingsins Frank’n’Further í þeirri
uppfærslu. Rocky Horror hélt
upp á 20 ára afmæli sitt það ár
og kom höfundurinn Richard
O’Brien hingað til lands til að
sjá uppfærslun, þess má til
gamans geta að Richard leikur
hlutverk Riff Raff í kvikmyndinni Rocky Horror Picture Show en hún er enn í fullu
gildi og hefur stóran aðdá-

andaskara á bak við sig um
heim allan.
Nokkrir menntaskólar hafa
föndrað við að setja sýninguna
upp og er þar langþekktust
uppfærsla Menntaskólans við
Hamrahlíð frá árinu 1991 þar
sem Páll Óskar Hjálmtýrsson
spreytti sig á hlutverki Franks
með miklum glæsibrag.
– annska@bb.is
Menntaskólinn á Ísafirði.

5.4.2017, 13:05
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Vilja endurskoða viðmiðunarreglur

Guðrún Björg sækir um
Guðrún Björg Bragadóttir, skattstjóri Vestfjarðaumdæmis er á meðal umsækjenda um
embætti skattrannsóknarstjóra ríkisins sem nýlega var auglýst laust til umsóknar. Aðrir
umsækjendur um stöðuna eru Bryndís Kristjánsdóttir, forstöðumaður lögfræðisviðs
embættis skattrannsóknarstjóra ríkisins, Gísli H. Sverrisson, framkvæmdastjóri flutningadeildar Varnarliðsins og Guðrún Jenný Jónsdóttir, deildarstjóri úrskurðardeildar réttarsviðs ríkiskattstjóra. Skipað er í stöðuna frá 1. janúar nk. Skúli Eggert Þórðarson, skattrannsóknarstjóri mun taka við embætti ríkisskattstjóra frá og með næstu áramótum.

Bæjarráð Bolungarvíkur hefur ályktað um viðmiðunarreglur um nemendafjölda í framhaldsskólum: „Bæjarráð Bolungarvíkur skorar á yfirvöld menntamála að endurskoða viðmiðunarreglur um fjölda nemenda í framhaldsskólum
– hið svokallaða reiknilíkan. Þessar reglur bitna harðast á fámennum framhaldsskólum sérstaklega verknámsdeildum þeirra skóla. Bæjarráð Bolungarvíkur
lítur svo á að þessar aðgerðir séu alls ekki samkvæmt samþykktri byggðaáætlun sem m.a. hefur verið hrint í framkvæmd með gerð vaxtarsamninga.“

Kirkjan á Stað í Aðalvík í
bráðri hættu vegna skemmda
Átthagafélög Sléttuhrepps
óttast að kirkjan á Stað í Aðalvík sé í bráðri hættu vegna
skemmda og hafa því óskað
eftir styrk frá fjárlaganefnd
Alþingis til viðgerða. Samkvæmt helstu niðurstöðum úttektar á ástandi kirkjunnar sem
gerð var 4.-6. ágúst þær að
ástand kirkjunnar er verra en
óttast var og jafnframt eru
skemmdir þess eðlis að kirkjan gæti fokið eða fallið saman
ef ekki verður brugðist við
sem allra fyrst. Skemmdirnar
má einkum rekja til lágra og
lélegra sökkla undir norðurhlið kirkjunnar sem leitt hafa
til mikils fúa í fótstykkjum,
veggstoðum og timburklæðn-

ingu undir bárujárni. Heildarkostnaður við viðgerðina er
áætlaður 10.929.496 krónur.
Að auki þarf að gera við
glugga kirkjunnar. Skemmdir
og vinnulag við friðað hús
eins og Staðarkirkju eru þess
eðlis að kalla þarf til sérmenntaða iðnaðarmenn t.d. til grunnhleðslu og viðgerða á grind
og gluggum. Guðmundur L.
Hafsteinsson, arkitekt hefur
sett fram greinargerð um
ástand Staðarkirkju, sett fram
stefnumörkun og áætlun um
viðgerð hennar, framkvæmdum við viðgerð lýst og tekinn
saman efnislisti og framkvæmdakostnaður metinn.
Húsafriðunarnefnd hefur sam-

þykkt greinargerðina.
Staðarkirkja í Aðalvík var
byggð árið 1904 og um 1930
var byggður við hana kór og
veggir klæddir bárujárni.
Sóknarmenn kostuðu byggingu kirkjunnar og síðan að
byggð lagðist af í Aðalvík hefur Átthagafélag Sléttuhrepps
haft umsjón með kirkjunni og
viðhaldi hennar. Félagið starfar í tveimur deildum, önnur er
á Ísafirði en hin í Reykjavík.
Að auki hefur félagið umsjón
með og kostar viðhald á prestbústaðnum á Stað sem byggður var 1909 og er í eigu ríkissjóðs og skólahúsi sem heimamenn byggðu um 1930. Félagið ber því ábyrgð á og kost-

ar viðhald þriggja húsa í Aðalvík og er eitt þeirra, Staðarkirkja, friðað síðan 1. janúar
1990 samkvæmt aldursákvæði
þjóðminjalaga.
Byggingarlistarleg og menningarsögulegt gildi Staðarkirkju er mikið og umhverfislegt gildi hennar er ekki síðra.
Vilji og áhugi félagsmanna til
að halda við kirkjunni er ótvíræður en verkefni að þessari
stærðargráðu er félaginu um
megn komi ekki til verulegur
fjárstyrkur til framkvæmda á
móti sjálfboðavinnu félagsmanna. Er því vinsamlegast
farið fram á það við fjárlaganefnd að nefndin leggi fram
tillögu á hinu háa Alþingi um

Staðarkirkja í Aðalvík.
fjárstyrk til viðgerðar Staðar- Átthagafélagsins á Ísafirði er
kirkju í Aðalvík í ljósti hinna Andrea Harðardóttir. Félögin
umfangsmiklu skemmda á hafa náið samráð og standa
kirkjunni og sérstöðu þessa sameiginlega að ýmsum atverkefnis.
burðum, eignum og stærri
Formaður Átthagafélags hagsmunamálum í fyrrum
Sléttuhrepps í Reykjavík er Sléttuhreppi.
Þórólfur Jónsson en formaður
– thelma@bb.is

Bolvíkingar fagna ákvörðun heilbrigðisráðherra um fjölgun hjúkrunarrýma
Bæjarráð Bolungarvíkur
fagnar því að hjúkrunarrýmum verði fjölgað á norðanverðum Vestfjörðum og óskar
eftir því að heilbrigðisráðuneytið taki heildstætt á málefnum eldri borgara á svæðinu
öllu. Þetta kemur fram í ályktun sem samþykkt var á fundi
ráðsins í síðustu viku. „Bæjarráð Bolungarvíkur fagnar
þeirri ákvörðun heilbrigðisráðherra að fjölga hjúkrunar-

rýmum á norðanverðum Vestfjörðum um 10. Bæjarráð telur
eðlilegt að þessum rými verði
byggð í Ísafjarðarbæ enda
vanti talsvert upp á að þau
rými sem þar hefur verið boðið upp á geti talist viðunandi.
Bæjarráð óskar eftir því að
tekið verði heildstætt á málefnum eldri borgara á svæðinu
öllu og þá sérstaklega með
tilliti til þjónustu, staðsetningar og atvinnu- og byggðar-

sjónarmiða,“ segir í ályktun
ráðsins.
Þar segir einnig: „Heilbrigðisstofnun Bolungarvíkur
hefur um árabil rekið hjúkrunarrými fyrir aldraða og er
unnið þar gott starf byggt á
faglegum grunni. Síðastliðin
misseri hafa farið fram óformlegar viðræður af hálfu bæjaryfirvalda í Bolungarvík við
Heilbrigðisráðuneytið um
framtíð Heilbrigðisstofnunar-

innar Bolungarvíkur og hugmyndir um verkaskiptingu á
milli Fjórðungssjúkrahúss
Vestfjarða og Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur. Í
greinargerð frá Ólafi Þór
Gunnarssyni öldrunarlækni,
sem unnin var fyrir bæjaryfirvöld og Heilbrigðisstofnun
Bolungarvíkur í október 2006,
kemur fram að engin sérhæfð
öldrunarrými fyrir heilabilaða
einstaklinga er að finna á norð-

anverðum Vestfjörðum. Jón
Snædal öldrunarlæknir benti
á slíkt hið sama í þættinum
Kompás á Stöð 2 sunnudaginn
5. nóvember sl.
Í greinargerð Ólafs Þórs
kemur eftirfarandi fram: Að
mínu mati er hægt að reka
slíka deild í Bolungarvík, en
slíkt þarf að vera sameiginlegur vilji sveitarstjórna á
norðanverðum Vestfjörðum,
og einnig sameiginlegur vilji

heilbrigðisstofnananna. Aukið samstarf heilbrigðisstofnananna ætti að verða báðum
til góða og ætti að styrkja heilbrigðisþjónustu á svæðinu.
Bæjarráð Bolungarvíkur
treystir því að heilbrigðisráðherra og starfsfólk ráðuneytisins vinni málið áfram í góðri
sátt við heimamenn,“ segir í
ályktun bæjarráðs Bolungarvíkur.
– thelma@bb.is

Ólína Þorvarðar og Jóna Símonía
finna ný götunöfn í Lundahverfi
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið þeim Ólínu Þorvarðardóttur, fyrrum skólameistara Menntaskólans á Ísafirði og Jónu Símoníu Bjarnadóttur, sagnfræðingi, að koma
með tillögur að nýjum nöfnum á götur í nýja hverfinu í
landi Tungu í Skutulsfirði.
Fyrir stuttu var ákveðið að
götunöfnum í hverfinu yrði
breytt þannig að þau taki mið
af sögu og landsháttum hverfisins. Lagt var til í greinargerð
með tillögu Í-listans á fundi
bæjarstjórnar fyrir skömmu
að göturnar sem nú eru kenndar við lundi (Furulundur,
Hnotulundur o.s.frv.) verði
þess í stað kenndar við tungur
(Aratunga, Klambratunga
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o.s.frv.).
Bent er á að göturnar í nýja
hverfinu séu í landi jarðarinnar
Tungu, og segir í greinargerðinni að nöfn af skógarlundum séu hvorki í anda
sögulegrar né náttúrulegrar
hefðar á svæðinu. Í greinargerðinni segir m.a.: „Dæmi
eru um að götunöfnum hafi
verið breytt, og má þar nefna
þvergöturnar um miðja Skutulsfjarðareyri sem áður hétu
Steinsteypuhúsagata, Templaragata og Bankagata á Ísafirði voru endurskírðar á
þriðja áratug síðustu aldar og
fengu þá hin ágætu nöfn: Sólgata, Hrannargata og Mánagata.
Nú hefur það gerst að götur
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í nýju hverfi í Skutulsfirði sem
lagðar hafa verið í landi jarðarinnar Tungu hafa verið látnar taka nöfn af skógarlundum
og með forskeyti hinna ýmsu
trjá og runnategunda. Þessar
nafngiftir eru hvorki í anda
sögulegrar né náttúrulegrar
hefðar á þessu landi. Á túnum
og sléttum jarðarinnar Tungu
hafa ekki verið skógar eða
skógarlundir um margar aldir
(ef þeir hafa nokkurntímann
verið þar). Jörðin Tunga er
hinsvegar ævagamalt höfuðból í Skutulsfirði, jafnvel
landnámsjörð. Þar var þingstaður Eyrarhrepps á 17. og
18. öld og örnefni því tengt,
Þinghóll er þar.“
– thelma@bb.is

Hverfið sem hingað til hefur verið þekkt sem Lundahverfi.
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Mannlífið
Ábendingar um efni sendist til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Smáauglýsingar
Til sölu eru mjög nýleg vetrardekk á felgum, 185/65-14. Uppl.
í síma 848 9262.
Handunnin kerti eru til sölu í
Hæfingastöðinni Hvestu í gamla
pósthúsinu. Jólalitirnir komnir
og full af nýjum litum. Verð kr.
300. Opið alla virka daga frá kl.
8-16. Allir velkomnir!
Til sölu er Subaru Impreza árg.
1997, ekinn 96 þús. km. Uppl. í
síma 456 4028 og 869 5528.
Til sölu eru fjögur 32" jeppadekk undan Toyota Landcruiser. Uppl. í síma 892 7911.
Meðleigjandi óskast í 3ja herb.
íbúð rétt hjá Háskóla Íslands.
Laus 1. desember. Upplýsingar
gefur Helena í síma 699 8459.
Til sölu er Toyota Corolla 1300
árg. 96, ekinn 190 þús. km. Verð
kr. 99 þýs. Á sama stað er til
sölu Nissan King Cap árg. 96,
ekinn 175 þús. km. Upplýsingar í síma 846 7479.
Til leigu er verslunar- eða skrifstofuhúsnæði að Aðalstræti
11. Einnig er til leigu 50m² upphitað geymslurými í kjallara.
Uppl. í síma 897 6760.
Til leigu er 5 herb. íbúð á Engjavegi á Ísafirði. Leigist frá 1.
des. Uppl. í síma 456 5515.

Gerður út á
hákarlaveiðar

Vefsíðan

http://marshall.is
Þorgerður, stjúpdóttir mín, hefur ákveðið að bjóða sig fram til þings eftir 12 ár. Hún ætlar að láta fjarlægja alla
spilakassa. Hún er sex ára og kennir mér heilindi og skýrleika í hugsun. Á Kaffivagninum í dag kom gamall maður
að spilakössunum tveimur í andyrinu og setti pening í annan kassann. „Af hverju ertu að setja svona mikla
peninga í þetta“? spurði Þorgerður í forundran. „Ég á nógu mikla peninga til þess að geta gert það,” svaraði
gamli maðurinn. „Samt er ég viss um að hann á ekki neina peninga“, sagði Þorgerður við móður sína seinna.
„Get ég farið og talað við forsætisráðherrann um þetta“? Svo komu spurningar sem sýna fullorðnu fólki heilindi.
Þetta verður allt svo skýrt. „Hverjir setja þessa kassa þarna“? „Af hverju gera þeir þetta“? Þegar stórt er spurt ...

Körfubolti í Makedóníu og á Ísafirði
Makedónski þjálfarinn,
Borce Ilievski, hefur tekið að
sér yfirumsjón með unglingastarfi Körfuknattleiksfélag
Ísafjarðar næsta keppnistímabil auk þess sem hann aðstoðar
Baldur Inga Jónasson yfirþjálfara meistaraflokksins. Ilievski er 34 ára gamall, kvæntur og á tvær dætur. Fjölskyldan bíður hans heima í
Makedónóu. Borce útskrifaðist með íþróttakennaramenntun árið 2000 með áherslu á körfuknattleik. Hann
opnaði sinn eigin körfuknattleiksskóla í Stip í Makedóníu
árið 1996 og hefur þjálfað á
öllum stigum karla og kvenna
þar úti. Árið 2003 var hann

m.a. ráðinn einn af þjálfurum
U-16 ára landsliðs Makedóníu. Borce þjálfar einnig
fyrir UMFB í Bolungarvík en
þessi tvö félög hafa gert með
sér samstarfssamning fyrir
næsta vetur. Samanlagt er því
hægt að bjóða Ilievski upp á
fullt starf hér á svæðinu.
– Borce hefur dvalið á

Ísafirði frá því í október.
„Ég kann vel við mig á Ísafirði, fólkið er mjög vinsamlegt og andrúmsloftið gott. Ég
vona að tímabilið eigi eftir að
verða gott fyrir bæði meistaraflokkinn og börnin.“
– Hvernig kom það til að
þú komst alla leið frá Makedóníu til þess að þjálfa fyrir
KFÍ?
„Vinur minn,
Karl Jónsson,

Hákarlaskipið og dráttarbáturinn Siggi Magg ÍS 210
var sjósett á dögunum, eftir
verulegar endurbætur. Hálfdán Guðröðssonar frá Kálfavík, eigandi bátsins, segist
reikna með að haldið verði til
hákarlaveiða í Ísafjarðardjúpi
og víðar, fljótlega upp úr áramótum. „Það var nú meira
gert til gamans að fara á hákarlaveiðar en hugmyndin
kviknaði eftir að við lásum að
það hefði verið mikið um
hákarl í Ísafjarðardjúpi frostaveturinn mikla 1918. En við
höfum nú þegar veitt þrjá hákarla á þetta skip.“
Eins og áður sagði hefur
báturinn verið endurbætt og
má nefna að smíðað hefur
verið nýtt stýrishús, endurnýjaðar allar raflagnir og stjórntæki, rafall gerður upp, undirstöður undir aðalvél styrktar
og afl aukið úr 25 hestöflum
uppí 30 sem þýðir talsvert
meiri ganghraða. Enn fremur
hefur nú verið settur í skipið
vökvabúnaður sem einkum er
ætlaður til að draga hákarlalínu.

Spurning vikunnar
Ætlar þú í helgarferð til
útlanda fyrir jól??
Alls svöruðu 1.099.
Já sögðu 101 eða 9%
Nei sögðu 115 eða 10%
Óvíst sögðu 238 eða 22%
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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var formaður um tíma hjá KFÍ
og hann lagði til að ég kæmi
til Ísafjarðar. Ég hef mjög
gaman að vinna með börnum
og hef unnið með börnum í
fjölda ára. Það eru margir
mjög efnilegir krakkar hérna
sem eiga framtíðina fyrir sér
ef þeir leggja metnað sinn í
það. Ég er að vinna með
krökkum fæddum ´92 og ´93.
Meistaraflokkurinn er líka
efnilegur og nýir leikmenn
hafa bæst í hópinn sem lofa
góðu. Ég vona að þeir muni
ná í úrvalsdeildina í ár.“
– Borce hefur fengið góðar
viðtökur sem unglingaþjálfar
og taka krakkarnir vel í þær
nýju áherslur sem hann leggur
á æfingar. Borce hefur verið
ráðinn út leiktímabilið en
segist hann þó alveg hafa
áhuga á að koma aftur á næsta
ári. Ísfirðingarnir eru meira
en til í það enda maður með
mikla reynslu hér á ferð.
„Í heimalandi mínu held ég
alltaf körfuboltaskóla fyrir
ungmenni á sumrin. Ég var
líka þjálfari hjá unglingalandsliðinu en þar er skipt
niður í leikmenn undir tvítugt
og yngri en 18 ára. Vegna
lítils fjármagns er ekki keppt í
öllum aldursflokkum eins og
hér á Íslandi.“
KFÍ eru í startholunum að
hefja nýtt körfuboltatímabil en fyrsti
leikurinn átti
að fara

fram síðasta föstudag. Leiknum var þó frestað þar sem
ekki fengust dómarar til þess
að dæma leikinn. Telja innanbúðarmenn að slæm veðurspá
hafi spilað þar stóra rullu.
Meistaraflokkur karla leikur í fyrstu deild í ár líkt og í
fyrra. Á undanförnum árum
hefur stefnan verið sú að tefla
fram sem flestum heimamönnum í liðinu, ef nokkur
kostur er. Eftir síðasta tímabil
yfirgáfu tveir efnilegustu
leikmennirnir félagið og fóru
suður á land til stærri liða sem
leika í efstu deild. En maður
kemur í manns stað og hefur
KFÍ fengið til liðs sterka leikmenn erlendis frá sem eru
tilbúnir að leggja mikið á sig í
nýju landi til að sanna sig.
Ísfirskir körfuknattleiksunnendur bíða því án efa spenntir
eftir að tímabilið hefjist.
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Leggja MND-félaginu lið

Helgarveðrið

Landsliðs íslenskra listamanna hefur gefið MND félaginu, sjúklingum og aðstandendum
þeirra bók sem inniheldur málverk, ljóð og geisladisk með íslenskri tónlist og ljóðalestri. Listamennirnir sem að verkinu komu skipta tugum en þar á meðal er Ísfirðingurinn Ragnar Sólberg Rafnsson. Bókin ber heitið Ljóð í sjóð. Jón Ólafsson tónlistarmaður
leiddi vinnuna við tónlistina. Hin ástsælu leikarahjón Margrét Ólafsdóttir, Steindór
Hjörleifsson og Ragnheiður Steindórsdóttir dóttir þeirra lesa úrval ljóða undir ljúfum
tónum Friðriks Karlssonar. Gísli Helgason hljóðritaði.

Horfur á föstudag: Suðaustanátt með snjókomu sunnanog vestanlands, en dálítil él norðaustanlands. Horfur á
laugardag: Norðlæg eða breytileg átt og víð él. Fer
hlýnandi. Horfur á sunnudag: Norðlæg eða breytileg átt
og víð él. Fer hlýnandi. Horfur á mánudag: Útlit fyrir
ákveðna norðanátt með éljum.

Í uppáhaldi hjá Örnu Láru
Uppáhalds...
Bókin: þær eru margar, en eftirminnilegastar þessa stundina eru;
Skuggar vindsins eftir Carlos Ruis
Zafón og flugdrekahlauparinn eftir
Khaled Hosseini
Kvikmyndin: Legends of the fall
Tónlistin: Ég hlusta mikið á Coldplay, Daimen Rice, Hjálma og
Mugison
Íþróttagreinin: Ég held
að blak sé eitthvað fyrir mig
Maturinn: sem ég þarf
ekki að elda sjálf
Stundirnar: Kvöldin
Árstíminn: Sumarið
Vefsíðan: Ég byrja daginn
á því að fara á bb.is,
tek svo mbl.is og
enda á visir.is

Arna Lára Jónsdóttir vinnur sem verkefnastjóri hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og situr í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fyrir hönd Í-listans.
Mínútuspjall með Elvari Loga Hannessyni, leikara og bæjarlistamanni Ísafjarðarbæjar

Lífið er kabarett
Elfar Logi?
Já.
Sæll og blessaður Thelma Hjaltadóttir hérna á Bæjarins besta. Ég var
að spá í hvort ég mætti trufla þig í eina mínútu?
Já, ekkert mál.
Hvað er að frétta af þér núna?
Ég er veðurtepptur eins og er á Bíldudal sem er alveg ljómandi gott því hér
er ég staddur í mínum gamla heimabæ. Það er búið að snjóa alveg helling en ég var
að sýna Gísla Súrsson áður en ég varð veðurtepptur og æfa með þeim stutta sýningu
fyrir árshátíðina hér á Bíldudal. Það verður haldinn lítill og skemmtilegur
kabarett og við höfum nýtt tímann í þessari snjókomu til þess að æfa.
Hvað er svo framundan hjá þér?
Það er annar kabarett í smíðum sem sýndur verður á Ísafirði, ég er að
semja hann ásamt Vagnssystkinum og við munum leika í honum sjálf.
Frumsýning verður 25. nóvember í Krúsinni. Það er því mikið kabarettstuð
og segja má að lífið sé kabarett.
Þú ert líka alltaf að sýna Gísla Súrsson er það ekki?
Jú Gísli Súrsson er líka búinn að vera mikið á ferðinni. Svo var ég að
koma frá Snæfellsnesi þar sem ég var að sýna Dimmalimm. Það er því
ansi skemmtileg blanda sem búin er að vera í gangi, mjög fjölbreytt
svona.
Nú ertu búinn að sýna Gísla Súrsson yfir hundrað sinnum, ertu
ekkert að fá leið á því að leika hann?
Það eru komnar 124 sýningar, en nei,nei ég bara rétt að byrja og er
alveg til í að leika hann alveg jafn oft aftur. Við munum sýna hann
allavega 200 sinnum og sjáum svo til. Svo lengi sem við höfum áhuga á
þessu og fólk áhuga á að sjá þá er þetta allt í góðu.
Það virðist vera nóg að gera hjá þér, ertu ekkert á leiðinni í frí á
næstunni?
Nei ég reikna nú ekki með því. Það gerist líka ýmislegt
á norðanverðum Vestfjörðum um jólin sem ekki er
hægt að segja frá. Þá koma kunnuglegir, skemmtilegir
kallar til byggða. Annars á maður að nýta tímann á
meðan maður hefur heilsu og aldur til.
Jæja nú er mínútan að líða. Þakka þér kærlega
fyrir spjallið og gangi þér vel við öll verkefnin sem
eru fyrir stafni.
Já þakka þér sömuleiðis. Og vertu blessuð.
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Sælkeri vikunnar er G Dagný Einarsdóttir á Ísafirði

Ofbakaður fiskur og grænmeti
Sælkeri vikunnar býður að
þessu sinni upp á ofnbakaðan
fisk og grænmeti sem er matarmikill réttur og ætti uppskriftin duga vel fyrir 4-5.
Dagný mælir með því að rétturinn sé borinn fram með hrísgrjónum og góðu brauði.
Einnig býður sælkeri vikunnar
upp á ljúffenga ávaxtaköku
sem er góð með kaffi eða sem
eftirréttur, gjarnan með vanilluís.
Ofnbakaður
fiskur og grænmeti
1 gul paprika
1 græn paprika
1 rauð paprika
1 kúrbítur
Slatti af ferskri eða þurrkaðri steinselju
Hreinsið paprikurnar og
skerið í strimla, skerið kúrbítinn, raðið öllu í botn á eldföstu
fati og stráið ríflega af steinselju yfir.
250 g ýsa
250 g lax
150 g rækjur
Skerið lax og ýsa í hæfilega
bita og raðað ofan á grænmetið ásamt rækjum Gott að
dreypa sítrónusafa á fiskinn.
Sósa
1 fennika
1 stór gulrót
1 púrra
2 hvítlauksrif
1 tsk túrmerik
2 dl mysa
2 dl fisksoð
1 dl kaffirjómi
Salt og pipar eða annað
krydd eftir smekk
2-3 msk góð olía
1 dós niðursoðnir tómatar,
saxaðir
Hreinsið grænmetið og
skerið í strimla, mýkið í olíunni ásamt mörðum hvítlauk.
bætið túrmerik, ,mysu og út í
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og látið malla í ca 5 mín. Setjið
rjómabland saman við og látið
suðana látin koma upp og setjið svo kryddið og tómatana út
í. Mallið í smá stund og hellið
síðan yfir fiskinn. Það sakar
ekki að setja rifinn ost ofan á.
Bakið við 180°C í ca 20-30
mín. þar til osturinn er gullinn
ef hann er notaður.
Ávaxtaterta
Botn:
30 g smjör/smjörlíki
225 g mjöl (hveiti/spelt/
heilhveiti)
2 msk sykur
1 tsk lyftiduft
2 tsk vanillusykur
80 ml undanrenna
Hnoðið smjör og þurrefni
saman og vætt í með undanrennu þar til deigið er orðið
mjúkt og þjált. Breiðið plastfilmu yfir og kælið deigið í ca
30 mín í ísskáp. Penslið 2224 cm bökuform með olíu.
fletjið deigið út og formið
fóðrað með því. Pikkið í deigið með gaffli og bakið við
170 gráður í 10-15 mín. Kælið.
Fylling:
500 g plómur
500 g epli
150 g möndlumassi
1 tsk kanill
6 msk aprikósusulta
1-2 msk vatn
Myljið möndlumassa yfir
botninn, stráið epla og plómubitum yfir, kryddið með kanil
og bakað í ca 30 mín við 170180°C. Hitið aprikósusultu og
vatn í litlum potti eða örbylgjuofni í smá stund. penslið tertuna með sultunni strax
þegar hún er tekin úr ofninum.
Tertan er borin fram heit eða
köld eftir hentugleikum.
Ég skora á Brynju Helgadóttur á Ísafirðiað koma með
uppskrift í næsta blaði.
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Viðvarandi rekstrarhalli hjá
Ísafjarðarbæ frá árinu 2002
Sturla Böðvarsson,
samgönguráðherra.

Skýrist á
helginni
Sjálfstæðismenn í NVkjördæmi funduðu í Hrútafirði á laugardag um framboðsmál flokksins en þar
er nú unnið að því að stilla
upp lista fyrir komandi
þingkosningar.
Sextán höfðu gefið kost
á sér vegna uppstillingarinnar þann 1. nóvember
og að sögn Bjarka Þorsteinssonar, starfsmanns
kjördæmisráðsins, hefur
bæst í þann hóp. Það eru
þau Guðný Helga Björnsdóttir Bessastöðum í Húnaþingi-vestra og Sigurður
Sigurðarson á Akranesi
Bjarki segir að enn sé
verið að vinna að listanum
en ætlunin er að kynna
hann á fundi kjördæmisráðs í Borgarnesi um næstu
helgi og samþykkja hann
þar. Allir þrír núverandi
þingmenn flokksins sækjast eftir áframhaldandi
setu á þingi en það eru
þeir Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra, Einar
K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra og Einar
Oddur Kristjánsson.

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga telur óviðunandi að viðvarandi halli hafi
verið á rekstri Ísafjarðarbæjar
frá árinu 2002, þrátt fyrir að
rekstrarniðurstaðan árið 2005
hafi verið nokkuð betri en
áætlanir gerðu ráð fyrir. Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir
árið 2006 er gert ráð fyrir
áframhaldandi halla.
Í bréfi eftirlitsnefndarinnar
sem tekið var fyrir á fundi
bæjarráðs er óskað eftir því

að bæjaryfirvöld geri grein
fyrir því hvaða aðgerðir sveitarfélagið hyggst grípa til að
stöðva hallarekstur sveitarsjóðsins. Auk þess óskar
nefndin eftir upplýsingum um
framtíðarhorfur í rekstri sveitarfélagsins. „Samkvæmt ársreikningi var tæplega 47 m.
kr. halli á rekstri sveitarsjóðs
sem samsvarar 4,8% af heildartekjum ársins“, segir í bréfi
nefndarinnar.
Þar segir jafnframt: „Að

mati nefndarinnar er það
einnig verulegt áhyggjuefni að
skv. greinargerð sveitarstjórnar sem byggð er á úrdrætti úr
endurskoðunarbók, vantar
verulega upp á að veltufé frá
rekstri standi undir greiðslubyrði langtímalána og ef lækkun handbærs fjár á árinu 2006
verður með svipuðum hætti
og árið 2005 verður ekkert
handbært fé eftir í árslok
2006.“
– thelma@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Mikið brim var í Ísafjarðardjúpi á föstudag og skolaðist mikið af grjóti og þara á land í Hnífsdal sem og við Arnarnes og Rauðbergsvík innan Ögurs.
Einhverjar rofskemmdir urðu einnig á vegum. Starfsmenn Vegagerðarinnar höfðu því í nógu að snúast við að hreinsa vegi þann daginn og síðan snjó
þegar helgin gekk í garð. Óshlíð var lokað um tíma á föstudag vegna grjóthruns. Meðfylgjandi mynd tók Hilmar Örn Þorbjörnsson í Hnífsdal.

Grunnskólinn á Ísafirði selur hlutabréf í Flugleiðum
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur veitt Grunnskólanum á
Ísafirði heimild til að innleysa
hlutabréf sem skólinn á í Flugleiðum og nýta andvirðið til
kaupa á fullkomnu hljóð- og
ljósakerfi fyrir skólann. Verðmæti bréfanna er talið vera
um 2,5 milljónir króna. Það
mun hafa verið fyrir rúmum
20 árum sem þáverandi nemendur skólans fengu bréfin að
gjöf, líklegast frá útskriftarárgangi, og er talið að tilgangurinn með gjöfinni hafi verið
að ávaxta fjármunina og nýta
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þá síðar í þágu umræddra
nemenda. Engin gögn hafa þó
fundist sem styðja þessa tilgátu né skilmálar fyrir gjöfinni.
Fyrir stuttu færði Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Ísafjarðar, hlutabréfin
yfir á kennitölu skólans og
stofnaði vörslureikning fyrir
þau. Eins og að framan greinir
er talið að verðmæti bréfanna
sé um 2 milljónir króna og er
ljóst að þeir munu nýtast núverandi nemendum skólans
vel. Sjá einnig bls. 7.
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Grunnskólinn á Ísafirði.
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