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Myndatökumaðurinn Jói
í Digi-Film

Útgjöld Ísafjarðarbæjar vegna húsaleigubóta margfaldast

Áætluð útgjöld nema 27,4
milljónum króna á árinu
Útgjöld Ísafjarðarbæjar
vegna greiðslu húsaleigubóta
hafa margfaldast á síðustu sex
árum. Á yfirstandandi ári er
áætlað að bæjarfélagið verði
af rúmum 27,4 milljónum
króna vegna þessara bóta, en
árið 1998 námu útgjöldin um
3,6 milljónum. Nemur hækkunin rúmlega 660 prósentum.
Heildarútgjöld sveitarfélaga á
landinu vegna húsaleigubóta

– sjá viðtal á bls. 11

jukust um rúman milljarð
króna á ári á milli áranna 1998
og 2004. Þetta kemur fram í
svari félagsmálaráðherra á Alþingi við fyrirspurn Jóhönnu
Sigurðardóttur alþingismanns.
Fyrirspurn Jóhönnu var svohljóðandi: „Hver hafa árleg
útgjöld sveitarfélaga vegna
húsaleigubóta verið árin 19982004? Óskað er eftir sundurliðun á árlegum útgjöldum

stærstu sveitarfélaganna“.
Í svari félagsmálaráðherra
kemur fram að árið 1998 voru
útgjöld sveitarfélaganna rúmar
418 milljónir króna vegna
húsaleigubóta. Þær aukast síðan mjög hratt og árið 2004 er
áætlað að þær verði um 1.440
milljónir króna. Í sundurliðun
í svari ráðherra er Ísafjarðarbær eina sveitarfélagið á Vestfjörðum. Árið 1998 greiddi

Ísafjarðarbær rúmar 3,6 milljónir króna í húsaleigubætur.
Árið 2004 er hinsvegar áætlað
að þær verði rúmar 27,4 milljónir króna.
Árið 1998 var hlutur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í húsaleigubótunum 50% en á þessu
ári er hlutafall jöfnunarsjóðs
komið í 40% þannig að hlutur
sveitarfélaganna hefur verið
að aukast.
– hj@bb.is

Kennarar –
sétt sem allir
hafa skoðun á

– sjá viðtal á bls. 8

Tuttugu ára
afmæli BB

Loðnuleiðangur í vari á Ísafirði

Hafrannsóknaskipin Árni Friðriksson og Bjarni Sæmundsson eru þessa dagana við loðnurannsóknir í hafinu fyrir
norðan land ásamt 6 loðnuskipum. Tilgangur leiðangursins er að kanna hvernig síðasta hrygning loðnu hefur tekist.
Niðurstöður þessara rannsókna liggja ekki fyrir en glöggir menn töldu merkja að leiðangursmenn væru léttir á brúna
vegna þess sem þeir hafa séð hingað til í rannsóknunum. Vegna veðurs leituðu bæði rannsóknaskipin vars á Ísafirði um
helgina svo og þrjú loðnuskipanna.

– sjá myndir á bls. 4
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Sýning á skjölum og
munum frá árinu 1974

Nýtt netspjall tekið
í notkun á bb.is

Lögreglan vill ná tali
af ökumanni jeppa

Sýning á skjölum og munum frá þjóðhátíðarárinu 1974
var opnuð á 2. hæð Safnahússins á Ísafirði á laugardag í
tilefni af norræna skjaladeginum. Má þar sjá muni,
myndir og skjöl vegna þjóðhátíðar sem haldin var í
Vatnsfirði, skjöl frá Ísafjarðarkaupstað og ýmsar blaðagreinar. Meðal annars má þar finna grein um vígslu
minnisvarða ísfirskra sjómanna. Opinber skjalasöfn
ákváðu árið 2001 að halda sameiginlegan kynningardag,
annan laugardag í nóvembermánuði ár hvert. Í ár var
ákveðið að hvert land hefði sitt efni og varð árið 1974
fyrir valinu á Íslandi. Sýningin stendur til 20. nóvember.

Tekið hefur verið í notkun nýtt netspjall á bb.is. Forráðamenn vefjarins hafa lengi fengið kvartanir um að spjallkerfi það sem verið hefur í notkun að undanförnu sé
þungt í vöfum, flókið og illskiljanlegt. Úr þessu hefur nú
vonandi verið bætt. Nýja kerfið hefur verið reynt með
góðum árangri, meðal annars á vefnum malefni.com.
Það er von þeirra sem að bb.is standa að þessar breytingar verði til hægðarauka fyrir lesendur vefjarins og
ekki síst þá sem gaman hafa af því að tjá sig um málefni
líðandi stundar. Því miður reyndist ekki unnt að flytja
gamlar umræður spjallverja yfir á hið nýja kerfi.

Lögreglan á Ísafirði vill ná tali af ökumanni rauðs jeppa
sem ekið var á umferðarmerkin við gatnamót Djúpvegar
og Vestfjarðavegar á Skeiði í Skutulsfirði um hádegi á
föstudag. Merkin eru mjög mikið skemmd og svo hlýtur
að vera með jeppabifreiðina líka að sögn lögreglu. Ökumaðurinn þurfti aðstoð annars ökumanns til þess að
komast með bíl sinn frá merkjunum. Að því búnu hélt
hann leiðar sinnar og lét hvorki lögreglu né Vegagerðina
vita af tjóninu. Því beinir lögreglan því til ökumanns
þessarar rauðu jeppabifreiðar að hafa samband og einnig þá sem einhverjar upplýsingar geta gefið um atvikið.

Fjarlægður
vegna deilu
Aðfararnótt sunnudags var
lögreglan í Ísafirði kölluð
að heimili þar sem húsráðendur voru ölvaðir og
hafði þeim lent saman í
deilum. Í framhaldinu var
12 ára drengur tekinn út af
heimilinu og komið í hendur kunningjafólks þar til
ástandið á heimilinu batnaði. Einnig var starfsfólk
Skóla- og fjölskylduskrifstofu bæjarins kallað til
aðstoðar.

Stútur við stýri
á Torfnesi

Loðnuskipið Júpíter er á meðal þeirra skipa sem taka þátt í leiðangrinum. Júpíter leitaði vars á Ísafirði um helgina líkt og önnur skip í leiðangrinum.

Loðna fannst djúpt út af Vestfjörðum
Loðna fannst í loðnurannsóknarleiðangri Hafrannsóknastofnunar sem nú stendur yfir.
Enn liggur ekki fyrir hversu
mikið af loðnu er þar á ferðinni. Leitað er að loðnu í samvinnu við útgerðir sex loðnuskipa. Hjálmar Vilhjálmsson,
fiskifræðingur á Hafrannsóknastofnuninni og leiðangursstjóri, segir að leitað hafi
verið á svæði nokkuð langt
vestan við Grænlandssund,
eða eins langt og hægt er vegna

hafíss.
Á þessu svæði hafi ekkert
sést nema loðnuseiði frá í
fyrra. Aftur á móti hafi orðið
vart við loðnulóðningar norðvestur af Ísafjarðardjúpi, innan
grænlensku lögsögunnar, á 80
sjómílna löngum kafla. Hjálmar segir að ekki hafi enn verið
gerðar mælingar á þessari
loðnu en margt bendi til að í
að minnsta kosti hluta þessara
lóðninga sé hefðbundin hrygningarloðna. Hann vill þó ekk-

ert segja til um hversu mikið
magn gæti verið það á ferðinni.
Það sé verkefni næstu daga að
áætla það.
„Það sem hefur fundist af
loðnu núna er utan þess svæðis
sem við gátum farið yfir í leiðangrinum á síðasta ári og einnig árið þar á undan. Okkur
hefur gengið illa að finna loðnuna undanfarin tvö haust en
hún hefur engu að síður skilað
sér upp á landgrunnið. Núna
virðist hún vera nokkuð vestar

og norðar en við höfum áður
talið.“ Auk Bjarna Sæmundssonar taka sex loðnuskip þátt í
leiðangrinum og segir Hjálmar
að skipin hafi ekki fengið mikinn afla enn sem komið er,
enda sé það ekki tilgangurinn.
Aðalatriðið sé að leita að og
finna loðnu og auðvelda þannig mælinguna.
„Samstarfið við þessi loðnuskip hefur reynst óborganlegt
því með þessum hætti náum
við að fara yfir mun stærra

svæði en ella. Við náum að
fara mjög nákvæmlega yfir
svæðið, það eru ekki nema 10
sjómílur á milli skipa þannig
að það ætti ekkert að fara framhjá okkur. Reyndar hefur verið
leiðinda veður hluta leiðangursins og þá leitast ekki vel,
auk þess sem eitt skipanna hefur tafist vegna bilunar,“ segir
Hjálmar. Áætlað er að skipin
verði við loðnuleit í viku til
viðbótar að minnsta kosti.
– hj@bb.is

Nýr flugturn á Ísafjarðarflugvelli

Væntanlega tekinn í desember
Líkur er á að nýr flugturn
verði tekinn í notkun á Ísafjarðarflugvelli um miðjan
desember. Að sögn Heimis
Más Péturssonar, upplýsingafulltrúa Flugmálastjórnar, er
turninn sjálfur tilbúinn og mun
tæknimaður frá stofnuninni að
líkindum fara vestur um mánaðarmót og flytja tæki og tól
úr gamla flugturninum yfir í
hinn nýja.
„Það er ekki enn komin nein
dagsetning, en við vonum að
hægt verði að taka nýja turninn
í notkun um miðjan desember.

47.PM5

2

Gamli turninn virkar mjög vel
og því hefur ekkert neyðarástand skapast þó hinn nýi sé
ekki enn kominn í gagnið“,
segir Heimir.
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar veitti byggingarleyfi
fyrir flugturninum í ágúst árið
2002 og var upphaflega ráðgert að hann yrði tilbúinn fljótlega á árinu 2003 en af ýmsum
ástæðum hefur framkvæmdin
tafist, bæði á útboðsstigi og á
framkvæmdastigi. Í byrjun
ágúst 2004 var sagt að turninn
yrði tekinn í notkun á næstu

Um klukkan sex að morgni
sunnudagsins stöðvaði lögreglan á Ísafirði ökumann
bifreiðar við Torfnes. Þegar haft var tal af ökumanninum barst mikil og sterk
áfengislykt frá honum. Var
hann því færður á lögreglustöð þar sem tekið var
úr honum blóðsýni til
rannsóknar. Má hann
vegna þessa búast við að
vera um tíma öðrum háður
þegar aka þarf á milli staða.

Fer fram á
fjárveitingu
Skíðafélag Ísafjarðar hefur
farið fram á það við Ísafjarðarbæ að sveitarfélagið
samþykki fjárveitingu á
árinu 2005 til að skíðasvæðið geti keypt stangir
og öryggisbúnað af félaginu. Um er að ræða búnað
sem félagið keypti fyrir
Skíðamót Íslands sem
haldið var á Ísafirði síðasta
vetur. Fram kemur að
kostnaður við kaupin hafi
verið tæplega 700 þúsund
krónur.

Styrkir úr
Æskulýðssjóði

Nýi flugturninn þykir glæsilegt mannvirki.
Nýi flugturninn þykir glæsivikum, líklega í september.
Það hefur dregist, aðallega legur en hann er sambyggður
vegna anna tæknimanna Flug- húsi Flugmálastjórnar á Ísafjarðarflugvelli og setur sterkmálastjórnar.
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an svip á flughlaðið. Kol og
salt ehf. sá um hönnun turnsins
en verktaki var Ágúst og Flosi
ehf.
– halfdan@bb.is

Menntamálaráðherra hefur samþykkt styrkveitingar úr Æskulýðssjóði alls að
upphæð 3,5 milljónir til 18
verkefna. Alls bárust 43
umsóknir að upphæð 13,2
milljónir króna. Tvö verkefni á Vestfjörðum verða
styrkt. Hjálp, unglingadeild í Bolungarvík, fékk
325 þúsund og æskulýðsfélag Hólmavíkurkirkju 180
þúsund.
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Kenningar tveggja bandarískra landfræðinga frá níunda áratugnum

Átta sveitarfélög á Vestfjörðum eiga sér vart framtíð
hreppi, Bæjarhreppi og
Broddaneshreppi hefur fækkað allt frá þriðjungi og upp í
rúmlega helming.
Skráð atvinnuleysi er yfir
landsmeðaltali í sjö sveitarfélögum. Í fjórum þeirra var það
yfir einu prósenti meira en
meðaltal skráðs atvinnuleysis
á landsbyggðinni, Súðavíkurhreppi, Árneshreppi, Kaldrananeshreppi og Bæjarhreppi.
Mest var atvinnuleysi í Kaldrananeshreppi, eða 6,7 prósent,
sem er rúmlega tvöfalt á við
meðaltal skráð atvinnuleysis
á landsbyggðinni, sem er nálægt 2,8 prósentum.
Í nýútkominni skýrslu sem
Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra, lét vinna um atvinnuog byggðarmál í Norðvesturkjördæmi kemur fram að á
tímabilinu 1990 til 1997 hafi
ársverkum fækkað um nær
fimmtung á Vestfjörðum og
er það mesta fækkun ársverka
á landinu öllu.
Þegar reiknuð voru út meðallaun Vestfirðinga kom það í
ljós að þau eru töluvert hærri
en meðallaun á landsvísu og
er munurinn rúm ellefu prósent. Meðal mánaðarlaun Vestfirðinga eru 225 þúsund en
landsmenn allir fá að meðaltali
202 þúsund krónur í laun á
mánuði. Hæstu meðallaunin á
Vestfjörðum eru í Bolungarvík
þar sem mánaðarlaun eru tæplega 250 þúsund að meðaltali.
Lægstu launin eru hins vegar í
Árneshreppi, eða tæp 162 þúsund. Meðallaun í öllum sveitarfélögum að undanskildum
Árneshreppi eru yfir meðallaunum allra landsmanna.
Miðgildi aldurs allra Íslendinga er 33 ára. Það þýðir að
helmingur Íslendinga er yngri
en 33 ára og hinn helmingurinn
eldri. Eftir því sem miðgildið
er hærra, er minna af ungu
fólki meðal íbúa. Með því að
reikna út þessa tölu er því hægt
að fá fram ágætis vísbendingu
um aldursdreifingu byggðarlaga.
Miðgildi allra Vestfirðinga
er hið sama og landsmeðaltal.
Miðgildi fjögurra hreppa er
aftur á móti yfir landsmeðalti
og miðgildi þriggja er yfir
þeim viðmiðunarmörkum sem
landfræðingarnir settu fram í
kenningu sinni, það er yfir 35
ár. Þetta eru Reykhólahreppur,
með miðgildið 39 ár, Súðavíkurhreppur með 35 ár,
Kaldrananeshreppur með 36
ár og Broddaneshreppur með
58 ár.
Athyglisvert er að skoða
aldursdreifingu íbúanna nánar.
Stærsta hlutfall íbúa undir þrítugu er í Ísafjarðarbæ, eða

Setja má nær öll sveitarfélög
á Vestfjörðum á úreldingarlista ef tekið er mið af kenningum tveggja bandarískra
landfræðinga sem settar voru
fram í lok níunda áratugarins.
Kenningarnar miðuðust að því
að meta hvort tiltekin sveitarfélög ættu sér framtíð eða
hvort þau væru í raun dauðvona. Ef kenningarnar eru
heimfærðar upp á Vestfirði má
færa rök fyrir því að átta af
ellefu sveitarfélögum á Vestfjörðum eigi sér enga framtíð.
Það eru Bolungarvík, Reykhólahreppur, Vesturbyggð,
Súðavíkurhreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur,
Bæjarhreppur og Broddaneshreppur. Einungis Ísafjarðarbær, Tálknafjarðarhreppur og
Hólmavíkurhreppur geta horft
til framtíðar með nokkurri
bjartsýni.
Kenningar landfræðinganna
fólust í því að setja fram sex
viðmiðunarmörk sem væru
vísbending um það að sveitarfélag væri dauðvona. Ef sveitarfélagið uppfyllti tvö eða
fleiri skilyrði gat það talist á
góðri leið með að fara í eyði.
Viðmiðunarmörkin eru eftirfarandi eftir að hafa verið
heimfærð upp á íslenskar aðstæður:
1. Íbúar eru helmingi færri
nú en 1980.
2. Íbúum hefur fækkað um
tíu prósent eða meira á síðasta
áratug.
3. Miðgildi aldursskiptingar
er 35 ár eða hærra.
4. Skráð atvinnuleysi er einu
prósenti yfir meðaltali atvinnuleysis á landsbyggðinni.
5. Laun eru tíu prósentum
undir landsmeðaltali.
6. Endurnýjun íbúðarhúsnæðis er í samræmi við landsmeðaltal.
Veruleg fólksfækkun hefur
átt sér stað á Vestfjörðum á
undanförnum 24 árum. Alls
hefur íbúum Vestfjarða fækkað um fjórðung þrátt fyrir að
íbúum landsins hafi fjölgað
um rúm tuttugu prósent að
meðaltali. Raunfækkun íbúa
á Vestfjörðum er því tæplega
fjörutíu prósent, ef reiknað er
út frá meðaltalsfjölgun íbúa á
landsvísu. Ef íbúum Vestfjarða hefði fjölgað í samræmi
við fjölgun á landsvísu undanfarinn aldarfjórðung ættu
þeir að vera sextíu prósentum
fleiri en þeir eru nú, eða vel
rúmlega helmingi fleiri.
Mest er fækkunin í Árneshreppi, þar sem einungis þrír
af hverjum tíu íbúum sem
bjuggu þar 1980 eru þar enn.
Íbúum í Vesturbyggð, Súðavíkurhreppi, Kaldrananes-
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rúmlega 50 prósent. Til samanburðar eru Íslendingar undir
þrítugu 44 prósent allra landsmanna. Broddaneshreppur
hefur langminnsta hlutfall íbúa
undir þrítugu á öllum Vestfjörðum, eða einungis tíu af
hundraði. Þá er aðeins þriðjungur íbúa undir þrítugu í
Vesturbyggð, Árneshreppi og
Bæjarhreppi.
Meðalaldur mannvirkja segir til um hvort mikið sé reist af
nýbyggingum. Meðalaldur
bygginga á Vestfjörðum er sá
hæsti á landinu og var 28 ár og
11 mánuðir 1994 en er 35 ár
og 7 mánuðir árið 2002. Það
þýðir að á Vestfjörðum hækkaði meðalaldur mannvirkjanna
um tæpa tíu mánuði á ári. Til
samanburðar hækkaði aldur
bygginga á höfuðborgarsvæðinu, þar sem öldrun bygginga
er minnst, aðeins um tæpa
fjóra mánuði á ári (ef engar
byggingarframkvæmdir eiga
sér stað og engin mannvirki
eru lögð af eldast byggingar
um eitt ár á hverju ári).
Í flestum landshlutum hefur
öldrunin gengið í sveiflum en
þróunin þó verið í þá átt að
hægt hefur á öldruninni. Á
Vestfjörðum hefur öldrunin
hins vegar farið vaxandi. Ekki
var hægt að fá uppgefið tölur
um endurnýjun íbúða í hverju
sveitarfélagi fyrir sig á Vestfjörðum en því er haldið fram
að öldrunartölur og þróun fermetraverðs skýri hvort um
endurnýjun er að ræða eða
ekki. Hækkun fermetraverðs
frá því 1990 er langminnst á
Vestfjörðum. Fermetraverð
íbúðarhúsnæðis hefur hækkað
um tæp 18 prósent á Vestfjörðum samanborið við 140 prósenta hækkun á Vesturlandi,
þar sem hækkunin er mest.
Samkvæmt tölulegum upplýsingum um öldrun og þróun
fermetraverðs hefur nær engin
endurnýjun íbúðarhúsnæðis
orðið á Vestfjörðum undanfarinn áratug, þó svo að nokkuð sé um nýbyggingar í Ísafjarðarbæ.
Ásgeir Jónsson hagfræðingur hefur skrifaði greinar um
kenningar og aðferðafræði
bandarísku landfræðinganna í
Viðskiptablaðið og einnig í
tímaritið Vísbendingu fyrir
nokkrum árum. Þar veltir hann
fyrir sér kenningum Popper
hjónanna í tengslum við
byggðarþróun á Íslandi (þó án
þess að kafa í tölfræðina eins
og hér er gert) og spyr hvort
það sé ekki mannúðlegra að
hjálpa fólki við að flytja burt á
sómasamlegum kjörum en að
reyna með öllum ráðum að
halda því kyrru við bág kjör?

„Það er kaldranaleg staðreynd að á mörgum stöðum
úti á landi hefur fólk fjarað
uppi með verðlausar húseignir
og litla sem enga fjármuni eftir
margra ára starf,“ skrifar Ás-

12.4.2017, 10:48

geir og heldur því jafnframt
fram að það sé til mikilla bóta
ef umræða um byggðamál sé
hrein og bein. „Það sem skiptir
mestu máli er hagur fólksins
sjálfs. Markmið byggðastefnu

ætti ekki að vera það að telja
hausa heldur að tryggja sómasamlegt lífsviðurværi fyrir þá
sem búa úti á landi.“ Frá þessu
var greint í Fréttablaðinu.
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Bæjarins
besta 20 ára

Bæjarins besta varð 20 ára
á sunnudag. Til að minnast
þessara tímamóta buðu
eigendur H-prents, sem
gefur blaðið út, starfsfólki
fyrirtækisins og öðrum
sem að útgáfu blaðsins
koma til veislu á Hótel Ísafirði á laugardagskvöld, en
fyrr um daginn hafði blaðburðarbörnum verið boðið

í pizzuveislu á Pizza 67. Þá
var fyrir viku gefið út veglegt 64 síðna afmælisrit
sem dreift var ókeypis í öll
hús á útbreiðslusvæði
blaðsins og til áskrifenda
um allt land og allan heim.
Meðfylgjandi myndir voru
teknar í pizzuveislunni og
á Hótel Ísafirði.
– halfdan@bb.is

Blaðamenn Bæjarins besta tóku lagið við misjafnar undirtektir viðstaddra. F.v. Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, Thelma
Hjaltadóttir, Halldór Jónsson og undirleikarinn Jón Hallfreð Engilbertsson.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og eiginkona hans, Guðfinna M. Hreiðarsdóttir voru á meðal gesta
í hófinu.

Ljósmyndarateymi blaðsins fagnaði tímamótunum. F.v. Þorsteinn J. Tómasson, Halldór Sveinbjörnsson og Páll Önundarson.

Dóra Hlín Gísladóttir, sambýliskona Hálfdáns Bjarka Hálfdánssonar, blaðamanns á spjalli við hjónin Jón Hallfreð
Engilbertsson og Helgu Snorradóttur.

Sigurjón J. Sigurðsson, ritstjóri BB á spjalli við Halldór Halldórsson, bæjarstjóra.

Blaðburðarbörn BB mættu til pizzuveislu í hádeginu á laugardag.
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Ekki hvort –
heldur hvenær

Um langlífi þeirra orða menntamálaráðherra, að ekki yrði
tekið við skipunum frá miðaldra mönnum, skal engum getum að
leitt. Hinu hafa trúlega flestir gleymt að þegar sameining sveitarfélaga var hvað mest á dagskrá á árum áður féllu ófáar ámóta
,,gáfulegar“ kveðjur í garð þáverandi félagsmálaráðherra. Ný
hrina sameiningar stendur nú fyrir dyrum. 23. apríl n.k. verður
efnt til kosninga um tillögu félagsmálaráðherra, sem fækkar
sveitarfélögum úr 103 í 39, ef allt gengur eftir.
Bæjarins besta hefur ekki farið dult með þá skoðun að forsenda
viðsnúnings þeirrar byggðaröskunar sem átt hefur sér stað, illu
heilli, sé í aðalatriðum þríþætt: Í fyrsta lagi: Stækkun sveitarfélaga, hvar í felst að áður smáar og burðarlitlar einingar njóti, sem
hlutdeild nýs samfélags, nábýlis öflugs byggðakjarna; án slíkrar
kjölfestu er sameining í flestum tilfellum vita gagnslaus. Í annan
stað: Greiðar og öruggar samgöngur ,,innan bæjar“, sem oftast
spannar stórt landsvæði, sem og milli landshluta. Án þessa
frumþáttar, sem samgöngurnar eru, getum við gleymt því að
landsbyggðin haldi í horfinu, hvað þá að hún eflist. Og í þriðja
falli: Aukin og fjölbreyttari atvinnutækifæri, sem leiða munu til
fólksfjölgunar, sem auðvitað er markmiðið, sem að er keppt. Í
stöðugt samþjappaðra samfélagi tækninýjunga á landsbyggðin
ekki síðri möguleika en þéttbýlið á nýjum atvinnugreinum, ef
rétt er á málum haldið og vilji er fyrir hendi.
Í hugum margra er spurningin um sameiningu Bolungarvíkurkaupstaðar, Ísafjarðarbæjar og Súðavíkurhrepps, ekki hvort heldur hvenær? Trúlega raunsætt mat. Möndullinn sem sameining þessara sveitarfélaga snýst um, öðru fremur, eru samgöngur.
Meðan lífæðarnar milli þessara byggðarlaga liggja um jafn
hættuleg svæði og fjallshlíðarnar sem skilja þau að er vart við
því að búast að gengið verði til einnar sængur. Fram hjá þessu
verður ekki horft.
,,Sjálfsmynd samfélags byggist ekki síst á þeirri mynd sem
birtist í fjölmiðlum og getur þannig haft afgerandi áhrif á líðan
og sjálfstraust íbúanna“ sagði Sigríður Ragnarsdóttir, skólastjóri
Tónlistarskóla Ísafjarðar í afmælisblaði BB. Þrástagl um hættusvæði í hálfu og heilu bæjarfélögunum og fólksfækkun á Vestfjörðum hefur fram til þessa átt greiðari aðgang í sviðsljós fjölmiðla, en það fjölbreytta mannlíf sem hér þrífst. Svo virðist þó
sem nú sé farið að sjást til sólar á sumum bæjum í þessum efnum.
Hvað sem frekari sameiningu sveitarfélaga líður geta Vestfirðingar borið höfuðið hátt. Þeir hafa áður staðið af sér boðaföll.
– s.h.

orðrétt af netinu

Þórólfur leit á sig sem
„stjóranda“ í okkar hópi

Um leið og ég þakka Þórólfi Árnasyni samstarfið í borgarstjórn tel ég að hann hafi aldrei náð þeim takti sem dugar til að
eiga farsælt samstarf við pólitíska andstæðinga. Það mátti
raunar oft ráða það af orðum hans á borgarstjórnarfundum að
honum þótti lítið til þess koma þegar brugðið var pólitískum
sverðum í umræðum þar. Stökk hann þá gjarnan upp á nef sér
og vildi setja ofan í við okkur, lét ég oftar en einu sinni orð falla
um það í umræðum, að ég þyrfti ekki siðaprédikanir frá borgarstjóra til að átta mig á því hvernig ég „mætti“ haga orðum
mínum.
Þórólfur leit á sig sem „stjórnanda“ í okkar hópi, hann kynni
„fagið“ stjórnun, væri því „fagmaður“ en við eitthvað allt annað eins og forverar hans úr röðum sjálfstæðismanna á borgarstjórastóli.
bjorn.is – Björn Bjarnason

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: Halldór Jónsson, sími 892 2132
hj@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. 250 eintakið með vsk.
Áskriftarverð er kr. 215 eintakið. Veittur er afsláttur til elli- og
örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti.
ISSN 1670 - 021X
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Faktorshúsið í Hæstakaupstað á Ísafirði

Hrafnhildur hefur rekstur
Hrafnhildur Hafberg, íslenskukennari við Menntaskólann á Ísafirði, mun innan
fárra daga hefja rekstur í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað á
Ísafirði. Fyrsta verk Hrafnhildar verður að bjóða upp á
fræðslu og mat á föstudagskvöld.
„Hallgerður Gísladóttir
þjóðfræðingur talar um íslenskar matarhefðir á aðventu.

Hrafnhildur Hafberg.

Það sem hún talar um í erindi
sínu verður síðan á boðstólum
á hlaðborði um kvöldið“, segir
Hrafnhildur. Aðspurð um það
hvort breytinga sé að vænta
frá þeim rekstri sem áður var í
húsinu, segist Hrafnhildur hafa
í hyggju að leggja meiri
áherslu á fjölbreyttan mat og
létta rétti.
Óljóst er hver opnunartími
hússins verður. „Í desember

ætla ég að hafa opið einhverjar
helgar, en opnunartíminn í vetur mun annars ráðast bæði af
eftirspurn og því hversu mikinn tíma ég hef, en ég er náttúrlega í fullu starfi sem kennari. Í sumar verður svo opið á
hverjum degi, og vonandi
verður fullt út úr dyrum“, segir
Hrafnhildur Hafberg, íslenskukennari og veitingamaður.
– halfdan@bb.is

Foreldrafélag
GÍ endurreist

Um 30 foreldrar mættu
þegar foreldrafélag
Grunnskólans á Ísafirði
var endurreist á fundi í
Stjórnsýsluhúsinu í síðustu
viku. Kjaradeila kennara
var efst á baugi á fundinum. Skúli Ólafsson forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar ávarpaði fundinn
og sagðist meðal annars
undrast lítinn þrýsting frá
foreldrum. Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar var viðstaddur sem foreldri og gat
hann upplýst fundargesti
um hlið sveitarstjórnarmanna í deilunni.

Óska eftir
niðurfellingu

Bolvíkingar hafa
endurheimt kvótann

Bolvíkingar eru komnir
langleiðina með að endurheimta kvótastöðu sína eftir
að um 82% af aflaheimildum
bæjarins hurfu á braut í miklum þrengingum á síðasta
áratug að því er fram kemur í
nýjustu Fiskifréttum.
Árið 1991 nam kvóti bæjarins um 2,2% af heildarkvóta

landsmanna, lægst fór þetta
hlutfall niður í 0,4% haustið
2000 en það er nú komið í
1,8% miðað við október síðastliðinn. Eftir gjaldþrot og
samruna fyrirtækja féll kvótastaða skipa í Bolungarvík úr
9.600 þorskígildistonnum í
upphafi árs 1991 niður í 1.700
þorskígildistonn haustið 2000.

Nú eru hins vegar um 6.200
þorskígildistonn skráð í Bolungarvík miða við stöðuna í
október eftir mikla uppbyggingu að undanförnu. Þá má
geta þess að þorskkvóti Bolvíkinga fór lægst niður í tæp
900 tonn haustið 2000 en hann
er nú kominn í um 3.500 tonn.
– hj@bb.is

Verktakafyrirtækið Ásel
ehf. hefur óskað eftir því
að gatnagerðargjöld fyrirtækisins, að fjárhæð rúmar
1,6 milljónir króna, vegna
nýbyggingar að Sindragötu
27 á Ísafirði falli niður.
Ástæðan beiðninnar er sú
að fyrirtækið telur að við
afhendingu lóðarinnar hafi
hún ekki verið í byggingarhæfu ástandi þar sem
hún hafi verið mun lægri
en skipulag gerði ráð fyrir.
Kom þetta fram í bréfi
fyrirtækisins sem lagt var
fram á fundi bæjarráðs
sem óskaði eftir greinargerð frá tæknideild Ísafjarðarbæjar um erindið.

Yfirlýsing vegna yfirlýsingar vegna Stakks
Í Bæjarins besta í síðustu
viku birtist „Yfirlýsing vegna
Stakks“ frá Magnúsi Reyni
Guðmundssyni, bæjarfulltrúa
í Ísafjarðarbæ. Þar segir Magnús meðal annars:
„Í afmælisblaði BB [...] eru
fjórir menn nefndir til sögunnar sem hugsanlegir höfundar
hins nafnlausa pistils Stakks.
[...] Að gefnu tilefni vil ég

undirritaður koma því á framfæri, að ég hef aldrei skrifað
undir þessu dulnefni. [...] Því
skora ég á þá félaga Hlyn Þór
Magnússon og Ólaf Kristjánsson að gefa viðlíka yfirlýsingu,
þannig að eftir standi sá sem
líklegastur er til þess að vera
höfundur umrædds pistils.“
Vegna tilmæla Magnúsar
Reynis og að höfðu samráði

12.4.2017, 10:48

okkar í milli, hvort sem það
telst vera lögmætt eða ekki,
þá er okkur bæði ljúft og skylt
að gefa sameiginlega yfirlýsingu vegna þessa máls. Efnislega er hún hins vegar ekki í
þeim dúr sem Magnús vonast
eftir, að því er virðist. Yfirlýsing okkar er svohljóðandi:
„Þó ekki væri nema til að
viðhalda óvissunni í þessu

máli, þá neitum hvorki né játum að annar hvor okkar eða
báðir hafi alltaf, oft, öðru
hverju, stöku sinnum eða einhverju sinni ritað pistla eða
pistil í Bæjarins besta undir
dulnefninu Stakkur eða öðru
eða öðrum dulnefnum.“
Virðingarfyllst.
Hlynur Þór Magnússon.
Ólafur Kristjánsson.
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– stétt sem allir hafa skoðun á
Landsmenn fylgdust grannt með kjaradeilu grunnskólakennara frá því
að verkfall skall á mánudaginn 20. september. Seint og um síðir, að
mörgum fannst, var höggvið á hnútinn. Ríkisstjórnin lagði fram lagafrumvarp um stöðvun verkfallsins og stjórnarandstaðan stóð ekki gegn
framgangi þess. Í framhaldi af því hófst kennsla í grunnskólum landsins
á nýjan leik mánudaginn 15. nóvember. Deilendum var veitt ákveðið
svigrúm til að leysa málið en náist ekki samkomulag fyrir tilsettan tíma
skal deilan lögð fyrir gerðardóm. Þegar kennsla hófst að nýju höfðu
kennarar og nemendur verið frá vinnu sinni í skólunum um átta vikna
skeið, fyrir utan skólastarf í nokkra daga meðan beðið var niðurstöðu úr
atkvæðagreiðslu um miðlunartillögu sáttasemjara, og kennarar enn
óvissir um framtíðina. Bæjarins besta fékk Guðbjörgu Höllu Magnadóttur, formann Kennarasambands Vestfjarða, til að ræða verkfallið,
lagasetninguna og starf kennara á þessum óvissutímum.

„Kennarastéttin er sú stétt
sem allir hafa skoðun á. Allir
hafa gengið í skóla og flestir
eiga ýmist börn í skóla, börn á
leiðinni í skóla eða börn sem
eru búin í skóla. Fólk fylgist
mjög vel með hvað er að gerast
og vill fá að vita hvað er í
gangi. Í þessari kjaradeilu
vissu kennarar oft ekki sjálfir
hvað var í gangi. Við vitum
ekkert hvað er að gerast í Karphúsinu þegar samningar standa
yfir. Í aðdraganda verkfallsins
voru kennarar oft spurðir á
förnum vegi hvort af verkfalli
yrði. Þeir urðu þá að svara því
til að þeir vissu ekkert meira
en aðrir. Eftir að kosið var um
miðlunartillöguna þurftu
kennarar að bíða frétta í fjölmiðlum rétt eins og foreldrar.
Það var okkur mjög mikilsvert að hafa tækifæri til að
hittast og bera saman bækur
okkar. Aðstaðan sem við kennarar hér fyrir vestan höfðum í
húsi Verkalýðsfélags Vestfirðinga á Ísafirði var okkur ómetanleg, rétt eins og allur sá
stuðningur sem okkur hefur
verið sýndur, bæði í orði og
verki.
Margir kjarasamningar
fjalla um lágmarkslaun. Okkar
samningur gerir það líka en
hann fjallar einnig um hámarkslaun. Það borgar enginn
yfir taxta og það er meira að
segja bannað að borga yfir
taxta. Launanefnd sveitarfélaganna hefur hótað þeim
sveitarfélögum sem vilja gera
betur við sína kennara, að ef
þau geri það, þá verði þau ekki
lengur í samstarfi við launanefndina. Þá eru þeir bara farnir út úr samstarfinu. Þó að
sveitarfélögin vildu gera betur
við sína kennara, þá geta þau
það ekki.“
– Nú hefur heyrst að kennarar hafi viljað að sett væru
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lög á verkfallið svo að þeir
ynnu móralskan sigur. Er eitthvað til í því?
„Umræðan var þannig, að
ef við segðum nei við miðlunartillögunni, þá væri ekki ólíklegt að sett yrðu lög. Margir
kennarar sögðu að það væri
skárra að segja nei og eiga á
hættu að sett yrðu lög á okkur
heldur en að við segðum já
við einhverju sem við værum
ekki sátt við. Þá værum við
búin að koma okkur í þá aðstöðu að geta ekki sagt neitt
við því seinna meir.
Kennarar voru í raun ekki
aðeins að greiða atkvæði um
miðlunartillöguna heldur líka
hvort þeir væru tilbúnir í
áframhaldandi verkfall. En
miðlunartillagan var það slæm
að fólk sá sér engan ávinning í
því að samþykkja hana. Maður
er ekki annað hvort dauður
eða steindauður. Maður er bara
annað hvort dauður eða ekki.
Því var alveg eins gott að halda
áfram og reyna að fá eitthvað
almennilegt út úr þessu. Ástæðan fyrir því að kennarar sögðu
nei við miðlunartillögunni var
sú, að ekki var hægt að sætta
sig við hana. Enda sýndu úrslitin virkilegan stuðning við
samninganefndina og einhug
hjá kennurum um að nú væri
komið nóg. Nú er kominn tími
til að kjör okkar verði leiðrétt.
Langlundargeðið hjá okkur er
á þrotum.“
– Nú virtist þegar í byrjun
eins og þið væruð að búa ykkur
undir langt verkfall. Bjuggust
þið alltaf við harðri baráttu?
„Ekki ég. Ég bjóst ekki einu
sinni við verkfalli. Ég trúði
því alveg fram á sunnudagskvöldið áður en verkfallið
hófst að það yrði samið. Það
voru gífurleg vonbrigði að
kvöldi 19. september að það
skyldi ekki ganga saman. Sér-

– rætt við Guðbjörgu Höllu Magnadóttur,
formann Kennarasambands Vestfjarða

staklega eftir að kennarar buðu
skammtímasamning til eins
árs til þess að komist yrði hjá
verkfalli. Það var bara enginn
vilji fyrir því hjá samninganefnd sveitarfélaganna. Persónulega fannst mér á þeim
tíma að mórallinn rétt fyrir
verkfall væri sá, að ekki væri
vilji til samninga. Og svo ég
tali nú bara fyrir mig, þá finnst
mér það vera ósvífni í launanefndinni að þeir hafa verið
að bjóða það sama síðan í vor
og það hefur ekkert breyst.
Miðlunartillagan var mjög
nálægt því sem þeir hafa verið
að bjóða. Í hvert skipti sem
þeir koma með eitthvað nýtt,
þá er bara búið að hræra í
skálinni. Taka eina prósentu
þarna og setja hana hingað í
staðinn en ekki nein almennileg launahækkun eða meiri
fjármunir eða neitt. Þetta er
alltaf sami grauturinn í sömu
skálinni.“

Kröfur kennara
ljósar frá upphafi
– Til að bæta olíu á eldinn
var verkfalli frestað um stundarsakir en hófst svo að nýju
eftir að kennarar felldu miðlunartillöguna.
„Nemendur komu inn í skólana í eina viku og þurftu svo
að fara aftur út, sem var alveg
ömurleg aðstaða. En ég er alls
ekki sammála þessum yfirlýsingum um að kennarar hafi
ætlað að senda börnin heim.
Við vorum ekkert frekar að
senda börnin heim heldur en
sveitarfélögin. Okkar kröfur
hafa verið ljósar frá upphafi
og þeir hafa ekkert gert til að
koma til móts við þær. Fljótlega voru kennarar búnir að
lækka kröfur sínar. Samningar
fara venjulega fram með þessum hætti: Við lækkum okkar

kröfur og þeir koma með tilboð
á móti. En það gerðist aldrei,
alltaf var það sama í boði hjá
þeim.“
– Súðavíkurhreppur mætti
mikilli andstöðu verkfallsstjórnar kennara þegar bjóða
átti börnum frjálsa viðveru í
Súðavíkurskóla.
„Það versta í Súðavík var
að þeir ætluðu að ráða starfsmann til að ganga í starf kennara. Það gæti ekki verið meira
verkfallsbrot og mundi nú
heyrast hljóð í öðrum stéttum
líka ef það yrði gert í þeirra
kjaradeilu.“
– Eins var mikið talað um
það í upphafi verkfalls að fyrirtæki ætluðu að bjóða daggæslu
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fyrir börn starfsmanna sinna.
Það hefur þó ekki komið upp
á Vestfjörðum.
„Það hefur ekkert komið
upp og við erum þakklát fyrir
það. Mér finnst eins og fólki
hér finnist þetta vera sanngjarnar kröfur hjá okkur. Langlundargeð foreldra hefur verið
gífurlegt í þessari deilu. Ekkert
fór að heyrast í þeim fyrr en
eftir fimm vikur í verkfalli.
Það sýnir að fólk veigrar sér
við að trufla deiluna og vill
leyfa deiluaðilum að leysa
málin. Ég lít á það sem stuðning og auðvitað vilja foreldrar
að þeim sem sjá um börnin
þeirra stóran part úr degi sé
borgað vel fyrir. Það er allra

hagur að gott starf sé unnið í
skólanum. Starfsmenn sem
ekki þurfa að drífa sig að komast í aukavinnuna til að geta
lifað lífinu með eðlilegum
hætti eru auðvitað miklu
ánægðari. Ánægt starfsfólk
sem þarf ekki að vera með
sífelldar áhyggjur af næstu
mánaðamótum skilar betri
vinnu.“

Hlutverkið er að
mennta börnin
– Hver telur þú áhrif verkfallsins á börnin hafa verið?
„Of snemmt er að segja til
um það. Það mun koma í ljós á
næstu vikum. Ég tel þau þó
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ekki bera neinn langtímaskaða
af þó að auðvitað hafi þau verið
orðin hundleið. Ég sá það á
mínum eigin börnum að
ástandið var ekki gott. Börnin
þurfa mikla örvun. Það er mikill þroski í gangi hjá þeim og
því þarf að virkja orku þeirra.
Ég veit eiginlega ekki hvernig
þeir foreldrar fóru að sem eiga
börn í yngstu bekkjunum,
höfðu engin eldri systkini til
að passa þau og engan afa eða
ömmu á svæðinu.
Svo er auðvitað sú hlið á
málinu, að skólinn er ekki daggæsla heldur menntastofnun.
Hlutverk okkar er að mennta
börnin, kenna þeim að lesa og
skrifa og vinna úr upplýsingum. Yngsti sonur minn í skólanum byrjaði í haust í fyrsta
bekk. Hann hefur verið fjórar
vikur í skóla og sjö í verkfalli.
En börnin sem nú eru í grunnskóla og lentu í verkfallinu
verða ekki heimskari fyrir vikið. Sex ára gömul börn sem
missa svona mikið úr fyrsta
árinu sínu munu ekki koma
verr út úr samræmdu prófunum eftir tíu ár. Þau forheimskast ekkert af þessu. Kannski
læra þau margt af því líka,
eins og til dæmis að hafa ofan
af fyrir sér sjálf.“
– Með því að mótmæla því
að haldið væri uppi daggæslu
í verkfallinu, voru kennarar
ekki að gefa í skyn að þeir
væru ofmetnar barnapíur?
„Nei, það mál snerist að
mestu um nýtingu á skólahúsnæðinu. Kennslustofurnar eru
okkar vinnusvæði. Við fórum
þaðan út með það að í huga að
koma aftur í skólann næsta
vinnudag og því lágu þar alls
konar gögn frammi. Okkur
fannst það ekki verjandi að
fólk væri að fara í okkar gögn.
Margt sem er inni í skólastofu
er trúnaðarmál og við þurfum
að bera virðingu fyrir nemendum okkar. Eins þarf fólk að
bera virðingu fyrir starfi barna
sinna og má ekki finnast það
sjálfsagt mál að fara inn á
vinnusvæði þeirra og sækja
það sem þarf. Og að hafa eftirlitslaus börn í skóla er náttúrlega út í hött. Mér fannst það
nú sniðugt þegar gerð var frétt
úr því að stelpur í Garðabæ
væru að reyna að komast inn í
skólann til þess að læra. Þær
voru svo miklir píslarvottar
þegar þær máttu það ekki og
sögðust þá þurfa að finna sér
kjallarakompu einhvers staðar.
Þegar ég var í skóla og við
vinkonurnar ætluðum að læra
saman, þá vorum við bara við
borðstofuborðið eða eldhúsborðið heima hjá einhverri
okkar. Á flestum heimilum er
til eldhúsborð. Í kringum þetta
var smíðuð einhver dramatík.
Varðandi málið með að opna
skólana fyrir krakkana er
spurningin þessi: Hver átti að
sinna þeim? Þegar börn hafa
frjálsa viðveru í skólanum, til
dæmis þegar þau eru í eyðu
milli kennslustunda, þá eru
alltaf kennarar á ferðinni eða í
næstu stofu. Það er náttúrlega
ekki hægt að opna bara skólann fyrir fjölda af börnum sem
enginn á að sinna.
Í Reykjavík kom það fyrir
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Jóna Valgerður Kristjánsdóttir skrifar

Loksins – loksins,
jákvæð umfjöllun

að verkfallstjórnin kom að
íþróttahúsum þar sem var fullt
af sex til sjö ára gömlum börnum í umsjón unglinga. Ég er
ekki að segja að unglingar séu
ekki fullfærir um að líta eftir 6
og 7 ára gömlum börnum, en
þá er nóg að þau séu tvö til
þrjú. Ekki tíu á haus og jafnvel
enginn fullorðinn til umsjónar
á staðnum. Á einn staðinn var
búið að koma þrisvar og aldrei
var neinn fullorðinn á svæðinu. Þá kemur upp spurningin
hver beri ábyrgðina á þessum
börnum. Allt eru þetta börn
undir lögaldri og hver væri
ábyrgur ef eitthvað kæmi upp
á?“

Öll spjót beindust
að ríkisstjórninni
– Svo kom að því að samþykkt voru lög um að verkfallið yrði afnumið og kjaradeilan sett í gerðardóm ef
samningar nást ekki fyrir
ákveðinn tíma. Hvað finnst
kennurum um það?
„Ríkisstjórnin hefði mátt
grípa í taumana fyrr og með
öðrum hætti. Stjórnvöld hefðu
mátt gera það strax eftir tvær
vikur í stað þess að bíða svona
lengi. Kennarar buðu launanefnd sveitarfélaganna á sínum tíma að málið yrði sett í
gerðardóm. Hún vildi það
ekki. Á þeim tímapunkti þegar
miðlunartillagan hafði verið
felld fundust mér öll spjót
beinast að ríkisstjórninni.
Auðvitað vill enginn láta setja
lög á sína kjaradeilu. Þarna
var hins vegar við því að búast
að eitthvert útspil kæmi frá
ríkisstjórninni til að höggva á
hnútinn, því að málin voru
gjörsamlega í hnút. Þó fannst
mér leitt að heyra forsætisráðherrann okkar segja í fréttum,
að kennarar ættu að samþykkja
miðlunartillögu ríkissáttasemjara. Hann hefur greinilega ekki verið búinn að kynna
sér málin nógu vel. Þessi miðlunartillaga, sem eins og nafnið
gefur til kynna ætti að vera
einhvers staðar mitt á milli,
var það alls ekki. Hún var
miklu nær því sem sveitarfélögin voru með í gangi heldur
en kennarar, þrátt fyrir að þeir
væru búnir að minnka kröfur
sínar. En sveitarfélögin segja
alltaf að þau eigi ekki peninga.
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Ef ég hef ekki efni á að reka
bílinn minn, þá sel ég hann. Ef
sveitarfélögin geta ekki borgað
okkur mannsæmandi laun fyrir
okkar vinnu, þá ráða þau ekki
við þetta verkefni. Auðvitað
hefur margt gott gerst síðan
sveitarfélögin tóku við skólunum og þá sérstaklega vegna
þess að nálægðin er meiri. Á
móti kemur að sveitarfélögin
hafa mjög fáa tekjustofna og
þiggja þá frá ríkinu. Það eru
einhver sveitarfélög sem fullnýta ekki útsvar sitt en svo er
alls ekki alls staðar. Við vitum
að rekstur Ísafjarðarbæjar er
ekkert í blóma þó að hann rúlli.
Þetta er bara sama regla og að
reka heimili. Ef þú hefur ekki
nóg fyrir útgjöldum, þá verðurðu að auka tekjurnar. Sveitarfélögin hafa ekki mikla
möguleika til þess því að það
er ríkið sem skammtar tekjurnar. Svo setja stjórnvöld lög
og reglugerðir sem bæjarfélögin þurfa að bera kostnaðinn
af og ekkert kemur á móti.“

Bara að bíða og sjá
– Kennsla er hafin að nýju.
Hvert er svo framhaldið?
„Hörkupúl, bæði hjá nemendum og kennurum, við að
vinna upp glataðan tíma. Svo
er bara að bíða og sjá hvað
verður. Að minnsta kosti getum við verið í vinnunni okkar
á meðan við bíðum. Nú, ef
niðurstaðan verður sú að kjörin
verða ömurleg og bara sami
grauturinn og hefur verið í boði
allan tímann, þá held ég að
við eigum eftir að sjá marga
reynda kennara fara úr skólakerfinu. Það er hlutur sem enginn vill sjá gerast. Í kennarastarfinu ertu stöðugt að safna í
reynslubankann og lærir meira
með hverju árinu. Við erum í
stöðugri endurmenntun. Enginn vill að kennarar með margra ára reynslu yfirgefi skólann.“
Fróðlegt verður að fylgjast
með framvindunni á næstu
vikum enda er þetta mál sem
snertir alla landsmenn. Á meðan unnið er að lausn deilunnar
er ærið verk fyrir höndum
innan skólanna hjá kennurum
og nemendum við að vinna
upp þann tíma sem hefur farið
forgörðum vegna harðrar
kjaradeilu. – thelma@bb.is

Það var ánægjulegt að lesa
grein um norðanverða Vestfirði í Morgunblaðinu 9. nóvember s.l. Björn Jóhann
Björnsson skrifar af víðsýni
og næmleik um þessi sveitarfélög, sem undanfarin ár hafa
mátt búa við ýmsa erfiðleika
í atvinnulífinu, sem aftur hefur leitt af sér fækkun íbúa. Á
myndunum sem fylgja gefur
á að líta m.a þrjá unga athafnamenn í sjávarútvegi
sem hver á sínu sviði eru
bjartsýnir á framtíðina þó
þeir viðurkenni að ekki geti
allir unnið í fiski. Þá er einnig
viðtal við unga bændur sem
hafa tekið tæknina í sína
þjónustu með nýbyggðu fjósi
og hyggjast stækka bú sitt
þannig að framleiðslan geti
tvöfaldast frá því sem nú er.
Á norðanverðum Vestfjörðum eru þrjú sveitarfélög
og starfandi í þeim eru tveir
bæjarstjórar og einn sveitarstjóri. Í greininni er viðtal
við þá þar sem kemur í ljós
að þeir eiga allir rætur eða
ættir að rekja til Vestfjarða.
Þetta eru ungir og áhugasamir menn, sem vilja sjá
sín sveitarfélög vaxa og
dafna og þeir ættu allir að
hafa burði til þess að koma
hugmyndum sínum í framkvæmd í samstarfi við sínar
sveitarstjórnir og íbúana. Það
er mikið um ungt og áhugasamt fók á Vestfjörðum, sem
hefur lagt krafta sína og
metnað í það að starfa þar og
búa. Það fólk vill sjá framfarir og leggur sitt af mörkum
til þess að svo megi verða.
Það væri hægt að nefna ótal
dæmi um frumkvöðla sem

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir.

eru að gera góða hluti og ekki
bara á norðanverðum Vestfjörðum og þess vegna hægt
að skrifa um það margar greinar.
Sjávarútvegurinn er stóriðja
Vestfjarða, en þar fækkar
störfum ekki síst vegna tæknivæðingar. Það sem þarf að
koma í staðinn er rannsóknir
og þróunarvinna tengdar sjávarútvegi. Til þess hafa Vestfirðingar bæði menntað fólk
og prýðilega aðstöðu. Það væri
óskandi að við færum nú að
sjá að farið væri að vinna eftir
Byggðaáætlun Vestfjarða af
fullum krafti, ekki bara af
heimamönnum heldur einnig
af viðkomandi stjórnvöldum.
Því miður virðist það ganga
ótrúlega seint að fá skilning
ráðamanna. Á meðan er barist
við það af hálfu sveitarstjórna
og Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða að leggja vinnu og
fjármagn til nýrrar atvinnusköpunar. En oft fer mikið af
kröftunum í varnarbaráttu við
að halda í þau opinberu störf
sem fyrir eru.
Umræðan fyrir vestan núna

um háskóla og þekkingarsetur er það sem horft er til
og heimamenn hafa lagt
mikla vinnu í að útfæra. Ísafjörður hefur á seinni árum
verið að breytast úr útgerðarbæ í menningar- og þjónustubæ. Það væri hægt að
bæta 1000 manns við íbúatöluna þar án þess að auka
þyrfti þjónustu sveitarfélagsins að neinu ráði. Þar er öll
sú þjónusta sem nútímafjölskyldan gerir kröfu um að sé
til staðar nálægt heimili
hennar. Bolungarvík og
Súðavík hafa einig byggt
sína þjónustu þannig að hægt
er að fjölga þar íbúum. Það
stendur ekki á fólki að flytja
út á land. Margt ungt menntafólk vill búa úti á landi ef
það fær atvinu við hæfi. Þess
vegna er það nauðsynlegt að
nú verði gert verulegt átak í
að fjölga störfum á norðanverðum Vestfjörðum með
tilkomu háskóla og þekkingarseturs, þar sem stundaðar
væru rannsóknir af ýmsu
tagi. Ásókn Vestfirðinga í
háskólanám, þar sem gífurleg aukning hefur orðið í fjarnámi sýnir að þetta er raunhæfur kostur.
Alþingi hefur samþykkt að
Ísafjörður skuli vera byggðakjarni á Vestfjörðum. Við
viljum sjá unnið að því af
hálfu stjórnvalda með meiri
krafti en verið hefur. En á
Vestfjörðum er ekki setið
með hendur í skauti. Þar er
verið að vinna heimavinnuna.
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir. Höfundur situr í stjórn
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.

Veturnætur á Ísafirði

Fjölbreytt lista- og menningarhátíð, undir yfirskriftinni Veturnætur hófst á Ísafirði í gær og stendur til
sunnudags. „Veturnætur eru
til þess ætlaðar að næra sálina og safna andlegum vetrarforða í skammdeginu um
leið og við setjum okkur í
stellingar fyrir þá skemmtilegu árstíð sem fer í hönd“,
segir í frétt frá aðstandendum
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hátíðarinar.
Meðal viðburða sem verða
í boði má nefna bingó á Hótel
Ísafirði, konfektgerðarnámskeið í Húsasmiðjunni og
námskeið í kaffigerð í Gamla
apótekinu. Einnig verður tónlist í hávegum höfð og má þar
nefna þjóðlaganámskeið í
Tónlistarskólanum á Ísafirði
auk tónleika í Hömrum og
Megawatt-kvölds á kaffi-

húsinu Langa Manga.
Veturnætur var haldin í
fyrsta sinn 1997. Nú hefur
hátíðin verið endurvakin og
stefnt er að því að gera hana
að árlegum viðburði. Áslaug
Alfreðsdóttir, hótelstjóri á
Ísafirði, var einn helsti talsmaður þess að því að gera
hátíðina að föstum lið í
mannlífinu á svæðinu.
– thelma@bb.is
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Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf.,

Tapið á síðasta ári nam
ríflega helmingi af tekjum
Einkahlutafélagið Fasteignir Ísafjarðarbæjar var rekið
með rúmlega 27,4 milljóna
króna tapi á síðasta ári sem er
rúmlega 59% af tekjum félagsins. Þetta kom fram á aðalfundi félagsins sem haldinn
var fyrir nokkru. Félagið tók
til starfa í júlímánuði á síðasta
ári og nær ársreikningur félagsins því einungis yfir tímabilið frá júlí til ársloka.
Heildartekjur félagsins
námu rúmum 46 milljónum
króna þar af voru húsaleigutekjur rúmar 35,8 milljónir
króna. Rekstur fasteigna félagsins kostaði rúmar 17,2
milljónir króna, laun og launatengd gjöld voru rúmar 4,4
milljónir króna, skrifstofukostnaður var tæpar 1,2 milljónir króna og tap af sölu eigna
var rúmar 4,4 milljónir króna.
Afskriftir voru rúmar 17,4
milljónir króna. Fjármagnskostnaður félagsins var rúmar
28,6 milljónir króna. Tap félagsins nam því eins og áður
sagði rúmum 27,4 milljónum
króna. Í árslok voru í eigu félagsins alls 183 íbúðir. Bókfært verð þeirra var um áramót
rúmir 1,424 milljarðar króna
eða rúmar 7,7 milljónir króna
hver íbúð. Í árslok 2003 skuldaði félagið Íbúðalánasjóði

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði. Þar eru Fasteignir Ísafjarðarbæjar ehf., með aðsetur.
1.348 milljónir króna. Heildar- meðgjöf sveitarfélagsins til ar. Þá kemur fram að enn hvíli
skuldir félagsins á sama tíma húsnæðisnefndar hafi verið innlausnarskylda á 17 íbúðum.
tugir milljóna króna á ári Stjórnarformaður Fasteigna
voru 1.416 milljónir króna.
Í skýrslu félagsins kemur hverju. Þá segir í skýrslunni Ísafjarðarbæjar ehf. er Þorleiffram að rekstur félagslegra að því miður séu ekki þær for- ur Pálsson og framkvæmdahúseigna Ísafjarðarbæjar hafi sendur í augsýn nú að snögg stjóri er Gísli Jón Hjaltason.
– hj@bb.is
verið afar þungur í ára raðir og breyting verði þar á til batnað-

Sprengja sprengd við Hafnarstræti
Mjög öflug sprengja var
sprengd við Hafnarstræti á
Ísafirði um miðja síðustu
viku. Að sögn Önundar
Jónssonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði hafði svokallaðri rörasprengju verið
komið fyrir í ruslafötu á
ljósastaur gegnt Bensínstöðinni á Ísafirði. Svo
öflug var sprengingin að
hún heyrðist um alla eyrina og víðar. Samstundis
bárust margar tilkynningar um sprengjuna frá
íbúum. Rusl sem í fötunni
var dreifðist mjög víða og
endar sprengjunnar hafa
ekki fundist. Fjórir ungir
menn, 16 og 17 ára gamlir,

voru yfirheyrðir hjá lögreglunni á Ísafirði vegna
málsins og tengdust þeir
allir málinu á einn eða
annan hátt. Þegar rannsókn þess verður að fullu
lokið verður það sent lögreglustjóra sem ákveður
framhald málsins. „Þessi
sprenging á sér stað á þeim
tíma sem nokkur umferð
er ennþá í bænum og hún
er sprengd við mestu umferðargötu bæjarins. Það
er einstakt lán að enginn
skuli hafa slasast í sprengingunni og víst er að það er
ekki sprengjuvörgunum að
kenna“, segir Önundur.
– hj@bb.is

Bútur úr rörasprengjunni sem fannst á vettvangi.

Evrópuverkefnið BIRRA (Broadband in Rural and Remote Areas)

Valgarður miðill
á Ísafirði
Valgarður Einarsson miðill verður á Ísafirði
dagana 23. nóvember til 27. nóvember.
Tímapantanir eru hjá Kristínu Elvarsdóttur
í síma 456 4245.
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Ísafjarðarbæ boðin þátttaka
Ísafjarðarbæ hefur verið
boðið taka þátt í Evrópuverkefninu BIRRA (Broadband in
Rural and Remote Areas) sem
snýst um að skilgreina stöðu
sveitarfélaga á sviði upplýsingatækni þegar horft er til
þátta eins og menntunar,
heilsugæslu og vinnumarkað-

ar. Verkefninu sem mun taka
tvö ár er skipt í fimm verkþætti
sem unnir eru í fjórum löndum;
Verkefnisstjórn sem verður í
höndum Finna, greiningu á
stöðu fjarskipta- og upplýsingatækni í byggðum þessara
landa ásamt kostnaði (Finnland), greining á þörfum og
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aðgengi að þjónustu ásamt
kostnaði (Svíþjóð), læra af
reynslu annarra þjóða (Ísland)
og að skilgreina þróunarferli
(Skotland).
Þátttakendur koma frá löndum á svæði Norðurslóðaáætlunar Evrópusambandsins sem
hvetur til samvinnu milli

nyrstu hluta Finnlands, Skotlands, Noregs, Svíþjóðar,
Grænlands, Íslands og Færeyja. Á Íslandi verða valin til
samstarfs 2-3 sveitarfélög eða
svæði til að vinna að verkefninu. Verkefnið var lagt fram
til kynningar á fundi atvinnumálanefndar fyrir stuttu.
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Kvikmyndagerðin nær

gjörsamlega tökum á manni
langan tíma að koma mér upp
þeim búnaði sem ég hef núna
enda eru svona tæki mjög dýr.
Huga þarf að tökubúnaði,
klippibúnaði, ljósabúnaði og
hljóðbúnaði og það er ýmislegt
fleira sem tínist til. Í Reykjavík
er krökkt af kvikmyndagerðarmönnum og þar er mikil samvinna á milli þeirra, þó að það
sé oft stríð líka. Hér eru ekki
margir í þessum bransa. Það
er ekki óalgengt að sami maðurinn sjái um kvikmyndatökuna, klippinguna og hljóðið
og allt sem til þarf þar sem
mikið er um einyrkja í þessum
bransa.“

Jóhannes Jónsson á Ísafirði
er sjálflærður kvikmyndagerðarmaður og það var ástríða
hans á kvikmyndun sem varð
til þess að hann setti á fót
fyrirtækið Digi-film. Hann
hefur unnið meðal annars að
heimildamyndum og þáttum
og þar er skemmst að minnast
aldamótamyndarinnar, stuttmyndar sem Digi-film framleiddi í samvinnu við Kómedíuleikhúsið og frumsýnd var
undir berum himni á Heimastjórnarafmælinu á Ísafirði í
sumar. Þegar fréttir eru sýndar
frá Ísafirði eru allar líkur á að
Jóhannes hafi tekið þær upp
og klippt. Einnig er hann
tæknimaður hjá Svæðisútvarpinu og í fullu starfi hjá
Símanum og lærður símsmiður.
Blaðamaður fékk þúsundþjalasmiðinn til að taka sér
hlé frá annríkinu til að spjalla
um ástríðuna á kvikmyndun
og upphafið að henni.
– Í hverju felst starf þitt?
„Fyrirtækið mitt heitir DigiFilm og ég kvikmynda og vinn
efni fyrir hina og þessa aðila.
Ég er með kvikmyndagerð og
margmiðlunargerð. Geri kynningarefni fyrir fyrirtæki, bæði
þá í kvikmyndun og klippingu
og svo margmiðlun, en þa´með
margmiðlunardiska en ekki
heimasíðugerð eða slíkt. Nú
er ég að vinna við heimildamynd, búinn að taka upp
megnið af henni og er nú að
byrja að klippa og á eftir einhverjar tökur. Hún tengist
MN-hátíðinni sem var í júní
og það er í sjálfu sér ekki mikið
að segja frá núna. Ferlið við
gerð svona myndar er langt.
Einnig er hafin vinna við
undirbúning að annarri heimildamynd, sem ég mun vinna í
samstarfi við Finnboga Hermannsson. Fleiri verkefni eru
í skoðun með ýmsum aðilum.
Síðan er ég þjónustuaðili fyrir
Ríkissjónvarpið þar sem ég sé
um að kvikmynda og klippa
fyrir þá fréttaefni og annað
tilfallandi. Ég sendi því tilbúnar fréttir til þeirra frá Ísafirði.
Einnig er ég tæknimaður hjá
Ríkisútvarpinu.
Í fyrstu hafði ég áhuga á
ljósmyndun en um árið 1995
fór ég að spá í að það vantaði
alltaf fréttamyndir frá Vestfjörðum á Stöð 2. Þá komst ég
að því að það var enginn að
vinna fyrir Stöð 2 á svæðinu.
Ég keypti mér vél, hringdi og
bauð mig fram. Þannig byrjaði
það og hefur undið upp á sig
síðan. Eftir því sem það varð
meira að gera fór ég út í að
bæta við og koma mér upp
öflugri búnaði. Það tók mig
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Ekki hægt að líta
á þetta sem hobbý
– Leitar þú til annarra vegna
verkefna eða koma aðilar til
þín?
„Það er eiginlega á báða
bóga. Algengara er að leitað
sé til mín og það kemur fyrir
að ég fæ hugmyndir sem ég
get ekki unnið einn að. Þá leita
ég til fólks. Við vinnslu fréttanna er ég hins vegar fyrst og
fremst kvikmyndatökumaður
og klippari. Fréttamennirnir
hjá Ríkisútvarpinu á Ísafirði
sjá alfarið um fréttaleitina og
úrvinnslu þeirra. Æskilegt er í
þessari vinnu að það sé fréttamaður sem sinni sínu starfi og
tökumaður sem sinni sínu,
enda hafa þeir báðir í nógu að
snúast. Það flýtir ferlinu að
geta einbeitt sér að sínu hlutverki og útkoman verður einnig betri.“
– Ertu þá fullbúinn til þess
að taka kvikmynd í fullri
lengd?
„Tæknilega séð er ég tilbúinn fyrir það þar sem mikið er
farið að taka þær upp stafrænt
en ekki einungis filmu eins og
áður. Einnig er hægt að leigja
búnað sem vantar ef hann er
ekki til staðar. En við gerð
bíómyndar þarf heilmikið lið,
sérstaka hljóðmenn, ljósamenn og fleiri sem tæki of
langan tíma að telja upp hér.
Við eigum nú reyndar nóg af
færu fólki hér fyrir vestan sem
gæti hlaupið í það. Við vinnslu
heimildamyndarinnar sem
tengist MN-hátíðinni erum við
bara tveir. Elfar Logi Hannesson og ég.“
– Ertu sjálfmenntaður í
kvikmyndagerð?
„Já, ég hef lært þetta sjálfur
með tímanum. Það hefur þó
alltaf verið draumur að fara í
skóla og læra á allt betur. En
það hefur ekki gefist tími til.
Ég er einnig símsmiður í fullu
starfi hjá Landssímanum. Það
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Jóhannes Jónsson á vinnustofu sinni hjá Digi-Film á
Ísafirði.
er í mörg horn að líta.“
– Er þetta þá bara áhugamál?
„Nei alls ekki, það myndi
aldrei ganga. Ég þarf að standa
undir þeim fjárfestingum sem
ég hef farið í. Það er mikill
kostnaður að reka fyrirtækið,
eins og með rekstur almennt.
Ég leigi húsnæði og þarf að
endurnýja tækjabúnaðinn
reglulega og auka við hann.
Þó að þetta sé gríðarlegt
áhugamál hjá mér, þá þýðir
ekki að líta á þetta sem hobbý,
það myndi aldrei ganga upp.
Oft er því fullmikið að gera
því að fjölskyldan þarf sína
athygli og sinn tíma líka. Ég
nýti allan þann tíma sem ég
mögulega get til þess að vera
með fjölskyldunni. Annríkið
bitnar því mest á áhugamálum
mínum, eins og til dæmis skotveiðinni og skotfimi. Það verður svo bara að koma í ljós
hvort sá tími komi þar sem ég
get eingöngu sinnt Digi-Film.
Kvikmyndagerðin nær gjörsamlega tökum á manni. Alveg frá því að ég byrjaði hef
ég verið ánetjaður henni. Ég
var með annað fyrirtæki sem
hét Kerfislagnir þegar ég byrjaði í kvikmyndatökunni en
fékk svo gríðarlegan áhuga á
henni að Kerfislagnir duttu
upp fyrir.“

Svarthvítar myndir
eru uppáhaldið
– Nú varst þú mikið í ljósmyndun, nýtist það þér við
kvikmyndagerðina?

12.4.2017, 10:48
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Smáauglýsingar
Óska eftir að taka á leigu litla
íbúð eða herbergi frá áramótum.
Má gjarnan vera með húsgögnum.
Uppl. í símum 456 3112 eða
863 3812.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
2003, ekinn 23 þús. km., sjálfskiptur, litað gler og álfelgur.
Dráttarkúla. Mjög gott eintak.
Upplýsingar í síma 456 4266
og 898 9994.
Til sölu eru allir árgangar af BB
og Vestfirska fréttablaðinu frá
stofnun til ársins 1996. Uppl. í
síma 566 8299.
Til sölu eru þrjú 31" lítið notuð
nagladekk. Tilboð óskast. Uppl.
í síma 846 0793.
Til sölu er Skidoo MXZ vélsleði
árg. 1998, ekinn 3000 mílur.
Verð kr. 300 þús. Upplýsingar í
síma 846 0793.
Til sölu er 3ja sæta Lazy boy sófi.
Upplýsingar í símum 456 4208
eða 894 4208.
Til sölu er Volvo 460 GLE árg.
1994, ekinn 170 þús. km., sjálfskiptur með 2000 vél. Upplýsingar í síma 893 3609.
Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu
á eyrinni á Ísafirði fyrir tvo reglusama námsmenn. Þarf að vera
laus í janúar. Uppl. gefur Ásthildur í síma 616 1931 eða Marta í
síma 848 2313.
Til sölu er Subaru Legacy, station
árg. 1998, sjálfskiptur. Uppl. í
síma 696 9955 og 868 1213.
Til sölu eru fjögur lítið notuð
31" vetrardekk á 16" álfelgum
undan Land Cruiser 90. Uppl.
gefur María í síma 456 3486.
Nudd! Þar sem ég hef nú selt Sól
& fegurð, hef ég opnað nuddstofu á heimili mínu. Uppl. gefur
Sigga Maja í síma 899 3081.
Spilavist verður haldin í Félagsbæ
á Flateyri sunnudaginn 21. nóv.
kl. 15. Nefndin.
Til sölu er Suzuki Vitara árg. 95,
breyttur á 30". Góð sumar- og
vetrardekk fylgja. Tilboð óskast.
Uppl. í símum 456 4324 eða
846 7479 á kvöldin.
Til sölu er Subaru Legacy árg.
1997. Gott eintak. Sjálfskiptur.
Uppl. í símum 456 4095 eða
660 7445.
Aðventufagnaður Grunnvíkingafélagsins verður haldinn í Sigurðarbúð sunnudaginn 28. nóvember.
Tíu mánaða gamall Bordier Collie
hundur fæst gefins. Uppl. í síma
862 2061 og 897 9519.
Aðalfundur Styrktarsjóðs Tónlistarskóla Ísafjarðar verður haldinn
í dag, miðvikudaginn 17. nóv.
kl. 20 í Tónlistarskólanum.
Miðill: Valgarðr Einarsson miðill
verður á Ísafirði 23.-27. nóv.
Tímapantanir í síma 456 4245.

„Að mörgu leyti get ég nýtt
mér það. Margt er svipað með
þessu tvennu en samt er það
gjörólíkt. Það þarf að huga að
mörgum öðrum og ólíkum
þáttum þegar tekin er kvikmynd en þegar tekin er kyrrmynd. Ég er samt ekki að segja
að ljósmyndun sé auðveld, alls
ekki. Leggja þarf metnað og
vinnu til að skila góðum ljósmyndum rétt eins og kvikmyndum.“
– Nú sást þú um undirbúning
fyrir kvikmyndahátíð á MNhátíðinni. Hefur þú mikinn
áhuga fyrir kvikmyndum?
„Ég hef mjög mikinn áhuga
fyrir kvikmyndum. Mikinn
áhuga á heimildamyndum,
helst gömlum, og svarthvítar
eru uppáhaldið mitt. Ég hef
gaman af að sjá íslenskar kvikmyndir og þá er skemmtilegt
að sjá hvernig þróunin í gerð
þeirra hefur verið. Íslenskar
kvikmyndir verða alltaf stærri
og stærri. Ég hef gaman af að
sjá eldri myndir sem góðir hafa
staðið að. Eins og myndirnar
hans Friðriks Þórs enda ákvað
ég að taka hann fyrir á kvikmyndahátíðinni Bíódagar í
júní síðastliðnum þegar mér
bauðst að taka að mér undirbúning fyrir hátíðina. Það gekk
ágætlega. Að vísu var stuttur
fyrirvari og það var mikið að
gerast þá daga sem hátíðin stóð
yfir, þannig að aðsóknin hefði
mátt vera betri. Tímasetningin
var ekki alveg rétt hugsuð en
þetta var góð reynsla sem nýtist manni bara næst. Áætlað er
að halda aðra svipaða kvikmyndahátíð á næsta ári en ég
veit ekki hvort ég muni hafa
tíma til að standa að undirbúningi fyrir hana. Það verður
bara að koma í ljós hvort að ég
kem að því á einhvern hátt.
Eins og staðan er í dag sé ég
ekki fram á að hafa tíma í það.
Ekki það að ég hafi ekki áhuga
því, það er mjög gaman að
taka þátt í svona verkefnum.“
– Áttu þér einhvern uppáhalds kvikmyndagerðarmann?
„Engan sérstakan því þeir
eru svo margir góðir. Það er
líka svo margt sem ég á horfi
á, það þarf ekki endilega að
vera góður söguþráður. Ef
myndin er tæknilega flott get

ég notið hennar. Ég hef mjög
gaman af Quentin Tarantino,
hann gerir mjög sérstakar og
flottar myndir. Þær eru mjög
öðruvísi og flestar mjög
skemmtilegar. Þó hef ég aldrei
haldið upp á neinn sérstakan
leikstjóra met bara myndirnar
hverja fyrir sig. Ein uppáhaldsmyndin mín heitir Svartur
köttur, hvítur köttur. Hún er
kannski ekkert sérstök kvikmyndalega séð en hún er besta
gamanmynd sem ég hef séð.
Annars eru kvikmyndir svo
misjafnar.
Það er ekki hægt að bera
saman íslenskar myndir við
dæmigerðar Hollywoodmyndir. Margt skilur þær að
og þar ræður fjármagnið
miklu. Fjöldi leikara og mikið
lið vinnur við Hollywoodmyndina og tökumaður stendur til dæmis bara við myndavélina. Hann hleypur ekkert
til og hjálpar ljósamanninum
eða eitthvað svoleiðis. Ef þú
ert tökumaður, þá ertu ekkert
annað. Eftir því sem mér skilst
allavega. Gaman væri að fá að
prófa að vinna við slíka mynd.
Þó ekki væri nema bara að
halda á hljóðnema eða einhverju. Bara til að sjá hvernig
hlutirnir ganga fyrir sig.“

Krefjandi og
meira spennandi
– Er eitthvað sem þér finnst
skemmtilegra að gera en annað?
„Ég geri nú eiginlega ekki
upp á milli. Mjög gaman er að
gera þátt eða heimildarmynd.
Það er vinna sem tekur langan
tíma og lögð er miklu meiri
vinna í en venjulega töku. Ferlið er mun lengra og það þarf
að passa mun meira upp á lýsingu, hljóð og slíkt og einnig
er úrvinnslan meiri. Þau verkefni eru krefjandi og meira
spennandi. Aldamótamyndina
sem gerð var í tengslum við
heimastjórnarafmælið var
mjög skemmtilegt að vinna
við. Við reyndum að gera hana
eins og hún væri tekin upp á
þeim tíma og í þeim gæðum
sem því fylgir. Til dæmis voru
þeir ekki með þrífót eins og

við erum með í dag og því eru
allar hreyfingar mjög rykkjóttar. Þegar hún var sýnd á
heimastjórnarafmælinu var of
mikil birta og því naut hún sér
ekki sem skyldi. Kannski sér í
lagi af því að hún var svarthvít
og það sáust ekki greinilega
útlínur. Hún var náttúrlega
sýnd undir berum himni og
klukkutíma síðar var orðið nær
aldimmt.
Þetta var svekkjandi en við
lærum af reynslunni. Mjög
gaman var að taka þátt í verkefninu. Það tók sinn tíma að fá
myndina eins og ég vildi hafa
hana. Það þurfti að fá allt til
að spila saman svo að það virkaði. Ekkert mál að taka bara
svarthvíta mynd en það þurfti
að gera það trúverðugt að hún
hefði verið tekin upp um aldamótin. Við fengum hóp úrvalsleikara til að leika í henni.
Kristinn Níelsson og Hermann
Ási Falsson sömdu tónlistina
við myndina og það kom mjög
vel út.“

Ætlaði að verða lögga
– Mikill og flókinn tækjabúnaður fylgir kvikmyndagerðinni og því þarf kunnáttu
á tæknivæddum hlutum.
„Ég er tækjaóður“, segir Jóhannes og brosir, „ég hef gaman af öllu tæknilegu. Alveg
frá því að ég var polli. Fiktaði
við að taka í sundur hljómtæki
og slíkt heima og það kom oft
reykur út úr herberginu hjá
mér.“
– Hvað ætlaðir þú að verða
þegar þú varst orðinn stór, var
kvikmyndagerðarmaður á listanum?
„Nei, það datt mér aldrei í
hug. Ég ætlaði alltaf að verða
lögga, það var mjög vinsælt
þá. Ég byrjaði fyrir tvítugt hjá
Símanum. Kunningi minn
byrjaði að vinna þar og það
vantaði menn. Hann hringdi í
mig og spurði hvort ég vildi
koma. Síðan hef ég verið þar.
Ég er fæddur og uppalinn á

Ísafirði. Ég gerði einu sinni
heiðarlega tilraun til þess að
flytja suður en kom aftur eftir
fimm mánuði með skottið á
milli lappanna. Það var ekki
fyrir mig að búa í Reykjavík,
mér fannst alltof mikið stress
þar og þó að það sé nóg hægt
að gera þar er ekki hægt að
slappa af. Gott að vera á Ísafirði og frábært að ala upp
börn. Konan mín Íris Björk er
úr Bolungarvík og við kynntumst þegar hún var við nám í
Menntaskólanum á Ísafirði.
Hún fékk ekki að fara aftur út
í Bolungarvík eftir að við
kynntumst. Við höfum búið á
Ísafirði síðan og eigum eitt
barn, hann Jón Hjört sem er
fimm ára. Svo er annað barn á
leiðinni sem er væntanlegt 17.
janúar á næsta ári“, segir Jóhannes, maðurinn sem er í
senn Ísfirðingur, fjölskyldumaður, símsmiður og kvikmyndagerðarmaður.
– thelma@bb.is

STAKKUR SKRIFAR

Fyrirgefðu Magnús Reynir!
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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Í síðastu viku birtist yfirlýsing frá Magnúsi Reyni Guðmundssyni, sem nú er
bæjarfulltrúi Frjálslynda flokksins á Ísafirði og hefur mikla reynslu af bæjarmálum
á Ísafirði og í Ísafjarðarbæ. Hvatinn að yfirlýsingu hans, sem lesendur eru hvattir
til að kynna sér (BB 45. tbl. 10. nóvember 2004), er Stakkur í afmælisblaði BB,
hinn 14. nóvember 2004 (46. tbl. 21. árgangs). Þar sagði meðal annars að margir
hefðu kveinkað sér að óþörfu, einkum stjórnmálamenn bæði á Alþingi og í sveitarstjórnum. Þar var einnig vikið að því að aðall blaða væri að veita aðhald og voru
nokkur nöfn tilgreind, sem nefnd hafa verið síðasta áratuginn sem líklegir höfundar,
þar á meðal nafn Magnúsar Reynis. Það var ekki tekið hér með honum til hnjóðs,
heldur til hróss og virðingar, eins og öðrum tilnefndum. Margir hafa getið sér til að
hann kynni að vera sá eða einn þeirra sem halda um pennann. Það er miður að hann
skuli hafa tekið nærri sér að vera getið í þessu samhengi. Fyrirgefðu Magnús
Reynir Guðmundsson!
Hann gefur Stakki nafnið ,,óhróðurspistill”. Það er hans mat og við það situr.
Lengi vel voru ritaðir nafnlausar greinar, en undir dulnefni, í bæjarblöðin á Ísafirði. Þótti mörgum það gott á sínum tíma. Var þá stundum vegið að einstökum
persónum. Það er gerir Stakkur ekki og mun ekki gera. Hitt er annað mál að gagnrýni kemur fram. Öll samfélagsumræða hlýtur að vera því marki brennd, að sitt
sýnist hverjum og seint verða allir menn sammála. Reyndar er þar ein undantekning
á samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðisins um ábyrgð forsvarsmanna olíufélaganna. Nánast hver einasti þátttakandi vildi kalla þá til ábyrgðar eða 99%. Samtíminn er einnig undir þá sök seldur að verða sögunni að bráð. Dómur hennar er

oftar en ekki annar en okkar sem lifum atburði og hrærumst í miðju átaka, umræðna og ákvarðana og hljótum þau örlög að lúta þeim. Því hefur oftar en ekki
verið haldið fram hér, að engu öðru verði trúað en því að allir sem fari með mál
almennings og ákvarðanir þar að lútandi geri það eftir bestu samvisku og að sjálfsögðu þekkingu, sem eðli málsins samkvæmt er háð stund og stað.
Með þessari framsetningu er ekki vegið að nokkrum einstökum manni eða
mönnum yfirleitt. Einungis er um staðreynd að ræða sem ekki verður umflúin. Öll
erum við á sama báti hvað þetta varðar. Í upphafi var vikið að reynslu Magnúsar
Reynis á sviði bæjarmála. Hann var um langt skeið bæjarritari á skrifstofu bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar, sem var forveri núverandi Ísafjarðarbæjar. Þar
gekk Magnús Reynir næstur bæjarstjóra að völdum þegar að því kom að sinna
starfi fyrir bæjarstjórnina og framkvæma ákvarðanir hennar samkvæmt umboði
kjósenda.
Talsverðan hluta þess tíma var hann einnig varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins og sat fundi bæjarstjórnar sem slíkur. Það er því eðlilegt að leggja við
eyrun þegar Magnús Reynir talar. Margt er honum til lista lagt og hann er þekktur
og virtur sem snjall tónlistarmaður. Að honum hefur ekki verið vegið hér fremur
en öðrum, hvort heldur stjórnmálamönnum eða þeim er annað starf stunda.
Stöðug framþróun leiðir nýjar staðreyndir í ljós, aðra sýn á liðna atburði, en til
baka verður ekki snúið. Það vill þó stundum svo til að sannleikurinn er bitrastur
okkur öllum. Svo einfalt er það.

12.4.2017, 10:48
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Útgáfutónleikar Mugisons
Bolungarvíkurkaupstaður
Byggingarfulltrúi og
yfirmaður tæknideildar
Laust er til umsóknar starf byggingarfulltrúa og yfirmanns tæknideildar Bolungarvíkurkaupstaðar.
Starfslýsing:
Yfirmaður verklegra framkvæmda. Yfirumsjón með umhverfismálum, veitum og fasteignum eignasjóðs. Gerð áætlana um framkvæmdir og viðhald. Önnur tilfallandi verkefni.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Byggingafræði eða byggingatæknifræði,
en önnur tæknimenntun kemur til greina.
Hæfni til að vinna skipulega og stjórna
verkum. Hæfni til að sýna frumkvæði í starfi.
Umsóknir skulu hafa borist á skrifstofu
Bolungarvíkurkaupstaðar í síðasta lagi
fimmtudaginn 25. nóvember 2004. Umsóknir skulu merktar: Bolungarvíkurkaupstaður,
Einar Pétursson, bæjastjóri, Aðalstræti 12,
415 Bolungarvík.
Nánari upplýsingar veitir Einar Pétursson,
bæjarstjóri í síma 450 7000.
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Tónlistarmaðurinn Mugison hélt útgáfutónleika í
stóra sal Edinborgarhússins á Ísafirði á laugardag.
Tónleikarnir eru þeir
fyrstu í ferð Mugison um
landið. „Þetta var bara
gaman. Húsnæðið er
skemmtilegt og það mættu
temmilega margir. Svo
vorum við veðurteppt og
hefðum alveg verið til í að
vera það fram á fimmtudag“, segir Örn Elías
Guðmundsson, eða Mugison eins og hann er kallaður. „Við spiluðum á
Egilsstöðum á mánudagskvöld og á Seyðisfirði daginn eftir. Síðan verða tón-

Mugison tekur lagið á útgáfutónleikunum í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
leikar í Reykjavík á morg- ina verð ég á Sauðárkróki
verður stuð, eða ég vona
un, fimmtudag og um helgog á Akureyri. Það
það.“ – halfdan@bb.is

12.4.2017, 10:48
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Tillaga að framkvæmdum við Grunnskólann fyrir rúman milljarð króna
Byggingarnefnd Grunnskóla Ísafjarðar gerir tillögur
í húsnæðismálum skólans
um framkvæmdir fyrir rúman einn milljarð króna á
næstu árum. Tillögur
nefndarinnar eru unnar út
frá tillögum arkitektanna
Einars Ólafssonar og Arnar
Þórs Halldórssonar sem
hlutu fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni sem
fram fór á árinu 2002. Sam-

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Norðlæg átt, 5-15 m7s,
hvassast við austurströndina. Él á Norður- og
Austurlandi, en léttskýjað
sunnanlands.
Frost 2-10 stig.
Horfur á föstudag:
Hæg breytileg átt og
bjartviðri. Talsvert frost.
Horfur á laugardag:
Austan 8-13 m/s og
snjókoma við suðurströndina. Hægviðri og
léttskýjað fyrir norðan.
Frost 0-8 stig, kaldast
norðanlands.
Horfur á sunnudag:
Austanátt og víða slydda
eða snjókoma. Hiti nálægt
frostmarki.
Horfur á mánudag:
Norðanátt og kólnandi
veður. Léttir víða til en él
norðaustanlands.

komulag varð á milli höfunda verðlaunatillögunnar
að Einar myndi annast frekari útfærslu hennar. Í tillögum nefndarinnar er bæði
gert ráð fyrir nýbyggingum
og einnig endurnýjun eldra
húsnæðis.
Þá eru í skýrslu nefndarinnar ræddar ýmsar hugmyndir vegna lóðar skólans. Sem dæmi má nefna
að ræddur er sá möguleiki

að loka Aðalstræti og Austurvegi á skólatíma og þannig verði hægt að nota göturnar sem leiksvæði. Þá er
einnig ræddur sá möguleiki
að nota Austurvöll sem
hluta skólalóðarinnar en
ekki er neinu slegið föstu
þar um vegna hugmynda
um stækkun Sundhallarinnar yfir á Austurvöll að því er
fram kemur í skýrslunni.
Rætt er að kaupa upp hús-

eignirnar að Silfurgötu 5,
Brunngötu 20 og Skólagötu 8.
Í skýrslunni er rætt um að
breyta umferðarskipulagi á
horni Austurvegar og Norðurvegar t.d. með hringtorgi. Í kostnaðaráætlun
sem nefndin leggur fram
segir að kostnaður nemi
um 1.000 milljónum króna
en jafnframt sagt að heildarmat á kostnaði fáist ekki

fyrr en teikningum mannvirkja verði lokið. Í þessum
tölum er ekki gert ráð fyrir
kostnaði við skólalóð. Má
því ætla að kostnaður við
þessar framkvæmdir nemi
rúmum einum milljarði.
Nefndin leggur til að nú
þegar verði boðin út bygging nýs anddyris við gamla
kaupfélagshúsið, svo og
lóðarfrágangur við það
hús. Þá telur nefndin nauð-

synlegt að hraða framkvæmdum við skólann og
að byggingartími verði ekki
lengri en 4 ár til þess að
röskun á skólastarfi verði
sem minnst. Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar var
ákveðið að leggja það til
við bæjarstjórn að bygging
á nýju anddyri við Austurveg 2 verði boðin út svo og
lóðafrágangur við það hús
og utanhússviðhald.

Kvenfélagið Ársól í Búdapest
Kvenfélagið Ársól á Suðureyri fór ásamt mökum til
Búdapest í Ungverjalandi helgina 29. október til 1.
nóvember sl. „Mjög skemmtileg ferð og mikil menningarferð. Ekki var gert mikið úr verslunarferðum heldur
fórum við í Dónárdal, sigldum á Dóná, skoðuðum
mannlífið og fórum út að borða saman öll kvöldin“,
segir Bryndís Birgisdóttir hjá Ársól. Þá er þetta í þriðja
sinn sem þær kvenfélagskonur fara í ferðir erlendis en
áður hafa þær farið til Amsterdam, Dublin og Edinborgar. „Við söfnum okkur fyrir ferðunum með því að
baka kökurnar sem við borðum á fundunum og borgum svo fyrir þær. Þannig safnast jafnt og þétt í sjóð og
við erum nú þegar byrjaðar að safna fyrir næstu ferð“,
segir Bryndís. Páll Önundarson ljósmyndari fór með í
ferðina og tók meðfylgjandi myndir.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Guðsþjónusta sunnudaginn 21. nóv. kl. 11:00.
Kirkjuskóli á sama tíma.

Spurningin
Ertu ánægð(ur) með
að samrekstur bensínstöðvarinnar á Ísafirði hafi verið hætt?
Alls svöruðu 571.
Já sögðu 448 eða 78%
Nei sögðu 49 eða 9%
Skiptie engu sögðu
74 eða 13%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Aðeins
er tekið við einu svari frá hverri
tölvu. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

> RÚV: 20. nóv.

kl. 21:00

Erkiengillinn Michael
Michael segir frá tveimur blaðamönnum og englasérfræðingi sem
fara til Iowa til að kanna hvað sé
hæft í sögusögnum um það að erkiengillinn Mikael búi þar með gamalli konu. Það reynist rétt en Mikael
er ekki eins og þau bjuggust við honum. Hann reykir og drekkur, hefur
afar virka kynhvöt og er kjaftfor
með afbrigðum.
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> Stöð 2: 20. nóv.

kl. 21:50

Þjóðhetjan Martin Lawrence
Þjóðaröryggi er spennu- og
hasarmynd þar sem grínið er
ekki langt undan. Myndin
segir frá Earl sem var rekinn
úr lögregluskólanum og
starfar nú sem öryggisvörður. Þar hittir hann fyrir
Hank, fyrrverandi lögreglumann, sem fékk líka reisupassann. Þeir eiga ekkert sameiginlegt og útséð með árangur af
samstarfi þeirra. Aðalhlutverk: Martin Lawrence.

12.4.2017, 10:48

> Sýn: 20. nóv.

kl. 12:20

Íþróttaveisla á Sýn
Fimm beinar útsendingar frá
heimsviðburðum í íþróttum
eru á dagskrá Sýnar í dag.
Það eru leikmenn Celtic og
Rangers sem ríða á vaðið í
skoska boltanum en síðan
tekur við heimsbikarinn í
handbolta. Átta bestu handboltaþjóðir heims etja kappi í
Svíþjóð en í þeim úrvalshópi eru Íslendingar. Þá tekur við
spænski boltin og hnefaleikar Ronald Wright og Mosley.
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Segja núverandi ástand standa
framþróun byggðar fyrir dyrum
Íbúar og aðstandendur
fyrirtækja við innanvert Ísafjarðardjúp hafa sent Símanum undirskriftarlista þar
sem þeir óska eftir svörum
við þriggja ára gömlum um-

sóknum þeirra um ISDN
tengingar. Íbúarnir segja
að engin formleg svör hafi
borist frá Símanum. Íbúarnir segja að núverandi ástand í símamálum standi

Reykjavíkurborg · Umhverfis- og tæknisvið

núverandi og áframhaldandi framþróun byggðar
fyrir þrifum og geri búsetu
og atvinnustarfsemi næsta
ómögulega. Jafnframt hafa
þeir áhyggjur af fyrirsjáanlegri byggðaröskun vegna
þessa ástands í símamálum.
Í undirskriftarlistanum
kemur fram að hraði núverandi upphringisambands sé
einungis um eða undir
10.000 bætum á sekúndu
og sambandið sé mjög stop-

ult. Vænta íbúar þess að
Síminn sjái sér fært að verða
við óskum þeirra hið fyrsta
svo þeir geti metið grundvöll áframhaldandi byggðar á svæðinu með raunhæfum hætti, eins og segir í
texta undirskriftarlistans.
Á fundi sveitarstjórnar
Súðavíkurhrepps fyrir stuttu
var þessi undirskriftarlisti
kynntur og þar kom fram
samkvæmt upplýsingum
frá Símanum að 70 sveita-

bæir njóti ekki viðunandi
netsambands á landinu.
Þar af eru 45 á Vestfjörðum. Á fundinum tók sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
undir áhyggjur íbúanna
og beinir því til Símans að
athugað verði hvað það
kostar að koma sveitabæjum á Vestfjörðum í viðunandi nettengisamband. Í
framhaldinu verði tryggt
fjármagn til þess að hægt
verði að ráðast í úrbætur.

Fasteignastofa

Eftirlit með verklegum framkvæmdum
Rammasamningur – Forval nr
nr.. 13720

Fasteignastofa Reykjavíkurborgar, Fasteignir ríkissjóðs og Framkvæmdasýsla ríkisins auglýsa eftir áhugasömum aðilum til
að hafa eftirlit með verklegum framkvæmdum. Hér er um að ræða forval, þar sem eftirlitsaðilar verða valdir með tilliti til hæfni og
reynslu.
Að loknu forvali verða gerðir rammasamningar til tveggja ára við allt að fimm eftirlitsaðila á hverju landsvæði. Þau eftirlitsverk,
sem vinna þarf á viðkomandi svæði, verða
síðan boðin út milli þessara aðila í lokuðu
útboði á samningstímanum.
Landsvæðin eru eftirfarandi: Höfuðborgarsvæðið, Reykjanes, Vesturland, Vestfirðir,
Norðurland vestra, Norðurland eystra, Austurland og Suðurland.
Til að verða valinn til eftirlitsstarfa á ákveðnu
landsvæði þarf viðkomandi eftirlitsaðili að
hafa fasta starfsstöð á svæðinu.
Forvalsgögn verða til sýnis og sölu (á
geisladiski) á kr. 1.500.- hjá Ríkiskaupum,
Borgartúni 7c, Reykjavík, frá og með þriðjudeginum 16. nóvember 2004. Einnig má
nálgast þau án endurgjalds á heimasíðu
Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is
Gögn sem aðilar óska eftir að verði metin
í forvali skulu hafa borist til Ríkiskaupa eigi
síðar en fimmtudaginn 9. desember 2004,
kl. 14:00.

Sælkeri vikunnar
er Auður Helga Ólafsdóttir á Ísafirði

Kjúklingur
með sólþurrkuðum
tómötum
Uppskriftir sælkera vikunnar eru að hennar sögn til
að vega á móti heilsufæði
Þórdísar sem var sælkeri í
síðustu viku. Auður býður
upp á gómsætan kjúklingarétt
með sólþurrkuðum tómötum.
Hún mælir með að hann sé
borinn fram með hrísgrjónum
og fersku salati. Í eftirrétt er
dísæt og ljúffeng Marskaka
sem er borin fram fryst.

Kjúklingur með
sólþurrkuðum
tómötum
Kjúklingabringur
Rjómaostur með sólþurrkuðum tómötum
Pestó, grænt og rautt
Rjómi
Sólþurrkaðir tómatar
Hvítlaukskrydd
Veltið kjúklingabringum
upp úr pestó, kryddið með
hvítlauksdufti og smyrjið

> Stöð 2: 21. nóv.

kl. 21:30

Baráttan við hryðjuverkamenn
Hryðjuverkaógn vofir yfir og
stríðið heldur áfram. Í
myndaflokknum sem BBC og
TNT framleiða í sameiningu,
er fylgst með sérsveitarmönnum sem heyja þessa miklu
baráttu en verkefnin eru
óþrjótandi. Maren Jackson, sérfræðingur í málefnum
hryðjuverkamanna fer fyrir hópnum en hún nýtur aðstoðar valinkunna manna: Aðalhlutverk: Julianna Margulies.
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SkjárEinn:
Laugardagur 20. nóv.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Charlton Athl.
Kl. 15:00– Enski boltinn:
Middlesbr. – Liverpool.
Kl. 17:15 – Enski boltinn:
Portsmouth – Man. City
Sunnudagur 21. nóv.:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Blackburn – Birmingham
Mánudagur 22. nóv.:
Kl. 22:30 – Enski boltinn:
Aston Villa – Tottenham
Sýn:
Laugardagur 20. nóv.:
Kl. 12:20 – Skoski boltinn:
Rangers – Celtic.
Kl. 20:20 – Spænski boltinn:
Barcelona – Real Madrid.
Kl. 02:20 – Hnefaleikar:
R. Wright – Shane Mosley.
Sunnudagur 21. nóv.:
Kl. 19:50 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Juventus.
Kl. 21:55– Ameríski boltinn:
NY Giants – Atlanta.
Þriðjudagur 23. nóv.:
Kl. 19:30 – Meistardeildin:
Monaco – Liverpool.
Canal+ Norge:
Laugardagur 20. nóv.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Charlton
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Chelsea – Bolton.
Sunnudagur 21. nóv.:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Blackburn – Birmingham

rjómaosti inn í og setjið einn
sólþurrkaðan tómat inn í. Vefjið upp og lokið með tannstöngli. Bakið í ofni við 175°
C þar til tilbúið. Sósa: Bræðið
rjómaost í potti og setjið rjóma
út í ásamt sólþurrkuðum, niðurbrytjuðum tómötum. Bragðbætið með hvítlauk og pestó.

Marskaka
4 eggjahvítur
2 dl sykur
1 dl púðursykur
2 bollar Rice Crispies
Kremið:
4 eggjarauður
3 msk sykur
60 g smjörlíki
2 stk Mars súkkulaði

(100 g)
1 peli rjómi
Þeytið eggjahvítur og
sykur vel saman, og blandið síðan Rice Crispies varlega saman við. Skiptið í
tvo botna og bakið við 150°
C í eina klukkustund og 20
mínútur. Þeytið eggjarauður og sykur vel saman.
Bræðið smjörlíkið og Mars
súkkulaði saman og bætið
út í. Þeyttur rjómi og kremið sett á milli botnana og
kremið sett ofan á kökuna.
Frystið.
Ég skora á Ásthildi
Gestsdóttur á Ísafirði að
koma með einn af sínum
frábæru fiskréttum.

Samdrátt í október á milli ára
má rekja til minni rækjuafla
Í október var landað
5.278 tonnum af sjávarfangi á Vestfjörðum. Í sama
mánuði í fyrra var landað
5.621 tonni og nemur
samdrátturinn því rúmum
6% á milli ára. Af einstökum
tegundum munar mestu
um minni rækjuafla. Á
þessu ári var landað 172
tonnum af rækju en 479
tonnum í fyrra.
Þorskafli jókst á milli ára
úr 2.953 tonnum í 3.046

Sportið í beinni

tonn í ár. Einnig var aukning í ýsuafla. Í fyrra var landað 1.466 tonnum af ýsu í
október en á þessu ári var
aflinn 1.588 tonn. Fyrstu tíu
mánuði ársins var landað á
höfnum á Vestfjörðum
50.292 tonnum af sjávarfangi. Á sama tíma í fyrra
var aflinn 55.292 tonn.
Nemur samdrátturinn því
um 8,5%.
Þrátt fyrir þennan samdrátt varð aukning í þorsk-
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afla um 7,4 %. Í ár var
landað 26.490 tonnum
af þorski en á sama tíma í
fyrra var landað 24.657
tonnum. Mikil aukning er
í ýsuafla. Í fyrra var landað
5.664 tonnum af ýsu en í
ár var landað 8.750 tonnum. Hefur ýsuafli því
aukist um 54% á milli ára.
Steinbítsafli dregst mikið
saman á milli ára og
sömu sögu er að segja af
loðnu og rækju.

Mánudagur 22. nóv.:
Kl. 20:00 – Enski boltinn:
Aston Villa – Tottenham
Canal+ Sport:
Laugardagur 20. nóv.:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Arsenal – WBA
Kl. 17:15 – Enski boltinn:
Portsmouth – Man. City
Kanal 5 Svíþjóð:
Laugardagur 20. nóv.:
Kl. 15:00 – Sænski boltinn:
Halmstad – Malmö.
Kanal 5 Danmörk:
Laugardagur 20. nóv.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Charlton Athl.
Kl. 21:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – R. Madrid.
TV4+ Svíþjóð:
Sunnudagur 21. nóv.:
Kl. 18:00 – Spænski boltinn:
Athl. Madrid – Numancia
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
R. Sociedad – Athl. Bilbao

skrifa.com
Upplýsingavefur
gervihnattafólksins

Afruglarar ·
kort · brennarar og
allt annað til að
fullnýta búnaðinn.
Símar 893 5804 og
482 3929 alla virka
daga frá kl. 13-23

Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 250 m/vsk

www.bb.is – daglegar fréttir á netinu
Tæknifyrirtækið hotMobilemail hefur starfsemi í Bolungarvík

Býður þráðlausan aðgang að
tölvupósti fyrir lófatölvusíma
Tæknifyrirtækið hotMobilemail ehf., í Bolungarvík
hóf starfsemi á föstudag og
býður almenningi og fyrirtækjum aðgang að þráðlausum
tölvupósti fyrir lófatölvusíma.
Þjónustan er án endurgjalds
fyrir notendur, en tekjur fyrirtækisins koma frá auglýsendum sem auglýsa í tölvupóstkerfi þess, að viðhöfðu samþykki notenda. Framkvæmdastjóri fyrirtækisins er Elías
Jónatansson iðnaðarverkfræðingur.

Undirbúningur að starfi fyrirtækisins hefur staðið í tæp
tvö ár og hefur hann gengið
samkvæmt áætlun að sögn Elíasar. Undanfarna mánuði hefur verið unnið að aðlögun hugbúnaðar og undirbúningi
markaðssetningar. Hann segir
lófatölvupóstkerfið afar einfalt
í notkun og viðskiptavinir
símafyrirtækjanna Og Vodafone og Símans geti notað það
bæði á Íslandi og erlendis þar
sem símafyrirtækin eru með
reikisamninga, að því gefnu

að þeir hafi til þess viðeigandi
tæki, sem er lófatölvusími.
Póstforrit hotMobilemail er
að sögn Elíasar 4 – 10 sinnum
hraðvirkara en þau póstforrit
sem samkeppnisaðilar bjóða í
dag, auk þess sem flutt gagnamagn er að meðaltali 50%
minna en gengur og gerist,
sem er lykilatriði, því símafyrirtækin innheimta fyrir
gagnamagn en ekki tengitíma.
Þjónustuver fyrirtækisins og
aðalstarfsstöð verður í Bolungarvík, en þar verður einnig

skrifstofuhald og framkvæmdastjórn. Sveinn Sigurður Kjartansson tölvunarfræðingur hefur verið ráðinn aðstoðarframkvæmdastjóri fyrirtækisins. Fleiri starfsmenn
hafa ekki verið ráðnir að fyrirtækinu að svo stöddu en vonast
er til að með tímanum skapist
störf í þjónustumiðstöð þess í
Bolungarvík. Elías segir að
þrátt fyrir bjartsýni um rekstur
fyrirtækisins hafi reynslan
kennt mönnum nauðsyn raunsæis.

„Við erum sannfærðir um
að við séum að bjóða viðskiptavinum okkar einfaldan
og hraðvirkan hugbúnað sem
stendur framar því sem keppinautar okkar bjóða. Umfang
starfseminnar mun hinsvegar
helgast af því hversu marga
við sannfærum um kosti okkar
lausnar. Fjöldi þeirra sem við
sannfærum um ágæti okkar
mun ráða því hversu marga
starfsmenn við þurfum til þess
að þjónusta okkar viðskiptavini“, segir Elías. – hj@bb.is

Sjö tilboð í
Núpsskóla
Á dögunum voru opnuð
hjá Ríkiskaupum kauptilboð í Grunnskólann á Núpi
í Dýrafirði. Hæsta tilboð
barst frá Þresti Bjarnhéðinssyni í Vestmannaeyjum
að upphæð 8,85 milljónir
króna.
Sex önnur tilboð bárust
í húsakynnin. Mikill munur
er á milli tilboðanna svo
ekki sé sterkar að orði
kveðið. Það lægsta sem
barst frá Ólöfu Guðnýju
Valdimarsdóttur og fleirum í Reykjavík var að upphæð 520 þúsund króna eða
aðeins tæp 6% af hæsta
tilboðinu. Hæsta tilboðið
sem barst í Grunnskólann
er um 14,5% af brunabótamati hússins en það lægsta
er 0,8%.
– hj@bb.is

Grunnskólakennarar á Ísafirði

Mættu svartklæddir
til vinnu eftir verkfall
Kennarar mættu svartklæddir til vinnu í Grunnskólanum á Ísafirði á mánudagsmorgun, fyrsta starfsdag eftir
að frumvarp um lagasetningu
á kjaradeilu kennara var samþykkt á alþingi. „Nærri því
allir mættu til vinnu nema örfáir og á fjarvera þeirra sér
eðlilegar skýringar“, sagði Jóhanna Ásgeirsdóttir, aðstoðarskólastjóri GÍ. Aðspurð um
það hvernig starfsandinn væri
hjá kennurum segist hún lítið
um það vita, fyrir utan að kennarar hafi mætt í svörtum
klæðnaði til vinnu. Full kennsla var þó í skólanum, en eins
og sagt var frá í fréttum, ríkti
glundroði í skólastarfi á nokkrum stöðum á landinu og kennsla lá niðri í nokkrum skólum
í Reykjavík og víðar.
Allir kennarar mættu til
starfa í Súðavíkurskóla. „Mæting var 100% og kennsla hófst

með hefðbundnum hætti þó
allir séu afskaplega svekktir
yfir gangi mála“, segir Anna
Lind Ragnarsdóttir skólastjóri.
„Hver og einn verður að gera
upp sig hvort hann ætli að
mæta til vinnu. Kennarar hér
völdu að mæta enda kemur
upp sú spurning ef þeir mæta
ekki í dag, hvað þeir ætli þá að
gera á morgun og daginn eftir
það“, sagði Anna Lind.
Mæting kennara í Grunnskóla Bolungarvíkur var með
besta móti en mikið var um
fjarveru barna sem á sér eðlilegar skýringar. Tuttugu af 140
börnum voru frá skóla á mánudag vegna veikinda og ófærðar
í flugi en hópur barna var í
Reykjavík í íþróttaferð um
helgina. „Kennarar eru sárir
sem ég tel eðlilegt“, sagði
Kristín Ósk Jónasdóttir skólastjóri aðspurð um það hvernig
starfsandinn væri í skólanum.

Galdrasýningin á
Ströndum á Ísafirði
Galdrasýningin á Ströndum
opnar hluta af sýningu sinni í
Safnahúsinu á Ísafirði í dag,
miðvikudag kl. 17. Verður þar
meðal annars fjallað um tilbera, nábrækur og uppvakninga.
Lifandi og skemmtileg
dagskrá verður tengd opnun-
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inni þar sem galdramaður af
Ströndum segir frá íslenskum
galdrakúnstum og sögum. Um
er að ræða sams konar farandsýningu og sett var upp í Norræna húsinu í október. Sýningin í Safnahúsinu er liður í
menningarhátíðinni Veturnætur.

Kennarar í Grunnskólanum á Ísafirði mættu svartklæddir til vinnu á mánudagsmorgun.

Sushiverksmiðja Sindrabergs á Ísafirði

Aukin sala í kjölfar sjónvarpsþáttar í Þýskalandi
Sala á sushi frá verksmiðju
Sindrabergs á Ísafirði hefur
aukist nokkuð að undanförnu
í kjölfar sýningar á vinsælum
sjónvarpsþætti í Þýskalandi
þar sem framleiðsla fyrirtækisins var kynnt. Elías Jónatansson framkvæmdastjóri

Sindrabergs ehf. segir að þrátt
fyrir að erfitt sé að segja til um
af hverju breyting verði á
markaðnum megi að öllum líkindum þakka söluaukningu að
undaförnu umfjöllun þeirri
sem framleiðsla fyrirtækisins
fékk í sjónvarpsþættinum.
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„Við fundum að smásala
jókst mjög fljótt eftir þáttinn
og sala í veitingahús hefur
einnig verið að aukast en þar
eru hlutirnir lengur að gerast.
Þessi þáttur var auðvitað mjög
góð auglýsing og við erum
auðvitað ánægðir með alla já-

kvæða umfjöllun. Við erum
því hóflega bjartsýn á að
þessi góða umfjöllun hafi
til langframa styrkt okkur í
sessi á þeim erfiða og
kröfuharða markaði sem
við erum að vinna á í Evrópu“, segir Elías. – hj@bb.is

