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Markmiðið var Kostnaður á hvern vestfirskan grunnskólanema um 700 þúsund krónur
að verða Íslandsmeistari

Námið dýrast í Strandasýslu en ódýrast á Ísafirði

Skólaganga hvers grunnskólabarns á Vestfjörðum
kostaði sveitarfélögin um 700
þúsund krónur á síðasta ári og
tæpir sex nemendur eru að baki
hverjum starfsmanni skólanna. Skólaganga hvers skólabarns kostaði sveitarfélögin á
landinu öllu 654 þúsund krónur og 6,77 nemar eru að baki
hvers starfsmanns grunnskóla
landsins.
Rekstur 14 grunnskóla á

– sjá viðtal á bls. 12

Stefnir á Ólympíuleikana

Vestfjörðum kostaði rúmar
875 milljónir króna á síðasta
ári og samtals voru 1.249 nemendur í skólunum. Hæstur var
kostnaðurinn við rekstur Finnbogastaðaskóla í Strandasýslu.
Kostnaður á hvern nemenda
þar var tæpar 2,3 milljónir
króna á síðasta ári og þar voru
einungis 2,4 nemar að baki
hverjum starfsmanni. Lægstur
var kostnaðurinn í Grunnskólanum á Ísafirði eða 456 þúsund

krónur á hvern nema. Þar vöru
8,13 nemar að baki hverjum
starfsmanni.
Af öðrum skólum í Ísafjarðarbæ má nefna að kostnaður
við hvern nema í Grunnskólanum á Þingeyri var 798 þúsund krónur, Á Flateyri var
kostnaðurinn 668 þúsund
krónur og á Suðureyri var
kostnaðurinn 657 þúsund
krónur.
Af öðrum skólum á Vest-

fjörðum má nefna að kostnaðurinn var 772 þúsund krónur í
Bolungarvík, Í Reykhólaskóla
var kostnaðurinn 1.558 þúsund
á hvern nemanda, á Tálknafirði 800 þúsund, í Vesturbyggð 667 þúsund krónur, í
Súðavík 991 þúsund krónur, á
Drangsnesi 1.805 þúsund, á
Borðeyri 1.569 þúsund krónur,
í Broddanesi 1.778 þúsund og
á Hólmavík 789 þúsund krónur á hvern nema. – hj@bb.is

Ísfirsk vetrarstilla
– sjá viðtal á bls. 8

Prince X og
Rattó rappa
um Ísafjörð

Ekkert jafnast á við almennilega ísfirska vetrarstillu. Þetta vita þeir sem dvalist hafa vestra og kynnst logni og frosti sem
saman verða til þess að það glitrar á stræti og fjöllin spegla sig í sjónum. Ljósmyndari BB var á ferð um smábátahöfnina
á Ísafirði á fimmtudag fyrir stuttu þegar ekki blakti hár á höfði nokkurs manns og tók hann þá þessa mynd af kyrrðinni.

– sjá viðtal á bls. 10
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Hljómsveitin Gögl, sem í eru meðal annarra læknahjónin
Lýður Árnason og Íris Sveinsdóttir, heldur tónleika í
Bolungarvík á föstudag og á Þingeyri og Flateyri á laugardag. Tónleikarnir, sem eru haldnir í tilefni af útgáfu
plötunnar „Frá Valhöll til himnaríkis“, bera yfirskriftina Reimleikar og munu andar framliðinna svífa yfir
vötnum. „Geggjuð stemmning var á útgáfutónleikum
sveitarinnar á Draugabarnum á Stokkseyri nýverið og
nú fá Vestfirðingar tækifæri til að bera dýrðina augum“.

Nokkrir lengra komnir nemendur Tónlistarskóla Ísafjarðar halda tónleika í Hömrum, sal skólans í kvöld kl.
20. Allstór hópur nemenda skólans er á mið- eða framhaldsstigi og eru þeir oft að kljást við stór og erfið viðfangsefni svo sem sónötur og konserta og löng verk sem
ekki henta á venjulegum skólatónleikum. Meginhluti
efnisskrárinnar samanstendur af verkum eftir Johann
Sebastian Bach og verk eftir meðal annarra Chopin,
Debussy, Kuhlau, Mozart og Hjálmar H. Ragnarsson.

Frá og með næstu mánaðarmótum verður nýtt vaktakerfi tekið upp hjá prestum Ísafjarðarprófastdæmis. Nú
svarar prestur í síma 456 7140 frá kl. 18-08 á virkum
dögum og allan sólarhringinn á laugardögum og sunnudögum. Hingað til hafa allir prestar prófastdæmisins
verið á vakt allan sólarhringinn alla daga ársins, nema í
leyfum sínum og er því hér um aukna samvinnu að ræða
meðal prestanna. Þurfi fólk á presti að halda á þessum
tíma er hægt að hringja í ofangreint númer.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tónleikar eldri nemenda
Tónlistarskóla Ísafjarðar

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kvöld-, helgar- og nætur- Þrennir tónleikar Gaglanna
þjónusta hjá prestum
um næstu helgi

Guðjón Þorsteinsson, formaður KFÍ og Rúnar Rafnsson,
verslunarstjóri BT undirrita samninginn.

Samstarfssamningur BT
og KFÍ til tveggja ára
Guðjón Þorsteinsson, formaður Körfuknattleiksfélags
Ísafjarðar, og Rúnar Rafnsson,
verslunarstjóri BT á Ísafirði,
undirrituðu á laugardag samstarfssamning til tveggja ára.
„Við vinnum með þeim og
þeir með okkur“, segir Guðjón
Þorsteinsson. „Þeir styrkja
okkur með ýmsum hætti, bæði
með fjárframlögum og öðru.
Á móti vinnum við fyrir þá á

ýmsan hátt, með vinnuframlagi, auglýsingagerð og svo
framvegis. Þá verður boðið
upp á skemmtilega leiki í
íþróttahúsinu þegar KFÍ keppir og verða glæsilegir vinningar í boði. Allt er þetta gert í
miklu og góðu samstarfi við
Rúnar Rafnsson og það er mikil tilhlökkun í okkur vegna
þessa samnings.“
– halfdan@bb.is

Ljósin í kirkjugarðinum
Það er góður siður að vitja
leiða ættingja sinna og ástvina
á aðventu og jólum. Er þá
gjarnan lögð blómaskreyting
á leiðið, kveikt á kerti eða settur upp rafmagnsljósakross. Á
þennan hátt heiðrum við minningu hinna látnu. Sjálfsagt er
að taka börnin með sér í garðinn og lofa þeim að taka þátt í
þessu. Þannig gefst tækifæri
til að segja þeim frá hinum
látnu og spjalla við þau um
gang lífsins.
Ef fólk á í vandræðum með
að finna leiði eða þarfnast aðstoðar getur það snúið sér til
kirkjugarðsvarðarins á Ísafirði, Jóns Halldórssonar.

Aðventukvöld Ísafjarðarkirkju verður
sunnudaginn 5. desember kl. 20:30.
Fram koma kór Ísafjarðarkirkju, Sunnukórinn, Karlakórinn Ernir og barnakór
Tónlistarskólans. Þá leika tónlistarnemendur á hljóðfæri.
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Margrét Eir söng af hjartans lyst
Söngkonan Margrét Eir
Hjartardóttir hélt útgáfutónleika í Hömrum, sal
Tónlistarskóla Ísafjarðar,
á sunnudag. Margrét Eir
flutti tónlist af nýútkominni plötu, Í næturhúmi,
sem er þriðja sólóplata

hennar. „Tónleikarnir
gengu rosalega vel og góð
stemmning var í salnum en
um 50 manns komu“, segir
Margrét Eir. Með henni á
tónleikunum spiluðu þeir
Róbert Þórhallsson bassaleikari og Vignir Stefáns-

son píanóleikari. Þrátt
fyrir að Margét Eir hafi
margsinnis áður heimsótt
Ísafjörð var þetta í fyrsta
sinn sem hún kom þar
fram. Aðspurð hvort hún
ætli að koma aftur og
syngja fyrir bæjarbúa

segir hún: „Ekki spurning.
Ég mun ábyggilega koma
aftur. Við vorum í miklu
stuði í gær og þetta heppnaðist allt saman mjög vel“,
sagði Margrét Eir Hjartardóttir söngkona.
– thelma@bb.is

Hann er við alla virka daga.
Síminn er 456-3560 eða 8963387.
Þá viljum við minna á að
gjaldið fyrir að setja ljósakross
í samband er krónur eitt þúsund og fimm hundruð. Gjaldið
er til að standa undir viðhaldi
á rafmagnskerfi garðanna og
kaupa nýja spennubreyta eftir
því, sem endurnýjunar er þörf.
Kirkjugarðsvörðurinn veitir
gjaldinu viðtöku. Einnig er
hægt að hringja og fá sendan
gíróseðil í pósti og borga svo í
bankanum.
Bestu óskir um gleðilega
hátíð. Starfsfólk Ísafjarðarkirkju.

Aðventukvöld
Ísafjarðarkirkju
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Margrét Eir syngur af innlifun í Hömrum. Á myndinni er einnig Vignir Stefánsson píanóleikari.

Valdimar Halldórsson verkefnisstjóri nýbúabrautar Menntaskólans á Ísafirði og Albert Bertie Matawde.

Afrískur skólastjóri í heimsókn

Albert Bertie Matawde,
skólastjóri í menntaskóla í
Malaví í Afríku var staddur á
Ísafirði í byrjun vikunnar í
boði Menntaskólans á Ísafirði.
Hann er staddur hérlendis á
vegum Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í fimm

manna sendinefnd frá Malaví
sem er eitt af samtarfslöndum
stofnunarinnar.
„Umhverfið er stórkostlegt
og ég hafði aldrei áður séð
snjó nema í kvikmyndum“,
segir Albert aðspurður hvað
honum finnst um Ísafjörð. Al-
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bert heimsótti meðal annars
Fræðslumiðstöð Vestfjarða,
svæðisskrifstofu Rauða krossins og Tónlistarskóla Ísafjarðar auk Menntaskólans.
„Malaví er land á stærð við
Ísland í suðausturhluta Afríku.
Landið er eitt það þéttbýlasta

í Afríku með um 11 milljónir
íbúa og jafnframt meðal fátækustu landa í heimi. Malaví var
áður bresk nýlenda en fékk
sjálfstæði árið 1964“, segir á
vef Þróunarsamvinnustofnunarinnar.
– thelma@bb.is
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Einkahlutafélögum fjölgar
um nær 200 á Vestfjörðum

Á sjöunda tug gesta komu á opnun sýningar glerlistamannsins Dagnýjar Þrastardóttur á kaffihúsinu Langa
Manga á Ísafirði á föstudag. „Þetta gekk rosalega vel. Ég
er hæstánægð og mjög þakklát Elfari Loga Hannessyni
og öllum þeim sem komu“, segir Dagný. Þetta er fyrsta
einkasýning Dagnýjar en hún hefur tekið þátt í ýmsum
samsýningum. Á sýningunni notar Dagný hrossahár og
ljós með sumum verkunum. Dagný hafði unnið að verkunum í tvo mánuði. Sýningin stendur fram til áramóta.

Einkahlutafélögum fjölgaði á milli áranna 2000 og 2004
um 192 talsins á Vestfjörðum. Þau voru 439 í árslok 2000
en voru 22. október 631 talsins. Hafði þeim því fjölgað
um 43,7%. Á sama tíma fækkaði íbúum á Vestfjörðum
um 5,5%. Þetta kemur fram í tölum sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur tekið saman. Af einstökum
sveitarfélögum á Vestfjörðum má nefna að í Bolungarvík
fjölgaði einkahlutafélögum á þessum árum úr 54 í 91, í
Ísafjarðarbæ fjölgaði þeim úr 228 í 314.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fyrsta einkasýning
Dagnýjar Þrastar

Jólaljósasamkeppni BB og Húsasmiðjunnar

Best skreyttu húsin á norðanverðum Vestfjörðum valin
Húsasmiðjan og BB hafa
ákveðið að verðlauna bestu
jólaljósaskreytingu við heimahús á norðanverðum Vestfjörðum og verða vegleg verðlaun í boði. Lesendum BB og
viðskiptavinum Húsasmiðjunnar gefst á aðventunni kostur á að tilnefna þau hús sem
þeir telja koma til greina til
verðlauna. Tilnefningum skal
komið á framfæri á póstfangið
bb@bb.is eða í kassa sem
komið verður upp í verslun
Húsasmiðjunnar á Ísafirði.
Ljósmyndir af tilnefndum húsum mega gjarnan fylgja með.
Tilnefningar skulu hafa borist
í síðasta lagi fyrir hádegi 28.
desember.
Sérstök þriggja manna dómnefnd mun fara yfir þær tilnefningar sem berast og velja
þau hús sem fallegast eru
skreytt. Þrenn verðlaun verða
veitt og er það verslun Húsasmiðjunnar á Ísafirði sem gefur verðlaunin. Í fyrstu verðlaun
verður kaffivél af Krups-gerð
að verðmæti 20.000 krónur. Í
önnur verðlaun verður flugeldapakki að verðmæti 10.000
krónur og í þriðju verðlaun
verður fallegt ljósleiðarajólatré. Tilkynnt verður um úrslit
og verðlaun veitt þann 30. desember.
Það er von þeirra sem að
þessum leik standa að hann
verði íbúum á norðanverðum
Vestfjörðum skemmtileg hvatning til þess að lýsa fallega
upp sitt nánasta umhverfi og

gleðja um leið samborgara
sína í skammdeginu og auka
um leið hátíðleik hátíðar ljóss
og friðar.
– hj@bb.is

Tölvu stolið

Playstation leikjatölvu var
stolið úr félagsmiðstöðinni á
Ísafirði annað hvort á þriðjudag eða miðvikudag.
„Allt bendir til að þetta hafi
verið gert á skólatíma og í
mikilli fljótfærni þar sem tölvan var rifin úr sambandi og
engar fjarstýringar eða leikir
teknir með, fyrir utan einn leik
sem var í tölvunni“, segir Erik
Newman, starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar.
Lögreglan hafði afskipti af
nokkrum ungmennum í síðustu viku vegna brota á útivistarreglum á dögunum. Þá voru
höfð afskipti af þremur ungmennum 16 til 17 ára sem voru
ölvuð á almannafæri.
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TENDRUN JÓLALJÓSA
Í ÍSAFJARÐARBÆ
Kveikt verður á jólatrjám í Ísafjarðarbæ fyrir jólin 2004, sem hér segir:
Á Ísafirði, laugardaginn 4. desember
kl. 16:00.Á Suðureyri, sunnudaginn
5. desember kl. 16:00. Á Flateyri
laugardaginn 11. desember kl. 16:00.
Á Þingeyri sunnudaginn 12. desember kl. 16:00.
Jólatréð á Ísafirði er að vanda gjöf frá
Hróarskeldu, vinabæ Ísafjarðar í Danmörku og verður afhent af Fylki
Ágústssyni, konsúl á Ísafirði. Á öllum
stöðunum verður skemmtileg dagskrá
með söng, hljóðfæraleik og auðvitað
koma jólasveinar í heimsókn með
góðgæti fyrir börnin. Sjáumst!
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Sannkallaður jólaandi ríkir yfir sýningunni.

Jólahald á Íslandi í fortíð
og nútíð í Safnahúsinu
Jólasýning opnaði í sal
Listasafnsins í Safnahúsinu á
Eyrartúni á laugardag. Sýningin sem ber yfirskriftina „hátíð fer að höndum ein“, er samstarfsverkefni safnanna fjögurra sem starfa í húsinu; bókasafnsins, byggðasafnsins,
listasafnsins og skjalasafnsins.
„Þetta er í annað sinn sem
sýningin er haldin eftir að við
fluttum í Gamla sjúkrahúsið
og ég geri ráð fyrir að hún
verði árlegur viðburður í framtíðinni“, segir Jóna Símónía
Bjarnadóttir, forstöðumaður
skjalasafnsins. Markmið sýn-
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ingarinnar er að varpa ljósi á
sögu jólahalds á Íslandi í fortíð
og nútíð og má sjá ýmsa muni
sem því tengjast. Má nefna
sem dæmi gamaldags jólatré
gert úr grænmáluðum viði,
malt og appelsín og jólaskraut
af ýmsu tagi.
„Ein hugmyndin að baki
sýningarinnar er að miðla til
barnanna hvernig jólin voru
áður fyrr ásamt ýmsum öðrum
fróðleik“, segir Jóna.Sýningin
verður opin fram á þrettándann
á opnunartíma hússins, virka
daga kl. 13-19 og laugardaga
kl. 13-16. – thelma@bb.is

Sjá má ýmsar gerðir jólatrjáa.
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ritstjórnargrein
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Aðlöðun ehf., hefur fengið einkaleyfi á sérstakri aðferð til beituframleiðslu

Leitar að fjárfestum til að
Sultarólin
fjárfesta í verksmiðjunni

Aukalandsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga lýsti yfir
eindregnum stuðningi við störf fulltrúa sambandsins í tekjustofnanefnd. Jafnframt því var ríkisvaldið hvatt til að koma til
móts við sveitarfélögin varðandi tekjuskiptingu milli þessara
aðila. Ennfremur var samþykkt ályktun þess efnis að ekki
væru forsendur fyrir því að færa ný verkefni til sveitarfélaganna
fyrr en tekjustofnar þeirra hefðu verið efldir með hliðsjón af
þeim lögskyldu verkefnum, sem þeim ber að sinna.
Útlistun Árna Magnússonar, félagsmálaráðherra, á ráðdeild
og aðhaldi ríkisins í fjármálum er að meinalausu. Sitt sýnist
hverjum þar um. Skilaboð hans til sveitarstjórnarmanna verða
ekki misskilin. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, er gagnrýninn á fyrrum sveitarstjórnarmenn, sem nú eiga sæti á Alþingi. Segir þá haldna
minnisleysi. Spyrja má hvort félagsmálaráðherra sér þar
fremstur meðal jafningja? Vikum saman hefur ekkert þokast
til samkomulags í tekjustofnanefnd; fulltrúar sveitarfélaga
hafa hótað að segja sig úr nefndinni, ráðherra beðið menn að
halda sjó. Allt kemur fyrir ekki. Eftir hverju er beðið?
,,Við verðum (jafnframt) að gera okkur grein fyrir því að
það er ekki hægt að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga á
nokkurra ára fresti og bæta við nokkrum milljörðum króna í
hvert sinn. Ríki og sveitarfélög verða að eiga reglulegt samráð
sem er í gagnsæjum farvegi. Þetta er sameiginlegt hagsmunamál ríkis og sveitarfélaga. Við verðum að horfa á hlutina
í samhengi,“ var boðskapur félagsmálaráðherra til þingfulltrúa
aukalandsþingsins. Það verður að segjast eins og er, að erfitt
er að sjá fyrir sér ,,reglulegt samráð“ ríkis og sveitarfélaga og
,,hlutina í samhengi“, þ.e. verkaskiptingu milli þessara tveggja
stjórnunarstiga, án reglulegrar endurskoðun tekjuskiptingar.
Leikur einhver vafi á hver grunnurinn að verkaskiptingu ríkis
og sveitarfélaga er? Verkefni og fjármagn til þeirra verða að
haldast í hendur. Er nema von að formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga tali um gleymsku!
Það er rétt hjá félagsmálaráðherra að horfa verður heilstætt
á þjóðarbúskapinn. Á síðari árum hafa menn talið skynsamlegt
að minnka umsvif ríkisins með því að færa verkefni til sveitarfélaga. Þetta er af hinu góða, ef rétt er að staðið. Samskipti
ríkis og bæja þurfa að vera í stöðugri endurskoðun. Annað er
beinlínis rangt. Sveitarfélögin þurfa vissulega að líta í eigin
barm. Vandi þeirra við að uppfylla lagalegar skyldur, sem
löggjafinn leggur þeim á herðar, verður hins vegar ekki leystur með því einu að segja þeim að herða sultarólina.
s.h.

orðrétt af netinu

Fíkniefnabannið
gerir efnin hættulegri

Lausn vandans kann að felast í því að hleypa viðskiptum undirheimanna
upp á yfirborðið svo yfirvöld geti haft með þeim almennt eftirlit. Neytendur fengju þá einnig lögvernd og með hjálp réttarkerfisins mætti útkljá
deilumál í réttarsal í stað líkamsmeiðinga, fólskuverka og jafnvel morða
í skjóli myrkurs. Svipað ástand er nú í fíkniefnaheiminum og var til
dæmis í Bandaríkjunum þegar áfengi var bannað. Glæpaklíkur léku lausum hala og fjármögnuðu starfsemi sína með áfengissölu. Ástandið batnaði gífurlega og morðum fækkaði um helming á tiltölulega skömmum
tíma þegar banninu var aflétt.
Fíkniefnabannið gerir efnin einnig hættulegri. Þau eru framleidd við
lélegar aðstæður af fólki sem þekkir misvel til. Því ættu fíkniefnin að
vera framleidd af þeim sem eru hæfastir til þess, lyfjaiðnaðinum. Marga
vilja halda því fram að þeir yrðu nú tregir til að framleiða vöru sem getur
valdið fíkn, en margir gera sér ekki grein fyrir að stór hluti þeirra lyfja
sem í dag eru á markaðnum eru ávandabindandi.

uf.is – Steinar Ólafsson
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Fyrirtækið Aðlöðun ehf.,
sem hóf tilraunaframleiðslu á
nýrri gerð af beitu í byrjun
þessa árs með stofnun beituverksmiðju á Ísafirði, leitar nú
að fjárfestum til að fjárfesta í
verksmiðjunni. Tilraunaframleiðslan var afrakstur af, og
hagnýting á niðurstöðum ESB
rannsóknarverkefnisins Artibait, sem Rannsóknastofnun
fiskiðnaðarins og Dímon veiðarfærasala tóku þátt í auk
spænskra og porútgalskra aðila.
Meginþáttur vöruþróunarinnar var þróun á svokölluðum
snjóbúnaði en það er tækni-

búnaður sem er mataður með
frosnu hráefni í beituna. Snjóbúnaðurinn tætir hráefnið niður og formar litla teninga með
gati sem auðvelt er að festa á
öngul. Hráefnið þiðnar ekki í
tækni og allur ferillinn gengur
út á að hráefnið í beituna og
beitan sjálf sé alltaf -20 gráðu
köld. Þannig er best að varðveita eiginleika hráefnisins og
koma í veg fyrir niðurbrot eða
hvörfun efna sem eyðileggja
ferkleika beitunnar.
Kannanir benda eindregið
til þess að fiskurinn kunni vel
að meta þessa nýjung, því betur veiðist á þessa tegund af

beitu en aðrar beitur sem hún
hefur verið borin saman við.
Snjóbúnaðurinn gefur möguleika á að blanda hráefni í beituna og setja inn viðbótarefni
ef þurfa þykir. Aðlöðun ehf.,
hefur fengið einkaleyfi á aðferðinni sem hugsanlega mun
nýtast til framleiðslu á fleiri

vörum. Þeir sem hafa áhuga á
að fjárfesta í fyrirtækinu geta
fengið rekstraráætlanir þess
sem og aðrar upplýsingar hjá
Shiran Þórissyni hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða í
síma 450 3000 eða í gegnum
netfangið shiran@atvest.is
– bb@bb.is

Leikskólinn Sólborg er stærsti leikskóli Ísafjarðarbæjar.

Ófaglærðir starfsmenn leikskóla í Ísafjarðarbæ

Vilja fá greidd laun
samkvæmt samningum
Á fundi bæjarráðs Ísafjarðarbæjar á dögunum var lagður
fram undirskriftarlisti frá ófaglærðum starfsmönnum á leikskólum Ísafjarðarbæjar. Í undirskriftarlistanum segir m.a.:
„Við undirritaðar krefjumst

þess að Ísafjarðarbær fari eftir
kjarasamningi sem gildir frá
1. janúar 2001 til 31. mars
2005 og greiði út laun samkvæmt starfsmati eigi síðar en
1. desember nk. Við neitum
að bíða lengur eftir þessu

starfsmati sem átti að taka gildi
fyrir tveimur árum.“
Af þessu tilefni var bókað á
bæjarráðsfundinum: „Bæjarráð bendir á að föstudaginn
19. nóv. s.l. skrifuðu fulltrúar
Launanefndar sveitarfélaga,

Starfsgreinasambands Íslands
og bæjarstarfsmannafélaganna undir samkomulag um
útfærslu á nýju starfsmati og
verður launaleiðrétting vegna
hins nýja starfsmats greidd út
eins fljótt og frekast er kostur.“

Íbúar Súðavíkurhrepps geta
leitað réttar síns í símamálum

Hafni Síminn að veita þá
þjónustu sem honum ber að
veita geta íbúar skotið því máli
til Póst- og fjarskiptastofnunar. Þetta sagði Sturla Böðvarsson samgönguráðherra í
svari sínu á Alþingi við fyrirspurn Jóns Bjarnasonar al-

þingismanns. Jón spurði ráðherrann hvernig hann hygðist
mæta óskum og undirskriftalistum íbúa við Ísafjarðardjúp
um bætt fjarskiptasamband og
möguleika á ISDN-tengingu.
Í svari ráðherra kom fram
að símnotendur eiga rétt á svo-
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kallaðri alþjónustu, a.m.k. 128
kb flutningsgetu eins og íbúarnir óska eftir. Hann sagði að
ef Síminn treysti sér ekki til
að veita þá þjónustu sem honum hafi verið falið þá geti fyrirtækið sótt um að því verði
með fjárframlögum tryggt

eðlilegt endurgjald fyrir þá
starfsemi sem um ræðir. Beiðni um það á Síminn að koma
til Póst- og fjarskiptastofnunar. Hann telur að mál íbúa
sem rituðu nöfn sín undir undirskriftarlist fyrir skömmu sé í
réttum farvegi í stjórnkerfinu.
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Í svörtum fötum
– Meðan ég sef

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vinsælasta hljómsveit Íslands? Því fer a.m.k. nærri,
ef marka má gengi svartstakkanna á undanförnum misserum en þeir hafa
verið heitasta poppsveit
landsins á hinum gamalgróna tónleikarúnti sem
stundum er kenndur við

Bubbi
– Tvíburinn

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í þetta sinn beinir Bubbi
sjónum að bluegrass tónlistinni, e.k. frum-kántrí og
yrkisefnið er ýmist fengið
úr söguskoðun á trúarlegum málefnum eða íslenskum veruleika. Engum
nema Bubba dytti í hug
að blanda saman bluegrass og sjómennsku,
hvað þá að fjalla um efni

Quarashi
– Guerilla Disco

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stun Gun með Quarashi
var eitt af vinsælustu lögum sumarsins á Íslandi og
lögin Stars og Payback
munu gera það gott í
haust. Öll þessi lög er að
finna á nýrri plötu frá
Quarashi sem ber nafnið
„Guerilla Disco“. Aðdáendur Quarashi hafa þurft að
bíða í hartnær þrjú ár eftir
gripnum. Það má með
sanni segja að hljómsveitin sem ein af framvarða-

Björk
– Medúlla

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Medúlla er nokkuð sem
ekki er hægt að líta framhjá,“ segir heimspressan.
„Medúlla er falleg, krefjandi en umfram allt yndisleg plata. Einn á ný sendir
Björk frá sér plötu sem er
engu lík. Á plötunni eru
12 lög, hvert öðru betra.
Meðal laga á plötunni eru
Pleasure Is All Mina, Show
Me Forvigeness, Where Is
The Line?, Vokuro, Öll
Birtan. Who Is It, Oceania,

Hæsta hendin
– Hæsta hendin

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ísfirðinginn Erp. Þ. Eyvindarson þarf ekki að kynna.
Hér er hann kominn í
slagtog við nýtt gengi
sem gefur út undir nafninu Hæsta Hendin.
Útkoman er urrandi fínt
hip-hop með hárbeittum
textum, eins og Erpi er
einum lagið að semja. Án
efa ein plata sem allir
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BB og Frummynd
mæla með...

sveitaböll. Þessi nýja plata
geymir 11 ný lög, öll nema
eitt eftir meðlimi ISF.

Tómasar-guðspjallsins
undir bluegrass tónum.
Án nokkurs vafa ein af
betri plötum meistara
Bubba Morthens.

sveitum unga fólksins á
Íslandi og meðlimir sveitarinnar í hópi farsælustu
listamanna á erlendri
grund. Plata sem enginn
alvöru tónlistaraðdáandi
lætur fram hjá sér fara
fyrir jólin.

Submarine Sonnets/
Unrealities XI, Desired
Constellation, Ancestors,
Mouths Cradle, Miðvikudags og Triumph Of A
Heart. Algert meistarastykki frá Björk Guðmundsdóttur tónlistarmanni.

aðdáendur hip-hop
tónlistar hér á landi gleðjast yfir. Væntanlega ein af
söluhæstu plötum ársins
hjá unga fólkinu.

Stefnir á Ólym
– Hvað varstu gamall þegar
þú byrjaði að æfa sund?
„Ég var átta ára og fann strax
að þetta var íþrótt fyrir mig.
Ég byrjaði að æfa fótbolta en
fann að það var ekki fyrir mig.
Ég reyni að æfa níu sinnum í
viku. Þrisvar í viku eru morgunæfingar sem eru um klukkutími og síðan eru tveggja tíma
dagæfingar á hverjum degi.
Svo eru líka þrekæfingar tvisvar í viku.“
– Nú tryggðir þú þér þátttökurétt á Norðurlandameistaramóti unglinga með góðum
árangri í mótum. Varstu lengi
búinn að stefna að því?
„Já, ég var áður búinn að ná
lágmarkinu en það komast
bara tveir í hverja grein. Það
voru nokkrir á undan mér sem
ég þurfti að vinna til að komast
og ég gerði það í Bikarkeppni
Sundsambands Íslands.“
– Hvað var það sem heillaði
þig svona við sundíþróttina?
„Fjölbreytileg íþrótt, mismunandi sund og vegalengdir.
Svo er þetta líka mjög góður
félagsskapur. Skemmtilegir
krakkar sem eru í þessu og þar
á meðal bestu vinir mínir. Við
erum flest í A-liðinu í menntaskólanum og svo gerum við
oft ýmislegt utan skólans. “
– Þú hefur unnið þér inn
fullt af verðlaunum. Geturðu
gefið mér dæmi um nokkur?
„Ég var frekar sterkur í innanfélagsmótum þegar ég var
lítill. Við vorum þrír sem skipt-

um með okkur þriðja, öðru og
fyrsta sæti. Þeir voru eldri en
ég og því var ég alltaf í þriðja
sæti. En þar sem sundinu er
skipt í aldursflokka, þá fóru
þeir upp um flokk ári á undan
mér. Þá var ég á elsta ári í
mínum flokki og vann þá flestöll sund. Á þessum tíma sló
ég nokkur sveina- og drengjamet en ég hef ekki haldið mikið utan um hvaða met það eru.“
– Hver er svo framtíðarstefnan?
„Ég stefni á Ólympíuleikana
2008. Þá verð ég tvítugur og
vonandi keppi ég á einhverjum
Evrópumótum þangað til.“
– Hefurðu aldrei fengið þig
fullsaddan af sundinu og langað til að hætta?
„Jú, það hefur stundum gerst
þegar manni gengur illa. En
maður gengur ekki út úr einhverju svona bara af því að
það gengur illa. Góður félagsandi heldur okkur saman og
rekur okkur áfram á æfingar,
því þar hittir maður vini sína.“
– Er mikill kostnaður við
sundsportið?
„Þeir sem eru í landsliðinu
fá einhvern styrk, eftir því í
hvaða hópi þeir eru og eftir
því hve vel þeim gengur. Sum
bæjarfélög styrkja einnig sitt
sundfólk þegar einhver met
eru slegin eða vel gengur vel á
mótum. En sundbúningar í dag
kosta á bilinu frá 6 og upp í 35
þúsund kall. Þeir eru úr sérstöku efni. Síðan vantar sund-

gleraugu, sundhettur og ýmislegt annað sem notast er við á
æfingum. Vestri er með fjáraflanir fyrir ferðir á mót en
við þurfum einnig að borga
töluvert sjálf.“

Bestur í skriðsundi
– Í hverju ertu bestur í
sundinu?
„100 metra skriðsund er mín
sterkasta grein. Það var ekki
fyrr en fyrir tveimur árum að
ég náði verulega góðum árangri í skriðsundinu. Annars
var þetta dreift yfir allar greinarnar.“
– Ég hef heyrt að sundmenn
þurfi að raka allan líkamann
til að vera sneggri.
„Ég hef reyndar aldrei gert
það og er mjög illa við það. En
margir gera það. Það virkar en
munar bara einhverjum hundruðustu hlutum úr sekúndu.“
– Hvað ætlar þú að verða
„þegar þú ert orðinn stór“?
„Ég stefni á rafmagnsverkfræði eftir stúdentsprófið. Í dag
er ég á náttúrufræðibraut við
Menntaskólann á Ísafirði.“
– Hver var þín besta stund á
sundferlinum hingað til?
„Ég held það hafi verið á
Aldursflokkameistaramóti Íslands 2002. Mér gekk ekkert
rosalega vel á því móti og það
eina sem ég átti eftir að synda
var 100 metra skriðsundið.
Þegar ég var búinn að synda
það kom í ljós að ég hafði bætt
mig um þrjár sekúndur og vann

sundið. Það er í eina skiptið
sem ég hef unnið gull á aldursflokkameistaramóti og það
var mjög ánægjulegt. Sérstaklega þar sem ég bjóst ekkert
við því. Svo er alltaf gaman
að fá að vita að maður hafi
náð lágmörkum á mót sem eru
stærri og haldin erlendis.
Aldursflokkameistaramótið er fjölmennasta mótið sem
haldið er á Íslandi. Það er fyrir
alla aldursflokka og um 400
keppendur sem taka þátt í því.
En núna er sú nýjung að
mótinu er skipt í tvennt, eldri
og yngri, þannig að þau yngri
munu ekki keppa á sama tíma
og við þessi eldri. Ég held að
það sé vika á milli.“
– Fjölmargir hafa komið að
þjálfun Vestra í gegnum árin.
Hver er þinn uppáhaldsþjálfari?
„Ég myndi segja að það væri
Ingi Þór Ágústsson. Hann kom
mér í þá stöðu sem ég er í nú.
Það fylgdi honum mikill agi
og hann gerði manni grein fyrir
því hverju maður gæti áorkað
í framtíðinni. Hversu góður
maður gæti orðið og hve langt
maður gæti komist. En ég sé
fram á bjarta framtíð með núverandi þjálfara mínum, Guðmundi Hafþórssyni. Félaginu
er skipt í A-, B-, C-, D- og Elið eftir aldri. Ég er í A-liðinu
með þeim elstu. Í B-liðinu er
mest af stelpum, ég held að
það séu bara einn eða tveir
strákar þar. Hjá yngri kynslóð-

Bæjar- og héraðsbókasafnið á Ísafirði

Rúmlega fjörutíu nýjar jólabækur komnar frá Póllandi

Bæjar- og héraðsbókasafnið á Ísafirði
hefur fengið sendingu af um 40 nýjum
bókum frá Póllandi. „Við fáum sendar 2-3
á ári bækur frá Póllandi og íbúar af pólskum uppruna eru mjög duglegir að nýta sér
bókasafnið og útibúi þess á Flateyri“,
segir Jóhann Hinriksson, forstöðumaður
bókasafnsins. Er þetta seinni sending bóka
sem keyptar voru fyrir styrk sem Fiskvinnslan Kambur á Flateyri veitti safninu í
sumar að upphæð 100.000 krónur.
Sömu sjónarmið eru höfð til grundvallar
og við innkaup á öðrum bókakosti
safnsins og eru þetta að mestu skáldsögur,
barnabækur og fræðirit almenns eðlis.
„Sérstaklega finnst mér mikilvægt að hafa
pólskar barnabækur svo fólk missi ekki
tengslin við uppruna sinn í bókmenntum“,
segir Jóhann. Á fjórða hundruð pólskra
bóka eru nú í eigu bókasafnsins. Aðspurður hvort sama gildi um bækur af öðrum uppruna segir Jóhann svo ekki vera.
„Aðsóknin er mest meðal Pólverja enda er
mismunandi eftir menningu hve vinsælar
bókmenntir eru.“ – thelma@bb.is Jóhann Hinriksson skráir inn nýju pólsku bækurnar.

12.4.2017, 10:49

MIÐVIK
UDAGUR 1. DESEMBER 2004
MIÐVIKUDAGUR

9

ympíuleikana

„Norðurlandameistaramótið lendir beint í prófaviku hjá
mér og ég þarf því að taka þau
próf sem ég þarf að taka sem
sjúkrapróf eftir að ég kem
heim. Svo eru stundum sundmót þar sem maður þarf að
fara í miðri viku og þá missir
maður úr skóladaga. Ef mikið
er að læra þarf oft að sleppa

inni virðast stelpur hafa meiri
áhuga en hjá okkur í A-liðinu.
Þar eru 6 stelpur á móti 7
strákum. Liðið var mun sterkara þegar Ingi Þór var að þjálfa
okkur en nú hafa margir farið
suður í skóla og hætt í félaginu.“
– Bitnar það aldrei á náminu
að æfa svona stíft?

sundæfingum til þess að geta
sinnt heimavinnuni en ég reyni
að láta þetta ekki koma niður
á námsárangrinum.“

Geri mitt besta
– Ertu sigurviss fyrir Norðurlandameistaramótið?
„Ég geri bara mitt besta.

Minn besti tími í 100 metra
skriðsundi er 54.47 sekúndur.
Í fyrra vannst það á 51 og
eitthvað. Bjartsýnin að vinna
er þannig ekki mikil en það
verður persónulegur sigur ef
ég bæti tímann minn. Ég verð
með landsliðshópnum frá
Íslandi og ég þekki nú flestalla.
Ég hef oft keppt á móti þeim

Ísfirðingurinn Bragi Þorsteinsson
hefur þegar náð góðum árangri
í sundi þrátt fyrir ungan aldur og er
nú með þeim bestu á landinu. Hann
æfir með Sundfélaginu Vestra og er í
unglingalandsliðinu. Í vetur keppti
hann fyrir Íslands hönd á sterku sundmóti í Lúxemborg og varð þar áttundi
í 100 metra skriðsundi. Á morgun
heldur Bragi út til Kaupmannahafnar
þar sem hann tekur þátt í Norðurlandameistaramóti unglinga. Aðeins
tveir komast að frá hverju landi í
hverri grein svo að samkeppnin um
að komast á mótið er gífurleg. Bæjarins besta ræddi við Braga um sundið og velgengni hans.
og farið suður í landsliðsæfingabúðir.
Ég hef líka áður farið út á
mót. Í vetur fór ég á mót í
Lúxemborg. Svo eru æfingabúðir hjá landsliðinu með
einhverju millibili til þess að
hópurinn kynnist. Ég var fjórtán ára þegar ég komst inn í
framtíðarhóp sem er undanfari
landsliðsins og til undirbúnings ef maður kæmist í landsliðið. Svo komst ég 15 ára inn
í unglingahópinn. Maður verður alltaf að ná vissu lágmarki
til að halda sér inni í landsliðinu.“
– Sundlaugin á Ísafirði er
mun minni en flestar sundlaugar sem keppt er í. Er það
þá ekki extra hrós fyrir ykkur
að ná góðum árangri?
„Jú, það má eiginlega segja
það. Við værum betri ef við
hefðum stærri laug því að þolið
og fleira bætist í lengri laug.
Sundlaugin hérna er 16,33
metrar en yfirleitt keppum við

í 50 metra laugum. En Vestri
er mjög sterkt lið. Bikarkeppni
Íslands er liðakeppni sem skipt
er í fyrstu og aðra deild. Í fyrra
unnum við aðra deildina og
þar með rétt til að keppa í
fyrstu deild. En hún er svo
sterk og sumir af okkar bestu
mönnum voru fluttir burt
þannig að við kepptum aftur í
annarri deild. Núna urðum við
þar í þriðja sæti.“
– Að lokum: Ertu stressaður
fyrir mótið um helgina?
„Já, mikið, alltaf stressaður
fyrir svona stór mót sem maður
hefur ekki farið á áður“, segir
þessi ungi sundkappi.
Við óskum Braga Þorsteinssyni góðs gengis á mótinu.
Eitt er víst, að spennandi verður að fylgjast með honum í
framtíðinni því að hér er án
efa efni í mikinn afreksmann í
sundi. Ísfirðingar hafa ætíð
verið stoltir af góðum sundmönnum sínum, sem hafa verið margir. – thelma@bb.is

Tefur Póst- og fjarskiptastofnun framrás Digital Íslands á Vestfjörðum?

Vantar aðeins leyfi til uppfærslu sjónvarpssenda Norðurljósa
og erlendum sjónvarpsstöðvum með ADSL-tækni á landsbyggðinni. Það leiðir hugann
að þjónustu sjónvarpsstöðva
Norðurljósa. Fyrir nokkru hóf
fyrirtækið sjónvarpsútsendingar á stafrænu formi undir
merkjum Digital Ísland. Ná
þær sendingar einungis til suðvesturhorns Íslands.
Kristján Grétarsson segir
tæknilega ekkert því til fyrirstöðu að bjóða þessa þjónustu
víðar um landið. Hann segir
að um langt skeið hafi legið
umsókn frá fyrirtækinu hjá
Póst- og fjarskiptastofnun þar
sem óskað er leyfis til þess að
uppfæra endurvarpa félagsins.

Kristján Grétarsson, yfirmaður tæknideildar Norðurljósa, segir ekkert því til fyrirstöðu tæknilega, að Digital
Ísland geti boðið 20 sjónvarpsrásir á landsbyggðinni
þar sem Stöð 2 eða Sýn eru
til staðar. Aðeins vanti leyfi
til uppfærslu sjónvarpssenda
félagsins og Póst- og fjarskiptastofnun hafi ekki svarað umsókn félagsins. Í byrjun september sagði forstjóri
stofnunarinnar að lausar
tíðnir yrðu auglýstar innan
tíðar. Það hefur ekki ennþá
verið gert. Síminn og Skjár
einn hefja næstu daga útsendingar á 10 innlendum
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Íbúar á Ísafirði munu varla sjá stafrænar sjónvarpsstöðvar í bráð.

„Þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir okkar hefur ekkert svar
ennþá borist. Þessi hægagangur hjá stofnuninni er farin að
tefja framrás okkar á lands-

byggðinni. Ef umsókn okkar
hefði hlotið eðlilega afgreiðslu
gætum við í dag boðið 20 rása
stafræna útsendingu.“
Þess má geta að í viðtali við

12.4.2017, 10:49

bb.is þann 8. september sagði
Hrafnkell V. Gíslason forstjóri
Póst- og fjarskiptastofnunar að
stefnt hefði verið að því að
byggja upp eitt stafrænt dreifikerfi um landið en það hefði
ekki tekist. Því yrði að auglýsa
lausar til umsóknar örbylgjutíðnir og að það yrði gert á
næstunni eins og hann orðaði
það. Sú auglýsing hefur ekki
enn sést. Hann sagði jafnframt
að auglýsingaferlið tæki um
sex vikur og síðan þyrfti að
vinna úr umsóknum. Má af
því ráða að langur tími muni
líða þar til stafrænar sjónvarpssendingar geta hafist á landsbyggðinni í gegnum hefð-

bundnar endurvarpsstöðvar.
Hrafnkell segir að starfsmenn tæknideildar stofnunarinnar hafi að undanförnu
verið mjög önnum kafnir
m.a. við úrlausn mála í
kringum útsendingar Digital Ísland á höfuðborgarsvæðinu. Því hafi tafist að
auglýsa lausar örbylgjutíðnir en stefnan sé óbreytt.
Lausar tíðnir verði auglýstar
á næstunni. Hrafnkell var
ófáanlegur til þess að nefna
nákvæmari tímasetningar.
Því er ljóst að landsbyggðarfólk verður að bíða enn
um sinn eftir útsendingum
Digital Ísland. – hj@bb.is
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Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar hefur gegnið frá samningi við Martein Steinar Jónsson sálfræðing um áframhaldandi þjónustu hans. Fyrir ári
síðan gerði stofnunin samning
við Martein um komur á
Heilsugæslustöðina á Ísafirði. Hann verður með viðtalstíma tvisvar í mánuði eins og verið hefur. Frá þessu var
greint á vef Heilbrigðistofnunar Ísafjarðarbæjar. Tímapantanir og nánari upplýsingar fást í afgreiðslu Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði í síma 450-4500 á milli kl. 8
og 16 virka daga.

Þann 1. mars voru samtals 526 stöðugildi hjá vestfirskum sveitarfélögum. Þá eru ekki talin með stöðugildi í
ýmsum samstarfsverkefnum sveitarfélaganna. Flest vöru
stöðugildin innan Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja
eða 208 talsins, innan Kennarasambands Íslands voru
stöðugildin rúmlega 192 talsins og innan Alþýðusambands Íslands voru þau rúmlega 104. Flest voru stöðugildin hjá Ísafjarðarbæ eða tæplega 268 talsins. Hjá
Vesturbyggð voru stöðugildin 88 og hjá Bolungarvíkurkaupstað voru þau tæplega 63. Hjá Hólmavíkurhreppi
voru stöðugildin tæplega 33 og rúmlega 27 hjá Reykhólahreppi. Hjá sveitarfélögunum á landinu öllu voru
stöðugildi þann 1. mars 17.424 talsins.

Menningarráð Bolunarvíkur hefur lýst yfir ánægju sinni
með að útgáfu ferðabæklingsins „Bolungarvík býður þér
heim“ verður haldið áfram. Þjónustufyrirtækið Ysjur
ehf. vann ferðabæklinginn fyrir atvinnumálaráð Bolungarvíkur í sumar. Ábendingar hafa borist um að gefa
bæklinginn út á fleiri tungumálum en hefur verið gert og
tekur menningarráð undir það. Ráðið lagði einnig til að
gerð verði sameiginleg auglýsing fyrir söfn og jafnvel
fleiri stofnanir sveitarfélagsins og auglýst verði í tveimur
til þremur völdum ferðamálabæklingum á landsvísu. Þá
lagði menningarráð til að unnið verði að því að gefin
verði út póstkort fyrir Bolungarvík sem gefi mynd af
bænum og mannlífinu þar.

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

Á sjötta hundrað stöðugildi
hjá sveitarfélögum

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

Ferðabæklingur gefinn út Þjónusta sálfræðings áfram
á fleiri tungumálum?
í boði hjá HSÍ á Ísafirði

Rattó og Prince X
rappa um Ísafjörð
Ísafjörður, eyðibæli, og því miður heimabærinn,
þar sem ég mun geyma mækinn, og svo þeyta
flæðið, fyrir þessa dóphausa, sem maður sér hvívetna, þríflokka; dópistar, dílerar og skvílerar.
Flestar stelpur mellur, sjúgandi á belli, vita
ekki nafnið, fá samt brundblett í smettið, bara
staðreyndir, er ekki að reyna að gera bíf, stelpur
hér eru lauslátari en þær í Keflavík.
Við erum rapparar og fighterar, munum stappa
alla og hlæja að, krakka jafnt og tæfurnar, svarta
jafnt og tæjara, rapparar og hæparar, munu fara
strax að væla þar, harðna samt og æsast þar, með
faggafjanda og bæjara, fara af stað og æfa það,
að verða hnakkakall og Idol-star, stofna hljómsveit... með Kalla Bjarna og Nylon þar!
Svo komast ísfirsku rapptónlistarmennirnir Rattó og
Prince X að orði um heimabæ
sinn í laginu Ísafjörður. Þeir
félagar heita réttum nöfnum
Óttar Gnýr Rögnvaldsson og
Gautur Ingi Ingimarsson og
hafa lengi haft áhuga á rapptónlist þó að þeir séu tiltölulega nýbyrjaðir að rappa sjálfir.

Ísafjörður –
í grófum dráttum
– Hversu lengi hafið þið
verið rappandi?
„Við byrjuðum fyrir svona
tveimur eða þremur árum að
semja texta um það sem okkur
datt í hug“, segir Prince X.
– Rappið þið saman í hóp
eða hvor í sínu lagi?
„Ég er í hljómsveit með Ásgeiri Þór Kristinssyni félaga
mínum. Annars höfum við oft
unnið með Rattó að hinum og
þessum lögum, til dæmis laginu Ísafjörður sem við gerðum
allir saman. Þar tölum við um
það sem okkur finnst í grófum
dráttum um bæinn.“
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– Og hver eru ykkar yrkisefni? Hvað eruð þið að fjalla
um í textum ykkar?
„Ég rappa aðallega um það
hvað ég hata stelpur mikið og
langar til að berja þær“, segir
Rattó. „Svo tala ég um eiturlyf
og slagsmál og annað sem mér
finnst heillandi.“
– Svo þú ert mikið í glæparappi?
„Já, það má eiginlega segja
það. Vandamálið er samt að
ég er alltof latur við að stunda
glæpi sjálfur. Til dæmis er ég
ekkert ofbeldisfullur, bara
svolítið ruglaður í hausnum.“
– Hverjar mynduð þið segja
að væru ykkar helstu fyrirmyndir í rapptónlist? Lítið þið
til fortíðar í lagasmíðum eða
er hægt að segja að tónlist
ykkar sé framsækin?
„Ég held að við séum ekkert
að pæla of mikið í því hverjum
við líkjumst eða hvaða stefnu
í rappinu við fylgjum“, segir
Prince X. „Við leggjum mesta
áherslu á að gera lög sem okkur finnast flott. Hvort við líkjumst öðrum listamönnum,
þykjum „old school“ eða ekki

Óttar Gnýr Rögnvaldsson (Rattó) og Gautur Ingi Ingimarsson (Prince X).
Við tókum líka þátt í listahátíð áhorfendur voru. Til að spilla
skiptir bara engu máli.“
í Hafnarfirði sem haldin var af fyrir dæminu vorum við
Aldur áheyrenda
einhvers konar menningar- smeykir því við vorum ekki
miðstöð sem er hálfgerð hlið- með ritskoðaða texta en sáum
kom á óvart
stæða við Gamla apótekið á litla krakka segja orðrétt það
– Þið hafið eitthvað látið að Ísafirði.
sem við sögðum.“
ykkur kveða í ísfirsku tónlistÍ seinna skiptið sem við
Rattó hafði slæm
arlífi, ekki satt? Þið hafið hald- spiluðum í Hnífsdal var það á
ið tónleika í bænum.
góðgerðartónleikum með öðráhrif á hina
„Jú, við höfum gert það“, um skemmtikröftum, meðal
segir Prince X. „Við höfum annarra Nylon og Kalla
– Þið voruð allir þrír saman
tvisvar sinnum haldið tónleika Bjarna. Við vorum eiginlega í hljómsveit en starfið nú í
í félagsheimilinu í Hnífsdal, ekki alveg nógu sáttir við þá tveimur hópum. Hvers vegna?
einu sinni í Grunnskólanum á tónleika, því þegar við stigum
„Við rákum Rattó, hann var
Ísafirði og svo í Sjallanum. á svið sáum við hversu ungir farinn að hafa svo slæm áhrif

12.4.2017, 10:49

á okkur hina“, segir Prince X.
„Þeir ráku mig nú ekki beinlínis“, segir Rattó. „Við hættum bara. Mér finnst miklu
betra að vinna einn því þá þarf
maður ekki endalaust að vera
að gera einhverjar málamiðlanir. Maður þarf ekki að taka
tillit til neins og getur gert og
sagt það sem maður vill.
Við vinnum samt mikið
saman. Við tökum upp lög
saman og erum að koma okkur
upp sameiginlegri aðstöðu í
Fjarðarstræti til að æfa og taka
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Gerð er tillaga um fjárveitingar til endursmíði alls 10
húsa á Vestfjörðum í breytingatillögu fjárlaganefndar
Alþingis við fjárlög 2005. Húsin eru Vatneyrarbúð á
Patreksfirði (5 milljónir króna), Eyrardalsbærinn í
Súðavík (4 milljónir króna), vélsmiðjan á Þingeyri (4
milljónir króna), Riis-hús á Borðeyri (4 milljónir króna),
gamla prestsseturshúsið á Brjánslæk (4 milljónir króna),
Skjaldborgarbíó á Patreksfirði (3 milljónir króna), Þingeyrarkirkja í Dýrafirði (2 milljónir króna), Einarshús í
Bolungarvík (1 milljón króna), smiðjan á Bíldudal (1
milljón króna) og verslunin Bræðurnir Eyjólfsson (1
milljón króna). Samtals er því gerð tillaga um 29 milljóna króna fjárveitingu til húsa á Vestfjörðum.
upp.“
– Nú er orðið býsna vinsælt
meðal sumra rappara að nota
„alvöru“ hljóðfæri við gerð
rapplaga. Gerið þið það eða
vinnið þið tónlistina alla frá
grunni í tölvum?
„Yfirleitt gerum við þetta
allt í tölvu“, segir Prince X.
„Við höfum samt fengið hljóðfæraleikara til að spila undir í
einu lagi á tónleikum. Það er
náttúrlega miklu flottara að
hafa hljóðfæri, og helst heila
hljómsveit, til að spila undir.“

Kertagerðarnámskeið verður í boði á vegum Listaskóla
Rögnvaldar Ólafssonar í byrjun desember. „Kennd
verður endurvinnsla á kertavaxi og hvernig hægt er að
nýta gömlu kertin í ný jólakerti eða
annað, eftir því hvernig kertavaxið er“,
segir Rannveig Hjaltadóttir, leiðbeinandi á námskeiðinu. Aðeins verður
haldið eitt námskeið sem varir eina
kvöldstund í Edinborgarhúsinu. „Í
fyrra var ég með tvö námskeið en ég hef aðallega verið
að kenna þetta í Grunnskólanum á Ísafirði“, segir
Rannveig. Áhugasömum er bent á að enn er laust á
námskeiðið og unnt er að skrá sig hjá Listaskólanum.

ADSL samband í Súðavík
innan þriggja mánaða
Síminn tilkynnti forráðamönnum Súðavíkurhrepps að
fyrirtækið hyggist bjóða íbúum Súðavíkur ADSL-samband innan þriggja mánaða. Ómar Már Jónsson sveitarstjóri Súðavíkurhrepps segir ákvörðun
Símans ánægjuefni. „Við höfum lagt á
það þunga áherslu að íbúar hér njóti
þess besta sem boðið er í þessari tækni.
Við höfum um nokkurt skeið lagt að
Símanum að koma hér inn með ADSL-þjónustu. Nú
hefur það tekist og vonandi mun íbúum hér bjóðast
sjónvarp með ADSL-tækni í kjölfarið“, segir Ómar. Þess
má geta að rúm tvö ár eru liðin síðan Snerpa ehf. hóf að
bjóða Súðvíkingum háhraðasamband með örbylgju.

Breytingartillögur fjárlaganefndar Alþingis við fjárlög ársins 2005

Tæpar 54 milljónir til ýmissa
aðila og verkefna á Vestfjörðum
Sveitarfélög, ýmis félög og
félagasamtök á Vestfjörðum
fá alls 53,7 milljónir króna í
fjárveitingu frá Alþingi á
næsta ári ef breytingartillögur
fjárlaganefndar við fjárlög
ársins 2005, sem lagðar voru
fram í síðustu viku, ná fram að
ganga. Að vanda eru gerðar
tillögur um tímabundnar fjárveitingar í hin ýmsu verkefni
víðs vegar um landið.
Þær fjárveitingar sem koma
til greina á Vestfjörðum, verða

Fyrsti diskurinn
alveg glataður
– Hvað eruð þið að rappa af
mikilli alvöru? Er þetta eitthvað annað og meira en áhugamál hjá ykkur?
„Þetta er náttúrlega bara
áhugamál, þó svo að rappið sé
orðið frekar stór hluti af mínu
daglega lífi“, segir Rattó. „Ég
eyði miklum tíma í að semja
lög og texta. Ekki fer minni
tími í að koma tónlistinni frá
sér en ég er að reyna að gefa út
plötu fljótlega. Svo ætla Prince
X og Geiri að gefa út plötu á
næsta ári.
Við höfum í rauninni tekið
ótrúlega mikið upp miðað við
hvað við höfum verið stutt að.
Það var eiginlega okkar fyrsta
verk að taka upp plötu. Við
gerðum það fyrir um tveimur
árum, tókum upp nokkur lög
og gáfum út á disk í mjög litlu
upplagi. Sá diskur var alveg
glataður en það er samt gaman
að hafa gefið hann út.“
„Mér finnst íslenskt rapp
ekki vera að fara neitt, það
virðist bara standa í stað“, segir
Prince X. „Það kom upp
svakaleg rappbóla fyrir nokkrum árum, en hún hefur minnkað mjög mikið og rapp-senan
á Íslandi er orðin frekar dauf.
Það virðist ekki vera mikið
gert fyrir hip-hop á landinu.“
– En hvernig er með rappsenuna á Ísafirði? Hvernig er
hún?
„Þetta virðist leggjast ágætlega í flesta þó sumum finnist
hreinlega asnalegt að það séu
til ísfirskir rapparar“, segir
Rattó. „Flestir sem segja skoðun sína eru mjög jákvæðir. Ég
átta mig á því að þeir sem hafa
eitthvað út á þetta að setja láta
kannski oft satt kjurt liggja.
En mér er alveg sama. Svo
lengi sem ég heyri ekkert annað, þá geng ég út frá því að ég
sé að gera óhemju góða tónlist.
Mér finnst ég vera besti rappari
í heimi.“
– halfdan@bb.is
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Framlög til endursmíði
Kertagerðarnámskeið í
húsa á Vestfjörðum Edinborgarhúsinu á Ísafirði

breytingatillögurnar samþykktar, eru eru á fjórða tuginn. Hæstu fjárveitingar fá
Galdrasýningin á Ströndum,
skíðasvæðið í Tungudal, Ósvör í Bolungarvík, Náttúrustofan í Bolungarvík og verkefnið Vestfirðir á miðöldum,
sem öll fá fimm milljónir
króna. Þrjár og hálf milljónir
króna eru áætlaðar til endurbóta á eikarbátnum Sædísi sem
og Maríu Júlíu BA-36. Þrjá
milljónir króna fara til Sauð-

fjársetursins á Ströndum, 2,5
milljónir til Framkvæmdasjóðs Skrúðs í Dýrafirði og
verkefnisins Víkingar á Vestfjörðum og tvær milljónir
króna fara til Nýbúamiðstöðvarinnar á Vestfjörðum og
Minjasafns Egils Ólafssonar.
Búnaðarsamband Vestfirðinga, Sögufélag Barðstrendinga og Sögufélag Ísfirðinga
fá 1,5 milljónir króna til tölvusetningar. Þá er ein milljón
króna á áætlun til Önfirðinga-

félagsins í Reykjavík, Holts í
Önundarfirði, Snjáfjallasetursins, og heilsubæjarins Bolungarvík sem og til átaksverkefnis á vegum Tálknafjarðarhrepps og Vesturbyggðar,
listaverka Samúels Jónssonar
og til ritunar byggða- og atvinnusögu Súðavíkur. Tónlistarfélag Ísafjarðar fær 900 þúsund krónur sem og Ferðaþjónustan í Grunnavík. Sama fjárhæð er áætluð til lendingarbóta
á Karlshöfn á Gjögri.
Hálfrar milljóna króna
styrkur er áætlaður til Fræðslu-

miðstöðvar Vestfjarða og til
lendingarbóta í Reykjarfirði á
Hornströndum. 400 þúsund
króna styrkur er áætlaður í
lendingarbætur á Höfðaströnd
í Grunnavík sem og í Aðalvík.
Þá fær Harmonikkufélag Vestfjarða 300 þúsund króna styrk
og 100 þúsund krónur eru
áætlaðar til lendingarbóta við
Galtarvita. Framlög til Nýbúamiðstöðvarinnar á Vestfjörðum, Náttúrustofu Vestfjarða
og Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða eru viðbótarframlög.
– hj@bb.is

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í ÍSAFJARÐARBÆ
Guðmundur M. Kristjánsson hafnarstjóri færir Steinari Magnússyni skipstjóra gjöfina.

Mánafoss lagðist að bryggju á Ísafirði í síðasta sinn

Skipstjóranum færður
minningarplatta að gjöf
Mánafoss, strandsiglingaskip Eimskipa, kom á laugardag til hafnar á Ísafirði í síðasta sinn, en eins og kunnugt
er hefur Eimskipafélagið lagt
af áætlunarsiglingar fyrirtækisins um landið. Forsvarsmenn félagsins telja ekki að
þetta muni hafa neikvæð
áhrif á viðskiptavini Eimskipa.
„Við höldum áfram að
flytja vörur til og frá Vestfjörðum. Við ætlum að gera
það betur en áður og ætlum
að þjónusta okkar viðskiptavini betur með öðrum flutningum. Við erum í sjálfu sér
ekki að breyta neinu, nema
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því hvernig við komum vörunum á milli staða. Þjónustan er
ekkert að minnka og það verður ekki dýrara að flytja vörur
með bílum en það hefur verið
með skipum“, sagði Jón Páll
Hreinsson, svæðisstjóri fyrirtækisins á Ísafirði.
Þegar Mánafoss kom að
bryggju á laugardag afhenti
Guðmundur Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
Steinari Magnússyni skipstjóra gjöf. „Þetta var minningarplatti sem listakonan
Dagný Þrastardóttir gerði fyrir
okkur. Ég fór og afhenti skipstjóra og áhöfn plattann,
þakkaði fyrir góð viðskipti og

óskaði þeim velfarnaðar á
nýjum vettvangi“, sagði
Guðmundur.
Þá hafa Eimskip gert samkomulag við Sæskip, sem
gera út flutningaskipið Jaxlinn, um áframhaldandi sjóflutninga til og frá Vestfjörðum. Jaxlinn mun áfram sigla
tvær áætlunarferðir milli
Vestfjarða og Hafnarfjarðar
en breyting verður á áætlun
milli daga. Eins og áður mun
Jaxlinn hafa viðkomu á sex
höfnum á Vestfjörðum; Patreksfirði, Tálknafirði, Bíldudal, Ísafirði, Bolungarvík,
Súðavík, Flateyri og Þingeyri.
– halfdan@bb.is
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Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
lóðina að Túngötu 1, Ísafirði, skv.
25. gr. skipulags- og byggingalaga
nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Deiliskipulagstillagan tilgreinir leyfilegt byggingamagn á lóðinni ásamt
almennum byggingarskilmálum fyrir
lóðina.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, frá 1. desember til
og með 12. janúar 2005. Þeir sem
telja sig eiga hagsmuna að gæta, er
hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna.
Skriflegum athugasemdum skal skilað á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði, eigi síðar en 12. janúar 2005.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast henni samþykkir.
Ísafirði, 22. nóvember 2004,
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

12

MIÐVIK
UDAGUR 1. DESEMBER 2004
MIÐVIKUDAGUR

Ísfirðingurinn Þór Harðarson sigraði á Íslandsmeistarmótinu í vaxtarrækt sem haldið var fyrir skömmu.
Hann keppti í +90 kílógramma flokki og þótti bestur
bæði í sínum flokki og þegar á heildina var litið. Fyrir
vikið hlaut hann stærðarinnar farandbikar sem menn
eins og Jón Páll Sigmarsson hafa haft í sinni vörslu í
gegnum tíðina. Árangrinum náði Þór með þrautseigju
og viljastyrk í meira en áratug. Bæjarins besta fékk
hann til að segja frá lífinu í vaxtarræktinni og markmiðinu sem náðist.

Markmiðið var að verða Í
– segir Þór Harðarson, nýbakaður Íslandsmeistari í vaxtarrækt

– Hvernig er upplifun er að
taka þátt í svona móti?
„Það er dálítið stressandi því
maður stendur þarna á pínulítilli skýlu fyrir framan hundruð
fólks og verið er að dæma
mann í bak og fyrir. Það er
spáð í beinagrindina sem ekkert er hægt að gera í, framkomuna, húðlitinn, vöðvastærð og hvernig form er á
vöðvanum, hlutfall á milli
vöðva og svo heildina. Þetta
er ekki bara keppni um hver er
stærstur heldur hvernig formi
maður er í. Hvernig útlitið er á
líkamanum og samræmi hans.
Ekki má vera með stór læri og
litla kálfa eða stóra handleggi
og svo vantar búkinn. Sá sem
hefur best samræmi vinnur.
Það voru menn í keppninni
sem voru þykkari en ég en
ekki með eins góðan heildarpakka. Ég var ekki vöðvamesti
keppandinn enda snýst þetta
ekki bara um það. En ég var
reyndar þyngstur og líka hæstur.
Í bæði skiptin sem ég lenti í
öðru sæti á Íslandsmeistaramótinu voru mennirnir sem
unnu flokkinn sem ég var í þá
(–90) mjög góðir og ég var
því mjög sáttur. Mér fannst ég
ekki geta gert betur. Í þeim
þyngdarflokki ná styttri menn
að vera með meira kjöt. En
þar sem ég er hærri hefði ég
orðið of þungur fyrir flokkinn
ef ég ætlaði að verða vöðvameiri.
Sennilega er það besta við
að keppa í vaxtarrækt að vera
búinn að keppa. Allur matur
er þá orðinn svo góður, skyrið
er orðið veislukostur. Líðaninni við svona undirbúning
fyrir mót má kannski líkja við
þegar konur fara á blæðingar.
Maður er oft skapstirður og
langar alltaf í eitthvað að
borða. Fyrstu tvö skiptin voru
verri þar sem ég varð að létta
mig töluvert til að komast í
flokkinn. En núna ætlaði ég í
þyngsta flokkinn og þurfti því
ekki að hafa áhyggjur af
þyngdinni, bara að losa mig
við alla fitu. Ég tók lengri tíma
í þetta, var rólegur og vissi
hvað ég var að fara út í. Sumir
verða alveg kolvitlausir þegar
þeir fara í gegnum þetta og
varla hægt að búa með þeim.
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Ég var nú ekki svo slæmur
núna en ég held að kærastan
sé samt fegin að ég fór til
Reykjavíkur tíu dögum fyrir
keppni. Við Stefán Þór Arnarsson vorum að undirbúa okkur
saman þessa daga en hann er
að læra fyrir sunnan.
Síðustu tíu dagarnir eru erfiðastir. Þá ertu oft orðinn mjög
þreyttur á öllum æfingunum
og aðhaldinu en á sama tíma
þarf að fara auka álagið enn
meira. Sex til sjö dögum fyrir
mót byrjar kolvetnissvelti. Þá
er borðað mjög lítið kolvetni á
sama tíma og farið er að lyfta
mikið en léttara til að tæma
kolvetnisforða vöðvanna.
Þetta er gert í þrjá til
fjóra daga. Maður er
hálfsljór í þessari tæmingu og hefur litla orku
og ef maður ætlar að
sinna konunni og vinnunni
líka gengur það ekki upp. Þá
verður alltaf eitthvað út undan.
Það er mun betra að hafa
einhvern með sér í þessu til að
fá gagnrýni, stuðning og félagsskap á hlaupabrettinu.
Stefán tók einnig þátt í keppninni og varð í þriðja sæti í –90
kílóa flokknum. Ég var í fullri
vinnu alveg nema síðustu tíu
dagana og var meira að segja
að ferðast á meðan ég var að
skera mig niður sem var mjög
erfitt. En það gengur og ég er
svo sem orðinn vanur því. Ég
gerði það líka þegar ég varð í
öðru sæti 2003. Þá var ég úti í
tvær til þrjár vikur og kom
heim tíu dögum fyrir mót og
náði samt þessum árangri.“
– Ertu sigurviss þegar þú
undirbýrð þig fyrir mót?
„Nei, ég hef aldrei verið það.
Sumir segja að maður þurfi að
vera það en ég segi frekar að
ég geri allt sem ég get til að
vera eins góður og ég get verið.
Ég ræð engu um hvað hinir
eru að gera. Ég get aðeins gert
það sem í mínu valdi stendur
til að vera sem bestur. Ég ræð
engu um hvað dómurum finnst
eða hve góðir hinir eru. Ég
sýni bara hvað ég hef og svo
er ég valdalaus.
Ég er ekki þessi týpa sem er
mikið fyrir að sýna sig. Ég fer
þó stundum í ermalausum bol
á ball, sem ég veit ekki hvort
að telst sýndarmennska. Ég

væri náttúrlega ekki í þessu ef
mér þætti það ekki flott og
mér finnst ekkert að því að
það sjáist þótt öðrum gæti
fundist það vera sýndarmennska. Sama væri hægt að segja
um konu sem er með flott
brjóst og sýnir á sér brjóstaskoruna. Sumum þætti hún
vera að glenna sig en öllum
finnst það vera flott. En af því
að hún er með smá
extra, þá er
hún að
sýna

kemur sportið oft fyrst upp í
umræðuna, sem verður þreytandi til lengdar. Það er eins og
fólk haldi að ég sé ekki neitt
annað, að þetta sé það eina
sem ég geri og eina sem ég
hugsa um. Þetta er bara eitt af
því sem ég geri. Ég á fullt af
áhugamálum. Ég er með
einkaflugmannspróf og að
smíða flugvél og hef mikinn
áhuga á tækni og tölvum. Eiginlega hef ég oft of mikið á
minni könnu.
Það er til sú stereótýpa
af vaxtarræktarmönnum að þeir
séu heimskir og
montnir. Oft
virðist það
vera sú skoðun sem fólk
h e f u r
myndað
sér um mig.
Ég held að ég geti
fullyrt að það sé mjög
fjarri veruleikanum. Auðvitað
er horft í spegil enda er það
ein leiðin til að mæla árangur
í þessu sporti. En til að ná
árangri þarftu að vita mikið
um æfingar og mataræði, og
því meira sem þú veist, því
betri getur þú orðið.
Eitt skondið fyrirbrigði sem
ég hef tekið eftir er að því
betri sem maður verður, því
minni athygli þykist fólk veita
því. Ég hef tekið eftir því að
fyrst þegar einhver byrjar að
æfa er fólk sífellt að hrósa
honum eða minnast á árangurinn. Á einhverjum tímapunkti
hættir fólk að minnast á það
og viðhorfið breytist. Ég veit
ekki alveg af hverju, hvort það
er kannski minnimáttarkennd
eða afbrýðisemi, en það má
líkja því við þegar einhverjum
gengur mjög vel í viðskiptalífinu. Hann fær stöðuhækkun
og meiri laun og allir óska
honum til hamingju. En svo
þegar honum gengur ennþá
betur og stofnar fyrirtæki og
svo annað fyrirtæki og svo
framvegis, þá fer fólk að draga
fram neikvæðu hliðarnar.
Mjög algengt er að eftir því
sem mönnum gengur betur,
því verr er talað um þá. Maður
heyrir ekki að hann hafi verið
að skapa 150 störf með því að
stofna nýtt fyrirtæki heldur að

sig ef hún
dregur athyglina
að því. Svo lengi
sem mér finnst
vera flott að vera
eins og ég er og
kærustunni þykir
það líka, þá
finnst mér í fínu
lagi að það sjáist.“

Heimskir
og montnir?
„Stundum er
það leiðinlegt
við vaxtarræktina að maður ber
hana alltaf með
sér. Körfuboltagaur eða fótboltagaur eru
rétt eins og
allir aðrir.
Ekki er hægt
að sjá á
þeim samstundis að
þeir stunda
þessa íþrótt
þar sem þeir
eru ekki alltaf
með boltann
undir hendinni. Þegar
ég hitti
fólk
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hann hafi verið að græða 500
milljónir. Reynt er að gera það
neikvætt, rétt eins og hann hafi
stolið peningunum.“

Vaxtarrækt
nánast jaðarsport
„Vaxtarræktin er lítil grein
í sportinu og fáir sem eru í
henni, ekki bara á Íslandi heldur líka á heimsvísu. Hversu
margir vita til dæmis hver
heimsmeistarinn er og hvað
þá Íslandsmeistarinn? Þetta
mætti nánast kallast jaðarsport
og erlendis er þetta orðin hálfgerð viðundrasýning. Atvinnumennirnir þar eru orðnir
mjög ýktir. Líklega er ekkert
sport þar sem maður leggur
eins mikið á sig fyrir eins lítið.
Í golfi geturðu unnið milljónir
ofan á milljónir en ég held að
fyrstu verðlaun í stærstu
keppninni í vaxtarrækt séu um
150 þúsund dollarar og kannski einn bíll. Hægt er að vinna
sambærileg verðlaun í því að
spila tölvuleikinn Quake.
Auðvitað eru margir með
samninga við hin og þessi
fyrirtæki þannig að heildartekjurnar eru mjög góðar, en
ekkert á við aðrar íþróttir.
Á Íslandi er bara eitt mót á
ári. Einu sinni eða tvisvar hefur
verið haldið annað mót en það
eru svo fáir keppendur hérna
heima að það tekur því ekki
að halda tvö mót á ári. Þegar
aðeins eitt mót er haldið fá
þátttakendur meiri tíma til að
hvíla sig. Það er alveg hægt að
keppa oftar en ef maður er
farinn að keppa mjög oft er
maður fljótur að brenna út.
Enda eru allir í vinnu þar sem
engir atvinnumenn í vaxtarrækt eru á Íslandi. Átökin við
undirbúninginn eru bara það
mikil að menn ná ekki að gera
það mjög oft. Atvinnumennirnir úti gera ekkert annað og
ná miklu betri árangri því þeir
geta lagt allt í þetta.
Mestu máli skiptir í vaxtarrækt að gera þetta reglulega,
passa mataræðið á hverjum
einasta degi og mæta alltaf á
æfingar og taka alltaf vel á
því. Svo verður maður að gera
þetta til lengdar, það þýðir ekki
að taka sig á í einn til tvo mánuði. Öllu máli skiptir að gera
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í Íslandsmótinu í vaxtarrækt?
„Þetta er í þriðja skipti. Fyrst
varð það 1999 og þá lenti ég í
öðru sæti í –90 kílóa flokknum. Síðan keppti ég 2003 og
lenti aftur í öðru sæti í –90
kílóa flokknum. Núna í þriðju
keppninni varð ég í fyrsta sæti
í +90 kílóa flokki og varð líka
heildarmeistari. Í fyrra var ég
í þriðja sæti í heildina.
Það hefur tekið mig fjórtán
ár að ná þessum árangri. Alveg
frá því að maður byrjar að
lyfta er maður stöðugt að reyna

þetta daglega. Það eru engar
skyndilausnir í vaxtarrækt.
Ekki er hægt að taka bara einhverjar pillur og verða stór,
það bara virkar ekki þannig.
Ég er búinn að vera að í fjórtán
ár og ég er ekki orðinn stærri
en ég er núna. Þetta hefur verið
að koma smátt og smátt með
árunum.
Genin skipta alveg gríðarlega miklu máli. Sumir eru
þykkari að eðlisfari og eiga
léttara með að byggja upp
vöðvamassa og geta stundum
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„Ég var bara um 13-14 ára
þegar ég byrjaði og hafði lesið
mikið af myndasögum og þar
voru kallarnir allir mjög vöðvamiklir. Einnig var Arnold
Schwarzenegger mjög vinsæll
á þessum tíma, til dæmis í
Conan-myndunum. Margir
strákar á þessum aldri vilja
náttúrlega vera eins og hetjurnar og vera með mikið af vöðvum og finnst það mjög flott.
Maður byrjaði að lyfta og fikta
við þetta og hélt að eftir tvo
mánuði yrði maður kominn

Vaxtarrækt byggist á líffræði og læknisfræði, það
hangir alveg saman. Ef líkaminn er ekki að starfa eðlilega,
þá byggir hann ekki upp
vöðva. Vöðvavöxtur er algjört
aukaatriði fyrir líkamann. Það
kostar mikla orku að halda
vöðvamassa við, þannig að
vöðvar eru eitt það fyrsta sem
líkaminn losar sig við ef eitthvað ber út af. Ef þú heldur
þér ekki tiltölulega heilbrigðum, þá gengur ekki upp að
vera í vaxtarrækt.

a Íslandsmeistari
æft meira og eru fljótari að
jafna sig. Alveg eins og genin
ráða því hvort þú ert 160 cm á
hæð eða 190 cm og aðrir verða
sólbrúnir fljótt á meðan aðrir
taka ekki lit. Þó að þú hafir
viljann til að standa í þessu á
hverjum degi, þá ráða genin
hve auðvelt þú átt með það.
Mataræðið einn stærsti þátturinn í vaxtarrækt. Það þarf
að fæða líkamann en ekki matarlystina, hugsa um hvað líkaminn þarf en ekki hvað mann
langar í.“
– Þarf þá ekki járnvilja til
að halda þetta út?
„Miðað við flest fólk, þá
held ég að það þurfi þess, en
mér finnst ég ekki þurfa neinn
gífurlegan sjálfsaga. Alveg má
slaka á megnið af árinu á meðan rútínunni er haldið. En þegar ég slaka á, þá er ég til dæmis
ekki að borða pítsu eða slíkt
oftar en einu sinni í viku,
þannig að það mætti kannski
flokkast undir aðhald fyrir
marga.
Ég borða sex sinnum á dag
nema þá kannski á helgum
þegar ég sef lengur og missi af
máltíð. Þetta geri ég allt árið
og svo þarf sérstakan aga þessa
nokkra mánuði fyrir mót þar
sem tína þarf út alla fitu og
lágmarka kolvetni. Þá borða
ég yfirleitt alltaf mjög hollan
mat en get líka alveg leyft mér
að borða venjulega mat á meðan ég passa að hann sé með
nægilegt prótein. Þegar maður
er búinn að gera þetta í nokkur
ár og áhuginn er ennþá til staðar, þá er þetta bara orðinn vani
og ég þarf ekkert að hugsa
sérstaklega um mataræðið.
Svo lengi sem maður heldur
sig við rútínuna, þá gengur
þetta hægt og rólega upp á
við.
Það kemur stundum fyrir að
maður er spurður hvaða stera
maður sé að nota, í staðinn
fyrir að spyrja hvað maður sé
búinn að æfa lengi, hvernig
maður æfir og hvernig maður
sé að borða. Þetta virkar bara
ekki þannig. Ef það væri svo
auðvelt, þá væru fleiri labbandi um eins og ég.“

að bæta sig. Það sem ég fer
með upp á sviðið er það sem
ég er búinn að vinna að í mörg
ár. Þetta er ekkert sem er að
gerast seinustu mánuði fyrir
mót. Þá er maður að taka af
sér fitu og vatn.
Það er reyndar nokkuð erfitt
og flókið ferli sem fer fram
síðustu daga fyrir mót. Í kjölfarið á svokölluðu kolvetnissvelti fer fram kolvetnishleðsla sem getur aukið stærð
vöðva um 2-5% umfram það
sem eðlilegt er. Á sama tíma
er verið að spila með salt-,
steinefna- og vatnsinntöku. Ef
þetta er rétt gert verða vöðvarnir mun sjáanlegri. Margir
íþróttamenn gera svipaða
hluti, til dæmis maraþonhlauparar, því ef þeir hlaða upp
kolvetnum auka þeir orku.
Það eru heilmikil fræði á
bak við þetta. Töluvert erfitt
er að hitta á rétta formið þegar
þú ert að komast í keppnisform
í vaxtarrækt. Það er talið vera
meiriháttar mál en á þeim mótum sem ég hef keppt í hef ég
verið í góðu formi þannig að
ég hlýt að vera gera hlutina
rétt. Þetta er spurning um að
þekkja líffræði og næringarfræði og þekkja sinn eiginn
líkama. Ég hef gert mistök og
síðan lært af þeim.
Manni líður mjög illa í kolvetnissveltinu því heilinn þarf
á blóðsykri að halda til að
starfa. Þegar líkaminn fær ekki
kolvetni fer hann að brenna
fitu í staðinn og ef þú ert með
lítið af líkamsfitu hefur hann
enga fitu til að brenna. Þar
sem þú ert nánast eingöngu að
borða prótein þarf líkaminn
að breyta þeim í kolvetni, sem
er mun erfiðara ferli fyrir hann.
Síðustu dagana líður þér
ferlega illa og ert hundfúll og
þungur í hausnum. Það tekur
virkilega á. Maður er að reyna
að hitta á einmitt rétta formið
sem varir bara í einn til tvo
daga. Það er toppurinn sem
verið er að reyna ná þann dag
sem keppnin er.“

Tók fjórtán ár

– Hvað varð til þess að
kveikja áhuga þinn á vaxtarrækt?

Schwarzenegger
var vinsæll

– Hve oft hefurðu tekið þátt
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með stóra handleggi“, segir
Þór og brosir að minningunni.
„Svo byrjaði maður að finna
sig í þessu. Margir byrja lyfta
og svo dvínar áhuginn. En eins
og með allt annað, þá er þetta
ekki fyrir alla. Ég held að það
sé samt aðallega það að þeir
sjái ekki árangur og þá missi
þeir áhugann. En til að ná árangri verður maður að hafa
talsvert fyrir því og ekki eru
allir sem nenna því.“
– Var þá einhver sem sýndi
þér hvernig ætti að fara rétt að
þessu?
„Nei, get ekki sagt það, ég
er bara búinn að lesa mjög
mikið um þetta. Allt sem ég
geri reyni ég að lesa mér til
um fyrst. Reyni að hugsa rökrétt um það sem ég geri. Ef ég
ætla breyta einhverju, þá verður að vera góð ástæða fyrir
því. Eins og þegar ný fæðubótarefni eru á markaðnum,
þá les ég mér til um þau til að
komast að því hvort þau virki
áður en ég prófa þau. Flestir
spyrja bara einhvern á líkamsræktarstöðinni hvað þetta sé
og hve mikið sé tekið af því.
Ég geri það ekki, ég kannski
frétti af því og reyni svo að
finna út úr því sjálfur.

Margir halda að þetta sé
mjög óhollt sport en það er
það ekki. Auðvitað er hægt að
gera þetta þannig að það sé
óhollt en þá gengur það ekki
til lengdar. Líkaminn getur
ekki haldið þessu við í svoleiðis aðstæðum. Til þess að geta
tekið vel á því á æfingum og
bætt sig í styrk, þá þarf allt að
vera í lagi. Líkaminn sleppir
ekki til dæmis að halda við
líffærum til þess í staðinn að
byggja upp vöðvamassa.
Þannig virkar þetta ekki, og
sem betur fer. Ef maður ætlar
að standa í þessu til lengdar,
þá verður heilsan að vera í
lagi.“

Stefndi á
atvinnumennsku
– Ætlarðu að verða Íslandsmeistari aftur að ári?
„Ég veit það ekki. Það eru
menn í sportinu sem eru betri
en ég. Magnús Bess sem hefur
unnið titilinn sex sinnum
keppti ekki síðast. Ég á töluvert eftir til að ná honum. Ef
allt gengur eins og í lygasögu
gæti ég náð honum eftir svona
tvö ár en það er nú ekki líklegt.
Ég keppi næst ef ég næ að
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bæta mig. Ég hef enga ástæðu
til þess að mæta á mótið nema
ég verði betri en síðast. Það
versta við að vinna titilinn er
að nú er öllu að tapa. Ég hugsa
að ég taki nokkur ár í viðbót í
keppni og slaki svo á þessu.
Þá geri ég þetta bara án þess
að leggja á mig þessi auka
30% sem þarf til þess að
keppa.
Það var markmiðið hjá mér
að verða Íslandsmeistari. Ég
stefndi nú reyndar fyrst á að
verða atvinnumaður en þá var
ég ungur og vissi ekki betur.
Ég druslaðist að vísu í skóla
en það var bara til vonar og
vara ef ég skyldi nú ekki verða
atvinnumaður. Á þessum tíma
var þetta markmiðið í fullri
alvöru. Með tímanum sá ég að
ég hef ekki genin í það, ég get
aldrei orðið eins stór og aðalkallarnir þarna úti. Ég hætti
við það af raunsæi og hugsaði

á mig, passa mataræðið betur
á ferðalögum og sofa meira.
Það eru smáatriðin sem þarf
að herða á og þá vonandi skilar
það sér í bættum árangri. Það
liggur við að þótt maður sé
bara að keppa á Íslandi séu
pælingarnar og undirbúningurinn á við atvinnumennsku í
öðrum íþróttum. Þetta er miklu
meira en áhugamál ef einhver
alvara er að baki. Annars væru
örugglega fleiri gangandi um
eins og ég. Þetta er hörkupúl
og stundum fær maður leið á
því. Aðallega á mataræðinu.
Þegar ég byrjaði að æfa var ég
um 60 kíló en núna er ég um
100 kíló. Ég var mjög grannur
og ef ég myndi hætta og matarlystin minnkaði, þá yrði ég
miklu grennri. Ég yrði líklega
um 80 kíló.“
– Geturðu þá bara hætt hvenær sem er?
„Já, það er ekkert mál. Lyft-

sem svo, að ef ég yrði duglegur
gæti ég kannski orðið Íslandsmeistari með tímanum. Ég veit
alveg að ég get bætt mig meira
og ætli næsta markmið sé ekki
að vinna Magnús Bess. Tíminn mun svo leiða í ljós hvort
það náist. Ég fer allavega ekkert að hugsa um neina keppni
annars staðar en á Íslandi fyrr
en ég hef náð því. Það er ekki
raunhæft því að þeir eru einfaldlega mjög góðir úti.
Ég er líka í þannig vinnu að
það er erfitt að halda sér við
þegar maður er á flakki. Þegar
maður er á fundi einhvers staðar úti í löndum, þá segir maður
ekki: Jæja, eigum við ekki að
taka okkur tíu mínútna pásu
til að ég geti fengið mér próteindrykk? Ég er þjónustustjóri og hef umsjón með rafmagnsdeild Póls og mjög
ánægður í vinnunni. Hún er
skemmtileg og krefjandi og
því sætti ég mig alveg við
þetta. Enda ekki eins og það
sé heimsendir þó maður borði
ekki. Maður þarf bara að undirbúa sig betur og taka mat
með sér, því að svona mat fær
maður ekki í sjoppu. Eitt af
því sem ég þarf að gera í ár til
að bæta mig er að leggja meira

ingar er bara álag á líkamann.
Alveg eins og þegar maður fer
í ljós, þá byggir líkaminn upp
vörn með því að verða brúnn
til þess að þola ljósgeislana
betur. Líkaminn hugsar ekki:
Ég verð miklu flottari ef ég
verð brúnn. Þegar maður er að
lyfta er það of mikið álag fyrir
líkamann og hann bregst við
með því að verða sterkari til
að sporna við þessu stöðuga
álagi.
Það vill svo til að þegar
maður verður sterkari, þá
stækkar maður. Vöðvarnir
stækka sem sagt vegna þess
að þeir eru að bregðast við
álagi. Ef ég hætti að setja álagið á líkamann, þá rýrnar hann,
af því að hann þarf ekki á
þessum vöðvum að halda. Alveg eins og ef ég hætti að fara
í ljós, þá hætti ég að verða
brúnn. En ef ég myndi hætta
að æfa og halda áfram að borða
eins mikið, þá þyrfti ég ekki á
allri þeirri orku að halda og
færi að fitna. Vanalega minnkar matarlystin vegna þess að
líkamlega þörfin fyrir þessa
orku minnkar. Ég tók mér frí í
hálft ár eftir fyrsta mótið mitt
og fitnaði ekki sem neinu nemur því að matarlystin minnkaði
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Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps leggst gegn sameiningu sveitarfélaga

„Erum ekki að leggjast
ingu um sameiningu sv

og ég rýrnaði niður. Það er
minnsta málið að minnka
vöðvamassann en mun erfiðara að halda honum við og
bæta hann.“

Ekki með mikilmennskubrjálæði
„Fólk er oft að kvarta undan
því hvað Studio Dan sé lélegt
og notar það sem afsökun til
að stunda ekki líkamsrækt. En
ef ég get gert þetta í Studio
Dan með þessa aðstöðu, þá
getur fólk nú að minnsta kosti
mætt í ræktina. Mér finnst það
nú léleg afsökun því það er
mjög hollt að hreyfa sig þó
ekki sé farið út í einhverjar
öfgar eins og ég er að gera.
Tveir úr Stúdíóinu hafa orðið
Íslandsmeistarar unglinga í
vaxtarrækt og einn unglingameistari í kraftlyftingum. Þó
nokkrir í viðbót hafa keppt
með góðum árangri og ekki
má gleyma Árna og Lárusi
sem báðir hafa orðið þrekmeistarar. Þótt aðstaðan í
Stúdíóinu sé langt frá því að
vera sú besta á landinu, þá er
þetta fjandans nógu gott ef
menn vilja hafa fyrir því og
áhuginn er fyrir hendi þó auðvitað væri betra að hafa betri
aðstöðu.
Ég hef hugsað mér að fara
með bikarinn niður í Stúdíó
sem hvatningu fyrir aðra. Smá
spark í rassinn. Ef þeir sjá að
þetta er hægt, þá kannski fara
þeir að leggja meira á sig. Ég
er ekkert sérstakur, ég hef bara
verið lengi að. Af strákunum
sem byrjuðu að æfa á sama
tíma og ég eru flestir hættir.
Helsti munurinn á milli mín
og annarra er að ég geri þetta
stöðugt. Ég á ekkert auðveldara með þetta, eiginlega þvert
á móti, því ég á mjög erfitt
með að þyngja mig og erfitt
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með að halda í þann massa
sem ég hef. Eflaust væru sumir
sem byrjuðu á sama tíma og
ég fyrir mörgum árum orðnir
betri en ég ef þeir hefðu haldið
áfram. Þeir hafa bara ekki
áhugann eða drifkraftinn sem
þarf til. Það þarf mikinn metnað, tíma og kostnað að komast
á þetta stig. Maður uppsker
einfaldlega eins og maður sáir
enda nær enginn árangri nema
að vinna markvisst að því.
Vinnan sem maður leggur í
þetta skilar alltaf minna og
minna. Maður þarf að spá
meira í allt sem maður gerir
og þá sérstaklega mataræðið.
Til að byrja með er hægt að ná
góðum árangri með mun minni
fyrirhöfn. En því lengra sem
maður fer, því erfiðara verður
að bæta sig þangað til maður
hefur náð sínu genetíska
hámarki. Ég hef ekki náð mínu
hámarki enn, en það er farið
að styttast í það. Svo kemur í
ljós hvort ég næ því einhvern
tímann.
Ég veit ekki alveg af hverju,
en ég lít á hverja æfingu sem
áskorun um að gera betur. Það
er aðallega þessi hugsun sem
rekur mig áfram. Ég er fyrst
og fremst í keppni við sjálfan
mig. Ég geri þetta fyrir sjálfan
mig en ekki til þess að vinna
bikara. Það er bara bónus og
vegna þess er mér er alveg
sama hvað fólk finnst um
þetta. Ég er ekki að þessu
öðrum til geðs. Ég er ekki með
neitt mikilmennskubrjálæði
vegna Íslandsmeistaratitilsins.
Lífið heldur bara áfram sinn
vana gang. Ég verð samt að
viðurkenna að ég glotti stundum af ánægju yfir að hafa náð
þessu. En nú eykst bara pressan enda er núna öllu að tapa“,
segir Þór Harðarson, Íslandsmeistari okkar Ísfirðinga í
vaxtarrækt.
–
thelma@bb.is

Hreppsnefnd Súðavíkurhrepps leggst gegn tillögum
sameiningarnefndar félagsmálaráðherra um sameiningu
Súðavíkurhrepps, Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkurkaupstaðar. Tillaga þess efnis var
samþykkt samhljóða á fundi
hreppsnefndar í síðustu viku.
Segir í tillögunni að andstaðan
sé miðuð við núverandi forsendur. Í greinargerð sem
fylgdi tillögunni er vísað til
viðhorfskönnunar sem Rannsóknarstofnun Háskólans á
Akureyri gerði síðastliðið vor
en þar kemur fram að 92%
íbúa hreppsins séu andvígir
sameiningu við önnur sveitarfélög. Telur hreppsnefndin að
ætla megi að niðurstöðuna
megi að mörgu leiti rekja til
þess hvernig samgöngumálum
sé háttað á svæðinu.
Þá segir í greinargerð með
tillögunni: „Eigi það að koma

til álita að sameina Súðavíkurhrepp við Ísafjarðarbæ og
Bolungarvíkurkaupstað, verður áður en til þess kemur að
bæta samgöngur á milli svæðanna með jarðgöngum. Samgöngur hafa lagast verulega
undanfarin ár, en eru þó á engan hátt viðunandi. Vegurinn
er á stórum hluta undir brattri
fjallshlíð sem úr falla bæði
snjóflóð og aurskriður í sjó
fram og er því öryggi vegfarenda engan veginn nægilega
tryggt. Líkur eru á því að umferð milli staðanna aukist komi
til sameiningar. Í þessu sambandi er vísað í greinagerð um
öryggismál milli Súðavíkur og
Bolungarvíkur sem unnin var
af vinnuhóp er skipaður var
að ósk samgönguráðherra, þar
sem segir að til að ná fyllsta
árangri í öryggi vegfaranda er
jarðgangagerð milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar eini

Ómar Már Jónsson.
kosturinn.“
Þá telur sveitarstjórn Súðavíkurhrepps mikilvægt að
tekjustofnar sveitarfélaga
verði leiðréttir miðað við núverandi verkefni þeirra, eigi
að koma til frekari sameininga
sveitarfélaga. Þá segir í greinargerðinni að sveitarstjórn sé
reiðubúin að skoða frekari

samvinnu við nærliggjandi
sveitarfélög.
Ómar Már Jónsson sveitarstjóri Súðavíkurhrepps segir
hreppsnefnd Súðavíkurhrepps
ekki vera að leggjast gegn því
að í vor fari fram atkvæðagreiðsla meðal íbúa við Djúp
um sameiningu sveitarfélaga.
Sameiningarnefnd félagsmálaráðherra verði þó að meta
það hvort hún telji borga sig
að slík kosning fari fram í ljósi
þeirra athugasemda sem frá
sveitarfélögunum komi.
Aðspurður hvort hreppsnefnd Súðavíkurhrepps sé með
samþykkt sinni að leggjast
gegn því að umræddar kosningar fari fram segir Ómar Már
svo ekki vera. „Hreppsnefndin
er eingöngu að leggja mat á þá
tillögu sem nú liggur fyrir miðað við þær aðstæður sem nú
eru uppi í viðkomandi sveitarfélögum. Íbúar sveitarfélag-

Benedikt Bjarnason í Bolungarvík skrifar

Íbúafundur í Bolungarvík
Gott fundarfólk. Ég hef staðið djúpum rótum hér í Víkinni
og stend enn, og vil því nýta
mér þetta tækifæri til að koma
mínum sjónarmiðum að, er
varða þau málefni, sem eru á
dagskrá þessa fundar. Rekinn
er harður áróður um þessar
mundir að hálfu félagsmálaráðherra um stórkostlega sameiningu sveitarfélaga, en ekkert rætt samhliða um neikvæðar afleiðingar, sem slíkar
breytingar mundu hafa fyrir
heill og hag hinna einstöku
sveitarfélaga.
Markmið yfirvalda með
sameiningu sveitarfélaga er
m.a., að gera þau nægilega
burðug til að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Ráð-

herra virðist stefna að því að
þvinga í gegn fyrirhugaða
sameiningu í apríl á næsta ári.
Hverjar verða breytingar, ef
að slíkri sameiningu verður
hér í okkar bæjarfélagi?
Í fyrsta lagi mundum við
glata sjálfstæði okkar. Í öðru
lagi mundu glatazt fjöldi atvinnutækifæra og leiða til atvinnuleysis almennt í þjónustustörfum. Í kjölfarið fækkun íbúa vegna brottflutnings
af þeim sökum. – Hvað er þá
til ráða?
Mikilvægt er að hraða fjölbreytni í atvinnutækifærum
með hliðsjón af stofnun háskólamenntunar á Ísafirði.
Tæknifyrirtækið „hotMobilemail ehf,“ sem var stofnað hér

Orkubú Vestfjarða

Til sölu!
Til sölu er bifreiðin OI-916, sem er VW
Caddy árg. 1997, ekinn 77 þús. km.
Nánari upplýsingar gefur Gylfi Guðmundsson, innkaupastjóri í síma 450 3211.
– beislað náttúruafl
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Benedikt Bjarnason.
12.þ.m.er merkilegt og lofsvert framtak, sem ætlað er það
hlutverk að auka fjölbreytni í
störfum fyrir háskólamenntað
fólk. Augljóst er, að störfum
fækkar í fiskvinnslu, sem er
okkar stóriðja, sökum tækninýjunga og afleiðing af meiri
sjálfvirkni.
Þess vegna verður að leggja
ríka áherzlu að auka meiri fjölbreytni í störfum, sem tengjast
háskólamenntun. Stofnun og
rekstur fleiri slíkra fyrirtækja
mundu að sjálfsögðu skila
bæjarfélaginu auknum tekjum.
Hér í Víkinni er vistvænt umhverfi og einkar þægilegt að

búa. Segja má, að allt sé við
hendina. Afbragðs almenn
grunnþjónusta í fögru umhverfi. Kjörinn staður til að
ala upp börn, enda una þau sér
sérstaklega vel hér.
Víst er, að fólk vill búa hér,
ef trygg, góð og fjölbreytt atvinna , sem því hentar, er til
staðar. Hér hefur fólk neyðst
til að flytja á brott, sökum þess
,að það hefur ekki getað fengið
atvinnu við sitt hæfi, og snúa
verður vörn í sókn í þeim efnum. Samstarf, sem verið hefur
við Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhrepp um barnaverndarmál
ofl.,hefur gefið góða raun.
Gott og náið samstarf við nágranna sveitarfélögin er nauðsynlegt að efla.
Ég hef hér í fáum orðum
leitazt við að rökstyðja, hversvegna ég er andsnúinn því, að
bæjarfélagið okkar sameinist
öðrum sveitarfélögum, og hvet
Bæjarstjórn til að auka samstarf og samvinnu við umrædd
sveitarfélög, um leið og ég
þakka bæjaryfirvöldum fyrir
að stofna til þessa fundar.
Góðar stundir.
Benedikt Bjarnason.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560
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ast gegn kosnu sveitarfélaga“

Hreppsnefnd Súðavíkur vill ekki að hreppurinn sameinist öðrum sveitarfélögum. Mynd: Mats Wibe Lund.
anna eiga auðvitað síðasta gegn þessum tillögum eins og höfum bent á þau atriði sem grundvöll fyrir sameiningu
orðið í þessum málum. Sam- staðan er í dag“, segir Ómar. laga þarf áður en til hugsan- sem styrkja eigi svæðið í heild.
Aðspurður hvort einhverjar legrar sameiningar kemur, t.d. Slíkar samgöngubætur verða
eininganefndin verður að meta
það hvort tilefni sé til þess að forsendur getir breyst á kom- bættar samgöngur með jarð- að vera til staðar áður en næstu
þessar kosningar verði haldnar andi mánuðum sem geti breytt göngum á milli Álftafjarðar skref verðar stigin. Þar duga
eftir að athugasemdir sveitar- skoðunum fólks í sveitarfé- og Skutulsfjarðar. Slík sam- ekki góð orð eða strik á blaði“,
félaganna hafa borist. Í Súða- laginu segist Ómar Már ekki göngubót er algjör forsenda segir Ómar Már.
– hj@bb.is
víkurhreppi er breið samstaða sjá neitt slíkt í spilunum. „Við þess að fólk telji umræðu-

Launakostnaður Bolungarvíkurkaupstaðar hækkaði um 5,3% á milli ára.

Launakostnaður sveitarfélaga á Vestfjörðum

Jókst um rúmar sjötíu og
þrjár milljónir milli ára
árinu 2003. Árið áður var
launakostnaðurinn 1.706
milljónir króna og hafði því
aukist um 4,33% á milli ára.
Af stærstu sveitarfélögunum á Vestfjörðum á árinu 2003
greiddi Ísafjarðarbær 946,6
milljónir króna í laun og launatengd gjöld. Árið áður voru

Launakostnaður sveitarfélaga á Vestfjörðum jókst um
rúmar 73 milljónir króna á
milli áranna 2002 og 2003,
þar af um tæpar 64 milljónir
króna í Ísafjarðarbæ. Samtals
greiddu vestfirsk sveitarfélög
tæpar 1.780 milljónir króna í
laun og launatengd gjöld á

49.PM5

15

þar greiddar 882,8 milljónir
króna. Launakostnaður hefur
því aukist um 7,22% á milli
ára hjá Ísafjarðarbæ. Bolungarvíkurkaupstaður greiddi
218,4 milljónir króna í laun
og launatengd gjöld á árinu
2003 en árið áður voru greiddar 207,4 milljónir króna. Þar

hækkaði því launakostnaður
um 5,3% á milli ára. Í Vesturbyggð voru greiddar 225,9
milljónir króna árið 2003 en
234,7 milljónir króna árið
2002. Þar lækkaði því launakostnaður á milli ára um tæp
3,9%.
– hj@bb.is
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Innritun fyrir vorönn
Innritun er hafin í Menntaskólanum á
Ísafirði fyrir vorönn 2005. Tekið er við umsóknum á skrifstofu skólans frá kl. 08:15 til
16:00.
Dagskóli:
Bóknámsbrautir til stúdentsprófs (félagsfræðibraut, náttúrufræðibraut).
Verknámsbrautir (rafiðnir, málmiðnir, vélstjórn, byggingargreinar).
Almenn námsbraut (leiðir I og II).
Starfsbrautir (I-III)
Kvöldskóli:
Öldungadeild (þýska, félagsfr., enska,
bókfærsla, íslenska)
Félagsliðabraut (félagsvirkni, næringarfræði, aðstoð og umönnun)
Húsasmíðanám (byggingatækni, verktækni, iðnteikning og efnisfræði)
Nýbúabraut (íslenska, enska, tölvunotkun, samfél.fr., stærðfræði). Kennsla fer fram
milli kl. 17:00 og 20:00. Stöðupróf í íslensku
fyrir nýbúa verða haldin fimmtudaginn 9.
desember kl. 17:00. – prófið tekur 1/2 klst.
og krefst ekki sérstaks undirbúnings.
Fundur með öldungardeildarnemum verður í fundarsal Menntaskólans fimmtudaginn
6. janúar kl. 20:00.
Tekið er við umsóknum til 10. desember
2004. Kennsla í dagskóla hefst miðvikudaginn 5. janúar 2005 og kennsla í kvöldskóla
mánudaginn 10. janúar 2005.
Allar nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu skólans www.fvi.is.
Skólameistari.

16

MIÐVIK
UDAGUR 1. DESEMBER 2004
MIÐVIKUDAGUR

Smáauglýsingar
Til sölu er lítil notaður kassagítar,
20 ára gamall. Er í toppstandi.
Uppl. í síma 456 3875.
Vegna breytinga fæst Gustafsberg
klósett fyrir lítinn pening. Einnig
lítið notuð handlaug. Upplýsingar
í síma 894 0935.
Óska eftir 4-5 herb. íbúð til leigu
á Ísafirði. Uppl. í síma 899 6424.
Til sölu er stór og glæsileg íbúð á
miðhæð að Pólgötu 4 á Ísafirði,
sem er 118,6m², ásamt bílskúr
og lóð. Uppl. í símum 552 3375
og 663 2920 (Gunnhildur).
Til sölu eru fjögur negld nagladekk, 32" undan LandCruiser.
Uppl. í síma 892 7911.
Til sölu er Toyota touring, 4x4,
árg. 1991. Bíllinn er nýskoðaður, á nýlegum nagladekkjum og
aukafelgur fylgja. Uppl. gefur
Albert í síma 897 4584.
Til sölu er stafrænn gervihnattamóttakari með innbyggðri mótorstýringu ásamt Matrix cami og
aðgangskorti fyrir fjölda stöðva.
Uppl. í síma 823 1001 e kl. 19.
Til sölu er sex ára gamalt barnarúm, 80x200. Sambyggt í einu
húsgagni, rúm, fataskapur með
slá og skrifborð með hillu og
skúffu. Rúmið er úr hvítum plasthúðuðum plötum með bláum
brúnum. Uppl. í síma 892 4892.
Til sölu eru þrjú 31" nagladekk.
Tilboð óskast. Upplýsingar gefnar
í síma 846 0793.
Til sölu er sex ára gömul Siemens
Lady uppþvottavél. Mjög vel með
farin. Áhugasamir hafi samband
við Kristján í síma 847 2003.
Til sölu er Subaru Legacy GL árg.
1998, ekinn 129 þús. km. Uppl.
í síma 899 3804.
Hundaáhugafólk! Við erum nokkrir hundaeigendur sem ætlum að
hittast 4. desember við Suðurtanga kl. 13 og fara í göngutúr
með hundana. Hvernig væri að
slást í hópinn! Hundaáhugafólk.
Árgangur '61. Hittumst á Langa
Manga föstudaginn 3. desember
kl. 20:30.
Til sölu eru nýleg vetrardekk á
VW Golf. Eru á felgum með
koppum. Stærð: 175/80, 14".
Uppl. í síma 695 3636.

Bolvíkingar voru glaðir að fá SkjáEinn og fjölmenntu því á hátíðina sem haldin var í Víkurbæ.

Bolvíkingar fögnuðu komu
SkjáEins og enska boltans

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra var fyrstur til að ýta á
hnapp og hefja formlega stafrænar sjónvarpsútsendingar með
ADSL-tækni hér á landi, á hátíð sem haldin var í Víkurbæ í
Bolungarvík á fimmtudag á vegum Símans og Skjás eins. Glatt
var á hjalla en viðstaddur var framkvæmdastjóri Skjás eins og
nokkrir dagskrárgerðarmenn stöðvarinnar sem kynntu þá möguleika sem íbúum Bolungarvíkur standa til boða með þessari
nýju tækni. Meðal annars var boðið upp á sjónvarpsþáttinn
Bingó sem notið hefur vinsælda á Skjá einum undanfarið.
Bingóstjórinn Villi naglbítur lék á alls oddi og skemmti viðstöddum eins og honum einum er lagið. Bolvíkingar eru fyrstu
íbúar landsins sem geta nýtt sér þessa nýju tækni og notið um
leið 10 innlendra og erlendra sjónvarpsrása, þar á meðal Skjás
eins og enska boltans sem ekki hefur sést í Bolungarvík í vetur.

Óska eftir ræstingu eða annarri
aukavinnu virka daga og/eða um
helgar. Uppl. í síma 847 3049.
Hjón með tvö lítil börn vantar 35 herbergja íbúð til leigu á Ísafirði eftir 1. janúar nk. Upplýsingar í síma 865 8486.
Gönguskíði óskast, 190-195 cm
á stærð og skór nr. 42-43. Uppl.
í síma 864 6551.
Til sölu er 2ja herb. íbúð að Urðarvegi 78 á Ísafirði með sérinngangi. Upplýsingar í síma 456
3928 og 456 4323.

Sturla Böðvarsson dró töluna 14.

Villi naglbítur lék á alls oddi í bingóinu. Hér óskar hann Sæunni Sigríði Sigurjónsdóttur til
hamingju með aðalvinninginn.

STAKKUR SKRIFAR

Lífvænleg sveitarfélög
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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Ýmsar kenningar eru uppi í stjórnmálafræðum. Ein er sú að mögulegt sé að spá
fyrir um líflíkur sveitarfélaga. Hún var gerð að athugunarefni og til umfjöllunar í
Fréttablaðinu og BB. Samkvæmt því er þar kom fram mátti ætla að mati tveggja
bandarískra sérfræðinga að á Vestfjörðum ættu aðeins þrjú sveitarfélög sér framtíð, Ísafjarðarbær, Hólmavíkurhreppur og Tálknafjarðarhreppur. Kenningin byggir
á því að skoða hvernig aldursskipting íbúa er í sveitarfélaginu og bera saman við
aðra þætti, sem ekki verður farið nánar út í hér. Nú verður gerð tilraun til að sameina sveitarfélög á Íslandi á næstunni. Þau verða aðeins 95 eftir síðustu sameiningu
í Húnavatnssýslu og Borgarfjarðarsýslu. Því ber að fagna. Meira þarf til að dugi.
Fróðlegt verður að sjá hvert framhald verður á, ekki síst á Vestfjörðum. Sveitarstjórar
í Reykhólahreppi og Hólmavíkurhreppi vilja sameiningu milli sýslna og að sjálfsögðu nýjan veg um Arnkötludal. Hvort sveitarfélögin á Vestfjörðum verða þrjú,
fjögur eða fleiri mun ráðast á næstunni.
Eitt þeirra sem enn lifir er komið niður fyrir stærðarmörk sveitarstjórnarlaga.
Það er Broddaneshreppur í Strandasýslu. Hin geta skrimt lagalega. En er það nóg?
Það hlýtur að vera vilji allra að íbúar á Vestfjörðum lifi við bestu kosti sem bjóðast,
að minnsta kosti miðað við aðstæður. Þess vegna er fróðlegt að skoða samanburð
á skatttekjum sveitarfélaganna, sem fram kemur hér í blaðinu. Hæstu tekjur hefur
Broddaneshreppur nærri 368 þúsund krónur á íbúa. Þau lífvænlegu samkvæmt
kenningunni eru með eftirfarandi tekjur á íbúa; Tálknafjörður er lægstur, 275
þúsund, Ísafjarðarbær því næst, 278 þúsund og loks Hólmavík, tæp 300 þúsund.

Þar fyrir ofan eru sex, en fyrir neðan tvö. Án þess að nokkur fræðileg rök verði
leidd að því hvað þessar tölur segja er þó eitt ljóst. Íbúafjöldi og gerð hans skiptir
greinilega miklu máli. Hagkvæmni stærðarinnar hlýtur að skipta máli. Bolungarvík
er annað tveggja tekjulægstu sveitarfélaganna með 271 þúsund krónur á íbúa.
Aðeins Bæjarhreppur er neðar með 191.505. En aldurssamsetning þar er einna
verst samkvæmt kenningum þeirra bandarísku.
Tölur segja ekki allt. Því hefur oft verið haldið fram að auðvelt sé að ljúga með
talnaleik og Sölvi Helgason reiknaði barn bæði í og úr konu. Þær eru því einkar
vandmeðfarnar. Enginn fær því neitað að þær veita skýrar vísbendingar. Ýmis
teikn eru á lofti um að bjartara kunni að vera framundan á Vestfjörðum. Bolvíkingar
eru að endurheimta kvótann með einskærum dugnaði einstaklinga, ekki hins opinbera. Hið sorglega er að íbúum fækkar stöðugt. Einu viðbrögð okkar hljóta að
verða ný sýn á tilveruna. Samstaða íbúanna skiptir öllu. Þar hefur sameining sveitarfélaga mikið að segja. Of lengi er fjármunum sóað með því að dreifa kröftunum.
Skatttekjur á íbúa segja aðeins hluta sögunnar. Útkoman lækkar ef margföldunarstuðullinn lækkar í samræmi við fækkun íbúa. Það kallar að öðru óbreyttu á einföldun stjórnsýslu sveitarfélaganna.
Nú er komið að því að sýna kjark og að íbúarnir hugsi til framtíðar og taki þá afdrifaríku og reyndar vænlegustu ákvörðunina í stöðunni, að kjósa sameiningu og
sókn fram á við. Hitt, að hver hokri í sínu horni, er gengið sér til húðar, því miður.
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Þingmennirnir Jón Bjarnason og Guðjón Arnar Kristjánsson

Leggja til fjárveitingu til Háskóla
Vestfjarða á fjárlögum næsta árs
Tveir af alþingismönnum
Norðvesturkjördæmis, þeir
Jón Bjarnason, Vinstri grænum, og Guðjón Arnar Kristjánsson, Frjálslynda flokknum, leggja til að Háskóla Vestfjarða verði markaður sérstakur fjárlagaliður í fjárlögum fyrir árið 2005. Þetta kemur fram
í breytingatillögu sem þeir
lögðu fram á Alþingi í gær.
Jafnfram leggja þeir til að veitt
verði 25 milljónum króna til
undirbúnings stofnunar Háskóla Vestfjarða.
Í greinargerð með tillögunni
segir: „Umfangsmikið símenntunar- og háskólastarf er
nú í uppbyggingu á Ísafirði og
vinnur Fræðslumiðstöð Vestfjarða, ásamt öðrum heimaaðilum, gott brautryðjendastarf.
Háskólinn á Akureyri, Háskóli
Íslands og Kennaraháskólinn
hafa unnið ötullega að því að
bjóða fram háskólanám með
fjarkennslu.“
„Á Ísafirði eru miklir möguleikar til að mynda sterka
kennslustofnun sem mótar sérstöðu sína á grundvelli atvinnulífs og framtíðarmöguleika svæðisins. Hún tekur

Jólagleði
í Víkurbæ

Kvennakór Bolungarvíkur
heldur sína árlegu jólagleði
í Víkurbæ í Bolungarvík í
kvöld, fullveldisdaginn 1.
desember kl. 20. Flutt
verða falleg jólalög og
fjöldasöngur. „Tilvalið
fyrir fjölskylduna að eiga
saman notalega kvöldstund
og upplifa stemningu jólanna“, segir í tilkynningu.
Boðið verður upp á heitt
súkkulaði með þeyttum
rjóma og smákökur. Miðaverð er 1.000 kr. fyrir fullorðna og 500 kr. fyrir þá
sem eru yngri en 16 ára.

Fasteignafélag stofnað

„Á Ísafirði eru miklir möguleikar til að mynda sterka kennslustofnun sem mótar sérstöðu sína á grundvelli atvinnulífs og
framtíðarmöguleika svæðisins“, segir þingmennirnir.
jafnframt að sér og stýrir rann- staðsett á Ísafirði svo dæmi sé og stuðning. Heimamenn hafa fjárlagalið og fjármagn þannig
sóknum, vöktun og nýtingu á nefnt. Reynslan hefur sýnt að unnið ítarlegar tillögur og að vinna að stofnun skólans
fjölbreyttum náttúruauðlind- litlar stofnanir í sterkum og áætlanir um verkefni og áher- geti haldið áfram af fullum
um Vestfjarða og hafinu um- nánum tengslum við auðlindir, slur í starfi hins nýja skóla og krafti með það að markmiði
hverfis. Miðstöð veiðarfæra- atvinnulíf og menningu hver skulu vera fyrstu skrefin. að fyrstu nemendur skráist í
rannsókna og kennsla í gerð heimahéraðs geta orðið öflug- Hér er lagt til að Háskóli Vest- skólann haustið 2005.“
– hj@bb.is
og notkun veiðarfæra væri vel ar ef þær fá til þess sjálfræði fjarða á Ísafirði fái sérstakan

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur samþykkt að
stofna fasteignafélag. Tilgangur þess verður að
halda utan um byggingu
og rekstur atvinnuhúsnæðis á Langeyri við Álftafjörð. Í stjórn fasteignafélagsins voru tilnefndir af
hálfu hreppsins þeir Albert Heiðarsson, Jón Grétar Kristjánsson og Ómar
Már Jónsson. Varamaður í
stjórn var kjörinn Guðjón
Kjartansson. Jafnframt
var sveitarstjóra falið að
undirbúa stofnun félagsins
og boða stofnfund.

Vilja safnið
meira lifandi
Menningarráð Bolungarvíkur hefur lagt til að
Önnu Edvardsdóttur
deildarstjóra þróunardeildar Náttúrustofu Vestfjarða verði falið að gera
drög að stefnumótun fyrir
Náttúrugripasafn Bolungarvíkur. Anna kom til
fundar við ráðið til að
fjalla um Náttúrugripasafnið og kallaði hún eftir
stefnumótun bæjaryfirvalda í málefnum þess.
Anna lagði til að Náttúrugripasafnið yrði nýtt betur
með skólunum í nágrenninu og til fræðslu fyrir almenning. Hún hefur hugmyndir um að gera safnið
meira lifandi, meðal
annars með því að koma
þar fyrir lifandi fiskum.

Frá framkvæmdum á lóðinni.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

Hafnar niðurfellingu gjalda
og þurfti því lóðarhafi að grafa
ca. 4 m til að komast niður á
fastan jarðveg, lóðin er u.þ.b.
0,5 m lægri en mæliblað gerir
ráð fyrir. Það er því ljóst að
lóðarhafi hefur þurft að kosta
miklu til þess að koma lóðinni
í byggingarhæft ástand.“
Eftir að hafa rakið þær reglur sem í gildi eru í sveitarfélaginu við úthlutun lóða leggur
bæjartæknifræðingur til að allar lóðir verði veittar í því
ástandi sem þær eru í við afhendingu. Í bókun bæjarráðs í
gær segir m.a.: „Bæjarráð
hafnar erindinu en vísar til
heimildar í gildandi gjaldskrá
um gatnagerðargjöld varðandi
frestun á greiðslu hluta gjaldanna og felur tæknideild málið
til nánari útfærslu“.
– hj@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur hafnað ósk verktakafyrirtækisins Ásel ehf. um niðurfellingu gatnagerðargjalda
lóðarinnar að Sindragötu 27
sem fyrirtækið fékk úthlutað
fyrir skömmu. Fyrirtækið taldi
lóðina ekki hafa verið í byggingarhæfu ástandi þar sem hún
hafi verið mun lægri en skipulag gerði ráð fyrir. Fyrirtækinu
var gert að greiða rúmar 1,6
milljónir króna í gatnagerðargjöld vegna lóðarinnar. Á
fundi bæjarráðs fyrir nokkru
var ósk Ásels ehf. send bæjartæknifræðingi til umsagnar.
Sú umsögn var lögð fram á
fundi bæjarráðs í síðustu viku.
Í umsögn Jóhanns B. Helgasonar bæjartæknifræðings segir m.a.: „Umrædd lóð er staðsett á gömlum ruslahaugum
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Inga Maja í
sérverkefni
Barnaverndarnefnd á
norðanverðum Vestfjörðum hefur ákveðið að leita
eftir því við Ingibjörgu
Maríu Guðmundsdóttur
um að hún taki að sér
verkefnisstjórn við gerð
handbókar barnaverndarmála. Henni til aðstoðar
verði skipaður starfshópur
sem í muni sitja tveir úr
barnaverndarnefnd og
ráðgjafi barnaverndar.

12.4.2017, 10:49
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Eimskip og Jaxlinn í samstarf um sjóflutninga til og frá Vestfjörðum

„Bara klár viðskipti sem
báðir aðilar telja hagkvæm“
hafna á Vestfjörðum og hefur
skipið farið tvær ferðir í viku.
Sigmar Ólafsson framkvæmdastjóri segir að hægur stígandi hafi verið í flutningunum
frá upphafi. Hann segir að frá
byrjun hafi verið leitað samstarfs við þá aðila sem fyrir
voru á flutningamarkaðnum
þar á meðal Eimskip. „Við
litum á Jaxlinn sem ákveðinn
valkost sem allir ættu að geta
notað. Tilkoma skipsins var
ekki til höfuðs einum né neinum. Því má segja að með þessum samningum fyrirtækjanna
hafi skynsemin ráðið. Á markaðnum er ákveðin þörf fyrir
sjóflutninga sem Jaxlinn mun
sinna í framtíðinni.“
Jaxlinn mun sigla tvær ferðir
í viku sem áður á milli hafna á
Vestfjörðum og Hafnarfjarðar.
Nú munu viðkomudagarnir
verða aðrir. „Jaxlinn leggur
framvegis í fyrri ferð sína frá

Eimskip innanlands og Sæskip ehf. sem rekur flutningaskipið Jaxlinn hafa gert með
sér samkomulag um sjóflutninga til og frá Vestfjörðum.
Jaxlinn mun áfram sigla tvær
áætlunarferðir milli Vestfjarða
og Hafnarfjarðar en breyting
verður á áætlun milli daga.
Mánafoss, strandferðaskip
Eimskips, lagði upp frá
Reykjavík í sína síðustu áætlunarferð um landið á föstudag.
Framkvæmdastjóri Sæskipa
ehf. segir að skynsemin hafi
ráðið för þegar félögin ákváðu
að taka upp samstarf sín í milli.
Frá og með nk. sunnudegi
hefst samstarf milli Eimskipa
innanlands og Sæskipa ehf.
um sjóflutninga til og frá Vestfjörðum.
Sæskip ehf. hafa frá því á
síðasta vori gert út flutningaskipið Jaxlinn til vöruflutninga
milli höfuðborgarsvæðisins og

Flutningaskipið Jaxlinn kemur til hafnar á Ísafirði í fyrsta sinn í apríl á þessu ári.
Hafnarfirði á sunnudagskvöld- nái í veg fyrir útflutningsskipin kvöldum“, segir Sigmar.
Eins og áður mun Jaxlinn
um. Það er gert til þess að sem fara frá Reykjavík á miðtryggja að flutningur skipsins vikudögum. Í síðari ferðina fer hafa viðkomu á sex höfnum á
skipið síðan frá Hafnarfirði á Vestfjörðum. Aðspurður hvort
miðvikudagskvöldum og Eimskip séu að kaupa Sæskip
kemur til baka á föstudags- ehf. segir Sigmar svo ekki

Mikill munur á skatttekjum sveitarfélaga
heild eru 263.201 króna og
meðal útsvarstekjur eru
197.580 krónur. Hér að neð-

Broddaneshreppur fær hæstar
skatttekjur vestfirskra sveitarfélaga á hvern íbúa. Þetta
kemur fram í árbók sveitarfélaga sem nýkomin er út.
Skatttekjur í Broddaneshreppi eru 367.870 krónur á
hvern íbúa. Lægstar eru þær
hinsvegar í Bæjarhreppi,
191.505 krónur á hvern íbúa.
Útsvarstekjur á hvern íbúa
eru líka mjög misjafnar á
milli sveitarfélaga. Hæstar
eru þær í Bolungarvík,
194.520 krónur, en lægstar
eru þær í Bæjarhreppi,
122.752 krónur. Meðal skatttekjur á hvern íbúa landsins í

an má sjá lista yfir útsvarstekjur og skatttekjur sveitarfélaga á á hvern íbúa:

Sveitarfélag
Skatttekjur
Bolungarvík
271.151
Ísafjarðarbær
278.354
Reykhólahreppur 338.322
Tálknafjörður
275.218
Vesturbyggð
316.893
Súðavík
351.969
Árneshreppur
331.821
Kaldrananeshreppur 311.360
Bæjarhreppur
191.505
Broddaneshreppur 367.870
Hólmavík
299.605

Útsvar
194.520
188.729
165.675
160.350
181.934
196.397
153.946
189.296
122.752
154.315
166.271

Skuldir sveitarfélaga á Vestfjörðum

Hækkuðu um tíund á
milli áranna 2002 og 3
á Vestfjörðum tæpar 3.500
milljónir króna. Í árslok 2003
var talan komin í 3.843 milljónir króna og nemur hækkunin
9,81%.
Af stærri sveitarfélögunum
á Vestfjörðum má nefna að í
árslok 2003 voru skuldir Ísafjarðarbæjar rúmar 2.272
milljónir króna og höfðu
hækkað úr rúmum 2.152 millj-

Skuldir og skuldbindingar
vestfirskra sveitarfélaga og
stofnana þeirra jukust um rúmar 343 milljónir króna á síðasta
ári eða um 9,81%. Þetta má
lesa úr ársreikningum sveitarfélaganna sem birst hafa undanfarna mánuði. Í árslok 2002
voru heildarskuldir og skuldbindingar að frádregnum
veltufjármunum sveitarfélaga
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ónum króna árið áður, eða um
5,6%. Í árslok 2003 voru
skuldir Bolungarvíkur rúmar
705 milljónir króna og höfðu
hækkað úr tæpum 658 milljónum króna, eða um 7,1%.
Skuldir Vesturbyggðar voru í
árslok 2003 rúmar 562 milljónir króna og höfðu hækkað
úr 544 milljónum króna á milli
ára, eða um 3,3%. – hj@bb.is

12.4.2017, 10:49

vera. „Við erum ekki að taka
þá yfir og þeir eru ekki að taka
okkur yfir. Þetta eru bara klár
viðskipti sem báðir aðilar telja
hagkvæm.“
– hj@bb.is
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Ísfirskt uxabrjóst á
dönsku smurbrauði
Þegar dregur nær aðventu fer daglegt líf fólks
að taka breytingum. Huga
þarf að fjölmörgum hlutum í aðdraganda jólanna.
Hin síðari ár hafa rutt sér
til rúms ýmsir skemmtilegir siðir sem fólk hefur
tileinkar sér með það að

markmiði að njóta betur
aðventunnar. Einn af þessum skemmtilegu síðum
sem nú er orðinn nánast
órjúfanlegur hluti af aðventunni er að njóta
danska smurbrauðsins á
Hótel Ísafirði. Um nokkurra ára skeið hafa starfs-

menn SKG-veitinga boðið
fólki þessa skemmtilegu
rétti og nú er svo komið að
fjöldi fólks hefur það fyrir
fastan sið að fara þangað á
öllum tímum dags og fá sér
ekta danskt smurbrauð og
gott öl með. Einnig geta
þeir sem vilja njóta rétt-

anna pantað með fyrirvara
og tekið þá með sér heim.
Á hverju ári bjóða þeir
SKG-menn nýja smurbrauðstegund. Að þessu
sinni bjóða þeir maltbrauð
með léttsöltuðu uxabrjósti.
Karl Ásgeirsson matreiðslumeistari segir að uxabrjóst sé kjötafurð sem

sérstaklega er framleidd
fyrir SKG-veitingar hjá
kjötiðnaðarmeisturum SS.
„Við hrifumst mjög af
þessari kjötafurð á ferð
okkar nýlega í Danmörku
og settum okkur þegar í
samband við kjötiðnaðarmenn SS. Eftir mikla tilraunavinnu fengum við

vöru sem okkur líkar mjög
vel við og er skemmtileg
nýjung í þessari flóru.
Bragðið er ógleymanlegt og
ekki hægt að lýsa með orðum“, segir Karl. Danska
smurbrauðið verður á boðstólum SKG-veitinga alla
virka daga fram að jólum
frá kl. 11-18. – hj@bb.is

Jólakort Tónlistarskólans komin út

Styrktarsjóður Tónlistarskóla Ísafjarðar gefur að
venju út jólakort með ísfirsku myndefni. Að þessu
sinni er á kortunum mynd
af hinu nýuppgerða og
glæsilega Safnahúsi á Ísafirði í sannkölluðum jólabúningi. Í forgrunni myndarinnar er listaverkið
Kuml, minnisvarði um
Ragnar H. Ragnar eftir
Jón Sigurpálsson sem
reistur var árið 1988.
Ljósmyndin var tekin af
Halldóri Sveinbjörnssyni í
desember 2003. Bæði
heimamenn og ekki síður
brottfluttir safna jólakortum Styrktarsjóðsins en í
tvo áratugi hefur útgáfan
jólakortanna verið ein
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Þessi mynd Halldórs Sveinbjörnssonar prýðir jólakort TÍ í ár.
stendur til að nemendur
helsta tekjulind sjóðsins.
Tónlistarskólans gangi í
Jólakortið er til sölu í Bókhús og bjóði það til sölu.
hlöðunni á Ísafirði og á
– thelma@bb.is
skrifstofu skólans en einnig
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Rithöfundar lásu úr verkum sínum
Á laugardag var hin árlega bókmenntavaka Opin bók haldin í
Menningarmiðstöðinni Edinborg
á Ísafirði. Þrír rithöfundar lásu úr
nýútkomnum verkum sínum, þau
Óskar Árni Óskarsson, Jóhanna
Kristjónsdóttir og heimamaðurinn Eiríkur Örn Norðdahl. Auk
þess söng Þröstur Jóhannesson
nokkur lög. Gerður var góður
rómur að framlagi listamannanna. Auk þeirra þriggja rithöfunda sem lásu höfðu þeir
Þórarinn Eldjárn og Sindri
Freysson boðað komu sína en
þeir hættu við vesturferð á
síðustu stundu vegna slæmrar
veðurspár. – hj@bb.is Hlustað á með athygli.

Helgarveðrið
Horfur á fimmtudag:
Suðvestanátt og skúrir og
síðan él um sunnan- og
vestanvert landið en annars úrkomulítið. Kólnar
aftur, einkum á föstudag.
Horfur á föstudag:
Suðvestanátt og skúrir og
síðan él um sunnan- og
vestanvert landið en annars úrkomulítið.
Horfur á laugardag:
Útlit fyrir suðlægar áttir og
rigningu fyrir sunnan- og
vestantil og hiti 1-6 stig.
Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir suðlægar áttir og
rigningu fyrir sunnan- og
vestantil og hiti 1-6 stig.

Kirkjustarf
Ísafjarðarkirkja:
Kirkjuskóli 5. des. kl. 11.
Aðventukvöld 5. desember kl. 20:30.
Hólssókn:
TTT í Safnaðarheimilinu
kl. 17 á fimmtudögum.
Aðventukvöld í Hólskirkju
kl. 20:30 á sunnudag.
Opið hús í Safnaðarheimilinu á þriðjudögum
frá kl. 10-12.

Gestir hlýða á upplestur Eiríks Arnar Norðdahls rithöfundar.

Árshátíð Ferðaþjónustu Margrétar og Guðna í Reykjanesi
Árshátíð Ferðaþjónustu
Margrétar og Guðna ehf.
og fyrirtækja þeim tengdum var haldin um helgina
í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. Starfsmenn ásamt
mökum héldu á laugardag með einni af rútum
fyrirtækisins í Reykjanes.
Þegar komið var á áfangastað hélt fólk þegar til
laugar þar sem ferðarykið
var skolað af og kverkarnar vættar fyrir söng
kvöldsins. Um kvöldið var
síðan sest að veisluborði
sem Bjarni í Reykjanesi og
starfsfólk hans hafði töfrað fram. Veislustjóri var
Guðmundur Hjaltason og
fór hann á kostum að
vanda. Sigurður Gunnarsson gítarleikari söng og
lék nokkur lög við mikinn
fögnuð gesta. Gísli Hjart-

Gestir nutu matar frá Bjarna og hans fólki í Reykjanesi. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.
arson rithöfundur las sögra grasa svo ekki sé meira gefur að skilja og árshátíður úr væntanlegri bók
sagt. Margt fleira var gert
inni lauk með dansleik.
sinni og kenndi þar margtil skemmtunar eins og Gestir dvöldu í Reykjanesi

um nóttina og að loknum
morgunverði var haldið
að nýju til Ísafjarðar.

Spurningin
Ertu farin(n) að
huga að kaupum á
jólagjöfum?
Alls svöruðu 352.
Já sögðu 228 eða 65%
Nei sögðu 124 eða 35%
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.

Þarna er trúlega í uppsiglingu ný og hóflega sönn saga.

> RÚV: 3. des.

kl. 23:25

Lostæti
Franska bíómyndin Lostæti vann til
fjölda verðlauna á sínum tíma. Í myndinni segir frá því að íbúar í námunda
við hverfisslátrarann fá öðru hverju
einstakt gæðakjöt. Það er mikil eftirspurn eftir þessu kjöti, en framboðið
lítið. Þegar ungur maður fellur fyrir
dóttur slátrarans koma upp hagsmunaárekstrar í fjölskyldunni. Aðalhlutverk:
Dominique Pinon (mynd).
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Matthildur Helgadóttir er fim eins og köttur.

> Stöð 2: 4. des.

kl. 22:05

Englarnir snúa aftur!
Cameron Diaz, Drew Barrymore
og Demi Moore leika aðalhlutverkin í hasargrínmyndinni Englar
Charlies 2 sem segir frá hörkukvendunum Natalie, Dylan og Alex
sem hræðast ekki neitt. Þær starfa
hjá spæjaraþjónustu Charlies og
glíma við óþokka af öllum stærðum og erðum m.a. morðmál sem
hrannast upp eftir að gögnum um vitni hefur verið stolið.

12.4.2017, 10:49

> Sýn: 4. des.

kl. 15:25

Kappakstur með Schumacher
Fremstu ökuþórar heims reyna með sér
í kappakstri á Stade de France í París í
dag. Kappaksturinn verður í beinni á
Sýn en ökumenn eru þekktar stjörnur
úr Formúlunni, ralli og NASCAR. Aksturskeppnin gengur undir nafninu Race
of the Champions en á meðal keppenda
eru David Coulthard, Sebastien Loeb,
Colin McRace, Jeff Gordon, Marcus
Gronholm og Michael Schumacher.
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Sigurvon gefur út ný jólakort
Krabbameinsfélagið Sigurvon hefur gefið út tvö ný
jólakort með myndum sem Anna Reykdal málaði og
gaf félaginu. „Sigurður Ólafsson formaður Sigurvonar
sá mynd eftir mig og falaðist eftir henni til að gera
kort. Ég bauðst í staðinn til að gera nokkrar myndir
sem hann gæti svo valið úr og gert jólakort“, segir
Anna. Nálgast má kortin m.a. hjá Birki ehf., Blómaturninum, Húsamiðjunni og Skóbúð Leós á Ísafirði. Á
Hólmavík eru kortin seld hjá Sólrúnu Jónsdóttur í
Bröttugötu 2. Kortin eru einnig seld á skrifstofu
félagsins og heimsend þaðan ef óskað er.
Þess má geta að skrifstofa Sigurvonar hefur opnað að
nýju og ráðinn hefur verið nýr starfsmaður, Ingibjörg
Snorradóttir Hagalín. Skrifstofan er til húsa að Sindragötu 11 á Ísafirði, annarri hæð, og er opin á þriðjudögum og miðvikudögum kl. 15.30–17.30 og auk
þess á fimmtudögum kl. 11-13.
– thelma@bb.is

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Brennur og flugeldar
Þeir sem hyggjast hlaða bálkesti til þess
að kveikja í þeim á gamlárskvöld eða á þrettándanum skulu sækja um leyfi til þess fyrir
10. desember nk.
Fyrir hverri brennu skal tilgreina fulltíða
ábyrgðarmann. Með umsókn skal fylgja
skriflegt samþykki landeiganda, ásamt vottorði frá vátryggingafélagi um ábyrgðartryggingu vegna brennunnar.
Vakin er athygli á verklagi sem unnið er
eftir, varðandi endursöluleyfi á flugeldum,
en þar er kveðið á um fjögurra vikna umsóknarfrest. Því þarf umsókn um leyfi til sölu flugelda og til flugeldasýninga, að berast fyrir
10. desember nk.
Umsóknareyðublöð og reglur um bálkesti
og brennur, flugeldasýningar og sölu á
flugeldum liggja frammi hjá sýslumanninum á Ísafirði.
Nánari upplýsingar veitir Harpa Oddbjörnsdóttir í síma 450 3703.
Ísafirði, 1. desember 2004,
Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sigríður Björk Guðjónsdóttir.

Ekki alveg allt á hreinu
Nemendur á unglingastigi Grunnskólans á Ísafirði frumsýna
á föstudag söngleikinn „Ekki alveg allt á hreinu“. Æfingar
hafa staðið yfir undanfarnar 3 vikur fyrir þessa klukkustundar
löngu skemmtun með lifandi söng, dansi og leik. Leikstjóri er
Ævar Guðmundsson frá Suðureyri.
Frumsýning á föstudag er ætluð nemendum grunnskólanna á norðanverðum Vestfjörðum, en klukkan 20 á laugardag verður sýning fyrir almenning. Sýnt er í sal grunnskólans.

> Stöð 2: 5. des.

kl. 21:35

Þrælasala nútímans
Framhaldsmynd mánaðarins á
Stöð 2 heitir Sex Traffic en hún
vekur margar áleitnar spurningar. Mannsal er ljótur blettur á
samfélagi þjóðanna. Vændi hefur
fylgt mannkyninu um aldir en árlega eru þúsundir stúlkna ginntar
til ógeðfelldra verka. Í myndinni
segir frá blaðamanni sem rannsakar þessa skelfilegu veröld.
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Sportið í beinni
SkjárEinn:
Laugardagur 4. des.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Newcastle.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Southampton
Kl. 17.15 – Enski boltinn:
Blackburn – Tottenham
Sunnudagur 5. des.:
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Crystal Palace – Charlton
Mánudagur 6. des.:
Kl. 22:30 – Enski boltinn:
Middlesbrough – Man. City

Sala á jólakortunum er þegar hafin.

Sælkeri vikunnar
er Friðgerður Ómarsdóttir á Ísafirði

Föstudagskjúklingur
fyrir útivinnandi kokk
heimilisins
Sælkeri vikunnar býður upp
á kjúklingaofnrétt og kjúklingafajitas. Friðgerður mælir með
að bera fram með föstudagskjúklingnum snittubrauð og
ferskt salat og bendir á að hægt
sé að kaupa tilbúinn kjúkling
t.d. í Samkaup. Hún segir að
rétturinn sé ekki verri hitaður í
örbylgjuofni daginn eftir og þá
er gott að setja aðeins ost ofan
á. Friðgerður býður loks upp á
tilbrigði við Dísudraum, þar
sem hún segir að venjulegur
Dísudraumur sé ekki nógu
góður fyrir hennar smekk. Hún
mælir með að gera kökuna
nokkrum tímum áður en hún er
borin fram, jafnvel daginn áður.

Föstudagskjúklingur fyrir útivinnandi kokk
heimilisins fyrir 4-6
1 tilbúinn grillaður kjúklingur
Tilda hrísgrjón f. 4-6
5-10 sveppir (eftir smekk)
Majónes 2 msk
Rjómi tæpur ¼ lítri
Köd og grill krydd frá Toro
Ostur t.d. 17%
Matarolía
Hitið ofninn í 180°. Setjið
Tilda hrísgrjón fyrir 4-6 í pott
og sjóðið eftir leiðbeiningum.
Takið kjötið af kjúklingnum af
beinunum. Skerið sveppina í
bita og skerið ostinn í sneiðar.
Hrærið majónes saman og bætið tæpum pela (ca ¾) af rjóma
smám saman út í, kryddið sósuna með Köd og grill kryddi
eftir smekk. Þegar grjónin eru
soðin eru setjið þau í sigti og
látið renna á þau kalt vatn og
sigtið síðan vel. Steikið sveppina á pönnu upp úr olíu og bætið
grjónunum við, kryddið vel
með Köd og grill kryddi eða

Sýn:
Laugardagur 4. des.:
Kl. 15:25 – Kappakstur:
Race of the Champions.
Kl. 20:00 – Spænski boltinn:
Barcelona – Malaga.
Sunnudagur 5. des.:
Kl. 13:50 – Ítalski boltinn:
Juventus – Lazio.
Kl. 17:50– Spænski boltinn:
Villareal – Real Madrid.
Kl. 22:05 – Ameríski boltinn:
San Diego – Denver
Canal+ Norge:
Laugardagur 4. des.:
Kl. 12:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Newcastle.
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Arsenal – Birmingham.
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Inter Milan – Messina.

þar til grjónin eru orðin ljós brún.
Setjið grjónin og sveppina í eldfast mót, og rifinn kjúklinn ofan
á, hellið síðan sósunni jafnt yfir
og ostinn ofan á. Bakið í um 20
mínútur eða þar til osturinn er
farinn að brúnast.

Kjúklinga Fajitas
fyrir 4-6
4 kjúklingabringur
Matarolía
Fajitas kökur frá Casa fiesta,
stórar
Sýrður rjómi 10%
Fajita seasoning mix frá Casa
fiesta
Rauð paprika
Græn paprika
Laukur / rauðlaukur
Rifinn ostur / pizzaostur
Taco sause frá Casa fiesta
(medium sterk)
Hitið ofninn í 180°. Skerið
kjúklingabringur í langa strimla.
Skerið einnig rauð og græna
papriku í langa strimla og sneiðið
lauk frekar smátt. Steikið kjúklinginn upp úr olíu og kryddaðið
með Fajita seasoning mix, þegar
kjúklingurinn er orðinn steiktur
er setjið grænmeti út í og steikt.
Þegar steikingu á kjúkling og
grænmeti er lokið er hægt að
setja á fajitas kökurnar. Smyrjið
fyrst kökuna með sýrðum rjóma,
setjið síðan er nokkuð breiða
rönd af kjúkling og grænmeti
þvert yfir kökuna miðja. Setjið
ost ofan á, má vera vel af honum
og loks taco sósa þar ofan á.
Rúllið kökunni þétt saman og
setjið í eldfast mót. Þetta er síðan
bakað í ofni í tíu mínútur.
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Friðgerðar
draumur í skál
1 svampbotn
1 perudós, aðeins safann
3 eggjarauður
4 msk flórsykur
1 ½ plata af siríus konsum
súkkulaði
½ l rjómi, þeyttur
1 marengs, mulinn í bita
20-30 stk fersk jarðaber
1-2 bollar súkkulaðirúsínur
Byrjið á því að þeyta rjómann og skera jarðaberin í bita.
Næst er kremið gert. Bræðið
súkkulaðið yfir vatnsbaði.
Þeytið saman eggjarauður og
flórsykur og hellið svo súkkulaðinu út í, setjið að lokum við
um tvær matskeiðar af þeyttum rjóma út í. Þá á kremið að
vera ljós brúnt og ekki of
þykkt, þarf að renna af sleifinni. Svampbotn settur í háa,
meðalstóra skál, það er í lagi
að hann sveigist upp í jaðrinum. Hellið perusafa yfir og
smyrjið kremi ofan á. Setjið
þeyttan rjómann að undanskildum ca 4 msk í skál og
setjið jarðaberin og súkkulaðirúsínurnar út í og hrærið saman. Setjið síðan ofan á svampbotninn með kreminu. Ofan á
þetta kemur mulinn marengs,
smyrjið restinni af rjómanum
þar ofan á og hellið að lokum
kreminu yfir.
Ég skora á svilkonu mína
Sigrúnu Baldursóttur að deila
með okkur einhverjum girnilegum uppskriftum í næstu
viku.

Sunnudagur 5. des.:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Juventus – Lazio.
Kl. 16:05 – Enski boltinn:
Crystal Palace – Charlton
Kl. 19:30 – Ítalski boltinn:
Roma – Sampdoria
Mánudagur 6. des.:
Kl. 20:00 – Enski boltinn:
Middlesbr. – Man. City.
Canal+ Sport:
Laugardagur 4. des.:
Kl. 15:00 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Soutkampton
Kl. 17:15 – Enski boltinn:
Blackburn – Tottenham
Sunnudagur 5. des.:
Kl. 14:00 – Ítalski boltinn:
Palermo – Atalanta.
Kanal 5 Danmark:
Sunnudagur 5. des.:
Kl. 16:00 – Danski boltinn:
FC Copenhagen – Brondby

Afmæli

Í tilefni af 50 ára afmæli
mínu 6. desember langar mig
að bjóða ættingjum og vinum
að halda upp á afmælið með
mér á Hótel Ísafirði, sunnudaginn 5. desember kl. 15.
Hjalti Þórarinsson.
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Eins og sjá má myndaðist löng biðröð fyrir utan verslun BT.

Mikil örtröð er BT-opnaði verslun á Ísafirði á laugardag

Hleypa þurfti inn í hollum
Ætla mætti að íbúum Ísafjarðar hafi verið orðið mál að
versla raftæki af ýmsu tagi ef
marka má þann mikla fjölda
fólks sem beið tímunum saman fyrir utan verslun BT á Ísafirði áður en hún var opnuð á
laugardag. Þeir sem lengst
höfðu beðið tjölduðu daginn
áður á bílastæði fyrir utan

verslunina. Talið er að á annað
hundrað manns hafi beðið fyrir
utan er verslunin opnaði.
Mikill straumur fólks var
um verslunina allan daginn og
má segja að hún hafi fengið
fljúgandi start. Án efa hefur
ráðið þar miklu að í tilefni
opnunarinnar var gefinn ríflegur afsláttur af mörgum vör-

um verslunarinnar og hefur eflaust mörgum hlaupið kapp í
kinn af þeim sökum. Verslun
BT á Ísafirði er sú níunda í
röðinni á landinu og er sama
verð í öllum verslunum fyrirtækisins.
Rúnar Rafnsson verslunarstjóri segist ekki geta verið
annað en ánægður með viðtök-

ur bæjarbúa. „Svo mikil var
örtröðin að við þurftum að
hleypa fólki inn í hollum fyrstu
tvo tímana. Það var stöðugur
straumur um helgina og komu
um 1.500 manns í verslunina
fyrstu tvo dagana sem sannar
að það var full þörf á opnun
þessarar verslunar.“
– hj@bb.is

Tilboðsvörurnar runnu út eins og heitar lummur.

Ísafjörður

Missti stjórn
á bifreiðinni
Umferðaróhapp varð síðdegis á fimmtudag er ökumaður missti stjórn á bifreið
sinni á Skutulsfjarðarbraut
með þeim afleiðingum að
hún lenti á ljósastaur. Ekki
urðu slys á fólki en bifreiðin
skemmdist töluvert.
Annað umferðaróhapp
varð á laugardag er ekið var
á mannlausa bifreið á bílastæðinu við félagsheimilið
í Hnífsdal. Ökumaðurinn
sem olli óhappinu ók af vettvangi án þess að gera eiganda eða lögreglu viðvart.
Slíkt er brot á umferðarlögum og kallast árekstur og
afstunga. Lögreglan óskar
eftir upplýsingum um umferðaróhappið frá þeim sem
einhverja vitneskju hafa um
málið.
Undanfarna daga hafa
verið upplýstir tveir árekstrar og afstungur með aðstoð
heiðarlegra og samviskusamra vitna. – thelma@bb.is
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Elísabet Agnarsdóttir og Helga Guðný Kristjánsdóttir við steikinguna.

Laufabrauðabakstur Styrktarsjóðs Tónlistarskólans

Tólf hundruð brauð bökuð
Velunnarar Tónlistarskóla
Ísafjarðar brettu upp ermarnar
og skáru út og bökuðu 1.200
laufabrauðskökur í eldhúsi
Menntaskólans á Ísafirði á
laugardag. Laufabrauðið verður svo boðið til sölu á árlegri
jólatorgsölu styrktarsjóðs
skólans sem haldin verður á
laugardag.

Undirbúningurinn hófst á
föstudag er deigið var útbúið
en næsta dag var það flatt út í
vélum Gamla bakarísins. Því
næst var komið að því að skera
út en að því komu eins og fyrr
sagði velunnarar skólans,
mestmegnis foreldrar nemenda og fyrrverandi nemendur.
Á sunnudag var laufabrauðinu

pakkað inn og merkt og bíður
nú torgsölunnar.
Þess má geta að hin árlega
jólatorgsala skólans hefur nú
verið fastur liður í aðventunni
í ísfirsku bæjarlífi í tvo áratugi.
Þar verður í boði auk hins sívinsæla laufabrauðs, kakó,
lummur og ýmis konar varningur.
– thelma@bb.is
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