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Trésmiðjan ehf. í Hnífsdal
flytur í nýtt húsnæði í Suður-
tanga fljótlega eftir áramót,
að sögn Magnúsar Helgasonar
framkvæmdastjóra, en lengi
hefur verið þröngt á þingi í
húsi fyrirtækisins í Hnífsdal.

„Við erum að gera húsnæðið
í Suðurtanga klárt sem stendur,
en erum ekki byrjaðir að flytja

ennþá“, segir Magnús. „Þetta
er nærri því þreföld stækkun á
húsnæði. Nú er verið að leggja
lagnir og rafmagn en það er
mikið af lögnum og þvíumlíku
sem þarf að koma fyrir“.

Trésmiðjan var stofnuð af
Hnífsdælingum fyrir 47 árum
og hefur alla tíð verið til húsa
í Hnífsdal. Síðastliðið sumar

seldi Magnús og fjölskylda
hans 60% hlut í trésmiðjunni
til fyrirtækisins G7, sem er í
eigu Guðna Geirs Jóhannes-
sonar athafnamanns á Ísafirði,
og hafði G7 hug á að flytja
fyrirtækið í stærra húsnæði.

Upphaflega var Trésmiðjan
alhliða trésmíðafyrirtæki en
síðasta áratuginn eða svo hefur

smíði á hurðum og innrétting-
um verið meginstoðin í starf-
seminni. Meginhluti framleið-
slunnar fer í nýbyggingar á
höfuðborgarsvæðinu. Tré-
smiðjan flytur í 1.000 fermetra
húsnæði á Suðurtanga en
gamla húsnæði fyrirtækisins
er um 400 fermetrar að stærð.

– eirikur@bb.is
Vinnusalurinn í nýju húsnæði
Trésmiðjunnar í Suðurtanga.

Trésmiðjan flytur fljótlega eftir áramót
Þessar þrjár ungu stúlkur voru meðal þeirra sem gengu fyrir friði á Þorláksmessu.

Vel var mætt í friðargöng-
una á Ísafirði sem haldin var á
Þorláksmessu. Gengið var frá
Ísafjarðarkirkju að Silfurtorgi
með friðarkyndla á lofti, og
svo var stutt dagskrá á Silfur-
torgi þar sem Hörður Högna-
son hjúkrunarforstjóri ávarp-
aði viðstadda, auk þess sem
boðið var upp á tónlist frá
Lúðrasveitinni og ljóðalestur.
Að sögn Jónu Benediktsdótt-
ur, eins af skipuleggjendum
friðargöngunnar, gekk hún
mjög vel.

„Það hafa aldrei verið svona

margir og þetta gekk allt rosa-
lega vel“, segir Jóna. „Ég
hugsa að það hafi verið um 80
manns þarna. Ræðumaðurinn
var mjög beinskeyttur og
minnti okkar á að þeim hörm-
ungum sem ganga yfir stríð-
hrjáða lýkur ekki fyrr en stríð-
inu lýkur. Veðrið var svaka-
lega gott, og það hafði sitt að
segja með mætinguna. En svo
held ég líka að gangan sé að
vinna sér sess hjá fólki og þetta
sé orðinn hefð hjá mörgum á
Þorláksmessu.“

– eirikur@bb.is

Fjölmenn friðarganga á Ísafirði
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Brenna á
nýársdag

Nýársdagsbrenna verður
haldin á túninu við Heimabæ

í Arnardal og hefst hún kl.
20 að kvöldi nýársdags. „Við

ætlum að kalla þetta brennu
Arnardalsættarinnar og

reyna að hvetja þá sem eru
af ættinni til að kynnast upp-

runa sínum. En allir eru
hjartanlega velkomnir.

Margir komast ekki á brennu
á gamlársdag en geta því

komið í Arnardal á nýársdag
og fagnað nýju ári“, segir

Úlfar Ágústsson einn af
skipuleggjendum brennunn-

ar. Við brennuna mun fé-
lagið JCI-Vestfirðir selja

rjúkandi heitt kakó í hlöð-
unni í Heimabæ. „Við vilj-
um biðja fólk um að leggja
bílunum sínum niðri á vegi

eða við hlöðuna og ganga að
brennunni. Fyrir þá sem það

ekki vita er Heimabær til
vinstri eftir að maður kemur

yfir brúna“, segir Úlfar.
Brenna Arnardalsættarinnar
er eina brennan á Ísafirði á

nýársdag.

Halldór og
Elín tilnefnd

Tveir vestfirskir kajakræð-
arar, þau Halldórs Svein-

björnsson og Elín Marta Ei-
ríksdóttir, hafa verið tilnefnd
í kjörinu um íþróttamann og

íþróttakonu ársins 2005.
Kjörið fer fram á Grand hót-

el í Reykjavík 3. janúar og
verður sjónvarpað beint frá
verðlaunaafhendingunni á

RÚV. Halldór og Elín hafa
verið iðin við róðurinn á ár-

inu sem er að líða og sigruðu
þau með yfirburðum í öllum
þeim mótum sem þau tóku á

annað borð þátt í, þar á
meðal Hvammsvíkurmara-

þoninu sem haldið var í
september.

Fjölmargar styrkumsóknir
voru samþykktar á síðasta
fundi menningarráðs Bol-

ungarvíkur. Jón Guðni Guð-
mundsson fær 50 þúsund

krónur vegna endursmíði á
bifreið af tegundinni

Chevrolet 3400, árgerð
1955. Einnig fær Elvar

Sigurgeirsson 50 þúsund
krónur til að gera upp gömul

farartæki. Þá fá þau Ómar
Smári og Nína Ivanova 50
þúsund krónur vegna Bol-
ungarvíkurdagatals, Lista-
smiðja Bolungarvíkur fær

150 þúsund krónur til kaupa
á leirbrennsluofni. Þá fá

Karlakórinn Ernir og Kirkju-
kór Bolungarvíkur sínar 50

þúsund krónurnar hver.

Styrkur til
bílaviðgerða

Vestfirðingurinn Steinþór Bjarnason

Einn þriggja æðstu
manna Cisco Systems

Steinþór Bjarnason, tölvu-
fræðingur hjá alþjóðlega
stórfyrirtækinu Cisco Syst-
ems með aðsetur í Noregi, er
orðinn einn af þremur æðstu
mönnum fyrirtækisins á sviði
öryggiskerfa í Evrópu. Stöð-
una fékk hann daginn fyrir
Þorláksmessu.

Steinþór, sem verður fer-
tugur næsta sumar, er ættað-
ur úr Aðalvík og af Ströndum
og úr Ísafjarðardjúpi. Hann

er fæddur í Bolungarvík en
fluttist með fjölskyldu sinni
fimm ára gamall til Ísafjarð-
ar og ólst þar upp. Hann
gekk í Iðnskóla Ísafjarðar
og lauk honum á mettíma
og fékk síðan inngöngu í
Háskóla Íslands 18 ára gam-
all þar sem hann lagði stund
á tölvufræði. Eiginkona
Steinþórs er Kristín Páls-
dóttir úr Grundarfirði og
eiga þau eina dóttur.

Jólaboð Hvíta-
sunnukirkjunnar

heppnaðist vel
Tæplega 30 manns voru

samankomin í jólaboði Hvíta-
sunnukirkjunnar á Ísafirði á
öðrum degi jóla. „Töluvert af
fólki þáði boð okkar og við
vorum 30 allt í allt. Við áttum
saman mjög notalega stund og
stefnum að því að endurtaka
þetta að ári ef Guð lofar. Við
vonum að þetta verði smám
saman að föstum lið á jólun-
um“, segir Ingibjörg Einars-
dóttir, forstöðumaður Hvíta-
sunnusafnaðarins á Ísafirði.

Hvítasunnukirkjan bauð
þeim sem af einhverjum ástæ-

ðum eru einmana um jólin í
jólaboð. Boðið var upp á
heimabakaðar kökur og smá-
pakka .„Þarna voru saman

komin í bland bæði fjölskyldu-
fólk og einstæðingar. Við er-
um mjög sátt við það hvernig
þetta tókst“, segir Ingibjörg.

Hvítasunnukirkjan bauð þeim sem af einhverjum
ástæðum voru einmana yfir hátíðarnar í jólaboð.

 Það var fallegt um að litast á Þingeyri aðfaranótt þriðjudags. Mynd: Kristján Gunnarsson.

Það var fallegt um að litast á Þingeyri aðfaranótt
þriðjudags eftir að jólasnjórinn lét loksins sjá sig. Óhætt

er að telja að nýfallin mjöllin sem þakti jörðina og gaf
trjánum tignarlegt yfirbragð hafi vakið friðsældartilfinn-

ingu hjá mörgum þeim sem báru hana augum. Einn
þeirra var Kristján Gunnarsson sem tók meðfylgjandi

mynd.  – thelma@bb.is

Jólasnjórinn
fegraði Þingeyri

Sparisjóðurinn styrkir Jakob Einar
Sparisjóður Vestfirðinga,

einn aðalstyrktaraðili Skíða-
félags Ísfirðinga, veitti á
þriðjudag gönguskíðamann-
inum Jakobi Einari Jakobssyni
myndarlegan fjárstuðning sem
gerir honum kleift að stunda
íþrótt sína við bestu aðstæður
í Noregi.

„Skíðafélagið þakkar Spari-
sjóðnum fyrir góðan stuðning
á árinu sem er að líða“, segir í
tilkynningu frá SFÍ. Katrín
Skúladóttir afhenti Jakob
styrkinn og voru viðstaddir Ei-
ríkur Finnur Greipsson, spari-
sjóðsstjóri Víðir Ólafsson,
formaður SFÍ og Kristbjörn
R. Sigurjónsson formaður
göngunefndar Skíðafélagsins.

– thelma@bb.is
Eiríkur Finnur Greipsson, Katrín Skúladóttir, Jakob Einar Jakobsson,

Kristbjörn Sigurjónsson og Víðir Ólafsson við afhendingu styrksins.

Áætlað að klára fyrsta áfanga fyrir vorið
Framkvæmdir í eystra

Norðurtangahúsinu við Sund-
stræti 36 ganga vel að sögn
Guðna Jóhannessonar, eins
eigenda hússins, en eins og
mönnum er kunnugt er verið
að breyta þessu gamla fisk-
vinnsluhúsnæði í íbúðarhús-
næði. Um er að ræða 2.800
fermetra húsnæði sem verður
samkvæmt núverandi áætlun-
um breytt í 27 íbúðir auk bíla-
geymslu. Unnið er að fyrstu
tólf íbúðunum núna og er áætl-
að að klára það verk fyrir vor-
ið. „Við erum langt komin með
að stilla upp milliveggjum á
þriðju hæðinni“, segir Guðni.

„Svo byrjum við á annarri
hæðinni nú eftir áramótin og
færum okkur svo upp á
fjórðu.“ Íbúðirnar í húsinu eru
allt frá um 110 fermetrum nið-
ur í 35 fermetra einstaklings-
íbúðir. Þá segir Guðni sölu á

íbúðum ekki hafa hafist enda
sé óljóst hvernig þær verði
verðlagðar. „Við áttum okkur
betur á þessu þegar þriðja hæð-
in verður tilbúin undir tré-
verk“, segir Guðni.

Sundstræti 36 var byggt upp
af hraðfrystihúsinu Norður-
tanganum hf. en hlaut úreld-
ingu sem fiskvinnsluhúsnæði
og komst þannig í eigu Þróun-
arsjóðs sjávarútvegsins árið
1997. Síðan hefur húsið staðið
ónotað og skipt nokkrum sinn-
um um eigendur. Núverandi
eigendur keyptu húsið af Guð-
jóni Ármanni Jónssyni, lög-
manni í Reykjavík, en sá hafði
keypt húsið á nauðungarupp-
boði. Þess má geta að fyrir
fáeinum árum festu athafna-
menn á Ísafirði kaup á hús-
næðinu Sundstræti 34, þar sem
um árabil var m.a. beitningar-
aðstaða og fiskbúð á vegum

Norðurtangans, og breyttu í
íbúðir.

Nú stendur einnig til að

breyta Sundstræti 45 í íbúðir
en þar hefur beituverksmiðjan
Aðlöðun verið til húsa upp á

síðkastið. Þá verður að líkind-
um bætt einni hæð ofan á það
hús.                 – eirikur@bb.is

Göngubrúin milli húsanna var rifin fyrir jól og var þá meðfylgjandi mynd tekin.
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Á Vestfjörðum bjuggu alls
7.546 manns 1. desember síð-
astliðinn. Þar af voru karlmenn
3.862 og kvenmenn 178 færri,
eða 3.684. Íbúar í Ísafjarðarbæ
voru 4.109 þann 1. desember.
Þar af voru 2.075 karlmenn og
2.034 konur. Í Bolungarvík
bjuggu 918, og voru 461 af
þeim karlmenn og 457 konur.
Þá bjuggu 965 manns í Vestur-
byggð, 494 karlmenn á móti
471 kvenmanni. Í Hólmavík-
urhreppi bjuggu 447 manns,
þar af 247 karlmenn og 200
kvenmenn, og eru þá næstum
því fimm karlmenn fyrir hverj-
ar fjórar konur á svæðinu.

Í Tálknafjarðarhreppi
bjuggu 297 manns, þar af 159

karlmenn og 138 kvenmenn. Í
Reykhólahreppi bjuggu 255
og skiptist það þannig að karl-
menn voru 127 og kvenmenn
einum fleiri, eða 128, og er
það eina sveitarfélagið á Vest-
fjörðum þar sem kvenmenn
eru fleiri en karlmenn. Þess
ber þó að geta að í Kaldrana-
neshreppi stendur þetta á
sléttu, þar sem 56 manns eru
af hvoru kyni eða 112 í heild-
ina. Í Árneshreppi bjuggu 50
manns, þar af 29 karlmenn og
21 kona. Í Bæjarhreppi bjuggu
105 manns, 55 karlmenn en
50 konur og í Broddaneshreppi
bjuggu 53 manns, 32 karlmenn
og 21 kona.

Ef litið er til einstakra bygg-

ðarkjarna innan Vesturbyggð-
ar og Ísafjarðarbæjar, þá kem-
ur í ljós að á Patreksfirði í
Vesturbyggð eru karlmenn
tveimur færri en konur, en af
618 íbúum eru 308 karlmenn
á móti 310 konum. Á Bíldudal
í Vesturbyggð eru svo 110
karlmenn á móti 108 konum.
Á Ísafirði eru 1.396 karlmenn
á móti 1.381 kvenmanni. Í
Hnífsdal eru 129 karlmenn og
119 konur, á Flateyri eru 165
karlmenn á móti 141 konu, á
Suðureyri eru 157 karlmenn á
móti 150 konum, og á Þingeyri
eru 147 karlmenn á móti 173
konum.

Tölurnar eru eru miðaðar
við 1. desember 2005. Fimmtán fleiri karlmenn en kvenmenn búa á Ísafirði.

Kvenmenn í naumum meirihluta
í einu sveitarfélagi á Vestfjörðum

Birna eini aðalmaður Umferðarráðs
sem býr utan höfuðborgarsvæðisins?

Af 46 aðal- og vara-
mönnum í nýskipuðu Um-

ferðarráði eru einungis
fimm búsettir utan höfuð-

borgarsvæðisins, og svo
virðist sem Birna Lárus-

dóttir, forseti bæjarstjórn-
ar Ísafjarðarbæjar, sé eini

aðalmaður ráðsins sem býr
á landsbyggðinni. Vefurinn

samgongur.is beindi ný-
verið þeirri spurningu til

samgönguráðuneytisins
hversu margir í hinu ný-

skipaða ráði væru búsettir
utan höfuðborgarsvæðis-

ins. Kom fram í svarinu að
í heildina væru fimm aðal-

og varamenn búsettir á
landsbyggðinni, en ekki

var tekið sérstaklega fram
hversu margir þeirra væru
aðalmenn og hversu marg-

ir varamenn. Kemur fram
á vefnum að fljótt á litið

virðist sem landsbyggðin
eigi einungis einn aðal-

mann af 24. Meginverkefni
ráðsins er að beita sér fyrir

auknu umferðaröryggi og
bættum umferðarháttum.
Þá skal Umferðarráð vera
ráðherra til ráðgjafar um

gerð umferðaröryggisáætl-
unar og framkvæmd henn-

ar, svo og um fræðslu og
upplýsingamiðlun, og vera
samráðsvettvangur þeirra

sem fjalla um umferðar-
mál og láta sig umferðar-

öryggi varða.

Tilnefningar í ráðið
koma víða að, frá bíl-

greinasambandinu, sam-
tökum bifhjólamanna,

Bindindisfélagi ökumanna,
lögregluembættum, Vega-
gerð, tryggingafélögum og

fleiri hagsmunaaðilum.
Reykjavíkurborg, Sam-
band íslenskra sveitar-
félaga og tvö ráðuneyti

tilnefna menn í ráðið. Þar
að auki skipar sam-
gönguráðherra þrjá

aðalmenn og einn vara-
mann, og er Birna Lárus-

dóttir ein þeirra.
– halfdan@bb.is

Birna Lárusdóttir.

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði

53 börn hafa
fæðst á árinu

Á Fjórðungssjúkrahúsinu
á Ísafirði hafa 53 börn fæðst
það sem af er þessu ári. „Síð-
asta barnið kom 21. desem-
ber og engin kona er sett
fyrr en í byrjun janúar. Mað-
ur veit þó aldrei hvað verður
og hvort eitthvert barnið sé
að flýta sér og komi snemma
í heiminn“, segir Ásthildur
Gestsdóttir ljósmóðir.

Eins og margir muna áttu
Vestfirðingar fyrsta barn árs-

ins 2005. Þess má geta að
61 barn fæddist á Ísafirði
árinu 2004 og 49 árið þar á
undan.         – thelma@bb.is

Megum alls ekki gefast upp í leit
að nýjum stað fyrir olíubirgðastöð

Bryndís Friðgeirsdóttir,
bæjarfulltrúi Samfylkingar í
Ísafjarðarbæ, segist ósátt við
hugmyndir meirihluta bæjar-
stjórnar um að olíubirgða-
stöðvar olíufélaganna verði
áfram á þeim stað sem þær eru
nú og segir ennfremur að ein-
ungis lítill hluti lóðaleigu-
samningsins sé enn í gildi.
„Við höfum rætt þetta í minni-
hlutanum síðastliðið hálfa ár-
ið“, segir Bryndís.

„Bæjarstjórinn hefur farið
einhverjar ferðir suður til þess
að reyna að ná samningum
við olíufélögin en hann vill nú
meina að málinu sé lokið og
tankarnir verði áfram á sama
stað. Ég vil hins vegar meina
að tankarnir eigi ekki heima í
miðbænum. Með nýju skipu-
lagi í Suðurtanga breytist líka
fjöldamargt, þó að olíutank-

arnir séu enn á sínum stað í
því skipulagi. Arkitektinn hef-
ur fengið þær upplýsingar að
ekki væri um annan stað að
ræða, en auðvitað eru fleiri
möguleikar en þessi. Við meg-
um alls ekki gefast upp í leit
að nýjum stað.“

Þá segist Bryndís efast um
þær tölur sem komið hafa fram
um kostnað við flutning á
tönkunum. „Ísafjarðarbær hef-
ur ekki gert neina kostnaðar-
áætlun, heldur er það kostnað-
armat sem liggur fyrir frá olíu-
félögunum komið. Ég tel ekki
að það sé nokkur ástæða til að
nota þeirra kostnaðarmat þeg-
ar við getum sjálf vel látið
gera okkar eigið. Við höfum
engar tölur í höndunum nema
frá olíufélögunum. Bæjarbúar
verða að vera með galopin
augu og vel vakandi yfir því

hvort bæjarstjórn ætli að festa
tankana í sessi því þá eru þeir
fastir um aldur og ævi.“

Bryndís segir einnig að
olíufélögin hafi áður fengið

úthlutað lóð neðst á Suður-
tanga þar sem fyrirtækið Ásel
er nú til húsa, en þau hafi hafn-
að því boði. „Það er því ekki
eins og bæjarstjórnin hafi ekki

bent þeim á einhverja kosti.
Það var alltaf gert ráð fyrir því
í skipulagi að þessir tankar
ættu að fara og þó það kosti
peninga fyrir bæjarfélagið að

flytja þá, þá er það peninganna
virði. Miðbærinn hefur færst
þangað niður eftir og olíutank-
ar eiga ekki heima í miðbæ.“

– eirikur@bb.is

Olíutankar olíufélaganna.
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Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Góð ávöxtun fyrstu níu mánuði ársins
Lífeyrissjóður Vestfirð-

inga skilaði góðri ávöxtun
fyrstu níu mánuði ársins eða
20,72% nafnávöxtun á árs-
grundvelli og 15,60% raun-
ávöxtun á ársgrundvelli.
Hrein eign sjóðsins til greið-
slu lífeyris hækkaði um
2.774 milljónir króna eða
15,6% á tímabilinu frá janúar
til september á þessu ári og
var í lok september kr.

20.625 milljónir króna. Eigna-
safn sjóðsins saman stendur
af verðbréfum með föstum
tekjum (43%), verðbréfum
með breytilegum tekjum
(53,5%), veðlánum (2,5%) og
öðrum eignum (1%). Skipting
eignasafnsins eftir gjaldmiðl-
um er þannig að 79% er í ís-
lenskum krónum og 21% í er-
lendum gjaldmiðlum.

Raunávöxtun séreignar-

deildar Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga var 15,75% á ársgrund-
velli, fyrstu níu mánuði ársins.
Eignasafn séreignadeildar
sjóðsins saman stendur af rík-
isskuldabréfum, hlutabréfum
og erlendum hlutdeildarskír-
teinum. Skipting eignanna eft-
ir gjaldmiðlum er 93% í ís-
lenskum krónum og 7% í er-
lendum gjaldmiðlum.

Þessa góðu ávöxtun sjóðsins

á árinu 2005 má rekja til
hagstæðra skilyrða á verð-
bréfamörkuðum, sérstak-
lega á innlendum hlutabréfa-
markaði.

Sterk staða íslensku krón-
unnar gagnvart erlendum
gjaldmiðlum hefur dregið úr
ávöxtun erlendra eignasafna
sem hafa sýnt góða ávöxtun
á árinu.

– bb@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu bygg-
ingarnefndar framtíðarhús-
næðis Grunnskólans á Ísa-
firði þess efnis að húsnæði á
2. hæð í sundhallarhúsinu á
Ísafirði verði breytt svo nota
megi það til skólahalds. Gert
er ráð fyrir þremur kennslu-
stofum á stærðarbilinu 50 -
65 m² auk salernis og neyðar-
útgangs. Kostnaður við
breytingarnar er áætlaður um
19,2 milljónir. Þá segir í
fundargerð nefndarinnar:

„Byggingarnefnd tekur
fram að þessi bygging er ætl-
uð fyrir félagsmiðstöð og

mun því meginhluti þessarar
fjárfestingar falla til hvort
sem er.“ Bæjarráð hefur
einnig samþykkt tillögu þess
efnis að sviðið í sal Grunn-
skólans á Ísafirði verði rifið
til að rýma fyrir í matsal
mötuneytis skólans. Í fund-
argerð segir að nemendum
sé skipt í fjóra hópa til að
matast, en skólastjórnendur
telji æskilegt að skipa þeim
niður í þrjá hópa og hægt sé
að koma því við með því að
rífa niður sviðið. Samkvæmt
drögum að kostnaðaráætlun
mun það kosta um 7,3 millj-
ónir.           – eirikur@bb.is

Breytt að hluta
í kennslustofur

Húsnæði Sundhallarinnar

Gera á kennslustofur á 2. hæð í
húsnæði Sundhallar Ísafjarðar.

Söfnun fyrir sneiðmyndatæki á Fjórð-
ungssjúkrahúsið fór fram úr áætlun

Aðstandendur söfnunar fyr-
ir sneiðmyndatæki á Fjórð-
ungssjúkrahúsið á Ísafirði af-
hentu forsvarsmönnum sjúkra-
hússins áfangagreiðslu 21.
desember til kaupa á tækinu.
Sneiðmyndatækið, sem er
svokallað fjögurra sneiða tæki
og var í notkun í læknamið-
stöðinni Domus Medica, er
komið á sjúkrahúsið en eftir á
að setja það upp. Söfnunin hef-
ur gengið vonum framar og
hafa safnast rúmlega 17 millj-
ónir króna. Umframféð verður
nýtt til frekari tækjakaupa.
„Okkur hefur miðað þannig
áfram að við erum komin langt
fram úr upphaflegri fyrirætlan
okkar, svo langt að ef slík
skekkja skapast við hvers kon-
ar framkvæmdir þá fer allt á
annan endann. En hér á annað
við, hér er ekki unnt að gera
annað en að gleðjast yfir þess-
um draumkennda árangri.
Ekki skaðar það heldur að hafa
anda jólanna svífandi um sali,
núna þegar við fögnum þess-
um áfanga“, sagði Eiríkur
Finnur Greipsson fyrir hönd
aðstandenda söfnunarinnar við
afhendingu áfangagreiðslunn-
ar.

„Þá hefur hópurinn notið
stuðnings fjölmargra aðila og
ekki hvað síst yfirmanna Heil-
brigðisstofnunarinnar. Söfn-
unin sjálf hefur síðan gengið
eins og í ævintýri. Ótrúlega
vel og það sem meira er endir-
inn er betri en í fallegustu æv-
intýrum. En ekki bara það, því
fjölmargir aðilar hafa látið fé

Eiríkur Finnur afhendir Þorsteini
Jóhannssyni yfirlækni áfangagreiðslu.

af hendi rakna, án þess að okk-
ur hafi auðnast að koma því í
verk að hafa samband við þá
að fyrra bragði. Starfsmanna-
félög hér innan stofnunarinnar
hafa líka staðið fyrir fjáröflun
til þessa verkefnis. Við höfum
heldur ekki verið að flýta okk-
ur við þessa söfnun, og hvort
það er vegna þess eða þrátt
fyrir hægaganginn, þá er nú
komið að leiðarlokum í söfn-
unarátakinu, með árangur sem
allir hljóta að vera stoltir af“,
sagði Eiríkur Finnur.

„Hér í dag verður ekki gerð
grein fyrir einstökum framlög-
um, umfram það sem gert hef-
ur verið í fréttatilkynningum
að undanförnu. Ætlan Áhuga-
mannahópsins er að afhenda
lokagreiðsluna og gera ná-
kvæma grein fyrir einstökum
framlögum þegar tækið verður
formlega tekið í notkun.

[...]Auðvitað er það svo að
gjafaupphæðir eru mis háar,
en ég verð að fá að greina frá
því hér í lokin, áður en ég
afhendi áfangagreiðsluna, að
í fyrradag kom til mín í vinn-
una maður, sem ég held að tali
fyrir munn allra þeirra sem
hafa gefið í þessa söfnun og
ég hef heyrt í að minnsta kosti.
En þessi ágæti maður kom sem
sagt og sagði efnislega þetta:

„Mér þykir svo vænt um
Heilbrigðisstofnunina og
starfsfólkið þar, það hefur líka
gert svo mikið fyrir fjölda
fólks, að það verður að stuðla
að því að það hafi bestu mögu-
legu tæki og aðstöðu sem nú-

ykkur frekar á því að upplýsa
um söfnunina eins og hún er í
dag. Það hafa sem sagt safnast
heilar 17.286.769 krónur. Vit-
að er að talsverðar upphæðir
eru enn ógreiddar og munu að
einhverju marki ekki greiðast
fyrr en á komandi ári. Það er
því með miklu þakklæti í garð
gefanda í þessa söfnun og auð-
mýkt fyrir þeim aðilum öllum,
sem við í Áhugamannahópn-
um afhendum hér í þessu um-
slagi áfangagreiðslu, sem við
óskum að verði nýtt til að
greiða kostnað sem af kaupum
tækisins hefur hlotist.

Áhugamannahópurinn mun
gera grein fyrir söfnuninni síð-
ar eins og ég sagði hér áðan,
en við munum einnig eiga gott
samráð við forsvarsmenn
Heilbrigðisstofnunarinnar um
ráðstöfun þeirra fjármuna sem
ekki þarf að nýta í þetta
verkefni. Ljóst er þó að um-
framfjármunum verður í ná-
inni framtíð að sjálfsögðu ráð-
stafað eins og Ásgeir Guð-
bjartsson sagði við mig á
mánudaginn var, ...til kaupa á
öðrum nauðsynlegum tækjum
og áhöldum á sjúkrahúsið!

Ég vil hér í lokin fyrir hönd
okkar sem vorum svo lánssöm
að fá að taka að okkur þetta
verkefni, þakka öllum gefend-

um sem og þeim sem stutt
hafa okkur. Við vonumst til
að með gjöf þessari hafi verið
stigið heilladrjúgt skref í því
að tryggja Vestfirðingum
aðgang að fullkominni heilsu-
gæslu í heimabyggð og starfs-
fólki Heilbrigðisstofnunarinn-
ar tæki sem það getur verið
stolt af að hafa sér til halds og

trausts.
Samstarfsfólki mínu þakka

ég ánægjulegt og gefandi sam-
starf. Við hlökkum auðvitað
til að sjá tækið tekið í notkun
og munum skila endanlega af
okkur þegar sú stund rennur
upp“, sagði Eiríkur Finnur í
ræðu sinni.

– halfdan@bb.is

tíma heilbrigðisþjónusta kref-
st. Þetta vil ég fá að undirstrika
með því að bæta við gjöfina
sem við hjónin erum þegar
búin að afhenda.“

Þá greip ég frammí fyrir
þessum heiðursmanni og
sagði: „Ég verð að fá að segja
þér það, að við erum þegar
búin að ná settu markmiði og
mikið meira en það!“ Þá varð
svar hans þetta: „Eiríkur minn,
það skiptir bara engu máli,
okkur hjónin langar til að láta
meira fé af hendi rakna í þetta
verkefni og ef það er ekki þörf
á því að nýta það í kaupin á
tækinu þá er örugglega unnt
að nota það til kaupa á öðrum
nauðsynlegum tækjum og
áhöldum á sjúkrahúsið!“ Síðan
dró hann upp pappírsstrimil,
sem reyndist vera ávísun og
afhenti mér. Mér hreinlega
vöknaði um augun þegar ég
leit upphæðina og sá að þetta
var talan 1 með 6 núllum fyrir
aftan! Ein miljón króna. Og
með þessari ávísun hafa því
hjónin Ásgeir Guðbjartsson og
eiginkona hans Sigríður Bryn-
jólfsdóttir gefið heilar 2 millj-
ónir króna og er framlag þeirra
þar með orðið langhæsta ein-
staka gjöfin frá einstaklingum
í þessa söfnun.

En ég ætla ekki að draga

Aðstandendur söfnunarinnar og starfsmenn FSÍ við tækið.
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orðrétt af netinu

murinn.is  – Katrín Jakobsdóttir
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Vart verður sagt að árið sem nú kveður hafi verið eftirbátur
annarra ára hvað argaþras um menn og málefni varðar. Á
toppnum trónar sápuóperan um Baugsmálið, sem enginn sér
fyrir endann á; málið sem fyllti síður Reykjavíkurblaðanna
með fyrirtektum og frávísunum dómstóla og úrskurðum um
vanhæfni og ekki vanhæfni dómara og ráðherra. Undir þessu,
að ógleymdu olíumálinu, sat almúginn með harða svipu löggjaf-
ans yfir höfði sér örli á minnstu hirðusemi eða hliðarsporum
þar á bæ. Á árinu urðu landsmenn vitni að áhrifamesta einleik
stjórnmálasögunnar: einkaframtaks ráðherra nokkurs sem ákvað
að stíga upp úr hinum pólitíska stóli og setjast í bankastjórastól.

,,Báknið“ dafnaði sem aldrei fyrr. Í Reykjavík spruttu tvær
til þrjár nýjar greinar á ríkistrénu fyrir hverja eina sem höggvin
var af á landsbyggðinni. Mestur vöxtur var í sendiherragreininni,
sem endalaust getur blómum á sig bætt. Líkt og fyrri ár var
landsbyggðin minnt á að leysa þyrfti umferðaröngþveitið í höf-
uðborginni. Lausnin væri að hætta innanlandsflugi til höfuð-
borgarinnar og hola því niður sem atvinnubótavinnu á Suður-
nesjum. Seint segist þeim er aldrei segist.

Ísafjarðarbær er einn af útvöldum byggðakjörnum stjórnvalda
á landsbyggðinni. Í þá veru þykir mörgum hægt hafa þokast
þótt ekki vanti undirskriftirnar á pergamentin. Stofnun Háskóla-
seturs Vestfjarða markaði upphaf nýrrar sóknar og vonandi
fylgir alþjóðleg rannsóknarstofnun á sviði jarðkerfisfræða,
sem fræðimenn virðast vera sammála um að sé best komin á
Ísafirði í kjölfarið. Í þessu máli verða heimamenn að standa
þétt saman og hvika hvergi. Gefum heldur ekki frá okkur
möguleikana sem felast í staðsetningu umskipunarhafnar á
Vestfjörðum komi til NA-siglingaleiðarinnar. Því skal ekki
neitað að Vestfirðingar væntu betri viðbragða ráðamanna í
þessu máli, sem gæti orðið ígildi stóriðju fyrir Vestfirði.

Fyrri tíma Íslendingar skrifuðu bænaskjal til hans hátignar
kóngsins í Kaupmannahöfn. Bolvíkingar hafa engan kóng til
að skrifa. Yfirvaldið stendur þeim nú nær en áður. Bænaskjal
um að lífi og limum íbúa Bolungarvíkur verði þyrmt í framtíðinni
með því að vegurinn um Óshlíð verði lagður af ætti að öllu
eðlilegu að geta náð sjónum stjórnvalda. Slysasaga Óshlíðarinn-
ar og hvernig við höfum undanfarna daga verið minnt á hætturnar
sem þar leynast við hvert fótmál eru næg rök fyrir varanlegri
lausn málsins. Við þurfum ekki fleiri mannskaða á Óshlíðinni
til að horfast í augu við veruleikann.

Að lokum: Verum þakklát fyrir allt það góða, sem vel hefur
verið gert og við öðlast á árinu. Bæjarins besta þakkar lesendum
sínum og öðrum viðskiptavinum og velunnurum fyrir sam-
fylgdina og óskar þeim velfarnaðar á nýju ári. s.h.

Það sést t.d. á nýlegri ákvörðun lögreglunnar í Reykja-
vík um að banna Menntskælingum við Sund að halda
skólaböll sökum drykkjuláta á böllum skólans. Ákvörð-
unin á að sporna gegn „unglingadrykkju.“

Þetta er dæmigerð forræðishyggja sem á auðvitað
engu eftir að skila í baráttunni gegn unglingadrykkju (en
drykkja þeirra sem eru 16 til 18 ára er auðvitað unglinga-
drykkja samkvæmt lögum um sjálfræðisaldur). Drykkjan
á einungis eftir að færast niður í miðbæ eða í heimahús.
Allur sá fjöldi menntskælinga sem hefur skemmt sér
konunglega á skólaböllum er hins vegar sviptur þeirri
skemmtan, væntanlega út af þeim fáu sem eru með ólæti
og ofbeldi á svona samkundum.

Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga hefur óskað eftir viðræð-
um við bæjaryfirvöld Ísafjarð-
arbæjar um leiðréttingu launa.
Í bréfi sem formaður verka-
lýðsfélagsins skrifar bæjar-
yfirvöldum segir:

„Í maí á þessu ári var gengið
frá kjarasamningi milli Ísa-

fjarðarbæjar og Verkalýðsfé-
lags Vestfirðinga. Samning-
urinn tók mið af því sem þá
hafði gerst í samningum sam-
bærilegra hópa. Nú í þessum
mánuði var gengið frá nýjum
kjarasamningi milli Eflingar
og Reykjavíkurborgar sem fel-
ur í sér stórkostlegar hækk-

anir launa, langt umfram það
sem okkar kjarasamningur
byggir á. Með tilliti til þessa
óskum við hér með eftir við-
ræðum um breytingar á launa-
kjörum félaga okkar sem starfa
hjá Ísafjarðarbæ til samræmis
við það sem sambærilegt fólk
í Reykjavík býr nú við. Út frá

jafnréttissjónarmiði hlýtur það
að vera ljúft að efna til um-
ræðna við okkur um málið.“

Bæjarráð fjallaði erindið og
samþykkti að vísa erindinu
áfram til Launanefndar sveit-
arfélaga sem fer með samn-
ingsumboð Ísafjarðarbæjar.

– eirikur@bb.is

Verkalýðsfélagið óskar eftir við-
ræðum um leiðréttingu launa

Öll sveitarfélög fyrir utan
eitt krefjast hámarksútsvars

Sveitarfélög landsins hafa
nú gefið upp hver útsvarsprós-
enta þeirra verður á næsta ári.
Á Vestfjörðum verður málum
svo háttað að öll sveitarfélög
fyrir utan Bæjarhrepp munu
krefjast hæsta mögulega út-
svars, eða 13,03%. Í Bæjar-
hreppi verður útsvarsprósent-
an 12,6%. Yfirgnæfandi meiri-
hluti sveitarfélaga á landinu

öllu fer fram á hæstu útsvars-
prósentu.

Á síðasta ári voru einungis
tvö sveitarfélög á Vestfjörðum
sem ekki fóru fram á hæstu
útsvarsprósentu, Bæjarhrepp-
ur, sem þá fór fram á 12,5%
og Broddaneshreppur sem þá
fór fram á 12,7%. Árið 2004
voru þau þrjú, Bæjarhreppur
með 12,3%, Broddaneshrepp-

ur með 12,7% og Tálknafjarð-
arhreppur með 12,99%. 2003-
2004 stóð útsvarsprósentan í
stað, en árið 2002 voru fjögur
sveitarfélög á Vestfjörðum
ekki með hámarksútsvar. Það
voru Bæjarhreppur með
12,3%, Broddaneshreppur og
Tálknafjarðarhreppur með
12,7% og Kirkjubólshreppur
með 13%.

Lágmarksútsvarsprósenta
er 11,24% og eru þrjú sveitar-
félög á landinu sem innheimta
hana; Skorradalshreppur, Ása-
hreppur og Helgafellssveit.
Vegið meðaltal útsvarspró-
sentu yfir landið er 12,97% á
móti 23,75% ríkisins, sem
samtals gera 36,72% skatt-
heimtu.

– eirikur@bb.is

Samgönguráðuneytið hefur
leitað eftir umsögn Halldórs
Halldórssonar bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar við erindi íbúa-
samtakanna í Dýrafirði vegna
lagningar nýs vegar meðfram
Þingeyrarflugvelli. Forsaga
málsins er sú að formaður
íbúasamtakanna sendi erindi
til samgönguráðuneytis og
mótmælti breidd á fyrirhug-
uðum vegi meðfram Þingeyr-
arflugvelli og benti á að tals-

verð umferð sé um þennan veg
og hún sé sífellt að aukast.

Í lok nóvember óskuðu íbúa-
samtökin eftir því að Halldór
beitti sér í málinu fyrir hönd
Ísafjarðabæjar við að fá
ákvörðun um breidd vegarins
breytt. Í svari vegamálastjóra
til samgönguráðuneytis kemur
fram að fjallað hafi verið um
framkvæmdina í byggingar-
og skipulagsnefnd bæjarins í
heild og gefið framkvæmda-

leyfi í einu lagi fyrir allt verkið.
En þar hafi í raun ekki verið
gerð athugasemd við fagleg
atriði eins og breidd vegar.

Að því er fram kemur á
Þingeyrarvefnum tekur Hall-
dór Halldórsson bæjarstjóri
undir það með íbúasamtökun-
um að eðlilegt sé að gera ráð
fyrir tvíbreiðum vegi á þessum
stað því reikna má með mjög
aukinni umferð. Slæmt sé að
byggður er einbreiður vegur

þar sem nóg rými er fyrir tví-
breiðan. Um þennan veg fara
þeir sem stunda golf í Meðal-
dal auk þess sem hann liggur
inn í Haukadal þar sem verið
er að byggja upp verkefni teng-
du söguslóðum Gísla Súrsson-
ar sem er eitt stærsta verkefni
í menningartengdri ferðaþjón-
ustu á Vestfjörðum. Þykir það
benda til að umferð um veginn
eigi eftir að aukast á komandi
árum.             – thelma@bb.is

Dýrfirðingar vilja tvíbreiðan
veg meðfram Þingeyrarflugvelli

Íbúasamtök Dýrafjarðar vilja að samgönguráðuneytið endurskoði
breidd á fyrirhuguðum vegi meðfram Þingeyrarflugvelli.
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Spennistöð í Tungudals-
virkjun hefur verið tekin í
notkun, en nokkuð átak þurfti
til að klára verkið fyrir jól eins
og til stóð. Bygging hússins
tafðist nokkuð og á tímabili
voru allir starfsmenn vinnu-
flokks Orkubúsins að störfum
í einu við virkjunina. Á fimm-
tudag var feltið spennusett og
einn strengur af þremur settur
upp með pípunni sem fæðir

spennistöðina á skíðasvæði Ís-
firðinga, að því er fram kemur
á heimasíðu Orkubúsins.

Á sama tíma var línustubb-
urinn á sama svæði tekinn úr
rekstri en eftir er að taka hina
tvo í notkun, einn fyrir jarð-
göngin og annan fyrir Suður-
eyri. Það er Rafskaut ehf. sem
sér um húsarafmagn og að-
stoðaði við lagningu stýris-
strengja.

Virkjunin ku vera mjög
hagkvæm, meðal annars vegna
þess að um jafnstreymi vatns
er að ræða yfir allt árið og því
dregur ekki úr framleiðslugetu
yfir vetrartímann. Afrek ehf.
sér um jarðvinnu og KNH ehf.
um byggingu sjálfs hússins.
Útlit er fyrir að virkjunin muni
kosta liðlega 100 milljónir
króna með öllum vélbúnaði.

– eirikur@bb.is

Spennistöð í Tungudals-
virkjun tekin í notkun

Óska eftir fundi með samgönguráð-
herra um póstmál í Ísafjarðardjúpi

Jón Bjarnason, Sigurjón
Þórðarson og Jóhann Ársæls-
son, þingmenn Norðvestur-
kjördæmis, hafa óskað eftir
fundi með Sturlu Böðvarssyni,
samgönguráðherra og fyrsta
þingmanni Norðvesturkjör-
dæmis, til að ræða þær breyt-
ingar sem standa fyrir dyrum í
póstmálum í Ísafjarðardjúpi.

samgönguráðherra segir með-
al annars: „Landpósturinn hef-
ur gengt fjölþættu þjónustu-
hlutverki við íbúana í Ísafjarð-
ardjúpi en nú á að skera af
þessa þjónustu samkvæmt yf-
irlýsingum forstöðumanna
Íslandspósts hf. Einnig virðist
ætlunin að skilja póst Djúp-
manna eftir í gámi vörslulaus-

an á víðavangi. Breytingarnar
hafa komið mjög flatt upp á
heimamenn enda hafa þeir
mótmælt þeim kröftuglega. Í
því sambandi er vert að minna
á að engar almenningssam-
göngur eru að vetrarlagi við
Ísafjarðardjúp.“

„Í ljósi ofanritaðs óskum við
undirritaðir þingmenn Norð-

vesturkjördæmis eftir að kall-
aður verði saman fundur þing-
manna kjördæmisins með
heimamönnum og forsvars-
mönnum Íslandspósts svo
fljótt sem verða má. Á fund-
inum verði farið yfir stöðuna
og rætt hvernig best megi
standa að sem víðtækastri al-
mannaþjónustu við íbúana á

svæðinu. Þjónusta landpóst-
anna er þar mikilvægur þáttur.
Jafnframt óskum við eftir að
breytingum á skipan póstmála
á þessu svæði verði slegið á
frest uns fundin er leið sem
hentar íbúunum best og full
sátt verður um,“ segir m.a. í
bréfi þingmannanna.

– eirikur@bb.is

Eins og kunnugt er mun land-
póstur hætta að berast inn í
Djúp í gegnum Ísafjörð og fer
þess í stað með sunnanpóstin-
um inn í Langadal þar sem
hann verður skilinn eftir í skýli
þar til Hólmavíkurpósturinn
sækir hann og dreifir honum á
bæina.

Í bréfi þingmannanna til

Landsnet hf. hefur keypt
flutningsvirki þau sem voru
í eigu Orkubús Vestfjarða,
Rarik og Landsvirkjunar.
Söluverðið var 26,8 milljarð-
ar króna og var það greitt
með skuldabréfum og hluta-
bréfum en eignarhlutur
Orkubús Vestfjarða er allur
í hlutabréfaeign. Að sögn
Kristjáns Haraldssonar,

orkubússtjóra, er hlutur
Orkubús Vestfjarða upp á 4-
500 milljónir og er það 6%
hlutur í fyrirtækinu enda leystu
Rarik og Landsvirkjun hluta
af sinni eign út í greiðslu.

„Þetta er gerningur sem var
gengið frá fyrir um ári síðan“,
segir Kristján. „Landsnet hf.
var stofnað um síðustu áramót
og þá var ákveðið að eigur

Rarik, Landsvirkjunar og
Orkubúsins myndu ganga
inn í fyrirtækið. Það er verið
að ljúka þessu núna.“ Lands-
net hf. er með einkaleyfi á
dreifingu á raforku á landinu.
Hlutur Orkubúsins er eins
og áður segir 6% á meðan
Rarik á 24% og Landsvirkj-
un 70%.

– eirikur@bb.is

Kaupir flutningsvirki í eigu Orkubús
Vestfjarða, Rarik og Landsvirkjunar

Dregið var í árlegri jólaget-
raun í Bolungarvík á Þorláks-
messu. Grunnskólabörn víðs
vegar um landið að skiluðu af
sér svörum í getraun á vegum
Umferðarstofu í samvinnu við
lögreglu og sveitarfélög fyrir
jól. Getraunin hefur farið fram
um langt árabil í samstarfi
grunnskóla landsins og lög-
reglunnar. Í Bolungarvík
drógu stúlkurnar Halldóra
Jónasdóttir og Hjörný Eik
Hjaltadóttir úr réttum lausnum
á lögreglustöðinni. Eftirtaldir

voru dregnir út og færði lög-
reglan þeim verðlaun heim að
dyrum fyrir jól:

Aníta Mjöll Heimisdóttir,
Holtabrún 14, Bolungarvík.

Friðrik Rósinkar Björnsson,
Skólastíg 20, Bolungarvík.

Hrannar Þór Egilsson, Heið-
arbrún 8, Bolungarvík.

Kristín Helga Hagbarðs-
dóttir, Heiðarbrún 5, Bolung-
arvík.

Magnea Gná Jóhannsdóttir,
Hanhóli, Bolungarvík.

Melkorka Brá karlsdóttir,

Holtabrún 4, Bolungarvík.
Rebekka Rós Sigurgeirs-

dóttir, Holtabrún 13, Bolung-
arvík.

Sigríður Elma Björnsdóttir,
Hlíðarstræti 6, Bolungarvík.

Sigríður Magnea Jónsdóttir,
Hjallastræti 16, Bolungarvík.

Thelma Kristín Finnboga-
dóttir, Skólastíg 6, Bolv.

Vilmundur Róbert Nowak,
Höfðastíg 10, Bolungarvík.

Þórunn Emma Sigurðar-
dóttir, Ljósalandi 7, Bolungar-
vík.               – thelma@bb.is

Vinningshafar í umferðargetraun

Framreiðir kengúru
á nýársfagnaði SKG

Nýársfagnaður SKG veit-
inga verður haldinn laugardag-
inn 7. janúar. Á undanförnum
árum hafa matreiðslumenn
SKG-veitinga boðið gestum
sínum rétti sem sjaldgæfir eru
á matseðlum veitingahúsa.
Meðal annars hafa þeir föndr-
að við akurhænur og dádýr.

Á matseðlinum árið 2006
eru að vanda mjög forvitnilegir
réttir. Má þar nefna önd „or-
anges“ með kartöfluköku, sell-
erírótarkremi og fáfnisgras-
soðkjarna, marineraðir ávextir
með stökkum kryddbrauðsten-
ingum og ástríðualdinfrauði
og mesta athygli vekur keng-
úrukjöt með brasseruðu jóla-

salati og steinseljurótarmauki.
Matreiðslumeistari kvölds-

ins verður Bolvíkingurinn
Halldór Karl Valsson matreið-
slumeistari á Hótel Holti og
Norðurlandameistari í mat-
reiðslu árið 2004. Veislustjóri
verður Ólína Þorvarðardóttir

og Halldór Smárason seiðir
fram ljúfa tóna yfir borðhald-
inu. Þá mun stórsöngvarinn
Bjarni Arason syngja fyrir
veislugesti og Baldur og Mar-
grét leika fyrir dansi fram á
nótt.

– thelma@bb.is

Norðurlandameistari í matreiðslu

SKG-veitingar starfa á Hótel Ísafirði.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Anna Ólafía Hafsteinsdóttir á Ísafirði

Grafin bleikja og austurlenskur kjúklingur
Sælkeri vikunnar býður

upp á þrjá rétti. Í forrétt er
grafin bleikja og mælir Anna
Ólafía með því að bera fram
hvítvín með réttinum. Í aðal-
rétt er austurlenskur kjúkl-
ingaréttur sem er bragðsterk-
ur og fljótlegur. Að lokum
býður Anna Ólafía upp á
rommfrómas í eftirrétt.

Grafin bleikja
2 flök af bleikju
2 dósir dill
4 tsk svartur pipar
8 tsk salt

Leggið bleikjuna í álpapp-
ír og stráið salti, pipar, og
dilli yfir. Geymið í ísskáp í
tvo daga. Að þeim liðnum

opnið álpappírinn og dustið
smá af kryddleginum af. Pakk-
ið réttinum vel inn aftur og
setjið í frysti. Rétturinn er þá
tilbúinn í frysti og hægt að
taka hann upp við tilvalin tæki-
færi.

Austurlenskur
kjúklingaréttur

1 soðinn og brytjaður kjúkl-
ingur
2 litlir laukar
3 msk olía
1 tsk garam masala (Rajah,
indverskt krydd)
1 tsk turmerik
1 tsk kóríander
1 tsk kummin (ground
cummin)
¼ - ½ tsk chilipipar

3 tsk tómatmauk
1 hvítlauksrif
70 g kókoshnetukjarni
1-2 tsk salt
2-3 dl vatn (ekki of mikið)
½ dl rjómi

Blandið hráefnunum saman
og látið hitna vel en ekki of
mikið.

Rommfrómas
4 eggjarauður
4 msk sykur
6 plötur matarlím
½ rjómi
1 dl romm

Bleytið matarlímið upp í
köldu vatni. Takið upp úr og
kreistið úr því vatnið. Setjið í

skál yfir vatnsbaði og leysið
upp í romminu. Stífþeytið
rjómann. Blandið svo öllu var-
lega saman. Berið fram með

t.d. bláberjasultu eða sukki
sem eru rúsínur, sveskjur, kúr-
enur og sukkat sem lagt hefur
í bleyti í rommi. Þá er rommið

látið fljóta yfir.
Ég skora á bróðir minn

Jón Kristin Hafsteinsson á
Ísafirði.

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík

Segir athugasemdir
hafa borist Íslandspósti

Ómar Már Jónsson, sveitar-
stjóri í Súðavík, segir það ekki
alls kostar rétt að engar form-
legar kvartanir hafi borist Ís-
landspósti líkt og Hörður Jóns-
son, framkvæmdastjóri póst-
húsasviðs hjá Íslandspósti
heldur fram. „Þetta mál hefur
verið á borðinu hjá mér í rúmar
tvær vikur og ég hef rætt við
Ingimund Sigurpálsson for-
stjóra Íslandspósts og fleiri að-
ila þar á bæ og athugasemdum
íbúa í Djúpi hefur verið komið

á framfæri á afar skilmerki-
legan hátt“, segir Ómar. „Sam-
kvæmt mínum skilningi á mál-
inu er fullur vilji meðal þessara
aðila, þ.e. Íslandspósts, sveit-
arfélagsins og íbúa Djúpsins,
að finna lausn sem tryggir
nauðsynlega þjónustuþætti
sem hafa verið veittir til
þessa.“

„Aðstæður hjá okkur inni í
Djúpi eru að mörgu leyti sér-
stakar, mikil fækkun íbúa hef-
ur átt sér stað, langt er orðið á

milli bæja í byggð og margir
komnir á efri ár. Gunnar Pét-
ursson sem hefur sinnt póst-
þjónustunni fyrir Íslandspóst
hefur gert það mjög vel og
gengið jafnvel lengra heldur
en skilgreind póstþjónusta Ís-
landspóst gengur út á. Áhyggj-
ur íbúa Djúpsins eru vegna
óvissu um hvernig þjónustan
verði eftir þær breytingar sem
eiga að taka gildi um næstu
áramót og þá sérstaklega um
þjónustuliði sem landpóstur-

inn hefur sinnt til þessa og er
umfram skilgreinda þjónustu
Íslandspósts“, segir Ómar.

„Nefna má sem dæmi að til
þessa hafa íbúar geta nýtt ferð-
irnar með póstinum til Ísa-
fjarðar til að sækja þar ákveðna
þjónustu og einnig hefur verið
um önnur viðvik að ræða sem
er umfram það sem tilheyrir
póstþjónustunni samkvæmt
ýtrustu kröfum. Þessir þjón-
ustuliðir eru íbúum Djúpsam-
félagsins gríðarlega mikilvæg-

ir og skiljanlegt að uggur sé í
íbúum Djúpsins vegna þessa.
Það eru dæmi fyrir því að slík
samfélagsþjónusta sé veitt er-
lendis, þar sem byggð er mjög
dreifð að pósturinn sinni þjón-
ustu sem er umfram flutning á
pósti, meðal annars í Japan
þar sem nýlega var samið við
póstþjónustuna um að sinna

heimilishjálp. Vegna sérstakra
aðstæðna í Djúpinu þarf póst-
þjónustan að ganga lengra og
þessum þáttum hefur verið
sinnt gríðarlega vel af fráfar-
andi landpósti, Gunnari Pét-
urssyni, og við munum leita
allra leiða til að tryggja að svo
megi vera áfram“, segir Ómar.

– eirikur@bb.is

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri í Súðavík.

Óvíst hvenær póstgeymslan
í Langadal verður sett upp
Nákvæm tímasetning er

ekki komin á uppsetningu að-
stöðu til póstgeymslu í Langa-
dal en eins og sagt hefur verið
frá mun landpósturinn í Ísa-
fjarðardjúpi, Gunnar Péturs-
son, láta af störfum nú um
áramótin og ekki er gert ráð
fyrir að ráðinn verði maður í
hans stað. Þess í stað mun
sunnanpósturinn koma með
póstinn í Langadal þar sem
hann verður skilinn eftir þar
til Hólmavíkurpósturinn nær í
hann og kemur honum á bæi í
Ísafjarðardjúpi. Aðspurður
segir Hörður Jónsson fram-
kvæmdastjóri pósthúsasviðs
hjá Íslandspósti að þessar
breytingar hafi engin áhrif á
þá póstþjónustu sem Íslands-
póstur hefur veitt á svæðinu.

„Aðstaða sú, sem Íslands-
póstur hf. mun setja upp í Ísa-
fjarðardjúpi, mun að sjálf-
sögðu uppfylla þær kröfur,
sem Póst- og fjarskiptastofnun

um 10 kílómetra frá næsta bæ.
Þess má geta að póstur inni-
heldur oft hluti sem ætlast er
til að fari milliliðalaust á
áfangastað svo sem lyf, samn-
inga, kreditkort, ávísanahefti
og þess háttar, svo ekki sé
minnst á persónulegri verð-
mæti.

Þá segir Hörður að engar
formlegar kvartanir hafi borist
frá íbúum í Ísafjarðardjúpi
vegna breytinganna. „Íslands-
pósti hf. hafa ekki borist form-
leg mótmæli íbúa við Ísafjarð-
ardjúp og er því stjórnendum
félagsins ekki kunnugt um,
hvort eða að hvaða þáttum
póstþjónustunnar hugsanleg
mótmæli beinast að. Berist fé-
laginu slík mótmæli, verða þau
að sjálfsögðu tekin til skoð-
unar og munu starfsmenn fé-
lagsins leitast við að koma til
móts við sjónarmið heima-
manna eftir því sem frekast er
kostur.“         – eirikur@bb.is

setur félaginu varðandi með-
höndlun pósts, bæði hvað
varðar aðbúnað og öryggi. Ná-
kvæmar tímasetningar á upp-
setningu liggja ekki fyrir á
þessari stundu, en það breytir
í engu skyldum og möguleik-
um Íslandspósts hf. á því að
sinna verkefnum félagsins
varðandi póstdreifingu á
svæðinu, svo sem verið hefur.“

Í ljósi þessa verður að teljast
harla ólíklegt að skýlið verði

komið upp þegar áætlað er að
Gunnar láti af störfum, enda
bara rétt rúm vika þangað til,
en engin svör hafa fengist við
því hvort Gunnar muni halda
áfram þar til skýlið er tilbúið
eða hvort aðrar leiðir verða
farnar. Þá hafa heldur engar
upplýsingar fengist um bygg-
ingarlag skýlisins aðrar en þær
að það muni uppfylla kröfur
Póst- og fjarskiptastofnunar.
Gert er ráð fyrir að skýlið verði

Gunnar Pétursson, landpóstur.

Flugeldasala helsta líf-
æð björgunarsveitanna

Sameiginleg flugeldasala
Björgunarfélags Ísafjarðar
og Björgunarsveitarinnar
Tinda í Hnífsdal hefst í fé-
lagsheimilinu í Hnífsdal í
dag. „Flugeldasalan er helsta
fjáröflunarleið björgunar-
sveitanna og lífæð þeirra. Það
skiptir því miklu að fólk komi
og kaupi flugelda svo við
getum haldið starfi okkar
gangandi“, segir Haraldur
Júlíusson, formaður Björg-
unarfélags Ísafjarðar.

Undanfarin ár hefur flug-
eldasala verið mjög góð á
Ísafirði. Skotglaðir Vestfirð-
ingar byrgja sig upp af kín-
verjum og púðurkerlingum
enda Íslendinga siður að
kveðja gamla árið með rak-
ettuglaum. „Við höfum verið
mjög ánægðir og salan hefur
staðið vel undir sér“, segir
Haraldur. „Það er heljarmikil
undirbúningsvinna að baki
flugeldasölunnar. Mjög stífar
kröfur eru gerðar til þeirra
sem selja flugelda sem við
reynum að fylgja þeim í

hvívetna.
Undirbúningurinn hefst

strax að lokinni sölu ár hvert
en þá eru pantanir gerðar. Í
lok nóvember förum við að
huga að auglýsingum og
staðsetningu flugeldasöl-
unnar og förum svo að gera
markaðinn tilbúinn strax
þriðja í jólum.

Að vanda verða einnig
haldnar flugeldasýningar í
tengslum við áramótabrenn-
ur á Ísafirði og í Hnífsdal í
dag og á morgun frá kl. 13-
22 og á gamlársdag frá kl.
10-22.         – thelma@bb.is
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Magni Viðar Torfason
er látinn. Útförin hefur farið fram. Þökkum auðsýnda samúð

Aðstandendur

Iðnaðarráðuneytið

Auglýsing um
byggingu Tungu-

dalsvirkjunar
Orkubú Vestfjarða hefur sótt um virkjunar-

leyfi fyrir byggingu Tungudalsvirkjunar í
Skutulsfirði í samræmi við ákvæði 4. gr. raf-
orkulaga nr. 65/2003. Fyrirhuguð framkvæmd
felst í því að virkja afrennsli Vestfjarðaganga
í Tungudal auk grunnrennslis úr Tunguá.
Framkvæmdasvæði virkjunar takmarkast
við land undir inntaksmannvirki, þrýstivatns-
pípu, stöðvarhús og aðkomuveg.

Fyrir liggur niðurstaða Skipulagsstofnunar
um það að ekki sé líklegt að bygging virkj-
unarinnar muni hafa umtalsverð umhverfis-
áhrif og skuli því ekki vera háð mati á um-
hverfisáhrifum. Þá liggur fyrir staðfest breyt-
ing á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar vegna
virkjunarinnar.

Í samræmi við 34. gr. raforkulaga er þeim
aðilum er málið varðar gefið færi á að kynna
sér umsóknina og koma á framfæri athuga-
semdum sínum fyrir 10. febrúar 2006. Skrif-
legum athugasemdum má koma á framfæri
við iðnaðarráðuneytið, Arnarhvoli, 150 Reykja-
vík.

Frekari gögn og upplýsingar um virkjun-
ina liggja frammi á skrifstofu Orkubúsins,
Stakkanesi 1, Ísafirði.

Iðnaðarráðuneytið, 21.desember 2005.

Leið ehf., félag um einka-
fjármögnun vegamannvirkja,
beindi fyrir jólin fyrirspurn til
umhverfisráðuneytisins um
hvenær vænta mætti úrskurðar
þess um mat á umhverfisáhrif-
um Arnkötludalsvegar. Eins

og kunnugt er kærði Vega-
gerðin úrskurð Skipulags-
stofnunar um umhverfismat
Arnkötludalsvegar og fór fram
á að ákveðnum framkvæmda-
skilyrðum yrði aflétt, og er
beðið eftir úrskurði á grund-

velli þeirrar kæru. Fram kemur
á heimasíðu Leiðar ehf. að svar
hafi borist og þar segi að vegna
anna hjá ráðuneytinu hafi af-
greiðsla kærunnar dregist um-
fram þann frest sem ráðuneytið
hafi að lögum, sem var til 9.
desember síðastliðins, en að
áætlað sé að úrskurða í málinu
í lok janúar á næsta ári.

Meðal þeirra skilyrða sem
voru kærð var að framkvæm-
daaðili þurfi að tryggja að á
varptíma, það er frá maílokum
og fram undir ágústlok, standi
ekki yfir framkvæmdir á

svæðinu á Hrófá í Vonarholti
í Arnkötludal og við Foss í
Gautsdal. Einnig var sett
skilyrði um að ekki megi ber-
ast grugg í fiskgenga læki og
ár á tímabilinu 15. júní til 30.
september. Úrskurðinn mátti
kæra til umhverfisráðherra til
14. október, en ekki bárust
kærur frá fleirum en Vega-
gerðinni, sem bendir á í kæru
sinni að skilyrði sem þessi séu
mjög íþyngjandi fyrir fram-
kvæmdaaðila, ekki síst í ljósi
þess að aðalframkvæmdatím-
inn er á sumrin. – eirikur@bb.is

Úrskurðar um Arnkötludal ekki
að vænta fyrr en í lok janúar

Vestfirðingar sem eru
fæddir á árunum 1981 til
1985 hafa skilað sér vel í
bólusetningu gegn hettusótt
hjá heilsugæslustöð Ísafjarð-
arbæjar eins og sóttvarnar-
læknir hefur mælt fyrir um.

„Einstaklingar fæddir á
þessum árum hafa verið dug-
legir að mæta og þá eru
margir sem eru komnir vest-
ur í jólafrí sem koma og láta
bólusetja sig. Ekki er alltaf
til nóg bóluefni svo stundum
er eins til tveggja daga bið
en við munum bólusetja eins
lengi og þarf“, segir Annette
Hansen, deildarstjóri heilsu-

gæslunnar.
Í Farsóttafréttum sóttvarn-

arlæknis kemur fram að
hettusóttartilfellum fjölgar
enn og 73 einstaklingar hafi
fengið staðfesta hettusótt á
tímabilinu maí til nóvember
2005. Þeir einstaklingar sem
einkum sýkjast eru þeir sem
fæddir eru á árunum 1981-
85 þar sem þeir misstu af
MMR-bólusetningu sem
hófst hjá 18 mánaða gömlum
börnum á árinu 1989 og hjá
níu ára börnum 1994. Bólu-
setningin er þeim að kostn-
aðarlausu.

– thelma@bb.is

Vestfirðingar duglegir
að láta bólusetja sig

Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

Elfar Logi Hannesson sjötti bæj-
arlistamaður Ísafjarðarbæjar

Leikarinn Elfar Logi
Hannesson frá Bíldudal

hefur verið útnefndur bæj-
arlistamaður Ísafjarðar-

bæjar. Var það ákveðið á
fundi menningamála-

nefndar Ísafjarðarbæjar
fyrir jól eftir að nefndin
hafði skipst á skoðunum
um nokkra einstaklinga

sem komu til greina. Elfar
Logi er vel menntaður í

leiklistinni en hann braut-
skráðist frá Kómedíulistar-

skólanum í Kaupmanna-
höfn árið 1997. Þá hefur

hann komið víða við á

þeim árum sem liðin eru.
Hann kom meðal annars á
stofn Kómedíuleikhúsinu á
Ísafirði sem hefur einbeitt

sér að vestfirskum leik-
verkum. Elfar Logi hefur
auk þess leikstýrt ýmsum

götuleikhúsum og leik-
hópum. Meðal verka sem

hann hefur leikið í eru
Einstök uppgötvun hjá
Möguleikhúsinu, radd-

skúlptúrinn Ævintýr eftir
Magnús Pálsson, Kómedía

ópus eitt og Leikur án orða
eftir Samuel Beckett hjá
Kómedíuleikhúsinu. Af

má nefna Hamskiptin eftir
Franz Kafka og Skvaldur

eftir Michael Frayn.
Þetta er í sjötta sinn sem

bæjarlistamaður Ísa-
fjarðarbæjar er útnefndur

en áður hafa borið nafn-
bótina Reynir Torfason,

myndlistarmaður, Jón
Sigurpálsson, myndlistar-

maður og safnvörður,
Harpa Jónsdóttir, rithöf-

undur og kennari, Vilberg
Vilbergsson, rakari og

tónlistarmaður, og Jónas
Tómasson tónskáld.

– thelma@bb.isleikstjórnarverkum Loga
Elfar Logi Hannesson.

Forsvarsmenn beituverksmiðjunnar Aðlöðunar á Ísafirði

Aðlögun ehf. hefur farið
fram á frest til að standa skil á
greiðslu fasteignagjalda vegna
húsnæðis félagsins við Sund-
stræti 45. Í bréfi sem Svein-
björn Jónsson, framkvæmda-
stjóri Aðlögunar, skrifar bæj-
aryfirvöldum segir meðal ann-
ars: „Miklar breytingar eru að
verða á högum Aðlögunar ehf.
sökum þess að ákveðið hefur
verið að flytja starfsemi Að-
löðunar úr húsnæði félagsins
við Sundstræti 45 á Ísafirði.
Því vil ég undirritaður fara
þess á leit að félagið fái frest
til að standa skil á greiðslu
fasteignagjalda um nokkurra
mánaða skeið eða þar til
fjármögnun á umbreytingu
húsnæðisins í íbúðir gerir mér
það kleyft.“

„Nýlega stóð til að húseign-
in færi á uppboð vegna van-
greiddra trygginga en sökum
þeirra möguleika sem fólgnir
eru í umbreytingu húsnæðisins
í íbúðir og í trausti þess að ég
fengi svigrúm til að koma þeim

Fara fram á frest til að
greiða fasteignagjöld

málum í réttan farveg var
skuldin greidd og komið í veg
fyrir uppboð“, segir í bréfinu.

Þá kemur fram að þær áætl-
anir sem Sveinbjörn hefur látið
gera bendi til þess að breyting
hússins í íbúðarhúsnæði verði
arðbær fjárfesting ef ekki verði
miklar neikvæðar breytingar
á fasteignaverði á Ísafirði á
framkvæmdatímanum, og
þess vegna fari hann fram á

liðsinni bæjarstjórnar. „Einnig
væri gott að vita af stuðningi
bæjarstjórnar og velvild þegar
kemur að samskiptum mínum
við aðra opinbera aðila sem
nauðsynleg verða á næstunni
vegna verkefnisins.“

Bæjarráð fól bæjarstjóra að
ræða við bréfritara og gera
bæjarráði svo grein fyrir þeim
viðræðum. Umhverfisnefnd
Ísafjarðarbæjar hefur fallist á

að húsið að Sundstræti 45
verði gert fimm hæða hátt,
enda verði öryggiskröfum
vegna brunavarna í bygging-
unni fullnægt og tekið tillit til
þess við hönnun hússins að
núverandi búnaður slökkviliðs
bæjarins er illa í stakk búinn
til að eiga við þetta háa bygg-
ingu. Sótt hafði verið um leyfi
til að gera húsið sex hæða.

– eirikur@bb.is

Aðlögun hefur sótt um frest til að greiða fasteignagjöld vegna húsnæðis síns við Sundstræti 45.

52.PM5 6.4.2017, 10:209



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 29. DESEMBER 20051010101010

Er meira fyrir silfrið sem ste
–viðtal við Finn Þórðarson gullsmið á AkranesiFinnur Þórðarson fer ekki um með látum. Enda eru gullsmiðir

ekki þekktir fyrir hávaða eða læti. Finnur nam gullsmíði hjá Dýr-
finnu Torfadóttur á Ísafirði og lauk náminu á Akranesi þar sem
hann býr nú. Eðli málsins samkvæmt hefur hann verið í skugga

meistara síns en kannski fer að verða þar breyting á. Hver veit? Í
það minnsta er fátt því til fyrirstöðu að hann láti verkin tala og hasli
sér frekari völl í iðngrein sinni. Orðið iðngrein lýsir þessu starfi ekki
nema að hluta því auðvitað er gullsmíðin listgrein í fremstu röð. Við
settumst niður um miðja aðventuna á safnasvæðinu á Akranesi þar
sem þau Dýrfinna hafa aðsetur. Þar er verkstæði þeirra vinsæll við-

komustaður ferðafólks sem safnasvæðið sækir heim. Til þess var
líka ætlast í upphafi.

Að Finni standa sterkir
stofnar iðnaðarmanna. Tré-
smiðir og skipasmiðir. Því má
kannski segja að gullsmíðin
sé ekki í takt við störf forfeðr-
anna eða hvað? Hvernig skyldi
hafa staðið á því að hann lagði
þessa grein fyrir sig?

„Eftir að ég lauk stúdents-
prófi 1992 var ég í bölvuðum
vandræðum með að ákveða
framhaldið. Ég vann í nokkur
ár við verslunarstörf í Áral.
Eftir nokkur ár í versluninni
fór að sækja á mig löngun til
þess að skapa eitthvað. Smám
saman kviknaði sú hugmynd
að fara í iðnnám og einn góðan
veðurdag kom ég við í Gull-
auga hjá Dídí. Þá stundina var
ég alveg eins að velta fyrir
mér námi erlendis. Hún tók
mér hins vegar mjög vel og
sagðist alveg eins geta tekið
mig á samning. Það var þó
háð því að Örn bróðir hennar
kæmi aftur heim en hann var
þá við nám í sjóntækjafræðum.
Það varð úr og ég hóf námið
haustið 2000. Ég hef fylgt
henni síðan. Dýrfinna hefur
verið mjög dugleg að taka
nema og á undan mér voru í
það minnsta fimm nemar hjá
henni. Enginn þeirra hafði þó
ílengst á Ísafirði. Þó að í minni
ætt séu skipasmiðir og tré-
smiðir áberandi er gaman að
segja frá því að bróðir afa,
Guðjón Bernharðsson, var
gullsmiður. Hann starfaði í
Reykjavík um áratuga skeið
þannig að þessi iðngrein er
ekki óþekkt í minni ætt. Hann
smíðaði töluvert af hnífapör-
um og ennþá eru notuð mót til
framleiðslu slíkra gripa sem
hann smíðaði.“

Kunni straxKunni straxKunni straxKunni straxKunni strax
vel við námiðvel við námiðvel við námiðvel við námiðvel við námið

„Ég kunni strax vel við mig
hjá Dýrfinnu. Hún sýndi mér
strax mikið traust og allt frá
fyrsta degi hef ég unnið við
smíðar að einhverju leyti.
Gullsmiðir þurfa ekki að
kvarta yfir ásókninni í nám í
greininni. Hún er mikil. Menn
hafa hins vegar almennt verið
tregir að taka nema. Þannig
hefur mönnum tekist að stýra
fjölda gullsmiða nokkuð. Ég
hef nú grun um að sumir vilji
halda iðngreininni innan fjöl-
skyldu sinnar og taki ekki
nema nema ljóst sé að börn

eða barnabörn vilji ekki leggja
slíkt nám fyrir sig. Ég hef
marga hitt sem mikið hafa
reynt til þess að komast í nám
en ekki tekist. Ég má því vera
ánægður að hafa komist að
svo fljótt.“

– Þú hefur nám hjá henni
þegar verkstæðið og verslunin
voru komin í Hafnarstræti. Það
hlýtur að vera mjög sérstakt
að stunda nám og störf í hjarta
bæjarins?

„Já því er ekki að neita.
Gullauga bíður margvíslega
þjónustu og oft var áreitið mik-
ið í Hafnarstrætinu. Það var
hins vegar mjög gaman að vera
svona í miðpunkti mannlífsins.
Hér á Skaganum er staðsetn-
ingin önnur og öðruvísi.

– Nú er gullsmíðin að stór-
um hluta listgrein en ekki
framleiðsla?

„Já það er rétt. Þú getur í
raun ráðið því hvernig þú þróar
þinn feril. Sumir eru í fram-
leiðslu eingöngu það er að
fjöldaframleiða. Aðrir, eins og
við Dýrfinna, eru í hönnun og
smíði gripa sem eru misjafnir
að gerð og þar ræður innblást-
urinn hverju sinni. Í slíkri
smíði finnur maður vel hvernig
auraráðin eru í þjóðfélaginu.
Þegar velmegun er mikil skilar
það sér í dýrari munum.“

Fylgdi meistaranumFylgdi meistaranumFylgdi meistaranumFylgdi meistaranumFylgdi meistaranum
– Nú tekur þú þig upp og

fylgir Dýrfinnu til Akraness?
„Já, Guðjón maður hennar

fékk starf framkvæmdastjóra
sjúkrahússins árið 2001 og hún
fylgdi bónda sínum. Nú til þess
að geta klárað námið varð ég
að fylgja mínum meistara.
Þrátt fyrir að ég sé rótgróinn
Ísfirðingur var ákvörðunin um
flutning frekar auðveld. Ég
skal nú játa að þegar ég renndi
inn í bæinn fór ég að hugsa í
hvað ég væri búinn að koma
mér. Ég hafði að vísu komið
hingað nokkrum sinnum til
keppni í körfuboltanum. Hins
vegar leist mér fljótt vel á stað-
inn og nú kann ég mjög vel
við mig hér. Það er öllum hollt
að breyta til og komast í nýtt
umhverfi. Hér er víður sjón-
deildarhringur því fjöllin eru
fjær en heima. Fólkið var frek-
ar seintekið að mínu mati en
það kann að vera mín sök. Ég
er nú frekar rólegur að eðlisfari
og ég fór lítið annað en í vinn-

una fyrstu mánuðina. Því er
ekki að undra að hægt hafi
gengið að komast í kynni við
fólk. Þegar maður horfir til
baka er nú ekki mikill munur
á fólkinu hér og á Ísafirði.“

– En nú eruð þið til húsa hér
á safnasvæðinu á Akranesi og
eruð nokkurs konar safngripir
það er að segja að gestir sem
koma á svæðið geta fylgst með
ykkur að störfum á vinnustofu
ykkar. Þetta er óneitanlega
mjög sérstakt fyrirkomulag?

„Já það er rétt. Við vorum
áður í bílskúr heima hjá Dýr-
finnu en síðan kom upp sú
hugmynd að lífga safnasvæðið
við með því að hafa hér iðnað-
armenn og handverksfólk að
störfum. Mér finnst þetta hafa
tekist vel. Í samningi sem
gerður var við Akranesbæ
skuldbindum við okkur til þess
að leyfa ferðafólki að fylgjast
með störfum okkar. Ég hef oft
hugsað til Neðstakaupstaðar í
þessu sambandi. Ég er ekki
frá því að þessi hugmynd gæti
komið sér vel þar. Það hleypir
óneitanlega lífi í söfn að þar
sé fólk að störfum. Menn voru
á báðum áttum þegar þessi
hugmynd kom upp en ég hygg
að flestir séu sammála um að
vel hafi til tekist.“

Bætum hvortBætum hvortBætum hvortBætum hvortBætum hvort
annað uppannað uppannað uppannað uppannað upp

– Förum aðeins að upphafi
námsins. Þegar þú hófst nám
hjá Dýrfinnu hafði hún þegar
getið sér gott orð sem gull-
smiður. Það hefur nú alltaf
gustað af henni. Þekktirðu
hana áður en þú fórst á samn-
ing hjá henni?

„Nei það get ég ekki sagt.
Ég þekkti hana bara eins og
aðra bæjarbúa. Mér gekk strax
í upphafi vel að vinna með
henni enda á ég auðvelt með
að lynda við fólk og það við
mig.“

– Það verður nú tæplega sagt
að þið séuð lík í fasi. Þú ert
þessi hægláti maður en henni
verður trúlega seint lýst með
þeim orðum?

„Nei það er rétt. Við erum
mjög ólík. Ég er mjög rólegur
en hún örari. Ég þarf á því að
halda að það sé stöku sinnum
ýtt við mér og hún hefur líka
gott af því að láta tosa sig
aðeins niður. Við bætum því

hvort annað upp. Í sameiningu
erum við sennilega eðlileg.“

– Það orð hefur farið af iðn-
aðarmönnum að þeir lofi
stundum miklu uppí ermar
sínar. Er það svo í ykkar iðn?

„Ég neita því ekki að við
erum með síðar ermar. Við
búum hins vegar við það að
gripir þeir sem við búum til
eru tengdir einhverri ákveð-
inni dagsetningu. Það hefur
verið góð svipa á okkur. Menn
geta jú ekki frestað giftingu
vegna þess að hringirnir hafa
ekki borist í tæka tíð. Það
látum við ekki gerast en ég
játa fúslega að stundum höfum
við teflt á tæpasta vað. Mikið
af þeim gripum sem við erum
að vinna við eru pantaðir
vegna ákveðins tilefnis. Við
vitum fyrir hvern gripurinn er
og fáum kannski nokkra punk-
ta um viðkomandi. Síðan lát-
um við hugmyndaflugið ráða.
Stundum gengur það greið-
lega en stundum gengur það
síður og þá geta tímasetningar
orðið naumar. Þessi vinna er
hins vegar mjög skemmtileg
og fjölbreytt. Þar koma margir
málmar við sögu og raunar
erum við að vinna með mörg
fleiri efni en málma.“

– Það leiðir hugann að öðr-
um málmum en gulli?

„Já iðnin heitir hér gull- og
silfursmíði. Erlendis er silfur-
smíðin sér nám enda ólíku
saman að jafna þar sem unnið
er að smíði stærri gripa til
dæmis borðbúnaðar og annara
nytjahluta.“

Efnin takast áEfnin takast áEfnin takast áEfnin takast áEfnin takast á

– Eru þessi efni að takast á í
mönnum?

„Já því er ekki að neita.
Fram að þessu hef ég kunnað

mun betur við silfrið. Það er
að mörgu leyti auðveldara í
vinnslu. Það er mýkra. Á móti
kemur að gullið er auðveldara
í slípun. Hér á Skaganum er
meiri eftirspurn eftir gulli en
fyrir vestan. Það kemur nú
ekki til af verðlagi eins og
fólk getur haldið. Skýringuna
er að finna í hitaveituvatninu.
Þegar það er notað fellur fljótt
á silfrið og því er það óvinsælla
hér um slóðir. Hins vegar
skiptir verð málmanna auðvit-
að máli. Gullsmiðir í smærri
samfélögum þurfa því að vera
með blandaða vöru hvað
málma snertir til þess að geta
höfðað til fjöldans.“

– Funduð þið fyrir mun þeg-
ar þið fluttuð ykkur suður á
þann veg að hér seljist dýrari
gripir en fyrir vestan?

„Nei það get ég ekki sagt.
Fólk hér er að kaupa svipaða
gripi og á Ísafirði. Hér er fólk
kannski frekar að slá sig saman
til þess að geta pantað stærri
gripi til gjafa. Í Reykjavík finn-
um við frekar fyrir því að dýr-
ari gripir seljist. Þar er mann-
fjöldinn meiri og inn á milli
leynist efnameira fólk.“

– Nú hefurðu lokið þínu
námi hjá Dýrfinnu. Hvað tekur
nú við. Frekara nám?

„Já það er nú á döfinni að
fara í meistaranám. Hvað verð-
ur veit ég nú ekki. Það er margt
í boði innanlands sem utan. Í
augnablikinu reikna ég þó
frekar með að námið verði inn-
anlands. Höfuðborgin er hins
vegar ekki að heilla mig í
augnablikinu.“

Hárrétt ákvörðunHárrétt ákvörðunHárrétt ákvörðunHárrétt ákvörðunHárrétt ákvörðun
að flytja á Skagannað flytja á Skagannað flytja á Skagannað flytja á Skagannað flytja á Skagann
– Nú hefur Dýrfinna öðlast

mikla viðurkenningu, sem

gullsmiður, á liðnum árum. Er
ekki óþægilegt fyrir þig að
starfa í hennar skjóli eða
skugga eftir því hvernig á það
er litið?

„Já það er rétt að Dýrfinna
hefur náð langt að undanförnu.
Ég tel að það hafi verið hárrétt
ákvörðun hjá henni að skipta
um umhverfi og flytja hingað.
Hér gefst henni betra næði til
sköpunar. Ég lít ekki svo á að
ég sé í neinum skugga af henni.
Hún er minn meistari og við
höfum unnið saman að mörg-
um góðum verkum. Ég get
ennþá lært mjög mikið af
henni. Á meðan svo er þarf ég
ekki að breyta mínum högum.
Mér hefur svo sem staðið til
boða að færa mig en mér hefur
ekki þótt það fýsilegur kostur.“

Körfubolta-Körfubolta-Körfubolta-Körfubolta-Körfubolta-
maðurinn Finnurmaðurinn Finnurmaðurinn Finnurmaðurinn Finnurmaðurinn Finnur

– Nú varst þú þekktur sem
körfuknattleiksmaður á Ísa-
firði. Þú hefur ekkert spilað
eftir að þú komst á Skagann?

„Þekktur og ekki þekktur.
Ég var nú tvítugur þegar ég
hóf æfingar í körfunni og það
er nú ekki til fyrirmyndar. Það
er nú erfitt að taka miklum
framförum þegar maður byrjar
æfingar svo seint. Ég var hins
vegar hættur keppni áður en
ég flutti hingað. Minn eftir-
minnilegasti leikur var að
sjálfsögðu bikarúrslitaleikur-
inn gegn Grindavík í Laugar-
dalshöllinni. Það var ógleym-
anlegur leikur. Að vísu var ég
mjög óhress með að sitja á
bekknum allan þann leik þar
sem að hlutirnir voru ekki að
ganga upp hjá okkur. Það hefði
verið gaman að fá að reyna sig
eitthvað.“

– Það voru gríðarlegar vænt-

Finnur að störfum á verkstæðinu hjá Dýrfinnu Torfadóttur á Akranesi.
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sem stendur

ingar fyrir þann leik sem tap-
aðist?

„Já það er óhætt að segja
það. Við höfðum skömmu áð-
ur unnið Grindvíkinga á þeirra
heimavelli og því ekki óeðli-
legt að menn hefðu væntingar.
Ég held reyndar að við höfum
staðið of vel að undirbúningn-
um ef svo einkennilega má að
orði komast. Liðið fór suður
mjög tímanlega og spennustig-
ið var orðið of hátt á leikdegi.
Við vorum einfaldlega ekki
vanir að standa í þessum spor-
um. Þegar í leikinn kom varð
hins vegar mikið spennufall
og við sáum nánast aldrei til
sólar í leiknum. Hvort ég hefði
breytt einhverju veit ég ekki.“

– Ertu að fylgjast með okkar
mönnum?

„Nei sáralítið, því miður.
Ég veit þó að liðið er skipað
ungum mönnum og er efnilegt.
Staða þeirra er þó veik og mér

skilst að þeir séu nú neðstir í
1.deildinni. Þó að við séum
með efnilegt lið í höndunum
verðum við samt að tryggja að
menn séu ekki alltaf að tapa
leikjum. Falli þeir nú lýst mér
ekki á ástandið. Fari svo er
hættan sú að bestu mennirnir
fari annað. Menn þola ekki að
vera í tapliði þótt þeir séu efni-
legir. Það er einfaldlega ekki
uppbyggilegt. Þetta ástand
upplifðu menn hér á Skagan-
um þegar liðið féll um deild
síðastliðinn vetur. Nú spilar
það lið með liðum sem mörg
hver eru nánast firmalið. Við
verðum að setja markið hærra
en það. Hvað mig sjálfan varð-
ar þá byrjaði ég að spila körfu
aftur fyrir nokkru og finnst
það gaman. Ég er einnig kom-
inn í fótboltahóp þannig að
bjarghringur gullsmiðsins hef-
ur minnkað hratt að undan-
förnu.“

– Nú styttist í jólin. Þau eru
stærsti sölutíminn hjá ykkur
gullsmiðunum?

„Já jólin eru mjög stór í okk-
ar rekstri. En það eru fleiri
stór tímabil á árinu. Páskarnir
eru líka stórt sölutímabil því
þá eru fermingarnar í há-
marki.“

– Nú hefurðu komið að
smíði margra fallegra hluta.
Hver er sá eftirminnilegasti?

„Ég veit nú ekki hvað skal
segja. Upp í hugann kemur
einn fyrsti hringurinn sem ég
smíðaði. Það er jafnframt sá
stærsti sem ég hef smíðað. Og
hann var á fingur konu. Til
mín kom bóndakona sem hafði
sverasta fingur sem ég hef
smíðað á. Konur eru ekki allar
fíngerðar. Þessi ágæta kona
hefur þrælað allt sitt líf og
þess sáust merki á fingrum
hennar.“

– En hugsa menn ekki um

draumaverkið. Hvað gaman
væri að smíða og fyrir hvern?

„Jú því er ekki að neita. Að
sjálfsögðu lætur maður hug-
ann reika enda hluti af starfinu.
Allir gullmiðir hafa metnað
til góðra verka. Samkeppni er
meiri á milli gullsmiða en í
fljótu bragði virðist vera.
Nokkrir gullsmiðir senda verk
í keppnir erlendis og hugur
minn stendur til þeirra hluta.
Hvenær það verður veit ég
ekkert um, en vonandi styttist
í það.“

– En eitt finnst mér skrítið.
Þú, gullsmiðurinn, berð ekkert
skart sjálfur. Hvernig stendur
á því?

„Já þú tókst eftir því. Ég hef
aldrei verið mikið fyrir að bera
skartgripi. Ég hef í mesta lagi
borið einn hring. Ætli ég sé
ekki hinn dæmigerði karlmað-
ur í því efni.“

– Þar kemur þú að muninum

milli kynjanna hvað skartgripi
varðar. Er þessi skartgripa-
fælni karlmanna eitthvað að
lagast?

„Já ég held það nú. Hins
vegar verða þeir að njóta sann-
mælis í þessu efni. Hluti af
þessu „vandamáli“ er sú stað-
reynd að við gullsmiðir höfum
ekki verið nógu duglegir að
hanna og smíða skartgripi fyrir
þá. Úrvalið hefur ekki verið
mikið. Það er því ekki við karl-
mennina eingöngu að sakast.“

– En í hverju eru mest að
vinna núna?

„Silfrið er mér ofarlega í
huga núna. Að slá til stóra
silfurgripi heillar mig sem
stendur. Hvort að það eru
skipasmiðagenin í mér skal ég
ekki segja. Gullsmíðin er sí-
breytileg og þar getur þú skipt
um viðfangsefni eftir því
hvernig vindar blása hverju
sinni. Það er ekki sem verst.“

——————————
Eins og áður sagði standa

mjög sterkir stofnar iðnaðar-
manna að Finni. Fyrir nokkru
var haldið hátíðlegt 100 ára
afmæli iðnmenntunar á Ísa-
firði. Sú menntun stóð löngum
afar styrkum fótum á Ísafirði.
Því miður hafa þeir fætur visn-
að mjög á síðustu árum sem er
ekki vansalaust í samfélagi
sem vill vera til fyrirmyndar í
þjónustu. Framtak skilanefnd-
ar Iðnaðarmannafélags Ísa-
fjarðar á dögunum hefur þó
blásið kjarki í brjóst skóla-
manna. Vonandi munu stjórn-
málamenn í héraði og á lands-
vísu hverfa frá þeirri feigðarför
sem iðnmenntun hefur verið í
undanfarin ár. Það er ekki og á
ekki að vera náttúrulögmál að
aðeins sé hægt að nema og
prófa sig í iðngreinum á höf-
uðborgarsvæðinu.

– Halldór Jónsson.
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STAKKUR SKRIFAR

Áramót 2005 - 2006
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Hvað er eftirminnilegast þegar litið er yfir liðið ár? Á landsvísu ber
brotthvarf Davíðs Oddssonar, forsætisráðherra í nærri 13½ ár og borgarstjóra
í Reykjavík í ríflega 9 ár, einna hæst eftir rúm 31 ár í íslenskum stjórnmálum.
Yfirbragð er annað. Hann ríkir í Seðlabankanum, og er gagnrýndur af sum-
um en lofaður af öðrum. Brotthvarf hans veitti Halldóri Ásgrímssyni tæki-
færi til að láta til sín taka án þess að standa í skugga hans sem utanríkisráð-
herra í ríkisstjórninni. Ekki er enn ljóst hvort það hafi tekist að fullu.

Forsætisráðherra er íhugull en þykir hvorki hafa röggsemi né skopskyn
Davíðs. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ruddi forvera sínum Össuri Skarphéð-
inssyni úr sessi en nær ekki tökum á Samfylkingunni, því miður fyrir hana.
Prófkjör Sjálfstæðisflokks í Reykjavík tókst afar vel og niðurstaðan er að
jafn margir karlar og konur skipa sæti listans á eftir. Yfirlýsingar Dags B.
Eggertssonar bæta ekki úr gagnvart Samfylkingu er stefnir í hart leiðtoga-
prófkjör. Framsókn og Frjálslyndi flokkurinn  eiga undir högg að sækja.
Framsóknarflokki er óþarft að örvænta. Lítið fylgi í skoðanakönnunum
skýrist af því að úrtakið nær aðeins upp að 75 ára aldri. Framsóknarmenn,
sem eru allt að 30 árum eldri, eru ekki spurðir enda er fylgið meira í kosn-
ingum. Vinstri grænir sigla greitt og eru utan Vestfjarða helsta svarið við
Sjálfstæðisflokki.

Aðstandendur í Reykjavík veittu Reykjavíkurlista dánarvottorð, en blásið
er lífi í andvana eftirmynd hans á Ísafirði, sem sennilega verður meirihlutanum
þar til lífs í vor. Kjaradómur er ekki dómstóll heldur stjórnsýslunefnd, en
veldur ríkisstjórn höfuðverk með launahækkunum til Forseta Íslands og
annarra æðstu embættismanna. Forseti eflir tengsl sín við þotulið og
Mónakó, regnhlíf spilavíta við Miðjarðarhaf, mörgum til ama. Heldur
virðist falla á sameiningartáknið frekar en við synjun hans á því að fjöl-
miðlalög hlytu gildi. Gagnsemi slíkra laga verður æ ljósari, en ísfirsk al-
þýða telur rétt að verðlauna auðmenninna á sama tíma og rannsóknir sýna
að matvara kostar hér 42% meira en á Norðurlöndunum. Þau þó dýrust á
eftir Íslandi.

Spennandi sveitarstjórnarkosningar bíða og vísa til um alþingiskosningar
að ári. Deilur í Menntaskólanum á Ísafirði eru óleystar. Þær rýra veg Vest-
firðinga. Vonir eru til að skammir nefndarinnar er rannsakaði málið virki
bæði á kennara, sem telja sig beygða, og skólameistara, ósparan á yfirlýsingar.
Megi athygli beinist að uppbygglilegu starfi á næsta ári og fólksfækkun á
Vestfjörðum stöðvast. Nú eru Íslendingar taldir 299.697 og Vestfirðingar
7.456. Öllum er óskað gleðilegs árs og lesendum BB þökkuð samfylgdin á
því er senn kveður.

Fjárhagsáætlun Ísafjarðar-
bæjar ásamt gjaldskrám fyrir
árið 2006 var samþykkt við
síðari umræðu þann 15. des-
ember sl. Gjaldskrá leikskól-
anna er breytt töluvert mikið.
Breytingarnar koma sér vel
fyrir fjölskyldur barna í leik-
skóla, hjá dagmóður eða í
dægradvöl. Ákveðið var að
hækka ekki grunngjaldið og
hefur það verið óbreytt frá 1.
febrúar 2005. Áður tók gjald-
skráin vísitölubreytingum á

þriggja mánaða fresti en fallið
hefur verið frá því fyrirkomu-
lagi.

Fallið er frá tekjutengingu á
niðurgreiðslu leikskólagjalda
og í staðinn tekin upp for-
gangsgjaldskrá fyrir einstæða
foreldra og námsmenn ef báðir
foreldrar eru í námi. Forgangs-
gjaldskrá er 35% lægri en al-
menn gjaldskrá. Niðurgreiðsla
á kostnaði vegna dvalar barna
hjá dagmóður er hækkuð um
30%. Systkinaafsláttur verður

30% með öðru barni í stað
25% áður og ekkert greitt fyrir
þriðja barn en áður var sá af-
sláttur 50%. Systkinaafsláttur
gildir á milli leikskóla, dag-
móður og dægradvalar (heils-
dagsskóla).

Tekin er upp greiðsla vegna
leikskólabarna með lögheimili
í Ísafjarðarbæ sem eru í leik-
skólum í öðrum sveitarfélög-
um t.d. vegna námsdvalar for-
eldra. Þessar breytingar munu
koma sér vel fyrir fjölskyldur

með börn sem nýta sér þjón-
ustu leikskóla, dagmæðra eða
heilsdagsskóla. Tekjutenging
kom illa út fyrir þá sem fengu
lækkun leikskólagjalda vegna
þess að um leið og farið var
yfir ákveðin lágmarkslaun féll
lækkunin niður. Tekjutenging
var í því tilfelli óréttlát og þess
vegna mikilvægt að falla frá
henni.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1.
janúar 2006.

Halldór Halldórsson.Halldór Halldórsson.

Gjaldskrá leikskóla, góðar breytingar
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ skrifar

Ísafjarðar-
bær fær 40,5

milljónir
Ísafjarðarbær fær 40,5 millj-

ónir króna í uppgjörsgreiðslu
frá Jöfnunarsjóði sveitarfé-
laga. Bolungarvík fær um sjö
og hálfa milljón, Tálknafjarð-
arhreppur fær þrjár og hálfa,
Vesturbyggð rúmlega sextán
og hálfa og Súðavíkurhreppur
fær rétt rúmar 7 milljónir.

Hólmavíkurhreppur fær
tæpar sjö milljónir og Reyk-
hólahreppur fær sjö milljónir
króna. Þá fær Dalabyggð rúm-
lega 15 og hálfa milljón,
Kaldrananeshreppur fær tæpar
1,9 milljónir, Bæjarhreppur
fær þrjár og hálfa milljón og
Broddaneshreppur fær rétt
rúmar 1,2 milljónir. Nánar má
lesa um úthlutanir á heimasíðu
félagsmálaráðuneytisins.

Batman sást á
Kanaríeyjum
Litmerkt sandlóa frá Ön-

undarfirði sást á Kanaríeyjum
fyrir jólin. Um er að ræða karl-
fugl sem var merktur 20. júní
við Holtsflugvöllinn í Önund-
arfirði og var nefndur Batman.
Hann kom upp þremur ungum
og sást síðast á leirunum í Ön-
undarfirði 10. ágúst. Hann sást
á Costa Calma strönd á Fuerte-
ventura eyju ásamt tveimur
öðrum ómerktum sandlóum.

Frakki að nafni Luc Gizart
sá fuglinn og að hans sögn eru
sandlóur nokkuð algengar á
þessari eyju á þessum tíma.
Flestar endurheimtur á sand-
lóum hafa verið frá fartíman-
um og því litlar upplýsingar
til um vetrarstöðvar íslensku
sandlóunnar. Líklegt er að þær
haldi sig frá Bretlandseyjum
og til V-Afríku. Frá þessu var
greint á heimasíðu Náttúru-
stofu Vestfjarða.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Trek karlmannshjól er í óskil-
um. Hringið í síma 862 4279.
Sjóngler úr barnagleraugum
hafa tapast. Uppl. í s. 456 5250.

Sextíu ár á jólabókavaktinni
Gunnlaugur Jónasson,

einna þekktastur sem Gulli
í Bókhlöðunni, stóð jóla-
bókavaktina í búðinni í

sextugasta skipti fyrir þessi
jól. „Ég var nú eiginlega

alinn upp hérna, en byrj-
aði svo að vinna í jólafríum
á skólaárunum, 15-16 ára.
Það hefur sitthvað breyst

bæði hvað varðar bækurn-
ar og viðskiptin sjálf.

Helsta breytingin í bókun-
um er að hér í denn voru
tvær bókabúðir á Ísafirði

og bækur einungis seldar í
til þess ætluðum bókabúð-

um. Nú eru bækur seldar á
fleiri stöðum, á bensín-

stöðvum, í matvöruversl-
unum og stórmörkuðum.

Bókabúðirnar eru þó
enn hinar faglegu verslanir

fyrir bækur. Við teljum
okkur veita meiri þjón-

ustu. Út á það hefur starfið
gengið í öll þessi ár, að

upplýsa, fræða, leiða,
benda á og svara spurning-

um kaupenda. Það er svo
líka meiri fjölbreytni í

bókum nú en var fyrst.
Valið var mun minna þeg-
ar ég var að byrja og ekki

sömu gæði í prentun og

frágangi bóka. Nú er mun
meira um myndskreyttar,
stórar og fallegar bækur,

auk þess sem barnabækur
eru mun fjölskrúðugri nú
um stundir“, segir Gunn-
laugur. „Í viðskiptunum
hefur líka margt breyst.

Fyrst borguðu menn með
peningum, við lögðum

saman í huganum og pökk-
uðum bókunum inn í

pappír og límdum fyrir.
Nú borga menn með

kortum, strikamerkjales-
arinn sér um útreikning-

inn og við skellum bókun-
um bara í plastpoka. Af-
greiðslan er þannig auð-

veldari og fljótlegri í dag,
en aðalatriðið stendur svo
óbreytt, að veita þjónust-

una og svara spurningun-
um. Að sinna kúnnanum.“

Aðspurður um jólasöl-
una í ár segir Gunnlaugur

hana hafa gengið vel.
„Eftir því sem við best fá-

um séð seljum við álíka
mikið af bókum núna og

verið hefur síðastliðin ár.
Við einbeitum okkur að

bókum, ritföngum og ljós-
myndavörum, en á tímabili

seldum við líka geisla-

diska.“ Þá segir Gunn-
laugur að þó hann hafi

verið búðarmaður síðast-
liðin tíu ár þá hafi hann
verið kaupmaður í Bók-

hlöðunni þar á undan.
Aðspurður segir hann

heilmikinn mun á þessu
tvennu. „Það er mun minni

kvöldvinna, maður þarf
ekki að hugsa um fjármál

eða mannaráðningar held-
ur dugar manni að mæta
bara og afgreiða og reyna

að vera lipur og kurteis og
fljótur til. Það er nátt-

úrulega starf búðarmanns-
ins að sjá til þess að kúnn-
inn fari helst ánægðari út
úr búðinni en hann kom
inn“, segir Gunnlaugur.

Gunnlaugur Jónsson stóð jólabókavaktina í sextugasta skipti fyrir jólin.
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Greinargerð Magnúsar Reynis ekki
felld inn í fundargerð bæjarstjórnar

Magnús Reynir Guðmunds-
son, fulltrúi Frjálslyndra og
óháðra í bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar, lagði á síðasta fundi
stjórnarinnar fram greinargerð
sem Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar, ákvað að fella
ekki inn í fundargerð eins og
yfirleitt er gert. Í greinargerð-
inni er lýst viðhorfum Magn-
úsar til ýmissa málaflokka er
varða fjárhagsáætlun bæjarins
sem var til umræðu á fundin-
um. Þótti greinargerðin of
löng.

„Þetta er brot á öllum hefð-
um. Þegar verið er að ræða
fjárhagsáætlun hefur mönnum
verið leyft að segja og leggja
fram ýmislegt sem ekki er ætl-
ast til að sé gert á venjulegum
fundum. Þetta er ekki í fyrsta
skipti sem forseti beitir minni-
hlutann svona ósanngirni“,
segir Magnús Reynir. Birna
Lárusdóttir segir ákveðnar
viðmiðunarreglur gilda í þess-
um málum og að það standi í
samþykktum að bæjarfulltrúar
megi láta bóka stuttar athuga-
semdir. Greinargerð Magnús-
ar hafi einfaldlega verið of
löng. Bendir hún á að í upphafi
kjörtímabils hafi bæjarfulltrú-
ar setið námskeið þar sem kom
fram að þumalputtareglan sé
sú að bókanir takmarkist við
hálfa blaðsíðu. Þetta standi þó
hvergi skrifað.

„Bæjarfulltrúanum bauðst
að láta greinargerðina fylgja
með fundargerðinni, en hann
afþakkaði það. Fundargerðin
sem slík lýsir formlegri af-
greiðslu bæjarstjórnar á ein-
stökum málum og mér finnst
eðlilegt að forseti fylgi ákveð-
num venjum og reglum. Þetta
var minn úrskurður sem for-
seta. Ef bæjarfulltrúi telur sig
órétti beittan, getur hann farið
með sitt mál fyrir félagsmála-
ráðuneytið“, segir Birna.

Magnús Reynir segir
ákvörðun Birnu lýsa ótrúlegu
dómgreindarleysi, valdhroka
og fyrirlitningu á lýðræðisleg-
um vinnubrögðum. Segir
Birna orð sem þessi dæma sig
sjálf. Greinargerð Magnúsar
Reynis fylgir hér á eftir í heild
sinni:

Um áætlunargerðinaUm áætlunargerðinaUm áætlunargerðinaUm áætlunargerðinaUm áætlunargerðina

Gerð fjárhagsáætlunar er
það verkefni kjörinna fulltrúa
í sveitarstjórn sem þeir þurfa
að vanda best í sínum störfum.
Það er mjög mikið atriði að
freista þess að ná sem víðtæk-
astri samstöðu um fjárhags-
áætlunina. Meirihluti bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar hefur,
að því er best verður séð, lagt
sífellt minni vinnu og metnað
í fjárhagsáætlunargerðina og
haldið fulltrúum minnihlutans
að mestu utanvið gerð hennar.
Þá hefur allt og oft skort nauð-
synlegar upplýsingar, sem
þurfa að liggja til grundvallar,

bæði í rekstri og ekki síst við
ákvarðanatöku um fram-
kvæmdir.

Framkvæmdaáætlanir und-
anfarinna ára hafa einnig verið
illa unnar, sem best sést á raun-
tölum hinna ýmsu verkefna
sem oftar en ekki hafa farið
stórkostlega fram úr áætlun.
Þá hefur eftirlit með fram-
kvæmdum verið lítið sem ekk-
ert. Fagnefndir bæjarins hafa
margar hverjar lítið sem ekkert
komið að áætlunargerðinni og
samráð við einstaka forstöðu-
menn stofnana hefur ekki verið
sem skyldi.

Gerð fjárhagsáætlunarinnar
hefur nær alfarið verið sett í
hendur embættismanna og
þeir látnir marka pólitíska
stefnu, sem að öllu eðlilegu
ætti að vera í höndum kjörinna
fulltrúa í bæjarstjórn. Það er
til marks um háttvísi meiri-
hlutans í garð minnihlutafull-
trúa í bæjarstjórn, að stefnu-
ræðu bæjarstjóra var dreift til
minnihlutans þegar bæjarstjóri
hóf lesturinn á henni á síðasta
fundi bæjarstjórnar. Vinnu-
brögð af þessu tagi ber að
átelja, en sýna berlega þann
lýðræðisanda sem einkennir
núverandi meirihluta bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar.

Um ÍsafjarðarbæUm ÍsafjarðarbæUm ÍsafjarðarbæUm ÍsafjarðarbæUm Ísafjarðarbæ
Ísafjarðarbær hefur um ára-

bil átt undir högg að sækja
eins og mörg fleiri sveitarfélög
á landsbyggðinni. Hér er þó
að mörgu leyti við erfiðari
vanda að etja heldur en hjá
ýmsum öðrum, þar sem lega
kaupstaðarins og margskipt-
ing bæjarins hefur kostað
meiri útgjöld og lagt meiri
ábyrgð á hendur ráðamanna
en ella.

Það sem hefur þó einkennt
viðhorf ráðamanna undanfarin
ár er það, að þeir hafa talið sér
trú um að Ísafjarðarbær ætti
að vera á svipuðum stalli og
önnur, mun öflugri og fjöl-
mennari sveitarfélög, svo sem
Akureyri, Kópavogur eða
Garðabær, svo dæmi séu tekin.
Slík viðhorf eru mjög varhuga-
verð og er nauðsynlegt að Ísa-
fjarðarbær sníði sér stakk eftir
vexti. Hjá hinum stærri og fjöl-
mennari sveitarfélögum hafa
verið innleidd vinnubrögð og
skipulag (skipurit ) sem henta
engan veginn hinum minni,
eins og okkar. Við getur því
ekki skipað okkur á bekk með
þeim, hvorki í mannahaldi við
yfirstjórn eða í útgjöldum til
ýmissa málaflokka, sem marg-
ir kunna að líta á sem gælu-
verkefni eða flottræfilshátt.

Í stefnuræðu bæjarstjóra
með frumvarpinu er tæpt á því
að endurskoða eigi skipurit
bæjarins og væri ekki verra
fyrir bæjarfulltrúa minnihlut-
ans að fræðast nánar um þessi
áform.

Um stjórnunUm stjórnunUm stjórnunUm stjórnunUm stjórnun
ÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjarÍsafjarðarbæjar

Segja má að mikil lausatök
séu á stjórn Ísafjarðarbæjar og
áherslur í stjórninni rangar.
Þannig virðist skorta yfirsýn,
festu og skipuleg vinnubrögð
allt of víða. Nægir hér að nefna
verklegar framkvæmdir þar
sem áætlanir hafa verið rangar,
eftirlit ófullnægjandi og af-
skiptaleysi áberandi. Nýjasta
dæmið er uppsetning framleið-
slueldhúss í Grunnskólanum
á Ísafirði þar sem enginn virtist
vita neitt og allir vísuðu frá
sér þegar leitað var eftir upp-
lýsingum um stöðu mála. Og
enginn virtist ábyrgur fyrir
augljósum mistökum sem gerð
voru.

Bakkavegur í Hnífsdal og
íþróttahúsið á Suðureyri eru
einnig dæmi um að betur má
standa að málum og eftirfylgni
þegar framkvæmdir eru komn-
ar af stað.

Efnistaka í Ísafjarðarbæ og
hvernig staðið er að málum
þar er sláandi dæmi um lélega
stjórnun. Bæjarfulltrúar fá
mánaðarlega skýrslu um tekjur
og gjöld og þótt ýmislegt komi
þar fram, sem furðu vekur, þá
hefur ekki verið að sjá að tekj-
ur bæjarins af efnissölu, t.d.
úr malarnámi, grjótnámi eða
sandnámi af hafnarsvæðinu,
skili miklum tekjum í bæjar-
sjóðinn. Sannleikurinn virðist
sá, að efnistaka úr þessum
námum sé eftirlitslaus með
öllu og verktökum jafnvel í
sjálfsvald sett hvort og þá hvað
mikið þeir sækja í þessar nám-
ur. Það er ekki sannfærandi að
heyra æðstu embættismenn
Ísafjarðarbæjar frýja sig
ábyrgð á slíku stjórnleysi.

Um einka-Um einka-Um einka-Um einka-Um einka-
framkvæmdirframkvæmdirframkvæmdirframkvæmdirframkvæmdir

Nú, þegar ljóst er að síðustu
upphæðunum af Orkubúspen-
ingunum verður ráðstafað að
mestu leyti í rekstur, en í árslok
2006 munu verða eftir rétt
rúmlega 200 milljónir af ein-
um og hálfum milljarði, þá
undirbýr meirihlutinn að fá
peningamenn þessa lands til
að kaupa skóla og íþróttahús.
„Skoða á hagkvæmni þess að

nýtt húsnæði grunnskólans á
Ísafirði og nýtt íþróttahús á
Suðureyri verði lagt inn í fast-
eignafélag og húsnæðið endur-
leigt.“

Kvótakóngar og aðrir pen-
ingamenn landsins hafa nú á
síðustu árum stofnað eignar-
haldsfélög sem fjármagnað
hafa hinar ýmsu byggingar.
Þessar byggingar hafa þessir
auðmenn síðan leigt, m.a.
nokkrum sveitarfélögum.
Leigusamningar hafa verið
gerðir til 20-30 ára og eftir
þann tíma hafa kóngarnir átt
húsin skuldlaus og síðan gert
að nýju leigusamninga við
sveitarfélögin sem ekkert
höfðu eignast á leigutímanum
og voru nauðbeygð til að byrja
upp á nýtt með tvær hendur
tómar. Þetta eru vinnubrögð
sem núverandi meirihluti í Ísa-
fjarðarbæ ætlar að innleiða,
þótt ábyrgir sveitarstjórnar-
menn, bæði í Kópavogi og
Hafnarfirði, svo dæmi séu tek-

in, hafa stórlega varað við, sér-
staklega að því er varðar bygg-
ingar sem hýsa starfsemi sem
sveitarfélögin munu þurfa að
sinni um alla framtíð.

Um söluUm söluUm söluUm söluUm sölu
íbúða á Hlíf Iíbúða á Hlíf Iíbúða á Hlíf Iíbúða á Hlíf Iíbúða á Hlíf I

„Áfram verði unnið að end-
urskoðun á leiguíbúðakerfi á
Hlíf I með hagsmuni leigjenda
í huga.“ Svo segir í greinargerð
bæjarstjóra. Það virðist sem
sé ljóst, að haldið verður áfram
að eyðileggja þann öryggis-
ventil sem settur var upp á
sínum tíma fyrir eldra fólkið í
Ísafjarðarbæ, það fólk sem
ekki hefur nein tök á því að
kaupa sér íbúð. Þessar íbúðir,
á Hlíf I, voru byggðar fyrir fé
úr Byggingarsjóði elliheimilis
á Ísafirði, gjafir og áheit og
sérstakan skatt sem fenginn
var af sölu bíómiða hjá Ísa-
fjarðarbíói, og voru aldrei
hugsaðar sem söluvara. Ef

meirihlutinn kemst upp með
slíkt tilræði við aldraða, efna-
litla íbúa Ísafjarðarbæjar,
verður að segja að hann hafi
unnið óþurftarverk.

Um uppsögnUm uppsögnUm uppsögnUm uppsögnUm uppsögn
garðyrkjustjóragarðyrkjustjóragarðyrkjustjóragarðyrkjustjóragarðyrkjustjóra

„..auk þess að embætti garð-
yrkjustjóra verður lagt niður”
Þetta má lesa í greinargerð
bæjarstjóra. Það er til marks
um stjórnunarhætti Ísafjarðar-
bæjar að garðyrkjustjóri bæj-
arins, sem unnið hefur þrek-
virki á um 30 ára ferli, skuli
nú lesa þessa tilkynningu um
uppsögn sína úr starfi. Það er
stórmannlegt og við hæfi, eða
hvað, að senda þeim starfs-
manni sem einna lengstan
hefur starfsaldur hjá bæjarfé-
laginu slíka kveðju, án þess
að ákvörðunin hafi verið rædd
við viðkomandi og því síður
frágengin.

– halfdan@bb.is

Magnús Reynir Guðmundsson.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Segir misskilnings gæta
í bókun bæjarfulltrúans

Halldór Halldórsson bæj-
arstjóri lét bóka athugasemd-
ir við greinargerð Magnúsar
Reynis Guðmundssonar
bæjarfulltrúa þegar síðari
umræða um fjárhagsáætlun
Ísafjarðarbæjar fór fram fyrir
jólin og greint er frá hér á
síðunni. Bókunin fylgdi ekki
með fundargerð bæjarstjórn-
ar frekar en greinargerð
Magnúsar. Halldór hafði
óskað þess að svör hans yrðu
birt ásamt greinargerð
Magnúsar, en eins og sagt
hefur verið frá þótti bókun
Magnúsar of löng og fékkst
ekki felld inn í fundargerð-
ina. Bókun Halldórs fer hér:

„Undirrituðum þykir gæta
ákveðins misskilnings í bók-
un bæjarfulltrúans Magnúsar
Reynis. Vinnuáætlun fyrir
vinnu við fjárhagsáætlun er
lögð fram í bæjarráði í sept-
ember og samþykkt af bæjar-
ráði. Boðið er upp á kynn-
ingarfundi með bæjarstjóra

og fjármálastjóra. Þessir kynn-
ingarfundir voru ekki nýttir
að fullu og ekki óskað eftir
öðrum eða fleiri fundum eins
og boðið hefur verið upp á.
Því er hafnað að ekki hafi verið
boðið upp á samstarf um gerð
fjárhagsáætlunar - slíkt verður
hins vegar að nýta af hálfu
minnihluta. S-listi hefur nýtt
sér þetta og fær tillögur sam-
þykktar hér á þessum fundi.
Því er vísað til föðurhúsanna
að fjármagn vegna sölu á OV
hafi verið nýtt í rekstur. Stór
hluti fjármagnsins hefur verið
nýttur til niðurgreiðslu skulda
með góðum árangri eins og
kynnt hefur verið.

Það er rangt, eins og margt
fleira í greinargerð Magnúsar
Reynis, að ekki hafi verið rætt
við garðyrkjustjóra áður en
ákvörðun um skipulagsbreyt-
ingar af hálfu meirihluta var
kynnt. Auðvitað var rætt fyrst
við garðyrkjustjóra. Bókunar
Magnúsar Reynis ber með sér

að nauðsynlegt sé að gagn-
rýna, gagnrýninnar vegna.
Það kann að vera mikilvægt
sjónarmið. A.m.k.  er gagn-
rýnin þökkuð en bent á að
víða gætir misskilnings eða
að bæjarfulltrúann skortir
upplýsingar sem þó hafa
verið lagðar fram varðandi
þau mál sem hann nefnir.

Það er mikill munur á
þeirri bjartsýni sem einkenn-
ir stefnuræðu bæjarstjóra f.h.
meirihluta eða því svartnætti
sem einkennir greinargerð
Magnúsar. Samfélagsins
vegna og framtíðar þess er
betra að fylgja eftir framtíð-
arsýninni í stefnuræðu bæj-
arstjóra. Umsvifin í Ísafjarð-
arbæ á undanförnum miss-
erum með byggingafram-
kvæmdum, hækkun fast-
eignaverðs o.fl. staðfestir að
hér eru góðir hlutir að gerast
og framtíðarsýn íbúanna er
björt.“

– halfdan@bb.is

„Ísmaðurinn“ kaupir lóðsbátinn Þyt
Tvö tilboð bárust í gamla

lóðsbátinn Þyt, en eins og
kunnugt er var keyptur nýr
lóðsbátur, Sturla Halldórs-
son, sem kom til Ísafjarðar
um miðjan október.

Annað tilboðið í bátinn var
frá Skipaþjónustu Íslands og
hljóðaði það upp á 700 þús-
und krónur, en hitt var nokk-

Péturssonar á Grænlandi,
sem einnig er þekktur undir
nafninu „Ísmaðurinn“.

Hafnarstjórn samþykkti
að ganga til samninga við
hæstbjóðanda og var hafn-
arstjóra falið að ganga frá
málinu. Þá samþykkti bæjar-
ráð sölu bátsins.

– eirikur@bb.is

uð hærra eða ein milljón króna
og kom frá Jakobi Ragnarssyni
sem bauð fyrir hönd Sigurðar
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Eftirminnilegustu við-
burðir ársins sem er að líða

Hefð er fyrir því þegar líða fer að árslokum að
hafa samband við nokkra góðborgara á frétta-

svæði Bæjarins besta, jafnt þekkta Vestfirðinga
og þá sem minna hafa látið á sér bera, og spyrja

út í liðið ár. Að þessu sinni var rætt við 12 ein-
staklinga, sveitarstjórnarmenn, alþingismann,

athafnamenn, embættismenn, kennara og verka-
mann. Þeir voru allir spurðir sömu spurning-

anna; hvað þykir þér minnisstæðast frá síðasta
ári hvað varðar þig persónulega, af innlendum
fréttum og erlendum fréttum. Að síðustu voru

menn spurðir hvaða væntingar þeir bæru til nýs
árs. Eins og gefur að skilja voru svörin misjöfn

og mislöng, enda hefur fólk frá misjafnlega
miklu að segja. Nokkur atriði virtust fólki þó
ofarlega í huga, náttúruhamfarir úti í heimi,

brotthvarf Davíðs Oddssonar úr stjórnmálum,
hátt gengi krónunnar og Baugsmálið, svo fátt eitt

sé nefnt.

Það er svo margt minnistætt úr einkalífinu. T.d.trúlofaðist ég
henni Kristjönu minni síðastliðin febrúar og svo fór ég í mínar
fyrstu kafanir í sumar. Þetta er alveg frábært sport sem ég á
vonandi eftir að stunda mikið á komandi árum. En það sem
stendur upp úr er hann Magnús
Örn sonur minn sem varð eins
árs 22. nóvember síðastliðin.
Það að fylgjast með litla prakk-
aranum taka fyrstu skrefin og
þroskast er búin að vera alveg
stórkostleg upplifun.

Snjóflóðið sem féll á Hraun
í Hnífsdal er mér ofarlega í
huga vegna þess að þar býr
einn vinnufélagi minn ásamt
fjölskyldu sinni. Þarna var
náttúran enn einu sinni að
minna á það hve óútreiknanleg
hún er. Eins má nefna Baugs-
málið en þar hefur mikið gengið á. Svo má ekki gleyma honum
Mugison sem er búinn að leggja landið okkar og heiminn að
fótum sér en er samt alltaf jafn jarðbundinn.

Flóðbylgjan í suður Asíu með allri sinni eyðileggingu og
manntjóni og hryðjuverkin í London eru minnisstæð. Þar var
annars vegar náttúran að minna á kraft sinn og hins vegar
grimmdin í manninum í öllu sínu veldi. Á áhugasviðinu stendur
uppúr að loksins var krýndur nýr heimsmeistari í formúlu.
Síðasta ár var skemmtilegt og fjörugt eftir nokkurra ára einstefnu
Ferrari og Mikaels.

Ég vona að nýja árið muni verða mér og fjölskyldu minni
jafn ánægjulegt og það gamla hefur verið.

Ferð mín og Jóhönnu til Frakklands og Belgíu nú í haust er
minnisstæðust. Ég bað Jóhönnu um að giftast mér í Effel turn-
inum svo það stefnir í brúðkaup á komandi ári. Svo kom Bruss-
el mér skemmtilega á óvart
eftir óvænta viðdvöl þar, ferðin
var ekki löng en samt lengsta
samfellda frí sem ég hef tekið
mér í mörg ár.

Baugsmálið var minnis-
stæðast af innlendum fréttum,
ekki spurning. Það mál er eins
og vönduð og góð Dallas sería,
alltaf gaman af góðum sápum.
Það er með ólíkindum hvað
það mál hefur fengið hressi-
lega umfjöllun þó innihald
fréttanna sé fáum til gagns.

Mér þótti líka gaman að sjá Jóhannes í Bónus fá verðlaun
ísfirskrar alþýðu nú fyrir skemmstu því í allri umræðunni um
hans fyrirtæki Baug þá virðist það oft gleymast hvað Baugur
hefur gert  Íslendingum margt gott og þá sérstaklega fyrir
okkur sem hér búum.

Hryðjuverkin í London í júlí koma fyrst upp í hugann hjá
mér þegar ég hugsa um erlendar fréttir. Þau voru svo nálægt
okkur og Ævar bróðir minn var nýkominn inn í borgina þegar
hörmungarnar skullu á.

Það er svo margt skemmtilegt og spennandi sem er í sjónmáli
á komandi ári að maður bíður bara spenntur eftir að takast á við
þau verkefni sem komin eru á verkefnalistann. Ég geri ráð fyrir
því að árið verði mjög viðburðaríkt í leik og starfi en framtíðin
verður að segja til um hvernig það þróast allt saman. En það er
ekki annað hægt en að vera mjög bjartsýnn á komandi ár hér
fyrir vestan því flest allt bendir til þess framundan sé vaxtaskeið
í byggðakjarnanum Ísafirði og nágrannabyggðum hans.

Ferð með fjölskyldunni til Danmerkur þar sem að við dvöldum
í Kaupmannahöfn í viku og nutum þess sem að borgin hafði
uppá að bjóða var mjög minn-
isstæð. Þá eru ofarlega í huga
mér og hafa verið allt árið veik-
indi í fjölskyldunni, þau hafa
kennt manni að leggja annað
mat á lífið og tilveruna.

Athyglisverðasta innlenda
fréttin fannst mér þegar Hjarta-
vernd tilkynnti um uppsagnir
vegna hás gengis íslensku
krónunnar, þá fannst mér eins
og að það breytti umræðunni
um gengismál og að fólk áttaði
sig á því að málflutningur út-
flutningsgreinanna var ekki
væl heldur blákaldur veruleiki og að kannski væri nú ekki allt
í lagi. Þá hafa ennfremur vakið forvitni mína málaferli gegn
Baugsmönnum og stjórnendum í fyrirtækjum í tengslum við
það, er stjórnendum allt leyfilegt eða verða þeir að hlíta sömu
reglum og aðrir í meðferð eigna fyrirtækja, það verður fróðlegt
að fylgjast með niðurstöðu þessa máls.

Af erlendum tíðindum eru það auðvitað þessar hörmungar
sem virðast engan enda ætla að taka sem eru minnisstæðastar,
hvernig þessar hörmungar hafa varpað skýrara ljósi á aðbúnað
þessa fólks sem að fyrir þeim hefur orðið. Búnaðurinn virðist
mér hafa verið afskaplega bágborinn fyrir þessar hörmungar
Við Íslendingar höfum stundum talað um að einhverjir okkar
séum bundnir átthagafjötrum víða um land á Íslandi, en hvað
má þá um þetta fólk segja. Ég held að við höfum það bara
helvíti gott á Íslandi. Þá hefur vakið athygli mína sýn erlendra
fréttamanna á útrás Íslendinga sem hafa verið kaupglaðir um
víða veröld.

Ég ber þá von í brjósti að það umhverfi sem að ég starfa í

verði betra á næsta ári en það hefur verið á því sem er að líða.
Það er lýjandi til lengdar að starfa við aðstæður eins og þær
sem sjávarúrvegi er boðið uppá í dag, þá vona ég að Vest-
firðingum fari að fjölga aftur og að mannlíf hér vestra blómstri
á ný.

Guðni Borgarsson, starfs-Guðni Borgarsson, starfs-Guðni Borgarsson, starfs-Guðni Borgarsson, starfs-Guðni Borgarsson, starfs-
maður áhaldahúss Ísafjarðarbæjarmaður áhaldahúss Ísafjarðarbæjarmaður áhaldahúss Ísafjarðarbæjarmaður áhaldahúss Ísafjarðarbæjarmaður áhaldahúss Ísafjarðarbæjar

Elías Guðmundsson, starfsmaðurElías Guðmundsson, starfsmaðurElías Guðmundsson, starfsmaðurElías Guðmundsson, starfsmaðurElías Guðmundsson, starfsmaður
Símans og athafnamaður á SuðureyriSímans og athafnamaður á SuðureyriSímans og athafnamaður á SuðureyriSímans og athafnamaður á SuðureyriSímans og athafnamaður á Suðureyri

Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóriÓðinn Gestsson, framkvæmdastjóriÓðinn Gestsson, framkvæmdastjóriÓðinn Gestsson, framkvæmdastjóriÓðinn Gestsson, framkvæmdastjóri
Íslandssögu á SuðureyriÍslandssögu á SuðureyriÍslandssögu á SuðureyriÍslandssögu á SuðureyriÍslandssögu á Suðureyri

Guðni Geir Jóhannesson, bæjar-Guðni Geir Jóhannesson, bæjar-Guðni Geir Jóhannesson, bæjar-Guðni Geir Jóhannesson, bæjar-Guðni Geir Jóhannesson, bæjar-
fulltrúi og athafnamaður á Ísafirðifulltrúi og athafnamaður á Ísafirðifulltrúi og athafnamaður á Ísafirðifulltrúi og athafnamaður á Ísafirðifulltrúi og athafnamaður á Ísafirði
Það sem er mér eftirminnilegast úr mínu einkalífi er útskrift

sonar míns sem varð stúdent á árinu. Svo stendur líka upp úr
sigling sem ég fór í um Karíbahafið á stærsta skemmtiferðaskipi
heims.

Fréttir af áframhaldandi
fíkniefnaflóði á Íslandi finnast
mér skelfilegar. Fíkniefna-
neysla unglinga hefur aukist
og það gengur erfiðlega að
stemma stigum við innflutn-
ingi á þessum óþverra. Það
finnst mér ógnvænlegt. Ef ég
lít mér nær er það stofnun Há-
skólaseturs Vestfjarða sem er
eftirminnilegust og ánægju-
legust.

Mér blöskrar enn þessi inn-
rás Bush í Írak. Þar er búið að
myrða 40 þúsund manns í tilgangslausu stríði og það er spurning
hver á að bera ábyrgð á þessu fyrir rest. Ég skil ekki hvernig
menn geta leyft sér svona hluti á okkar tímum.

Ég ber miklar væntingar til nýs árs, bæði varðandi mig
sjálfan og okkar samfélag hér fyrir vestan, sem ég vona að
haldi áfram að vaxa og dafna.

Guðmundur M. Kristjánsson,Guðmundur M. Kristjánsson,Guðmundur M. Kristjánsson,Guðmundur M. Kristjánsson,Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjarhafnarstjóri Ísafjarðarbæjarhafnarstjóri Ísafjarðarbæjarhafnarstjóri Ísafjarðarbæjarhafnarstjóri Ísafjarðarbæjar

Minnisstæðasti atburðurinn á þessu ári var þegar að Örn
(Mugison) sonur minn bauð okkur Dóru á tónleika sem hann
hélt í París fyrir troðfullu húsi og eftir þriðja uppklappi, þá
óvænt kallaði hann pabba sinn á svið og sungum við saman eitt
lag og síðan endaði ég með að
syngja What a wonderful
world. Fagnaðarlátum ætlaði
aldrei að linna. Þá var heim-
siglingin á hafnsögubátnum
Sturlu Halldórssyni frá Gdan-
sk í Póllandi mjög skemmti-
leg, þrátt fyrir að brösuglega
hafi gengið vegna veðurs. Ekki
má síðan gleyma því að ég
varð afi á árinu.

Ætli Baugsmálið í allri sinni
mynd og viðhengjum sé ekki
það sem hæst hafi borið af
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innlendum viðburðum. Vonandi fer því að ljúka.
Flóðbylgjan í suðaustur Asíu og afleiðingar hennar ber nú

sennilega hæst af erlendum fréttum. Einnig flóðin í kjölfar
fellibylsins sem varð í Louisiana og Mississippi og hversu
Bandaríkjamenn, þessi mikla þjóð, voru illa búnir undir að
takast á við þær hörmungar sem á eftir fylgdu.

Næsta ár verður það besta á ævi minni. Ég held allaf í þá von
að gera betur en ég hef gert áður.

Anna Sigríður Ólafsdóttir, verk-Anna Sigríður Ólafsdóttir, verk-Anna Sigríður Ólafsdóttir, verk-Anna Sigríður Ólafsdóttir, verk-Anna Sigríður Ólafsdóttir, verk-
efnastjóri í Arnardal í Skutulsfirðiefnastjóri í Arnardal í Skutulsfirðiefnastjóri í Arnardal í Skutulsfirðiefnastjóri í Arnardal í Skutulsfirðiefnastjóri í Arnardal í Skutulsfirði
Við Úlfur keyptum okkur óðal í Arnardal, það ber höfuð og

herðar yfir annað. Ekkert sem ég hef áður gert í lífi mínu hefur
fært mér eins mikla auðmýkt og að kaupa þessa guðdómlegu
sveit og njóta þeirra forréttinda
að búa þar. Ég var með annan
fótinn á Englandi þar sem ég
gerði stórt námskeið í 5 rhyth-
ma dansinum sem ég elska,
dýrka og dái. Ég er ekki frá
því að ég sé ögn betri mann-
eskja núna í lok árs heldur en
í byrjun þess sem er virkilega
þakkarvert og hjálpar mér að
skilja sátt við 2005!

Útrás íslenskra kauphéðna
á síðasta ári er mér minnis-
stæð, mér finnst stundum eins
og Íslendingar séu á góðri leið
með að eignast heiminn. Allt tal um frekari stóriðju situr í mér
eins og rýtingsstunga. Mér finnst tími til kominn að fólkið í
landinu fari að gera sér grein fyrir hversu blessuð og rík við
erum að eiga þetta land og hversu einstakt Ísland er. Ég vona
bara að við þurfum ekki að læra það í anda „enginn veit hvað
átt hefur fyrr en rústað hefur“. Á jákvæðari nótunum þá auðgar
sigur Unnar Birnu í Miss World hégómakennd þjóðernissinnans
í mér. Kvennafrídagurinn var frábær og ég er ekki frá því að
hann hafi opnað nokkur augu gagnvart kvenréttindum/mann-
réttindum. Umræða um kynferðislega misnotkun, á börnum
sérstaklega, þetta er svona eins og slagorðið um Vestfirði – nær
en þig grunar! Gott að umræðan er að opnast, fyrst er viður-
kenningin á að þetta er til staðar, síðan hugum við að úrlausnum.

Af erlendum fréttum er það veðurhamurinn sem hrjáð hefur
alheiminn á undanförnum misserum, fær mig virkilega til að
velta því fyrir mér hvað við erum að gera móður jörð til þess að
hún þurfi að mótmæla svona kröftuglega.

Þrátt fyrir allt lofið hér í fyrsta svarinu þá er ég reyndar enn
afskaplega mannleg og það er eitt og annað fyrir mig að taka til
í á nýja árinu hjá mér. Ég hlakka til 2006, væntingar mínar til
ársins einkennast aðallega af því að ég fái að sjá og reyna
eitthvað nýtt, að ég haldi áfram að leita uppi fólk og aðstæður
sem veita mér innblástur. Guð, gleðin og gæfan fylgi ykkur á
nýja árinu.

Magnús Reynir Guðmundsson,Magnús Reynir Guðmundsson,Magnús Reynir Guðmundsson,Magnús Reynir Guðmundsson,Magnús Reynir Guðmundsson,
bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæbæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ

Það er sagt að engar fréttir séu góðar fréttir og hvað varðar
mig og mína fjölskyldu þá er enginn einn atburður sem stendur
upp úr, nema ef vera skyldi að yngri dóttir mín giftist miklum
ágætismanni, ættuðum frá Serbíu.Yngri sonur minn býr í
Madrid á Spáni með sinni
spænsku konu og tvíburum
svo segja má að fjölskyldan
sé að nokkru leyti fjölþjóðleg.
Ekki veitir af að kynbæta ís-
lenska stofninn. Það fækkaði
reyndar í stórfjölskyldunni á
árinu, bæði ungir og gamlir
kvöddu þennan heim og sökn-
uður er í hjörtum okkar, sér-
staklega vegna hinna ungu
sem fóru allt of fljótt. Þegar
heilsan er góð er ekki mikil
ástæða til að kvarta, þótt ýmis-
legt annað hafi ekki gengið
sem skyldi.

Ég tel að brotthvarf Davíðs Oddssonar úr íslenskri pólitík sé
stærsta frétt ársins hér innanlands. Davíð hefur staðið í eldlín-
unni í áratugi og það var vissulega kominn tími til að hann
fengi hvíld frá þessu æðsta embætti framkvæmdavaldsins. Það
er annars merkilegt hvað þjóðin virðist almennt vanþakklát í
garð fólks sem hefur fórnað sér fyrir lýðinn stóran hluta ævi
sinnar. Davíð er einn af þeim. Hann átti ekkert einkalíf, var
daglegur skotspónn margra sem voru honum ósammála, bar
ábyrgð á stjórn landsins og hélt Sjálfstæðisflokknum saman í
blíðu og stríðu. Nú er að sjá hvernig hann sjálfur og þjóðin
komast frá þeim fráhvarfseinkennum sem vissulega sækja að,

nú loksins þegar hann hefur lokið pólitískri göngu sinni.
Neðansjávarjarðskjálftinn sunnan við Bengalflóa, sem fram-

kallaði flóðbylgjuna miklu sem varð um 200 þúsund manns að
bana var ægilegasta fréttin utan úr heimi. Svona náttúruhamfarir
leiða hugann að því sem gæti gerst hér á Íslandi ef við fengjum
„alvöru“ eldgos t.d. á borð við Skaftárelda eða gos í nágrenni
suðvesturhornsins þar sem þorri Íslendinga býr. Mikil ösku- og
sprengigos að ógleymdum stórfelldum hraungosum nærri byggð
gætu valdið miklu tjóni hér á Íslandi. Og eftir myndina, sem
sýnd var í sjónvarpinu, um ofurgosin í Yellowstone þjóðgarð-
inum í Bandaríkjunum, verður manni ljóst að það er nánast
enginn jarðarbúa óhultur ef náttúruhamfarir á borð við þessar
verða.

Framtíðin er misjafnlega björt, ekki síst á Íslandi þar sem
búa tvær þjóðir. Íbúar við Faxaflóa og næsta nágrenni Reykja-
víkur, og þeir sem búa á landsbyggðinni, sem svo er nefnd.
Við, íbúar landsbyggðarinnar, eigum mjög undir högg að
sækja, ekki síst vegna þess að landsfeðurnir virðast hafa
afskrifað stóran hluta Íslands sem búsetukost. Og þar fer
Framsóknarflokkurinn fremstur, sem í tíð Steingríms Her-
mannssonar var flokkur samvinnu og jafnaðar, sem bar hag
landsins alls fyrir brjósti. Núverandi forsætisráðherra má heldur
betur taka sig á ef honum á að takast að afla Framsóknarflokkn-
um virðingar á ný. Hvað varðar kosningar til sveitarstjórna þá
er það von mín að íbúar Ísafjarðarbæjar sjái nauðsyn þess að
skipta um forystu, það er engum hollt að sitja of lengi að
völdum.

Inga Karlsdóttir, útibússtjóriInga Karlsdóttir, útibússtjóriInga Karlsdóttir, útibússtjóriInga Karlsdóttir, útibússtjóriInga Karlsdóttir, útibússtjóri
Landsbanka Íslands á ÍsafirðiLandsbanka Íslands á ÍsafirðiLandsbanka Íslands á ÍsafirðiLandsbanka Íslands á ÍsafirðiLandsbanka Íslands á Ísafirði

Markverðust í einkalífinu var örugglega sú stóra ákvörðun
fjölskyldunnar að flytjast búferlum hingað til Vestfjarða og við
sjáum ekki eftir því. Okkur hefur verið mjög vel tekið allsstaðar
og langar mig að koma á fram-
færi þakklæti fyrir það. Ísfirð-
ingar eiga hrós skilið fyrir það
hvernig þeir taka á móti nýju
fólki. Skólinn og leikskólinn
tóku frábærlega á móti börnun-
um mínum og mannlífið hér
er svo þægilegt og gott. Ég
þyrfti bara að hafa meiri tíma
til að njóta þess, það er svo
margt í boði.

Af innlendum fréttum er það
helst útrás íslenskra fyrirtækja
sem mér dettur í hug. Það er
ótrúlegt að sjá kraftinn í Íslendingum, dugnað og þor.

Ætli það séu ekki hörmungar fréttir af náttúruhamförum sem
stóðu upp úr erlendis. Hvernig veðurfarið í heiminum er að
breytast og hefur svo svakalega víðtak áhrif, bæði á menn og
málefni.

Ég horfi bara björtum augum fram á nýtt ár. Það er ýmislegt
skemmtilegt á döfinni hjá fjölskyldunni. Í vinnunni er líka
margt að gerast, við erum að fá nýjan mann í hópinn um
áramótin og hlakka ég mikið til þess. Ég er ánægð með
starfsfólkið mitt og finnst ég heppin að hafa þau öll í kringum
mig.

Herdís Hübner kennariHerdís Hübner kennariHerdís Hübner kennariHerdís Hübner kennariHerdís Hübner kennari
við Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirðivið Grunnskólann á Ísafirði

Síðasta ár var afskaplega ljúft og gott fyrir mig og mína
fjölskyldu, eins og reyndar öll sem á undan því fóru. Það
ljúfasta sem gerðist var það að um síðustu áramót flutti dóttir
okkar með syni sína tvo heim í heiðardalinn eftir 6 ára búsetu
í höfuðborginni, og ég hef noti-
ð þess fram í fingurgóma að
hafa þau í seilingarfjarlægð.
Að öðru leyti var árið við-
burðalítið fyrir okkur, en þó
skiptu allir í fjölskyldunni um
vinnustað nema ég. Ég breytti
samt líka til í minni vinnu því
ég sagði upp deildarstjórastöð-
unni sem ég hef gegnt í mörg
ár og sneri mér eingöngu að
kennslunni sem mér finnst
miklu skemmtilegri heldur en
stjórnunarstússið.

Kannski það séu ellimörk, en einhvern veginn er það svo að
ég man varla nokkurn skapaðan hlut þegar ég reyni að rifja upp
helstu fréttir ársins. Vera má að fátt markvert hafi gerst á árinu,
en sennilegra finnst mér þó að ég sé bara búin að gleyma því,
enda er maður gjarn á að gleyma vondum fréttum, og flestar
fréttir eru vissulega vondar, sbr. máltækið engar fréttir eru
góðar fréttir. Við höfum t.d. fengið fréttir af ýmsum stórmennum
sem hafa látist á árinu, en vitum hins vegar ekkert um öll

stórmennin sem fæddust á þessu ári.
Af erlendum stórviðburðum ber hæst fréttir af hræðilegum

náttúruhamförum og styrjaldarátökum í fjarlægum löndum.
Þannig fréttir hafa verið stærstu fréttir hvers einasta árs svo
lengi sem ég man, því miður. Og þrátt fyrir allt talið og
fagurgalann, t.d. á fundum helstu ráðamanna heimsins í Skot-
landi á þessu ári, þegar rætt var um að vinna gegn fátækt
snauðustu ríkja heimsins, þá sýna tölur og staðreyndir okkur að
bilið milli ríkra þjóða og fátækra stækkar og stækkar.

Þegar ég hugsa um innlenda atburði, þá kemur fyrst upp í
hugann að Davíð Oddsson settist í þann helga stein Seðla-
bankann eftir alltof langa setu í forsætisráðuneytinu. Það hljóta
að teljast tímamót, hvort sem menn telja þau til góðs eða ills.
Að öðru leyti finnst mér græðgisvæðing og peningahyggja
hafa einkennt þetta ár á Íslandi og verður stöðugt augljósara að
í þessu landi býr tvenns konar fólk; auðmenn og hinir. Þetta
fannst mér kristallast mjög skýrt nú nýlega þegar sagt var frá
því í sömu vikunni að KB banki og forseti Íslands hefðu boðið
aðlinum til tónleika þar sem almenningi var ekki einu sinni
gefinn kostur á að kaupa sér miða, Roger Moore hélt aðra
tildursamkomu þar sem ómálað málverk var selt fyrir tugi
milljóna og í lokin var svo frétt um hjón sem höfðu keypt sér
hús fyrir 100 milljónir, en þau ætluðu að rífa það og byggja
annað ennþá smartara á sömu lóð. Mér finnst þetta siðlaus
subbuskapur og hananú. Á sama tíma eykst fátækt á Íslandi. Ég
vona að botninum sé náð í þessari vitleysu.

Ég get ekki annað en horft bjartsýn fram á næsta ár, hvað
varðar mína persónulegu hagi. Ég vona hins vegar að við fáum
nýja bæjarstjórn í framhaldi af kosningunum í vor og ætla ekki
að hafa fleiri orð um það. Einn atburður er fyrirhugaður á næsta
ári sem ég horfi til með nokkrum trega. Ef áætlanir bæjar-
stjórnarinnar halda, þá verður gamla barnaskólahúsið að stórum
hluta rifið á næsta sumri. Ég veit að ég deili ekki þeirri skoðun
með flestum samkennurum mínum, en ég kveð þetta hús með
miklum söknuði. Ástæðurnar eru eingöngu persónulegar og
tilfinningalegar; þetta hús hefur verið vinnustaðurinn minn
nánast óslitið frá árinu 1972, þegar ég kom vestur til að vera hér
í menntaskóla. Auk þess er ég veik fyrir gömlum húsum, og
þetta hús á sér langa sögu og er vissulega merkilegt á margan
hátt.

En ef ég skyldi hitta á óskastund, þá vildi ég óska að áherslur
og forgangsröðun í þjóðfélaginu breyttust á næsta ári, og að við
hættum að meta alla skapaða hluti út frá gróðasjónarmiðum og
gerðum okkur grein fyrir að peningar eru ekki hinn eini algildi
mælikvarði allra hluta og að það er í alvöru til svo margt miklu,
miklu dýrmætara.
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Við hjónin keyptum ljómandi gott einbýlishús í Bolungavík
á besta stað í bænum af Karveli Pálmasyni og Mörtu Svein-
björnsdóttur. Svo einkennilega vildi til að í kjölfarið urðu
fjörug viðskipti á fasteignamarkaðnum og verðið fór hækkandi,
kannski höfðu kaup okkar
svona góð áhrif, hver veit. Þá
rættist gömul ósk mín um hús
með flaggstöng og með í kaup-
unum fylgdi frá þeim Karvel
og Mörtu íslenski fáninn. Á
sjómannadaginn var svo flagg-
að í fyrsta sinn.

Af mörgu er að taka í inn-
lendum fréttum, en þarna vel
ég ákvörðun ríkisstjórnarinnar
1. október um jarðgöng í Ós-
hlíð. Það þarf að vísu að laga
málið aðeins til þannig að jarð-
göngin verði sú lausn á sam-
göngumálum Bolvíkinga og Ísfirðinga sem til er ætlast og það
hlýtur að takast. En málið er minnisstætt fyrir margra hluta
sakir, í vor var afgreidd ný samgönguáætlun til næstu fjögurra
ára og þá var skorið niður og engin merki þess að tekin verði
næstu árin inn nýjar framkvæmdir. Sömu daga svaraði sam-
gönguráðherra fyrirspurn minni á Alþingi um jarðgöng á Óshlíð,
þannig að það kæmi til greina í framtíðinni að gera þau og
vísaði ákvörðun um það til næstu 12 ára samgönguáætlunar.
Þau svör voru mikil vonbrigði, en 4 mánuðum síðar fæ ég
varaformann Framsóknarflokksins til þess að taka málið upp í
ríkisstjórninni og þá fara hjólin að snúast hratt. Fáum dögum
seinna er búið að sannfæra ríkisstjórnina um að tafarlaust verði
að ráðast í framkvæmdina. Þarna varð mikill viðsnúningur á
stuttum tíma, sem er mjög gleðilegt.

Þingkosningarnar í Bretlandi í byrjun maí voru minnisstæðar,
ég fór ásamt komu minni og fylgdist um nokkurra daga skeið
með kosningabaráttunni og tók þátt í henni fyrir Frjáls-
lynda demókrataflokkinn, systurflokk Framsóknarflokksins.
Það var skemmtileg reynsla og ekki spillti fyrir að breski
Framsóknarflokkurinn vann verulegan kosningasigur, bætti
við sig mestu fylgi allra flokka og er með 22% atkvæða. Íraksstríðið
ber auðvitað hátt, eftir því sem liðið hefur á árið hefur komið
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betur í ljós hversu óskynsamleg og ógæfusöm ákvörðun það
var að ráðast inn í landið og það sem verra er hversu langt
einstakir ráðamenn voru tilbúnir að ganga í því að blekkja
almenning með röngum og villandi upplýsingum. Bæði Bush
og Blair hafa átt í miklum vandræðum vegna stríðsins og
framgöngu þeirra og þau vandræði fara frekar vaxandi en
hitt.Upp komast svik um síðir. Jarðskjálftarnir í Pakistan eru
ofarlega í huga og að mörgu leyti slæleg frammistaða ríku
þjóða heimsins í hjálparstarfinu.

Ég vænti þess að dragi úr dálæti við gróðafíknina og oflofi
við helstu gangsterana í fjármálaheiminum og að heilbrigðari
viðhorf til efnislegra gæða fari að verða meira áberandi. Þá
bind ég vonir við að í kjölfar athyglisverðrar skýrslu um þróun
íbúðaverðs á Íslandi síðustu 15 árum opni menn augun fyrir því
að byggðaþróun á þessu tímabili á Vestfjörðum og reyndar
ýmsum sjávarbyggðum um landið, er ekki náttúrulögmál heldur
afleiðing margra afleitra ákvarðana sem stjórnvöld bera sína
ábyrgð á. Skýrslan staðfestir að Vestfirðingar hafa haft meira
og minna rétt fyrir sér í gagnrýni sinni á stefnuna í sjávarút-
vegsmálunum. Vonandi verður árið 2006 árið sem landið fór
að rísa fyrir Vestfirðinga og aðra sem eru í svipuðum sporum.
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Fæðing Ingibjargar Heklu dótturdóttur minnar 11. ágúst og
flutningur tveggja dóttursona til a.m.k. tveggja ára dvalar í
Bandaríkjunum með foreldum sínum þar sem faðir þeirra
stundar framhaldsnám var markverðast úr mínu lífi á árinu.

Þá vakti brotthvarf Davíðs
Oddssonar úr ríkisstjórn Ís-
lands og miklir erfiðleikar í
atvinnulífi landsmanna vegna
óhagstæðrar gengisþróunar
mesta athygli af innlendum
fréttum á árinu sem er að líða.

Hörmungarnar í Asíu í kjöl-
far flóðanna í árslok 2004 og
vandræða- og seinagangur í
hjálparstarfi í suðurríkjum
Bandaríkjanna eftir flóðbylgj-
una í New Orleans var minnis-
stæðast af erlendum vettvangi.

Nýtt ár verður vonandi gjöf-
ult til lands og sjávar. Ég vona að stjórnvöldum takist að halda
verðbólgu í skefjum, íslenska krónan veikist til þess að bjarga
atvinnulífi landsmanna og störfum og íbúum fjölgi á Vest-
fjörðum.

Það eru nokkur atriði sem standa upp úr þegar farið er yfir
þau atriði sem eru minnisstæðust úr mínu einkalífi á árinu.
Fyrst ber að nefna kaup okkar Laufeyjar á einbýlishúsi í
Súðavík og flutning í það. Einnig var eftirminnilegt þegar Alda
Marín dóttir okkar byrjaði í grunnskóla, en hún hafði beðið
eftir því með mikilli eftirvænt-
ingu í marga mánuði. Einnig
er það minnistætt þegar systur
mínar tvær þær Ragna Heiðrún
og Inga Vala fluttu báðar frá
Reykjavík til Súðavíkur með
sínar fjölskyldur í sumar, hef
skýrt það út á þann hátt að
þegar ákveðið var að stefna að
mikilli fjölgun í Súðavíkur-
hreppi, þá var nærtækast að
höfða til sinna nánustu í fyrstu.

Það var ánægjulegt að Unn-
ur Birna skildi vinna titilinn
ungfrú heimur, ég tel að hún
eigi eftir að standa sig vel í að
auka hróður íslenskrar þjóðar á erlendri grundu enn frekar.
Áframhaldandi fréttir af íslenskum fyrirtækjum sem eru að
standa sig vel í útlöndum eru alltaf ánægjulegar, það sýnir
okkur á skýran hátt að þó við séum ekki stór þjóð, hvers við
erum megnug ef markmiðin eru skýr. Einnig hefur verið
eftirtektarvert að fylgjast með fréttum af því hvernig íslenska
krónan hefur verið að torvelda og erfiða íslensku atvinnulífi á
árinu með styrkleika sínum, sérstaklega þeim fyrirtækjum sem
eru í útflutningi. Niðurstöður kosninga um tillögur um samein-
ingar sveitarfélaga í október kom nokkuð á óvart, að tillögurnar
yrðu fellar með svo afgerandi hætti sem raunin varð.

Minnisstæðast af erlendum vettvangi eru fréttir af nátt-
úruhamförum sem urðu víða á árinu. Í jarðskjálftanum í Pakistan
er talið að hátt í 100 þúsund manns hafi látist og hátt í 3
milljónir misst heimili sín. Þegar fellibylurinn Katrín fór yfir
suðurströnd Bandaríkjanna í lok ágúst og olli miklu mannfalli
og lagði nánast borgina New Orleans í rúst og meira en milljón
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manna urðu heimilislaus. Átökin í Írak eru eins og sagan
endalausa, þrátt fyrir að það séu nær þrjú ár frá því að ráðist var
inn í landið eru saklausir borgarar að deyja þar nær daglega
vegna átaka. Ástandið í landinu skelfilegt og talið er að hátt í
30.000 íbúar Íraks hafi látið lífið frá því að Bandaríkjamenn
hófu innrásina.

Ég vænti þess að árið 2006 verði sérstaklega viðburðaríkt
fyrir Súðavíkurhrepp. Við eigum von á um 350 manns sem eru
búnir að bóka sig í sjóstangaveiði til Súðavíkur næsta sumar og
því óhætt að segja að það sé vaxtabroddur í ferðaþjónustunni

og verður gaman að fylgjast með hvernig það mun ganga. Við
erum að taka nýtt atvinnuhúsnæði í notkun á Langeyri og
væntingar eru um að þar megi ný sem eldri fyrirtæki staðsetja
sig og auka atvinnumöguleika íbúa. Ég geri ráð fyrir að sú
fjölgun íbúa sem hefur átt sér stað í sveitarfélaginu á árinu
2005 muni halda áfram, bæði með náttúrulegum hætti og
aðflutningi. Ég ber einnig væntingar til þess að Vestfirðir í
heild sinni megi eflast og dafna og að við sem höfum valið að
búa hér getum í sameiningu, skapað okkur enn öflugra og
sterkara samfélag sem við getum verið enn stoltari af.

Drög að samningi um hreinsun
bíla af Garðstöðum liggja fyrir
Drög að samningi um

hreinsunarátak Súðavíkur-
hrepps á jörðinni Garðstöð-
um í Súðavíkurhreppi liggja
nú fyrir, að því er fram kemur
í nýjustu fundargerð heil-
brigðisnefndar Vestfjarða-
svæðis. Gert er ráð fyrir því
í drögunum að 400 bílar og
tæki verði flutt af jörðinni
og til endurvinnslu og því
verki verði lokið fyrir 15.
maí í vor. Þá er gert ráð fyrir
því að járnið úr tækjunum
og bílunum verði allt komið

í endurvinnslu fyrir 15. júní.
Eins og kunnugt er hefur

Þorbjörn Steingrímsson safn-
að bifreiðum síðastliðin ár og
komið þeim fyrir við bæinn
Garðstaði í Ögurvík við Ísa-
fjarðardjúp. Söfnunin fór hægt
af stað en nú er svo komið að
safnið telur hundruð ökutækja
af öllum stærðum og gerðum.
Þarna er um að ræða fólksbif-
reiðar í hundraðatali en einnig
vörubifreiðar, vinnuvélar og
hópferðabifreiðar svo eitthvað
sé nefnt. Sem vonlegt er hefur

safn þetta vakið athygli þeirra
sem leið eiga um Ísafjarðar-
djúp. Gildir þá einu hvort um
er að ræða umferð í lofti, láði
eða legi, svo stórt er safnið.

Snemma á þessu ári tók
bygginganefnd Súðavíkur-
hrepps fyrir erindi frá Þorbirni
Steingrímssyni, landeiganda á
Garðstöðum, þar sem sótt var
um leyfi til reksturs bílaparta-
sölu á jörðinni. Nefndin vísaði
málinu til sveitarstjórnar og
sagðist ekki geta tekið afstöðu
til erindisins þar sem starf-

semin samræmist ekki aðal-
skipulagi. Í sveitarstjórn var
tekið á málinu með því að
leggja fram breytingatillög-
ur á aðalskipulagi þess efnis
að skilgreina lítinn hluta
jarðarinnar sem athafna- og
iðnaðarsvæði með þeim
skilyrðum sem gilda um
slíka starfsemi. Í framhaldi
af álitsgerðum Andra Árna-
sonar lögmanns hreppsins
um þessa breytingu á aðal-
skipulagi var svo ákveðið
að falla frá samþykktinni.

Félag áhugafólks um norður-
ljósaskoðun stofnað á Ísafirði

Félag áhugafólks um norð-
urljósaskoðun í Ísafjarðarbæ
var stofnað á fundi í Stjórn-
sýsluhúsinu á Ísafirði 21.
desember. Að félaginu
standa aðilar í ferðaþjónustu
og aðrir hagsmunaaðilar og
áhugafólk um ferðamenn-

sku. Markmið félagsins er að
vinna að vöruþróun og kynn-
ingu Ísafjarðarbæjar með tilliti
til vetrarferða, bæta sam-
keppnishæfni ferðaþjónust-
unnar í bænum, þróa gæða-
staðla og stuðla að fræðslu um
vetrarferðamennsku og norð-

urljósaskoðun.
„Þetta er 16 mánaða verk-

efni til að byrja með. Fyrsta
áfanga þess lýkur í maí 2007,
en þá verður staðan metin. Fé-
lagið er öllum opið og við skor-
um á þá sem hafa áhuga á
þessari mikilvægu þróun í

ferðamennsku að taka þátt í
verkefninu með okkur“, seg-
ir Rúnar Óli Karlsson, einn
stofnmeðlima. Í stjórn fé-
lagsins voru kjörnir þeir Karl
Ásgeirsson sem gegnir for-
mennsku, Guðmundur Ey-
þórsson og Elías Oddsson.

Jeppaumferð þriðjungur dag-
legrar umferðar á Ísafirði

Slysavarnafélagið Lands-
björg hefur skilað af sér
könnun á því hvert raunveru-
legt hlutfall jeppabifreiða sé
í daglegri umferð á þjóðveg-
um landsins, þar sem hlut-
fallið var meðal annars kann-
að í þremur bæjum á Vest-
fjörðum, þ.e. Ísafirði, Flat-
eyri og Bíldudal. Könnun var
gerð tvisvar á hverjum stað,
á alls 22 stöðum á landinu, í
eina klukkustund í senn.

Að meðaltali reyndust

jeppar á landinu öllu vera 32%
af daglegri umferð, en á Ísa-
firði reyndust þeir 33% dag-
legrar umferðar, eða 347 af
1.023. Þeir reyndust 30% í
fyrri könnuninni en 37% í
þeirri seinni. Á Flateyri reynd-
ust jeppar 26% í fyrra úrtaki,
eða 14 af 54, en 52% í seinna
úrtaki eða 14 af 27. Að meðal-
tali voru þeir því 39% af dag-
legri umferð, eða 28 af 81. Á
Bíldudal voru jeppar 61% í
fyrra úrtaki, eða 11 af 18, en

62% í seinna úrtaki.
Fyrri könnunin var gerð 13.

maí síðastliðinn, sem er föstu-
dagurinn fyrir hvítasunnu-
helgi, og seinni könnunin var
gerð föstudaginn 5. ágúst. Í
inngangi að könnuninni kemur
meðal annars fram að einn
hvatanna til að fara út í þessa
könnun hafi verið rannsóknar-
verkefni Einars Einarssonar og
Elísabetar Árnadóttur þar sem
kannað var hvort samband
væri á milli drifbúnaðar öku-

tækja og slysatíðni.
Niðurstöður verkefnisins

gáfu til kynna að jeppar lendi
oftar í þess lags óhöppum
þar sem eitt ökutæki á í hlut,
það er útafakstri og veltum.
Upp úr þessu kom sú hug-
mynd að kanna hversu hátt
hlutfall jeppa væri í dag-
legri umferð og hvort það
hlutfall væri í samræmi við
jeppaeign landsmanna, en
gróflega áætlað eru um 20%
ökutækja á landinu jeppar.

Þriðjungur daglegrar umferðar á Ísafirði er jeppaumferð.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er fimmtudagurinn
29. des.,  363. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1908 gerði ofsaveður á Suðurlandi.
Kirkjur á Stóra-Núpi og Hrepphólum fuku og brotnuðu.

Þetta var mesta austanveður um langt árabil.

Þennan dag árið 1962 lést Eggert Stefánsson söng-
vari, 72 ára. Hann bjó lengst af erlendis og hélt tón-

leika víða um heiminn.

Þennan dag árið 1985 var brjóstmynd af Gunnari
Thoroddsen afhjúpuð við Fríkirkjuveg í Reykjavík

þegar 75 ár voru liðin frá fæðingu hans.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Á þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árum

Sjúkir erlendir sjó-
menn til Ísafjarðar

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Austan 15-20 m/s með suðurströndinni en annars mun

hægari. Skýjað en úrkomulítið norðvestanlands.
Horfur á gamlársdag:Horfur á gamlársdag:Horfur á gamlársdag:Horfur á gamlársdag:Horfur á gamlársdag:

Suðaustanátt og dálítil slydda allra vestast og eins við
austurströndina, en annars þurrt og sumstaðar bjart

veður inn til landsins. Vægt frost inn til landsins.
Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:Horfur á nýársdag:

Fremur hæg suðaustanátt og slydda við strendur
landsins en þurrt að mestu norðanlands. Fremur kalt.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Nokkuð stíf auðaustanátt og vætusamt sunnanlands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hversu miklu eyðir þú í kaup á flugeldum?
Alls svöruðu 499. – 0-10 þús. sögðu 298 eða 60% – 11-20 þús.

sögðu 66 eða 13% – 21-50 þús. sögðu 49 eða 10% – 51-100
þús. sögðu 35 eða 7% – Meira en 100 þús. sögðu 51 eða 10%

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

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

Bjartsýnn á næsta ár

[…] Nokkrir togarar komu hingað um hátíðirnar, þýskur
togari kom í fyrrinótt með mann, sem veikst hafði skyndi-
lega og var hann fluttur í sjúkrahúsið hér, og lést þar
skömmu eftir komuna. Var þetta spánskur piltur innan
við tvítugt.

Í fyrrinótt kom einnig breski togarinn Starella frá Hull og
höfðu sex skipverjar lagt niður vinnu um borð og töldu sig
þurfa að komast undir læknishendur. Var einn þeirra
fluttur í sjúkrahús, þrír féllust á að fara um borð aftur, en
tveir munu hafa verið sendir til Reykjavíkur í dag, og
munu þeir síðan verða sendir heim. Þýska eftirlitsskipið
Meerkatze kom hingað í fyrrinótt en fór aftur í morgun.
Tveir breskir togarar komu hingað í morgun með slasaða
menn. Hafði annar maðurinn lent í vírlykkju, og slasaðist
mjög illa á handlegg, og var hann fluttur til Reykjavíkur í
dag með flugvél F.Í. Hinn maðurinn var talsvert marinn á
brjósti og liggur hann á sjúkrahúsinu hér.

„Ég myndi segja að það
væri allt þokkalega gott að
frétta. Ég tel að við séum að
sigla inn í viðburðaríkt ár. Mér
hefur fundist mjög ánægjulegt
að fylgjast með jákvæðri þró-
un á fasteignaverði á svæð-
inu. Verið er að fara byggja á
lóðum í nýja í hverfinu á
Skeiði. Einnig er verið að
vinna í skipulagsmálum fyrir
Suðurtangann eins og hann

leggur sig. Ég sé fyrir mér að
næsta ár verði að mörgu leiti
uppbyggilegt og er bjartsýnn
á stöðu mála.

Unnist hefur vel á ýmsum
málefnum þó ég hefði viljað
sjá það endurspeglast í fjölg-
un íbúa. En ekki má líta fram-
hjá því að mikil fólksfækkun
var hér fyrir nokkrum árum
og dregið hefur verulega úr
því. Ég er sannfærður um íbú-

um muni fjölga innan tíðar.
Ég hlakka til nýja ársins. Á

hverjum áramótum frá því að
ég kom hingað 1996 hef ég
verið á sama stað, í miðbæ
Ísafjarðar. Alltaf þegar ég horfi
upp í fjallið á meðan flugeld-
arnir springa og bíð eftir að
kveikt verði á ártalinu þá fer
sama hugsunin í gegnum
huga mér og hún er samfé-
lagsleg.“

Skyrtur og bindi eru vinsæl hjá karlmönnunum
hvort sem það er við jakkaföt eða gallabuxur.

Pilsatískan er áberandi.

Allt leyfilegt í tískunni

Stígvél eru mjög
vinsæl sérstak-

lega í kúrekastíl.

Ísfirðingar virðast ekki ætla
að fara í jólaköttinn ef marka
má mikla sölu hjá tískufata-
verslunum J.O.V. föt og Jóni
og Gunnu á Ísafirði. Þangað
hafa streymt inn fólk í jólafata-
og gjafakaupum. Jóla- og ára-
mótatíska getur verið fjöl-
breytt en hvað er það sem höfð-
ar mest til fjöldans í dag.

„Tískan er mjög breið núna
og allt er leyfilegt. Hver og
einn skapar sér sinn eigin stíl.
Þó eru jarðarlitirnir mjög vin-
sælir, eins og brúnn og
grænn“, segir Gróa Böðv-

arsdóttir hjá
J.O.V. föt.

„Pils eru mjög inni núna
bæði skósíð og hnésíð. Mjög
mikið er um að konur kaupi
sér t.d. dökkbrún pils og toppa
við. Topparnir eru þá gjarnan
í sterkari, afgerandi litum með
pallíettum. Þá er gyllti liturinn
mjög vinsæll og mun meira er
sá silfurlitaði. Maður sér mikið
af gullituðum skóm og veskj-
um. Konur nota mikið af auka-
hlutum núna og mikið um
breið og áberandi belti og stór
hálsmen.

– Er fólk mikið að versla sér
jólaföt eða heldurðu að ein-
hverjir séu á leið í jólaköttinn?

„Fólk er að versla grimmt
og ég tel að enginn muni
fara í jólaköttinn.

KúrekastígvélKúrekastígvélKúrekastígvélKúrekastígvélKúrekastígvél
og bindi vinsælog bindi vinsælog bindi vinsælog bindi vinsælog bindi vinsæl

Pilsatískan er áberandi“,
segir Anna Guðrún Sigurðar-
dóttir hjá Jóni og Gunnu.

„Konur eru að kaupa sér
allskyns pils. Þá mikið um
sígaunapils. Toppar eru líka

vinsælir og eru konur að kaupa
sér skrautlega toppa við pilsin
eða gallabuxurnar.

Karlmennirnir eru flottir í
jakkafötum núna. Þá eru bindi
mjög vinsæl og þau eru í sterk-
um litum. Strákarnir eru jafnt
í jakkafötum og í flottri skyrtu
og jakka við gallabuxurnar.

Kúrekastígvél eru allsráð-

andi. Við erum eingöngu með
stígvél og þau rjúka út.

Við höfum verið að selja
mjög vel og erum mjög ánægð
með viðskiptavini okkar. Við
höfum ekki þurft að senda
neinn tómhentan heim og ég
held að kúnnarnir okkar hafi
farið mjög sáttir héðan.

– thelma@bb.is

Jarðarlitir sem flikkað er upp á með
gylltum tónum er mjög mikið í tísku núna.
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ÁramótaheitiðÁramótaheitiðÁramótaheitiðÁramótaheitiðÁramótaheitið  · Vilborg Arnarsdóttir, athafnakona í Súðavík Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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ÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíóÍsafjarðarbíó

Strengi ekki áramótaheit en set
mér markmið vegna Raggagarðs

Afturendinn

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Helgi Þór Arason söngvari

Robbie Williams uppáhalds söngvarinn
„Svona væri 10 laga disk-

urinn minn ef ég ætti að búa
hann til í dag.“

1. Emergency 47
– Turin Brakes

Turin Brakes er skipaður
þeim Olly Brkaes og Gale
Paridjanian en vinsældir
þeirra hafa aukist gríðarlega
á síðustu árum. Mjög flott!

2. Mother – John Lennon
Ég er rosalega hrifinn af

Lennon með sínar einföldu
útsetningar og ekki mikið
flóknari söngstíl. Látlaust
og klassískt lag sem virkar
allsstaðar.

3. Me and my monkey –
Robbie Williams

Robbie Williams hefur allt-
af verið minn uppáhaldstón-
listarmaður, hljómsveit og
hljóðfæraleikari og mun væn-
tanlega ekki haggast þaðan.
Lagið Me and my monkey
hefur ekki notið jafn mikilla
vinsælda og mörg önnur lög
hans en lagið fjallar um mann
sem fer með apann sinn til
Vegas. Frábært lag og frábær
texti.

4. 1979
– Smashing pumpkins
Ég er ekki mikið fyrir harða

tónlist en þetta lag með Brotn-
andi Graskerunum er geð-
veiki.

5. Wish you were
here – Pink Floyd

Floyd varð að vera á þessum
lista!!!!

6. With or without you – U2
Ég hafði ekki verið neinn

brjálaður U2-maður fyrr en ég
fór á tónleika með þeim út í
Englandi í sumar. 35.000
manns og allir skælandi í rign-
ingu og myrkri með kveikjar-
ana á lofti. Frábærir tónleikar í
alla staði nema hvað, ég fékk
yfir mig of mikið af bjór og
ýmsum öðrum vökvum sem ég
hef ekki ennþá getað skýrt.

7. Drops of Jupiter – Train
Now there she´s back in the

athmosphere. Ég held að flest-
ir þekki þetta lag. Það er
eitthvað við það sem fær mann
til að snúa sér í hringi. Þetta er

tónlist!

8. Another day
– Dream Theatre

Rokksveit sem ætti að fá
miklu meiri athygli. Án efa
með hæfileikaríkustu tónlist-
armönnum heims sem skipa
þetta band. Lögin snúast mikið
um tækni og skrýtna takta.
Magnað stöff!

9. Hook – Blues Travellers
Ef ég ætti að velja eitt lag af
þessum lista til að hlusta á
„repeat“ í þrjá daga samfleytt
yrði það án efa Hook. Ef þið
hafið ekki heyrt þetta lag, í
guðs bænum gerið það!

10. Destinys Child
– I´m a survivor

Svo að Halldór Smárason
geti hlustað í bílnum og við
önnur hátíðleg tækifæri.

„Ég strengi ekki áramóta-
heit í ár. Ég hef þó stundum
gert það. Í sumum tilfellum
hef ég staðið við heitin en í
öðrum ekki. Oftast eru þetta
heilsufarsátök, að vera
duglegri við að fara út að
ganga og þess háttar.

Í ár strengi ég ekki heit
heldur hef mitt markmið og
það tengist Raggagarði í
Súðavík. Markmiðið er að
framkvæma jafn mikið á
komandi ári og því sem er
að líða.

Annars er mín skoðun

orðin sú að fólk eigi ekki
endilega að bíða eftir ára-
mótum til þess að strengja
heit. Maður getur strengt
heit hvenær sem er á árinu
og hver tími er jafn góður og
annar,“ sagði Vilborg Arn-
arsdóttir, athafnakona.

Jóhann Eyfirðingur skipstjóri og Sigríður Jónsdóttir eiginkona hans
ráku um árabil verslunina Dagsbrún á Ísafirði eftir að Jóhann kom í
land. Verslunarhúsnæðið var ekki ýkja stórt og því var oft frekar þröngt
í búðinni þegar ullarvörurnar bárust á haustin. Garnið var venjulega í
hillum en lopakökurnar stóðu oft í stöflum á gólfinu.

Eitt sinn kom í búðina Petrína Þórðardóttir, eiginkona Sigurbaldurs
Gíslasonar skipstjóra. Jóhann var á kontórnum en Sigga kona hans,
sem kölluð var Sigga sko, var við afgreiðslu. Petrína, sem var afar
lendamikil, var íklædd svartri ullarkápu. Í þrengslunum hafði kápan
nuddast utan í einn lopastaflann. Í þann mund sem Petrína gekk út úr
búðinni kom Jóhann út af kontórnum. Rak hann augun í langan, hvítan
lopaspotta aftan á kápu Petrínu. Hann hljóp á eftir frúnni og kallaði:

Það er stærðar endi á yður, frú!
Petrína var skapmikil kona, sneri sér við, hvessti á hann augun og

sagði: Ég þarf ekki þig til að segja mér það.

Margt verður um að vera á
norðanverðum Vestfjörðum
um hátíðirnar og ættu allir að
geta fundið eitthvað við sitt
hæfi til að fagna nýju ári. Ára-
mótabrennur verða haldnar í
öllum þéttbýliskjörnum á
gamlárskvöld. Í Bolungarvík
verður brenna við gamla flug-
völlinn við Þuríðarbraut. Þá
verður kveikt í brennum á
Langeyri í Súðavík, á Þing-
eyrarodda, á Hlaðnesi innan
við Suðureyri, á Bakkahóli í

Hnífsdal, við varnargarð á
Flateyri og á Hauganesi á Ísa-
firði. Þá verður auk þess hald-
in nýársdagsbrenna í Heima-
bæ á sunnudagskvöld.

Fyrir kirkjusækna verður
aftansöngur í Hólskirkju, Ísa-
fjarðarkirkju og Staðarkirkju
á gamlársdag og hefjast þeir
kl. 18.

Gamla áriðGamla áriðGamla áriðGamla áriðGamla árið
kvatt með dansikvatt með dansikvatt með dansikvatt með dansikvatt með dansi

Fyrir þá sem vilja fara út á

lífið er um ýmislegt að velja. Í
Bolungarvík verður áramóta-
dansleikur með Bigbandi
Benna Sig sem er hljómsveit
skipuð Vestfirðingum með
bolvíska söngvarann og sund-
kappann Benedikt Sigurðsson
í fararbroddi. Aldurstakmark
er 18 ár. Þá verður einnig
diskótek á skemmtistaðnum
Vaxon í gamla JE húsinu sem
áður hýsti Jón Bakan. Þar er 16
ára aldurstakmark. Boðið verð-
ur upp á sætaferðir frá Hamra-

borg á Ísafirði kl. 01.
Þá verður dansleikur í ný-

uppgerðu félagsheimili Flat-
eyrar. Um er að ræða í bland
áramóta- og vígsludansleik
þar sem þetta er fyrsti við-
burðurinn sem haldinn verður
í félagsheimilinu en þar hefur
staðið yfir uppbygging að und-
anförnu. Hljómsveit hússins
leikur fyrir dansi en hana skipa
en hana skipa flateyrskir tón-
listarmenn.

Skemmtistaðurinn Krúsin á

Ísafirði verður einnig opin og
þar verður gleðin allsráðandi
eins og á hinum stöðunum

Fyrir yngri kynslóðina er jóla-
trésskemmtun Hvatar í barna-
skólanum í Hnífsdal í dag.

Það má því með sanni segja
að fólk geti kvatt gamla árið
með dansi. Hvort sem fólk
vill vera heima í faðmi fjöl-
skyldunnar eða gera sér daga-
mun og skella sér í dansskóna
ættu allir að geta tekið á móti
nýju ári á skemmtilegan máta.

Margt um að vera á áramótunum

Nokkrir kylfingar hafa ekki
látið vetrartíðina aftra sér frá
því að stunda áhugamálið og
hafa leikið golf á Meðaldals-
velli á Þingeyri yfir jólin. „Það
eru hörðustu golfararnir sem
leggja það á sig. Flestir þeirra
koma frá Ísafirði til að slá en
völlurinn er auður núna“, segir
Birgir Thomsen Karlsson, for-
maður Golfklúbbsins Glámu.
Ekki er þetta í fyrsta sinn sem
golf er iðkað um hávetur á Þing-
eyri en völlurinn í Meðaldal
opnast mun fyrr en á Ísafirði í
eðlilegu árferði.

„Ég spilaði einnig í fyrra á
Þorláksmessu og aðfangadag
en það er oft mjög snjólétt
hérna á veturna“, segir Birgir.
Þess má geta að Golfklúbbur
Ísafjarðar og Golfklúbburinn
Gláma á Þingeyri gerðu með
sér samkomulag um gagn-
kvæm afnot af golfvöllum
klúbbanna fyrir nokkrum árum.

– thelma@bb.is

Hörðustu kylf-
ingarnir spil-
uðu um jólin

Helgi Þór Arason.

52.PM5 6.4.2017, 10:2019



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

www.bb.is – daglegar fréttir á netinuwww.bb.is – daglegar fréttir á netinu

Sjúkraflugvél verður staðsett á Ísafirði
Sjúkravél verður áfram stað-

sett á Ísafirði en fyrirhugað
var að hún myndi hafa aðstöðu
á Akureyri frá og með ára-
mótum. Fulltrúi heilbrigðis-
og tryggingamálaráðuneytis
hafði samband við Halldór
Halldórsson bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar á Þorláksmessu
með staðfestingu þess efnis.
Ákvörðunin var tekin í kjöl-
farið á fundi Halldórs Hall-
dórssonar og Guðna Geirs Jó-
hannessonar, formanns bæjar-
ráðs með heilbrigðisráðherra

í byrjun síðustu viku.
Eins og kunnugt er hafa

menn verið uggandi yfir brott-
hvarfi sjúkraflugvélarinnar,
ekki síst þar sem Þingeyrar-
flugvöllur verður lokaður fram
á næsta sumar. Bæjarstjórnar-
menn gerðu ráðherra grein fyr-
ir því að ekki verði fallist á
fyrirhugaðar breytingar nema
að eftirfarandi skilyrði verði
uppfyllt: „1) Aðflugsskilyrði
á Ísafirði eða Þingeyri verði
eins fullkomin og tæknilega
er mögulegt og við það miðuð

að hægt verði að fljúga nætur-
flug. 2) Fullkomin sjúkraflug-
vél sem uppfyllir kröfur heil-
brigðisstarfsfólks. 3) Starf-
semi sjúkrahússins á Ísafirði
verði enn frekar efld, sérstak-
lega bráðaþjónusta“, eins og
segir í bréfi sem sent var ráð-
herra.

Staðsetning sjúkraflugvél-
arinnar verður endurskoðuð
næsta sumar þegar fram-
kvæmdum við Þingeyrarflug-
völl verður lokið.

– thelma@bb.is Ísafjarðarflugvöllur. Sjúkraflugvél verður staðsett á vellinum eftir áramót.

Þakið á gamla stúkuhúsinu í Bolungarvík fauk af í
heilu lagi í óveðrinu. Ljósmyndir: Reynir Skarsgård.

Þök fuku af hús-
um í Bolungarvík

Þak tók af fjárhúsi í aftaka-
veðri í Minni-Hlíð við Bol-
ungarvík á jóladagsmorgun.
Þakið fór af í heilu lagi, með
gafli, en þakið var nýtt, smíð-
að fyrir fjórum árum eftir að
gamla þakið eyðilagðist í
svipuðu veðri. Sigurgeir Jó-
hannsson, eigandi jarðarinn-
ar, segir húsin á Minni-Hlíð
gjörónýt. Ekki er búið á stað-
num og engin slys urðu á
fólki.

Í fjárhúsinu voru þó um
160 fjár. Féð skaddaðist ekki
og var það flutt á annað bú,
þar sem það verður til vors.
Sigurgeir segist ekki ætla að
endurbyggja fjárhúsin aftur,

heldur hætta búskap. Þakið
fór líka af Gamla stúkuhús-
inu í Bolungarvík rétt fyrir
klukkan átta um morguninn
og brakið braut rúður í þrem-
ur húsum. Björgunarsveitir
voru kallaðar út til að fergja
lausa hluti.

Í Hnífsdal fauk hurð af
húsi skömmu og inn um
glugga á fjölbýlishúsi.
Björgunarsveitir voru kall-
aðar út til að byrgja fyrir
gluggann og fergja allt laus-
legt. Á Ísafirði skemmdist
fellihýsi í rokinu og fiskikör
fuku til. Björgunarsveitir
komu böndum á körin. Eng-
in slys urðu á fólki.

Skemmdir urðu á nokkrum húsum vegna foks.

Íbúum á Ísafirði fækkaði úr
3.000 í 2.777 frá árinu 1997 til
2005, eða um 223, samkvæmt
nýjustu tölum Hagstofunnar.
Í Bolungarvík fækkaði íbúum
úr 1.094 í 918. Íbúum á Patr-
eksfirði fækkaði úr 776 í 618
og íbúum á Tálknafirði fækk-
aði úr 302 í 277. Þá fækkaði
íbúum á Bíldudal úr 279 í 218.
Íbúum á Þingeyri fækkaði úr
340 í 320, á Flateyri fjölgaði
íbúum úr 289 í 306 og á Suð-

ureyri fjölgaði þeim úr 279 í
307.

Íbúum í Hnífsdal fækkaði
úr 306 í 248, íbúum Súðavíkur
fækkaði úr 226 í 203 og íbúum
á Hólmavík fækkaði úr 448 í
380. Íbúum í Reykhólahreppi
fækkaði úr 136 í 119 og íbúum
í strjálbýli á Vestfjörðum
fækkaði úr 1.019 í 730. Ef
litið er til þróunarinnar síðast-
liðið ár einvörðungu kemur í
ljós að íbúum á Ísafirði fækk-

aði um einar 6 manneskjur og
fór íbúafjöldinn úr 2.783 í
2.777. Í Bolungarvík fækkaði
íbúum úr 934 í 918, á Patreks-
firði fækkaði þeim úr 661 í
618 og á Tálknafirði fækkaði
þeim úr 307 í 277.

Þá fækkaði íbúum á Bíldu-
dal úr 228 í 218. Íbúum á Þing-
eyri fækkaði úr 336 í 320, á
Flateyri fjölgaði íbúum úr 282
í 306 og á Suðureyri fækkaði
íbúum úr 317 í 307. Íbúum í

Hnífsdal fækkaði úr 257 í 248
og í Súðavík fjölgaði íbúum
úr 193 í 203. Þá fækkaði íbúum
á Hólmavík um fimm, úr 385
í 380. Íbúum í Reykhólahreppi
fjölgaði um fimm, úr 114 í
119 og íbúum í strjálbýli á
Vestfjörðum fækkaði úr 788 í
730.

Allar tölur hér að ofan eru
fengnar frá Hagstofu Íslands
og miðast við 1. desember ár
hvert.             – eirikur@bb.is

Íbúum á Ísafirði fækkar
en íbúum á Flateyri fjölgar

Herdís Albertsdóttir að Sundstræti 33 á Ísafirði, sem er 97 ára, hefur haldið skötuveislu í hádeginu á Þorláksmessu
um áratuga skeið og var engin breyting þar á í ár. „Hún heldur alltaf skötuveislu á þessum degi og stundum koma margir
og stundum fáir“, segir Kristjana Sigurðardóttir barnabarn Herdísar. Í ár komu 10 fjölskyldumeðlimir og þáðu þennan
sterklyktandi hátíðarmat. „Þegar búið er að borða skötu er potturinn þveginn og strax soðið hangikjöt. Það er gert til
að losna við skötulyktina. Svo um kvöldið er borðað heitt hangikjöt, það hefur alla tíð verið siður í þessu húsi“, segir
Kristjana. Ljósmyndari blaðsins kom við í skötuveislunni og tók meðfylgjandi mynd af Herdísi við skötupottinn.

Skötuveisla hjá Dísu Alberts
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