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– Sjónarmið –  Hafdís Gunnarsdóttir

Það er komið nýtt ár. Ný byrj-
un, sem þýða ný áramótaheit. 
Mögulega mun þriðjungur af 
áramótaheitunum nást. Ég veit 
að þetta er óþarfa svartsýni svona 
í byrjun árs þegar aðeins nokkrar 
blaðsíður af 366 blaðsíðna árs-
bókinni hafa verið skrifaðar og 
margir hafa til dæmis ekki enn 
bragðað sykur á þessu ári. Eftir 
átveislur, gosþamb og svaðalega 
áfengisdrykkju yfir hátíðirnar 
á nú aldeilis að taka sig í gegn. 
Það fer allavega ekki fram hjá 
neinum sem fer á facebook því 
myndirnar af þessu duglega 
fólki eru bókstaflega allstaðar. 
Það eru allir á fullu í ræktinni, 
nú á loksins að koma sér í form. 
Ná af sér jólaspikinu og verða 
mjór. Svo eru margir hættir að 
borða sykur eða eru komnir 
á eitthvað rosalegt mataræði 

sem á eftir að láta kílóin fjúka. 
Nýjum hollustuuppskriftum er 
deilt með vinum á facebook og 
reynt að sannfæra þá um að þetta 
sé alveg hrikalega gott. Hver getur 
sagt nei við glúten-, laktósa- og 
sykurlausri möndlumjölspizzu? 
Hljómar alveg dásamlega vel, 
eða þannig. Einhverjir eru hættir 
að drekka. Mögulega voru þeir 
ölvaðir eða þunnir eftir áramótin 
þegar þeir tóku ákvörðunina um 
að segja skilið við bakkus. Sumir 
ætla að segja skilið við tóbakið, 
vonandi sem flestir. Þeir hafa ef-
laust verið að rembast við að klára 
sígarettukartonið á gamlárskvöld 
og reykt sig meðvitundarlausa 
í leiðinni. Allir ætla verða betri 
útgáfan af sjálfum sér. Og þar er ég 
engin undantekning. Allt er þetta 
gott og blessað. Það er gott að setja 
sér markmið og tilfinningin þegar 

markmiðiðin nást er engri lík.  
En spurningin er, af hverju 

erum við að þessu? Ef við skoðum 
sértaklega þá sem eru að hamast 
í ræktinni og/eða taka mataræðið 
í gegn, hver er hvatinn? Einhver 
hluti fólks stefnir að því að auka 
lífsgæði sín og öðlast betri heilsu, 
á meðan annar hluti einblínir á að 
missa ákveðinn kílófjölda. Verða 
mjórri. Það er ekkert skrítið að 
sérstaklega konur vilji verða mjó-
ar því hvert sem við lítum birtast 
myndir af kvenlíkömum. Lang 
oftast eru þetta fáklæddir, mjóir, 
hvítir, stórbrjósta, leggjalangir og 
ófatlaðir kvenmanns líkamar. Það 
kostulega er að engin af þessum 
líkömum eru raunverulegir, því í 
lang flestum tilfellum er búið að 
breyta myndunum í myndvinnslu-
forritum. Þetta eru margar konur 
að miða sig við, sérstaklega ung-

lingsstúlkur. Þessi útlitsdýrkun 
er ekkert annað en áróður sem 
ýtir meðal annars undir anorexíu 
og lotugræðgi. Fyrir vikið eyða 
sumar konur nánast allri ævinni 
sinni í að vera í megrun og verða 
aldrei ánægðar með sig. Sem betur 
fer er umræðan um útlitsdýrkun 
og afleiðingar hennar nokkuð 
hávær og hafa ráðamenn gripið 
til aðgerða. Franska þingið setti 
á nýliðnu ári lög sem banna of 
grannar fyrirsætur í auglýsingum 
og á tískusýningum. Þær fyrirsæt-
ur sem ætla að starfa í Frakklandi 
þurfa að láta lækni meta heilsu 
þeirra áður en þær fá leyfi til 
að vinna í fyrirsætubransanum. 
Læknirinn mun athuga hæð, 
þyngd og líkamsbyggingu við mat 
á heilsu þeirra og mega þær ekki 
vera með BMI stuðul lægri en 18. 
Þeir sem ráða fyrirsætur sem ekki 

hafa fengið vottun frá lækni gætu 
þurft að greiða 50.000.- evrur og 
gætu fengið fangelsisdóm. Þetta 
er allavega skref í rétta átt.

En hver sem ástæðan er fyrir 
því að fólk mætir í ræktina á ný 
eða tekur matarræðið í gegn vona 
ég að fólk nái markmiðum sínum 
og að ferlið veiti því ánægju. 
Þetta verður að vera svolítið 
skemmtilegt og veita manni 
ánægju, því það er það sem þetta 
líf snýst um. Hafa gaman. Það 
má búa sig undir að falla stöku 
sinnum á leiðinni en þá er bara 
að standa aftur upp og halda 
áfram. Það koma önnur jól eftir 
þessi þar sem við munum aftur 
borða á okkur gat og drekka eins 
og svín. En það er allt í lagi. Við 
tökum okkur á þegar nýja árið 
gengur í garð.

Hafdís Gunnars.

Áramótaheit

Í upphafi janúarmánaðar sneri 
aftur lestrarátak Ævars vísinda-
manns. Í átaki Ævars sem haldið 
var á síðasta skólaári voru 60 
þúsund bækur lesnar og því 
ærin ástæða til að endurtaka 
leikinn. Átakið stendur til 1. 
mars 2016 og er fyrir alla krakka 
í 1.-7. bekk. Lestrarátakið virkar 
þannig að fyrir hverjar þrjár 
bækur sem nemendur í 1. - 7. 
bekk lesa fylla þau út miða sem 
þau sækja í gegnum heimasíðu 
Ævars vísindamanns. Foreldri 
eða kennari kvitta á hvern miða 
og svo verður miðinn settur í 
lestrarkassa sem er staðsettur á 
skólasafninu í hverjum skóla. 
Því fleiri bækur sem börnin lesa 
því fleiri miða eiga þau í pottin-

Lestrargarpar 
geta orðið að sögu-

hetjum Ævars

um. Í lok átaksins verða dregin 
út nöfn fimm barna og fá þau í 
verðlaun að verða persónur í nýrri 
ævintýrabók eftir Ævar, sem 
ber heitið Bernskubrek Ævars 
vísindamanns 2: Árás vélmenna-
kennaranna og kemur hún út með 
vorinu hjá Forlaginu. Ævar segir 
í fréttatilkynningu lestrarátakið 
gert af bókaormi, til að búa til 
nýja bókaormadýrategund sem 
má alls ekki deyja út.

Það skiptir engu máli hvort 
bókin sem er lesin sé löng eða 
stutt, teiknimyndasaga, mynda-
sögusyrpa eða skáldsaga - bara 
svo lengi sem lesið er. Sömuleiðis 
skiptir tungumálið sem bókin er 
á ekki máli. 

annska@bb.is

ÆVAR VÍSINDAMADUR TEKUR 
ÞÁTT Í #ALLIRLESA.IS

AÐALSTYRKTARAÐILI 
ÆVARS VÍSINDAMANNS

HVAR VERDUR   U   EGAR RISAEDLURNAR KOMA?
Taktu   átt í lestrarátaki Ævars vísindamanns og   ú gætir orðið að persónu í nýrri ævintýrabók sem kemur út næsta vor. 

Viltu vera með? Kíktu inn á www.visindamadur.is

Ævar vísindamaður.
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Fiskipanna Energy
34x23 cm
2006784

ÚTSALA
HEFST FIMMTUDAGINN 7. JANÚAR

EIN STÆRSTA ÚTSALA OKKAR FRÁ UPPHAFI

Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.  

BÚSÁHÖLD 25-50% • SMÁRAFTÆKI 20-40% • JÓLAVÖRUR 50% • FLÍSAR 30%  • LJÓS 25% 
POTTAR OG PÖNNUR 25-50% • RAFMAGNSVERKFÆRI 20-40% • BLÖNDUNARTÆKI 25-35%
HANDVERKFÆRI 20-40% • VERKFÆRATÖSKUR 20-40% • HEIMILISTÆKI VALDAR VÖRUR 15-35% 
PARKET VALDAR VÖRUR 30-40% • ÚTIVISTARFATNAÐUR 25% • VEGGÞILJUR 30-40%
INNIMÁLNING 20-30% • BARNABÍLSTÓLAR 25% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

HÚSASMIÐJUNNAR

 50%11.495kr
17.635kr

AFSLÁTTUR
35%

5.539kr
9.229kr

AFSLÁTTUR
40% AFSLÁTTUR

22%

59.990kr
76.900kr

3.300kr
6.599kr

AFSLÁTTUR
50%

Hleðsluborvél 
Black & Decker
14.4V. 
5246006

Handlaugartæki
7900012

Þvottavél
7 kg, 1200sn. Orkunýting A+++
1805690

Litaðir eldhúshnífar
5 stk í standi
2007431

7.493kr
9.990kr

AFSLÁTTUR
25%
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 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Silfurgötu 1, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Nýtt ár nýtt ár

Spurning vikunnar
Ferðu í messu yfir hátíðirnar?

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

Alls svöruðu 629.  
Já alltaf, sögðu 172 eða 27%  
Stundum, sögðu 175 eða 28%
Nei aldrei, sögðu 282 eða 45%

Nú höfum við kvatt enn eitt árið og nýtt og spennandi ár er 
framundan.  Forsætisráðherra segir okkur að hætta að kvarta og 
forsetinn ætlar að hætta að vera forseti. Veðurguðinn tekur mildi-
lega á okkur svona fyrstu daga ársins og dagarnir fara að lengjast.

Margir höfðu skoðun á því hver ætti að vera Vestfirðingur ársins 
en flestir voru þó á sömu skoðun, Kristín Þorsteinsdóttir sund-
drottning hlaut tæp 70% atkvæða og er hún vel að þessum titli 
komin. Kristín hefur staðið sig með eindæmum vel á árinu og rað-
að inn verðlaunum, hún er sterk og metnaðarfull og stefnir ótrauð 
áfram. Kristín býr ekki við kjöraðstæður hér á Ísafirði til að stunda 
sína íþrótt, hér er aðeins 16 m sundlaug en á mótum keppir hún í 
50 m sundlaugum. Hér hefur hún mikla yfirburði og oft ein að æfa.  
Árangur hennar er því einstakur og sýnir hvílíkt heljarmenni hún 
er. Við óskum henni innilega til hamingju með þennan verðskuld-
aða heiður.

Þröstur Leó Gunnarsson hlaut allmörg atkvæði en hann bjargaði 
tveimur skipfélögum sínum þegar Jón Hákon BA sökk út af Aðal-
vík í júlí, einn maður fórst. Þröstur hefur frá slysinu lagt áherslu 
á að slysið og aðdragandi þessi verði rannsakaður. Björgunarbátar 
opnuðust ekki og allt of langur tími leið þar til menn áttuðu sig á 
að skipið væri í hættu.

Sú nýbreytni var tekin upp í þessu fyrsta blaði nýs árs að hripa 
niður það sem fréttnæmast þótti á miðlum okkar á liðnu ári, skrifa 
nokkurskonar annál ársins. Annállinn er nú svona á léttum nótum 
og mest í punktaformi.

Bæjarins besta og bb.is líta með bjartsýni til framtíðar, af okkar 
góða fólki hér á Vestfjörðum er alltaf eitthvað að frétta og við ætl-
um að koma því öllu til skila, eins samviskusamlega og við getum. 
Sem fyrr eru allar ábendingar um fréttnæma viðburði og fallegar 
myndir vel þegnar því við getum ekki verið allstaðar.

Við óskum lesendum okkar velsældar og ómældrar hamingju á 
nýju ári og þökkum lestur á liðnum árum.

                                                                                                            BS

Uppbyggingarsjóður Vestfjarða

Umsóknarfrestur 
til og með 
22. janúar

U.þ.b. 60 milljónir 
til ráðstöfunar

•	 Veitir	styrki	til	atvinnuþróunar-	og	nýsköpunar-
verkefna,	menningarverkefna	og	stofn-	og	
rekstrarstyrki	til	menningarstofnana	

•	 Kemur	í	stað	Menningarráðs	Vestfjarða	og	Vaxtar-
samnings	Vestfjarða

•	 Allar	upplýsingar	og	sérstakt	umsóknareyðublað	
á	www.vestfirdir.is/Uppbyggingarsjodur	

Umsóknir sendast á uppbygging@vestfirdir.is

Uppbyggingarsjóður	Vestfjarða	er	rekinn	innan	
vébanda	Sóknaráætlunar	Vestfjarða	og	er	í	umsjón	

Fjórðungssambands	Vestfirðinga.

Umsóknarfrestur til og með föstudeginum 22. janúar 2016

Þröstur Leó Gunnarsson var 
valinn maður ársins af hlustend-
um Rásar 2. Þröstur bjargaði 
tveimur skipsfélögum sínum 
þegar fiskibáturinn Jón Hákon 

Þröstur Leó maður 
ársins hjá Rás 2

Þröstur Leó Gunnarsson. Mynd: RUV.is

frá Bíldudal fórst út af Aðalvík í 
sumar. Þröstur hefur frá slysinu 
barist fyrir því að báturinn verði 
tekinn upp og slysið rannsakað 
í þaula.

Þröstur er búsettur á Bíldudal 
ásamt fjölskyldu sinni og óskar 
bb.is honum innilega til hamingju 
með verðskuldaðan titil.
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ÞÉR ER BOÐIÐ Á KYNNINGARFUND
Áttin veitir þér fjármagn til fræðslu
Rétt fræðsla og þjálfun er lykillinn að hag starfsmanna og velgengni fyrirtækja til lengri og 
skemmri tíma. Nú getur þú sótt um styrk til fræðslu starfsmanna fyrirtækisins á einum stað. 
Skilaðu inn einni umsókn og sæktu þannig um styrk úr mörgum fræðslusjóðum atvinnulífsins 
samtímis. Flóknara er það ekki. Áttin er eina síðan sem þú þarft að heimsækja. Þú getur sótt 
um styrk til fræðslu fram í tímann eða allt að 12 mánuði aftur í tímann.

Föstudaginn 15. janúar verður fundur til kynningar á Áttinni á Hótel Ísafirði kl. 12:00-13:30

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, SA
Halldór Grönvold, ASÍ
Sveinn Aðalsteinsson, verkefnastjóri Áttarinnar

Nánari upplýsingar á attin.is
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Aðalskipulag
Tillögur um breytingar á Aðalskipulagi 

Ísafjarðarbæjar 2008-2020
Kaldárvirkjun og Þverárvirkjun

Kynning á vinnslustigi
Tillögur að breytingum á Aðalskipulagi Ísa-

fjarðarbæjar 2008-2020 eru nú til kynningar á 
vinnslustigi. Um er að ræða tvær tillögur:

Kaldárvirkjun Önundarfirði: Tillagan gerir 
ráð fyrir að heimilt verði að byggja allt að 600 
kW rennslisvirkjun við Kaldá í Önundarfirði.

Þverárvirkjun Önundarfirði: Tillagan gerir 
ráð fyrir að heimilt verði að byggja allt að 600 
kW rennslisvirkjun við Þverá í Önundarfirði.

Tillögurnar verða til sýnis á bæjarskrifstofum 
Ísafjarðarbæjar og á heimasíðu Ísafjarðar-
bæjar www.isafjordur.is. Hægt er að koma 
með ábendingar vegna fyrirhugaðra aðal-
skipulagsbreytinga. Ábendingar skulu berast 
til skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar, stjórnsýslu-
húsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði, skriflega eða í 
tölvupósti á netfangið olofva@isafjordur.is eigi 
síðar en 28. janúar 2016.

Að lokinni kynningu á vinnslustigi verða til-
lögurnar lagðar fyrir bæjarstjórn og ákvarðanir 
teknar um auglýsingu þeirra. Á auglýsingatíma 
gefst almenningi kostur á að gera formlegar 
athugasemdir við tillögurnar í samræmi við 
skipulagslög nr. 123/2010. 

Ísafirði 7. janúar 2016
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir, 

skipulags- og byggingarfulltrúi

Nánari upplýsingar og rafræn umsóknareyðublöð eru á www.nmi.is 
Beiðni um upplýsingar og aðstoð má senda á netfangið hildur@nmi.is.

Styrkir geta að hámarki numið 50% af heildarkostnaði verkefnisins.  
Ekki eru veittir styrkir til árfestinga s.s. í tækjum og tækjabúnaði.

Umsóknarfrestur til kl. 12:00 á hádegi þann 21. janúar 2016

Að styðja við þróun nýsköpunarhugmynda á fyrri stigum sem 
hlotið  gætu frekari ármögnun sjóða og árfesta   

Að styðja við undirbúning og framkvæmd markaðsaðgerða  
frumkvöðla og fyrirtækja

Markmið verkefnis:

Hönnun
Afþreyingu í ferðaþjónustu

Sérstök áhersla er lögð á 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum 
um styrki úr verkefninu Átaki til  atvinnu- sköpunar. 
Veittir eru styrkir  til nýsköpunarverkefna og markaðsaðgerða 
starfandi frumkvöðla og nýsköpunar- fyrirtækja. 

Á markað með 
snjallt nýsköpunarverkefni?

Átak til atvinnusköpunar

Gísli Jón skipstjóri á Öldunni 
er Björgunarsveitinni Sæbjörgu 
á Flateyri betri en enginn. Ítrekað 
hefur hann gaukað að sveitinni 
umtalsverðum fjárhæðum og nú 
síðast færði hann þeim dýrindis 
GPS tæki, kort og dýptarmæli 
fyrir björgunarbát sveitarinnar. 
Þetta eru verðmæt tæki og munu 

Rausnarleg gjöf frá Gísla Jóni

nýtast björgunarsveitinni vel við 
störf sín. 

Að sögn Björns R. Gunnars-
sonar formanns Sæbjargar hafa 
margir verið rausnalegir við 
sveitina í gegnum árin og vill 
hann koma á framfæri þakklæti 
til Gísla Jóns og allra hinna 
sem bregðast alltaf vel við 

beiðnum um styrki. Fyrirtæki 
og einstaklingar á svæðinu hafa 
nú lagt sveitinni til umtalsverða 
fjármuni til að styrkja flugelda-
sýningu fyrir íbúa Flateyrar og 
sömuleiðis hefur flugeldasala 
gengið mjög vel.

Aldan.

Gísli Jón Kristjánsson afhendir gjöfina.
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Sunddrottningin Kristín Þor-
steinsdóttir er Vestfirðingur 
ársins 2015. Kristín hlaut yf-
irburðakosningu í valinu sem 
fór fram á fréttavefnum bb.is í 
desembermánuði. Oft hefur meiri 
spenna einkennt kosningarnar, en 
núna voru það tveir einstaklingar 
sem röðuðu inn atkvæðum, þau 
Kristín og Þröstur Leó Gunnars-
son sem var í öðru sæti.

Kristín hefur lengi iðkað sund 
og verið að gera góða hluti í 
íþróttinni síðustu ár, sem hefur til 
að mynda skilað henni titlinum 
íþróttamaður Ísafjarðarbæjar tvö 
ár í röð. Í nóvember keppti Krist-
ín á sínu stærsta móti til þessa, 
Evrópumeistaramóti DSISO sem 
fram fór á Ítalíu. Þar gerði hún 
sér lítið fyrir og setti hvorki fleiri 
né færri en tvö heimsmet, í 25m 
flugsundi og 100m skriðsundi, 
og níu Evrópumet. Þar toppaði 
hún sjálfa sig og aðra, æ ofan í 
æ og kom heim með fimm gull-
verðlaunapeninga, einn silfur og 
einn brons. Að auki var hún kosin 
efnislegasti sundmaður mótsins 
af þjálfurum og fararstjórum 
liðanna sem þar kepptu. 

Kristín og móðir hennar Sig-
ríður Hreinsdóttir voru í opnuvið-
tali í 47. tölublaði Bæjarins besta 
í lok nóvembermánaðar. Þar 
kemur glögglega fram að Kristín 
hefur einstakan persónuleika, er 
ósérhlífin, öguð og mikill dugn-
aðarforkur. Viðtalið í heild sinni 
má nálgast á vef Bæjarins besta 
undir tölublaðaliðnum. 

Í umsögnum sem kjósendur 
létu fylgja kosningunni var 
meðal annars sagt um Kristínu: 
„Kraftmikil, dugleg og heillandi 
persónuleiki. Metnaðarfullur 
íþróttamaður með markmið.“ 
„Kristín hefur sýnt og sannað að 
hún er verðug fyrirmynd í leik og 
starfi. Margfaldur heimsmeistari 
og yndisleg í alla staði.“ „Frábær 
íþróttakona og fyrirmynd. Gerir 
alltaf sitt besta með bros á vör.“

Kristínu var fært viðurkenn-
ingarskjal til staðfestingar á 
valinu, farandgrip frá Gullauga 
sem Vestfirðingur ársins hefur 
hjá sér fram að næsta vali, sem og 
glæsilegan eignargrip smíðaðan 
af Dýrfinnu Torfadóttur gullsmið. 

Þröst Leó þarf vart að kynna 
en hann er einn ástsælasti leikari 
íslensku þjóðarinnar. Þröstur er 
Bílddælingur og hefur hann varið 
löngum stundum á æskuslóðun-
um, þar sem hann hefur stundað 
sjómennsku. Hann var meðal 
skipverja á fiskibátnum Jóni 
Hákoni sem fórst út af Ritnum 

Kristín Þorsteinsdóttir 
Vestfirðingur ársins 2015

í byrjun júlímánaðar. Þröstur 
vann mikið björgunarafrek er 
hann komst á kjöl eftir að bátn-
um hvolfdi, þegar hann togaði 
tvo félaga sína upp úr sjónum, 
Björn Magnússon skipstjóra og 
Guðmund Reyni Ævarsson stýri-
mann. Fjórði maðurinn, Magnús 
Kristján Björnsson, drukknaði. 
Þröstur hefur eftir slysið vakið 
athygli á öryggismálum sjó-
manna, t.d. hugsanlegum göllum 
í björgunarbúnaði. Hann var á 
dögunum kosinn maður ársins í 
kosningu Rásar2. 

Í umsögnum um Þröst var hann 
sagður hetja og þar væri á ferð 
góður og gegnheill drengur. Aðr-
ar umsagnir voru meðal annars: 
„Hann vann þrekvirki í sumar 
þegar hann bjargaði tveimur 
skipsfélögum sínum. Svo er hann 
svo hógvær og æðrulaus“ og 
„Barátta hans fyrir betri vinnu-
brögðum á rannsókn sjóslysa.“

Bæjarins besta óskar þeim 
innilega til hamingju með kosn-
inguna og þakkar lesendum 
þátttökuna. 

Aðrir sem fengu atkvæði í 
kosningunni að þessu sinni eru: 
Áhöfnin á Mardísi, Sigfús Ön-
undarson og Jóhann Sigfússon. 
Gauti Geirsson, Guðjón M. 
Þorsteinsson, Kristín Jóna Þórar-
insdóttir, Jón Guðni Pétursson, 
Hjörtur Traustason, Baldur Ben 
Ólafsson, Mikolaj Ólafur Frach, 
Ásgeir Guðmundur Gíslason, 
Óskar Jakobsson og Gísli Einar 
Árnason, Magnús Hauksson, 
Magna Björk Ólafsdóttir, Björg-
unarfélag Ísafjarðar, Sigurjón 
Sigurðsson og Halldór Svein-
björnsson, Marinó Hákonarson, 
Ásgeir Överby, Benni Sig., 
Guðrún Kristín Guðfinnsdóttir, 
Ómar Karvel Guðmundsson og 
starfsfólk Orkubús Vestfjarða. 

Á síðasta ári var það hjúkr-
unarfræðingurinn Magna Björk 
Ólafsdóttir sem varð hlutskörpust 
í valinu. Áður hafa fengið nafn-
bótina Vestfirðingur ársins þau 
Guðni Páll Viktorsson (2013), 
Agnes M. Sigurðardóttir, bisk-
up Íslands (2012), Örn Elías 
Guðmundsson, Mugison (2011), 
Benedikt Sigurðsson (2010), 
Halldór Gunnar Pálsson (2009), 
Egill Kristjánsson (2008), Arna 
Sigríður Albertsdóttir (2007), 
Sunneva Sigurðardóttir (2006), 
Sigríður Guðjónsdóttir (2005), 
Örn Elías Guðmundsson, Mugi-
son (2004), Magnús Guðmunds-
son (2003), Hlynur Snorrason 
(2002) og Guðmundur Halldórs-
son (2001).
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Í stað viðtals í þessu fyrsta 
blaði ársins setjum við saman 
annál frétta ársins í Bæjarins 
besta og á bb.is. Stiklað er á 
stóru og oft samhengislaust, 
enda ekki ætlunin að endur-
segja allar fréttir ársins. Hægt 
er að nálgast fréttirnar í heild 
sinni á bb.is, vilji menn rifja 
upp allar staðreyndir mála.

Janúar
Nýársnóttin var tíðindalítil að 

sögn lögreglu á Ísafirði en að 
þessu sinn var ekki kveikt á ártali 
hverfandi árs í hlíðum Eyrarfjalls 
eins og verið hefur mörg undan-
farin ár.  Skátafélagið Einherjar/
Valkyrjur var einfaldlega of 
fámennt til að geta framkvæmt 
verkið en að sögn Salmars Más 
Salmarssonar skáta vonast þeir 
eftir að geta tekið þessa skemmti-
legu hefð upp að nýju um næstu 
áramót. Ásgeir Överby tryggur 
lesandi bb benti á að það væri 
óþarfi að skrönglast upp hlíðina, 
það væri alveg nóg að setja þetta 
á planið hjá spennistöðinni.

Virðisaukinn er frumkvöðla-
verðlaun Ísafjarðarbæjar en 
þau voru fyrst veitt árið 2002, 
í byrjun janúar kom í ljós að 
Kristín Þórunn Helgadóttir hafði 
hlotið verðlaunin þetta árið 
fyrir Fjöruperlurnar en það eru 
skartgripir unnir út vestfirsku 
klóþangi. Sigmundur F. Þórðar-
son fékk hvatningarverðlaun 
Ísafjarðarbæjar fyrir félagsstörf 
fyrir Íþróttafélagið Höfrung á 
Þingeyri. Sverrir Guðnason, 
vestfirðingur í báðar ættir hlaut 
Gullbjölluna fyrir besta leik í 
aðalhlutverki en Gullbjallan eru 
sænsku kvikmyndaverðlaunin. 
Kristín Þorsteinsdóttir var kjörin 
Íþróttamaður Ísafjarðarbæjar.

Vestfirðingur ársins 2014 var 
kjörin Magna Björk Ólafsdóttir 
hjúkrunarfræðingur frá Bol-
ungarvík en hún hefur í fjölda-
mörg ár verið starfandi með 
læknum án landamæra.

Tekin var ákvörðun um að loka 
fimm ára deildinni Eyrarsól, tals-
verð óánægja og umræður voru 
um þessa ákvörðun. 

Mugison fékk sex mánaða 
starfslaun og Orkubú Vestfjarða 
veitti nítján samfélagsstyrki.

Í Langadal í Ísafjarðardjúpi 
fundust dularfull spor og veltu 
menn vöngum hvernig þau væru 
tilkomin og ýmsar tilgátur viðr-
aðar. Það voru Halldór Eraclides 
og Sigurður G. Aðalsteinsson 
sem sáu fugl, sennilega álku, 
gera alveg eins för. Þar með féllu 
hugmyndir eins og mörgæsaför 
um sjálft sig.

Í janúar voru liðin 20 ár frá því 
snjóflóðið féll á Súðavík og var 
þess minnst bæði í Súðavík og í 
Reykjavík. Þá eru líka 20 ár frá 
því að snjóflóðið féll á Grund í 
Reykhólasveit þar sem Ólafur 
Sveinsson bóndi fórst. Þann 
19. janúar féll snjóflóð í hlíðum 
Eyrarfjalls og lenti skíðamaður í 
flóðinu, hann barst með flóðinu 
nokkur hundruð metra og slas-
aðist nokkuð og var hann fluttur 
til Reykjavíkur með sjúkraflugi.

Í janúar átti Ísafjarðarbær 149 
ára afmæli kaupstaðaréttinda en 
þau réttindi fékk bærinn þann 26. 
janúar 1866. Á hundrað ára af-
mælinu var ráðist í að smíða líkan 
af kaupstaðnum eins og hann 
leit út árið 1866 og er líkanið á 
annarri hæð í stjórnsýsluhúsinu. 
Líkanið hefur allt verið tekið í 
gegn og málað á þessu ári.

Davíð Rist Sighvatsson úr 
Dýrafirði tók þátt í Ísland got 
Talent þættinum og náði þar 
góðum árangri þó ekki hafi hann 
landað sigri.

Flateyri hlaut þann vafasama 
heiður að eiga ódýrustu fasteign-
irnar samkvæmt úttekt Salvars 
Þórs Sigurðssonar en meðalverð 
á fermetri á Flateyri reyndist vera 
51.354 kr meðan meðalverð á 
Ísafirði var 122.408 kr

Í janúar var kastljósinu tals-
vert beint að atvinnuástandinu 

á Flateyri og Þingeyri þar sem 
fiskvinnslur voru að loka.

Febrúar
Bragi Björgmundsson hesta-

maður var útnefndur íþrótta-
maður ársins í Bolungarvík. 
Skáldsagan Kata eftir Steinar 
Braga var besta glæpasaga 2014 
að mati Glæpafélags Vestfjarða 
og hlaut að launum Tindabikkj-
una.

Gamla dreifikerfi ríkisútvarps-
ins var lokað í febrúar og þar með 
var aðeins hægt að nota stafrænt 
sjónvarp, sem reyndar flestir eru 
komnir með.  Bettý, bóndi  á 
Ingjaldsandi er ein þeirra sem 
ekki geta notað stafrænt sjónvarp 

og varð hún þar með sjónvarps-
laus. Sömu sögu er að segja frá 
fjórum bæjum í Miðdal en hann 
liggur milli Steingrímsfjarðar og 
Gilsfjarðar. Í mánuðinum aug-
lýsti Ríkiskaup eftir aðilum til að 
koma á hringtengingu ljósleiðara 
á Vestfjörðum.

Í byrjun mánaðarins gerði 
vitlaust veður á Hólmavík og 
mældist þar mesti vindhraði 
frá upphafi mælinga eða 27,5 
m/s og í hviðum 35 m/s. Litlu 
seinna voru miklir vatnavext-
ir í fjórðungnum og voru 50 
nemendur úr Framhaldsskóla 
Norðurlands strandaglópar við 
Staðará í Steingrímsfirði þar 
sem stórt skarð hafði komið í 
veginn. Nemendur og kennarar 
urðu að hafast við í rútu heila 
nótt. Talsverðar skemmdir urðu 
á sundlaugargarðinum á Suður-
eyri í þessum leysingum og á 
Ísafirði varð gríðarlega mikið 
tjón. Ökkladjúpt vatn í kjallara 
safnhússins og mikið tjón á 
sjúkrahúsinu. 

Það var til þess tekið á Fla-
teyri að 10. febrúar var enn 
kveikt á jólatrénu, væntanlega 
til að gleðja bæjarbúa sem flestir 
horfðu fram á atvinnuleysi eftir 
að Arctic Oddi hafði sagt upp 
öllum sínum starfsmönnum.

Óperuklúbburinn á Ísafirði 
bauð upp á Brúðkaup Figarós eft-
ir Mozart í Hömrum og Leikfélag 
Menntaskólans sýndi Sweeney 
Todd.

Rýma þurfti hús á Patreksfirði 
vegna snjóflóðahættu og flóð 
féllu í byggð. Snjóflóð féllu á 
Klofningslínu við Flateyri og fór 
rafmagn af þorpinu.

Febrúarmánuður 2014 var sá 
kaldasti frá 2008

Mars
Á svið bæjarmála var rætt um 

leyfi bæjarfulltrúa til að tjá sig um 
óafgreidd mál og Sæstrengurinn 
í Arnarfirði var þrætuepli.

Flateyri vann í byggðakvóta-
úthlutuninni á Vestfjörðum með 
396 tonn og Dúa bílar áttu 30 ára 
afmæli. Íslenskt sjávarfang ehf 
fékk aflaheimildir Byggðastofn-
unar á Þingeyri, 400 þorskíg-
ildistonn.

Grunnskóli Ísafjarðar kepptu 
Skólahreysti og skipsfélagar 
á Júlíusi Geirmundssyn tóku 
þátt í mottumars og minntust 
þannig Sverris Halldórssonar 
skipsfélaga sem lést eftir baráttu 
við krabbamein. Slökkviliðs- og 
lögreglumenn á Ísafirði störtuðu 
hlaupabrettunum og söfnuðu 
áheitum fyrir félaga sinn Þóri 
Þrastarson sem glímir við erfið 
veikindi. Takmarkið var að ganga 
eða hlaupa 350 km en þegar hætt 
var eftir sólahring voru kílómetr-
arnir orðnir 412,4

Tálknfirðingar mótmæla lokun 
póstafgreiðslu.

Fjórtán starfsmenn Hólma-
drangs á Hólmavík luku raun-
færnimati í fisktækni en lög-
reglumanni vikið úr starfi og var 
ákærður um fjárdrátt.

Samtök fiskframleiðenda neit-
uðu að mæta á fund Pírata þar 
sem Kristinn H. Gunnarsson átti 
að vera frummælandi, það varð 
til þess að fundurinn var ekki 
haldinn. Áður höfðu samtökin 
leikið sama leik þegar Ólafur 
Jónsson, of nefndur Óli ufsi, 
var meðal frummælenda. Fisk-
vinnsluvélar Arctic Odda voru 
fluttar til Póllands og bæjarfull-
trúar Vesturbyggðar funduðu 
með forsvarsmönnum Fjarðalax 
en fyrirtækið hafði sagt upp 14 
starfsmönnum í vinnslunni og 
útilokar ekki að vinnslan hverfi 
frá Vestfjörðum.

Leiftur flutningar ehf var 
stofnað á Reykhólum og Galdra-
karlinn í Oz rauk upp á svið á 
Þingeyri. Úlli Önundar opnar 
Úlfarshöfn á Flateyri en það er 
sýning með listavel smíðuðum 
skipslíkönum. Perlur fjarðarins 
ehf opnuðu markaðsskrifstofu 
á Flateyri og Byggðastofnun 
ákveður að ganga til liðs við ný-
stofnaða Fiskvinnslu Flateyrar og 
úthluta 300 þorskígildistonnum 
til hennar.

Ísafjarðarbær fær 10.000.000 
frá forsætisráðherra, þann aur á 
að nota til að gera þrívíddarlíkan 

Árið 2015 hjá Bæjarins besta

Magna Björk Ólafsdóttir.

Sigrún Pálmadóttir í Brúðkaupi Figarós.
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af byggðakjörnum bæjarins. 
Mynd náðist af hvítfálka á Horn-
ströndum og bóndinn á Mýrum í 
Dýrafirði, Bergsveinn Gíslason, 
skaut tófu út um svefnherbergis-
glugga.

Hljómsveitin Rythmatik vinn-
ur Músíktilraunir, meðlimir 
hljómsveitarinnar eru Hrafnkell 
og Valgeir Vernharðssynir frá 
Suðureyri, Pétur Óli Þorvaldsson 
frá Stað í Staðardal í Súganda-
firði og með þeim spilaði Bjarni 
Kristinn Guðjónsson í forföllum 
Eggerts Nielsonar frá Súðavík.  
Hljómsveitinni var vel fagnað 
með opinni móttökuathöfn í 
Bryggjukoti á Suðureyri þegar 
þeir komu aftur á heimaslóðir.

Kerecis hlaut íslensku þekk-
ingarverðlaunin en yfirskrift 
þeirra er verðmætasköpun með 
óhefðbundinni nýtingu auðlinda. 
Litli leikklúbburinn setur á svið 
„Kallarðu þetta leikrit ?! og það 
eru 10 ár frá stofnun Háskólaset-
urs Vestfjarða.

Eva Margrét Kristjánsdóttir 
leikmaður meistaraflokks kvenna 
hjá KFÍ var valin í æfingahóp 

mannahóp U17 landsliðs Íslands. 
Kristín Þorsteinsdóttir tók þátt í 
Íslandsmeistaramótinu í 50 m 
laug í fjórum greinum og sigraði 
í þeim öllum.

Þingeyri hefur störf eftir mikla 
barát tu um byggðakvóta 
Byggðastofnunar.  Fiskvinnsla á 
Þingeyri hafði verið í uppnámi frá 
því að Vísir ákvað að hverfa frá 
þorpinu og hætta starfsemi þar.

mótmæli.
Vilborg Arnarsdóttir frá Súða-

vík hlaut Landstólpann, samfé-
lagsviðurkenningu Byggðastofn-
unar.  Landstólpanum er ætlað 
að verkja athygli á því góða og 
fjölbreytta starfi sem fer fram 
víða um land. Vilborg er upp-
hafsmaður Raggagarðs sem er 
einstakur fjölskylduleikgarður 
í Súðavík

Kallarðu þetta leikrit ?! Sögu-
sýning Litla leikklúbbsins opnuð 

og Benedikt H. Benediktsson.
Svanfríður Gísladóttir frá 

Grund í Súðvík tvistaði á toppi 
Kofra en þangað komst hún upp 
með aðstoð vaskra Súðvíkinga. 
Svanfríður er á áttræðisaldri. 
Feðgarnir Valur Richter og Ívar 
Már Valsson voru sigursælir á 
landsmóti Skotíþróttasambands 
Íslands þar sem pabbinn var í 
öðru sæti en sonurinn í því þriðja. 
Elín Marta Eiríksdóttir sigraði í 
kvennaflokki á fjallaskíðamótinu 
Super Troll Ski Race 2015.

Fossavatnsganga var fjölmenn 
og vel heppnuð að vanda og í 
Bolungarvík tóku menn nýja 
varaaflstöð í notkun. Krakk-
arnir í Reykhólaskóla hjóluðu 

Sögusýning Litla leikklúbbsins.

Melrakkasetrið í Súðavík fimm ára.

U-20 landsliðs Körfuknattleiks-
sambands Íslands en hún hefur 
bæði spilað með U-16 og U-18 
liðunum og verið valin í æf-
ingahóp A-landsliðsins. Daði 
Freyr Arnarsson, markmaður 
2. flokks og meistaraflokks BÍ/
Bolungarvík var valinn í leik-

Útskrift MÍ.

 Apríl
BB tók virkan þátt í 1. apríl 

hefðum og lofaði pung- og geir-
vörtufrelsun í Sundhöll Ísafjarð-
ar, engum sögum fer af árangri 
en allmiklar umræður voru við 
fréttina og sýndist sitt hverjum.

Fiskvinnsla Sjávarfangs á 

Súðavíkurhreppur opnar versl-
un, lengi hafði verið beðið eftir 
aðila til að sinna þessari þjónustu 
en að lokum tók hreppurinn hana 
að sér. Súðvíkingar stóðu fyrir 
vel heppnuðu þjóðakvöldi en á 
Tálknafirði lokaði Íslandspóst-
ur afgreiðslu sinni, þrátt fyrir 

í Listasafni Ísafjarðar en Litli 
leikklúbburinn er 50 ára á árinu. 
Flateyringurinn Svavar Knútur 
hélt tónleika á Drangsnesi.

Aldrei fór ég suður var á 
sínum stað um páskana og að 
sögn Birnu Jónasdóttir rokk-
stjóra gekk allt vel fyrir sig og 
hátíðargestir almennt ánægðir 
og sáttir. Í samstarfi við rokkhá-
tíðina, sveitarfélögin við Djúp 
og fyrirtæki á svæðinu var haldin 
Heimkomuhátíð, kynningarhá-
tíð á atvinnu- og menningarlífi 
svæðisins.  Heimkomuhátíðin 
þótti takast afar vel og í maí hlaut 
hún hvatningarverðlaun Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi.

Sýslumaður á Vestfjörðum 

afturkallaði tilskipum Ara sýslu-
manns í Ögri sem hann kvað 
upp árið 1615, þess efnis að allir 
Baskar skyldu réttdræpir á Vest-
fjörðum. Almenn ánægja er með 
þessa gjörð sýslumanns, einkum 
og sérílagi hjá Böskum sem nú 
sjá fram á að geta heimsótt okkar 
fögru firði á þess að óttast um líf 
sitt og limi.

Dynjandi var talsvert í frétt-
um og almenn samstaða um að 
vatnasvið hans yrði ósnert og 
fossinn virtur.  

Bolvískar stúlkur voru í 
verðlaunasætum í Söngkeppni 
framhaldsskólanna.  Karólína 
Jóhannsdóttir sigraði keppnina 
en Saga Matthildur Árnadóttir 
varð í þriðja sæti.  Báðar rekja 
þær ættir sínar í Bolungarvík.

Apríl var ógnarkaldur, sá kald-
asti í 25 ár, engu að síður sást til 
lóu 21. apríl.

Maí
Lára Margrét Gísladóttir var 

dux scholale við fallega útskrift 
Menntaskóla Ísafjarðar í Ísa-
fjarðarkirkju. Landsbjörg hélt sitt 
níunda landsþing í íþróttahúsinu 
á Ísafirði, blásið var til björgunar-
leika og kosið var í stjórn.  

Skólahljómsveitin Rassar 
spiluðu á húsinu en í henni eru 
skólapiltar frá Núpi, þeir Egill 
Ólafsson, Rúnar Þór Pétursson 

Gengið á Kofra.
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Vestfjarðarveg nr. 60 til að 
safna áheitum fyrir skólaferð. 
Vegalengdin var 120 km og 
vegurinn illfær. Sundkrakkarn-
ir í Vestra syntu í sólarhring í 
fjáröflunarskyni en þau ætla í 
æfingaferð á næsta ári.

Efnt var til hreinsunarferðar á 
Hornstrandir og komust færri að 
vildu. Og í Bolungarvík vöknuðu 
íbúar upp við allt annað en vond-
an draum því hugvitsamir íbúar 
höfðu límt gula miða út um allan 
bæ, á miðunum stóðu skemmtileg 
textabrot úr íslenskum lögum 
sem pössuðu við viðkomandi 
stað.

Skjaldborgarhátíðin var á sín-
um stað á Patreksfirði

Júní
Í tilefni kvennafrídags var bæj-

arstjórn eingöngu skipuð konum 
19. júní og fjölmennur hópur 
vaskra kvenna gekk um götur 
bæjarins til að fagna kvenna-
frídeginum, minnast þeirra sem 
ruddu veginn og sameina krafta 
til framtíðar. Hátíðardagskrá var 
í Alþýðuhúsinu að lokinni göngu 
og um kvöldið var skemmtun í 
Edinborgarhúsinu.

Melrakkasetrið í Súðavík var 
fimm ára í júní og sextánda Ólafs-
túnsveislan var haldin á Flateyri. 
Kvikmyndin Albatross sem tekin 
var upp í Bolungarvík sló í gegn 
í Ísafjarðarbíói. Riddarar Rósu 
hlupu maraþon til styrktar Önnu 
Sigríði Albertsdóttur sem stefnir 
á þátttöku á Ólympíuleikum.

Halldór Pálmi Bjarkason og 
Preeti Bhide opnuðu ferðaskrif-
stofuna Wild Westfjords,  þau 

sérhæfa sig í ferðum um Vestfirði 
og gera meðal annars út jeppa. 
Dýrafjarðargöngum var hins 
vegar frestað, eina ferðina enn 
og framkvæmdir eiga fyrst að 
hefjast 2017.

Slysavarnarfélagið Lands-
björg veitir Orkubúi Vestfjarða 
viðurkenningu fyrir kerfisbundið 
vinnuverndarstarf og forvarnir 
sem stuðla að bættu starfsum-
hverfi og öryggi starfsmanna.

Gísli Einar Árnason og 
Ósk ar Jakobsson hlaupa yfir 

Sprengisand til að vekja athygli 
á málefnum langveikra barna. 
Önfirskur Stelkur tók að sér fjög-
ur egg Jaðrakana og á Ströndum 
voru haldnir Furðuleikar, þar er 
til dæmis keppt í trjónufótbolta. 
Fjölskylduhátíðin Bíldudals-
grænar fór fram í sjöunda sinn 
og Landsbankinn át Sparisjóðinn 
í Bolungarvík. Tónlistarhátíðin 
„Við djúpið” var haldin í tólfta 
sinn og Kærleiksdagar voru 
haldnir á Núpi í Dýrafirði.

Breiðafjarðarferjan Baldur 

tók niður og skemmdist talsvert 
og Geena Davis kíkti á Hljóð-
færasafnið á Ísafirði. Drangajök-
ull lætur ekki deigan síga og er 
eini íslenski jökullinn sem ekki 
hopar. Í Hjarðardal í Önundar-
firði króknaði fé á túnum eftir 
miklar rigningar.

Mikill sinubruni varð í Laugar-
dal í Súðavíkurhreppi og telur 
Pétur Markan sveitarstjóri ein-
sýnt að lélegar raflínur hafi valdið 
brunanum og hvetur Orkubúið 
til að endurnýja raflagnir sínar. 

Svissneskt þjófapar rændi og 
ruplaði á kjálkanum en var að 
lokum hneppt í bönd og frekju-
hundur með hótanir um vonda 
dóma á Trip Advisor gerði ferða-
þjónum lífið leitt. Á Hólmavík 
halda menn hamingjudaga og 
það í tíunda sinn. Á Tálknafirði 
lokar Landsbankinn.

Lengst út í rassgati (LÚR) var 
haldin listahátíð og fór hún vel 
fram og Þorsteinn Goði Einars-
son keppti fyrir Íslands hönd í 
borðtennis á Norræna Barna- og 
unglingamótinu sem fram fór 
í Færeyjum. Ólöf Dómhildur 
var valin bæjarlistamaður Ísa-
fjarðarbæjar.

Júlí
Aðalfrétt júlímánaðar var 

ákvörðun mjólkurvinnslunnar 
Örnu í Bolungarvík að hækka 
ekki verð á sínum vörum, þrátt 
fyrir ákvörðun Verðlagsnefndar 
um hækkanir á mjólkurafurðum. 
Fréttin vakti gríðarlega athygli.

Hrólfur Einarsson ÍS var seldur 
til Noregs en hann var gerður út 
frá Flateyri. Í Holt í Önundarfirði 
mættu allmargir miðlar sem fyrir 
utan hefðbundinn miðilsfund, 
tóku myndir af framliðnum 
í illræmdum draugahúsum á 
Flateyri. Engum sögum fer að 
myndunum.

Með köldustu júlímánuðum 
en samt var haldin hin árlega 
Hlaupahátíð. Sjókvíar við Fla-
teyrarhöfn ollu deilum enda 
engin leyfi fyrir þeim þar. Og 
óprúttinn náungi á Suðureyri létt 
Björgunarsveitina Björgu greiða 
fyrir sig eldneytið, hann fékk 
fyrir vikið dóm. Súgfirðingar 
héldu eigi að síður sína árlegu 
Sæluhelgi.

Markaðshelgin var haldin í 
Bolungarvík, þar tróðu upp bæði 
Björn Thoroddsen og María 

Sinubruni í Laugardal.

Markaðsdagar í Bolungarvík.
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Ólafs. Dýrafjarðardagar voru á 
sínum stað, sem og hið árlega 
og fjöruga Ögurball.  Þrátt fyrir 
banka- og pósthúsleysi héldu 
Tálknfirðingar sitt Tálknafjör í 
tíunda sinn.

Guðmundur Fertram, fram-

kvæmdastjóri Kerecis var út-
nefndur sem „Frumkvöðull árs-
ins” af Viðskiptablaðinu.

Dragnótabáturinn Jón Hákon 
BA sökk út af Aðalvík og fórst 
með honum einn maður, þremur 
var bjargað. Slysið hefur haft 

talsverð eftirköst, ekki síst vegna 
þess að björgunarbátar opnuðust 
ekki.

Eftir nokkuð japl, jaml og 
fuður hefur nýtt og sameinað 
íþróttafélag á norðanverðum 
Vestfjörðum fengið nafnið Vestri.

Ágúst.
Nýr eigandi, Bryndís Sigurðar-

dóttir, tekur við bb.is og Bæjarins 
besta fyrsta dag ágústmánaðar, 
það þótti þokkalega fréttnæmt.  
Sömuleiðis heyrðust þau tíðindi 
að búið væri að ráða Höllu Ólafs-
dóttur sem starfsmann RÚV á 
Vestfjörðum og hún myndi mæta 
þegar liði eitthvað á haustið.

Afhendingarhátíð hjúkrunar-
heimilisins Eyri var haldin með 
kurt og pí, þó eiginlega bara með 
kurt og pí hafi verið fjarverandi. 
Fulltrúar Ísafjarðarbæjar (kurt)  
mættu samviskusamlega til að 
afhenda þetta glæsilega húsnæði 
en fulltrúar viðtakenda, Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða (pí) 
létu ekki sjá sig, né heldur heil-
brigðisráðherra eða fulltrúi hans. 
Þetta þótti mörgum undarlegt.

Kæra Eygló, Sýrland kallar, 
Núpsbræður urðu tafarlaust 
við kallinu og buðu húsakynni 
sín í Dýrafirði til afnota fyrir 
stríðshrjáða meðbræður okkar í 
veröldinni.

Steinshús opnaði í Félags-
heimilinu á Nauteyri, helgað 
minningu Steins Steinars og 
Raggagarður fagnaði 10 ára 
afmæli með mikilli hátíð. Fisk-
vinnsla Flateyrar hóf störf og þar 
stendur Margrét Kristjánsdóttir 
í brúnni.

Act Alone sló í gegn á Suður-
eyri eina ferðina enn, litli bærinn 
fyllist af gestum og listafólki. 
Ævar Einarsson slær ekki slöku 

við með Noggann og góð þátttaka 
var í ferðinni á Norðureyri þetta 
árið. Agnarsmá flugvél TF-LSD 
nauðlenti í Álftafirði, mikil mildi 
að engin skyldi slasast.

Mál málanna á Ísafirði um 
verslunarmannahelgina er Mýr-
ar boltinn, þátttaka var ágæt en 
eitthvað var veðrið að stríða 
móthöldurum.

Sandkastalakeppnin í Holti 
var á sínum stað og gríðarvel 
sótt, þrátt fyrir leiðindaveður.  
Sandsballið á Ingjaldssandi stóð 
fyrir sínu og Súðvíkingar héldu 
sína Bláberjadaga.

September
Sjálfsbjörg hélt sinn fyrsta 

Landsfund í Bolungarvík en 
salurinn í Félagsheimili Bol-
ungarvíkur er vel búin og hjóla-
stólafær. Á þinginu voru Birna 
Hjaltalín Pálsdóttir og Messíana 
Marsellíusardóttir sæmdar gull-
merki Sjálfsbjargar.

Réttir voru haldnar víða eins og 
lög gera ráð fyrir í september og 
virðist fé hafa skilað sér bæði feitt 
og fallegt af fjalli. En hjá útverði 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða í 
Bolungarvík var starfsmönnum 
heitt í hamsi vegna uppsagnar 
Huldu Karlsdóttur, ekki síst 
vegna ófaglegra vinnubragða 
yfirmanna HVEST.

Önfirðingurinn Andrea Rán 
Snæfeld Hauksdóttir, knattspyrn-
ukona úr Íslandsmeistaraliði 
Breiðabliks var valin efnileg-

Víkingahátíð í Dýrafirði.

Mýrarboltinn.
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Útför í Ísafjarðarkirkju laugardaginn 9. janúar kl. 13.00

Finnur Magnús Gunnlaugsson
f. 8. janúar 1958 - d. 31. desember 2015

verður jarðsunginn í Ísafjarðarkirkju en jarðsettur á Flateyri.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Rauða Krossinn á Ísafirði.

Arnaldur Máni Finnsson, Karna Sigurðardóttir, Jóakim og Þorfinnur
Sigurlaug Gunnlaugsdóttir og fjölskylda

María Gunnlaugsdóttir og fjölskylda
Halldóra V. Gunnlaugsdóttir og fjölskylda

Bergljót Tulinius Gunnlaugsdóttir og fjölskylda
Birna Sigríðar Gunnlaugsdóttir og fjölskylda

Einar Þór Gunnlaugsson og fjölskylda

Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

Jón Friðgeir Einarsson
byggingameistari

Traðarstíg 11, Bolungarvík
sem lést í Bolungarvík hinn 23. desember, verður jarðsunginn 
frá Hólskirkju í Bolungarvík föstudaginn 8. janúar klukkan 13.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á Orgelsjóð Hólskirkju. Reiknings-
númer: 0174 – 18 – 911908, kennitala: 630169-5269.

Margrét Kristjánsdóttir,

Kristján Jónsson
og barnabörn

Skúli Gunnarsson
Stig Arne Wadentoft
Ása Ásmundsdóttir

Margrét Jónsdóttir
Einar Þór Jónsson

asti leikmaður Pepsídeildar en 
Vottarnir Simon og Christina 
yfirgáfu Ísafjörð eftir átta ára 
veru þar.

Hægt var að hlusta á sögur af 
ömmum í Edinborg og á hljóm-
sveitina Dimmu í Bolungarvík, 
hvort tveggja einstök upplifun. 
En fréttir bárust af því að hætt 
var við uppbyggingu nótaþvotta-
stöðvar á Þingeyri og Ice Water 
Sources ehf hefði ekki fengið lóð 
fyrir vatnsverksmiðju við Máva-
garð á Ísafirði. Úlfar Önundarson 
ræsir nýtt fyrirtæki á Flateyri, 
hann ætlar að hreins saltið sem 
kemur frá Fiskvinnslu Flateyrar.

Landsbankinn tilkynnti lokun í 
Bolungarvík, á Suðureyri, á Flat-
eyri og á Þingeyri, uppi varð fótur 
og fit og niðurstaðan varð algjör 
lokun á Flateyri og Suðureyri en 
knappur og stopull opnunartími á 
Þingeyri og í Bolungarvík.

Ópera Vestfjarða frumsýndi 
sitt fyrsta verkefni „Eitthvað 
sem lokkar og seiðir“ og fjallaði 
það um söng- og leikkonuna 
Sigrúnu Magnúsdóttir sem nefnd 
hefur verið „óperettudrottning 
Íslands”.  Sigrún Pálmadóttir 
söng hlutverk nöfnu sinnar.

Litli leikklúbburinn var með 
kvöldskemmtun í tilefni 50 

ára afmælis og Elfar Logi og 
hans fólk henti í Víkingahátíð í 
Haukadal.

Iceland Got Talent hófst með 
prufum í Edinborgarhúsinu, þar 
stigu margir á stokk.

Í lok mánaðar bárust fréttir af 
uppsögnum á Tálknafirði þegar 
Þórsberg hf tók ákvörðun um að 
loka vinnslunni og selja skip.

Október
Valkyrjur Vestfjarða hóuðu 

saman ráðstefnu í tilefni kvenna-
frídags og kosningaafmælis 
kvenna, Í kjölfar Bríetar kalla 
þær samtökin og var ráðstefnan 
gríðar vel heppnuð. Um það bil 
hundrað gestir og fyrirlesarar 
bæði fræðandi og skemmtilegir. Í 
kjölfar ráðstefnunnar var stofnuð 
FKA deild á norðanverðum Vest-
fjörðum, FKA stendur fyrir félag 
kvenna í atvinnulífinu.

Þann 26. október voru 20 ár 
frá því snjóflóð féll á Flateyri og 
20 manns fórust, þess minntust 
Flateyringar með fallegri stund í 
Flateyrarkirkju.

Þau undur og stórmerki gerð-
ust að þokkalega stór ísjaki sigldi 

í rólegheitum inn Önundarfjörð, 
alveg inn að Valþjófsdal þar sem 
hann svo bráðnaði og hvarf.  
Kvikmyndin Þrestir sem tekin 
var að mestu á Flateyri var frum-
sýnd í Ísafjarðarbíói, myndin 
hefur hlotið mörg verðlaun og 
þykir mjög áhrifamikil. 

Framkvæmdir hófust við 
strandblakvöll í Tungudal og 
heimildarmyndin Veðrabrigði 
var frumsýnd, myndin fjallar 
um og gerist á Flateyri. Gissur 
Páll Gissurarson og Halldór 
Smárason voru með tónleika í 
Bolungarvík en karlakórinn Ernir 
kvaddi stjórnendur sína til margar 
ára, þær Beötu Joó og Margréti 
Gunnarsdóttur með kveðjutón-
leikum í Ísafjarðarkirkju.

Guðbjartur Hannesson þing-

EPTA keppnin er eina tónlist-
arkeppnin fyrir nemendur í 
klassískri tónlist á Íslandi. Sex 
nemendur fóru frá Ísafirði í þessa 

Mótmæli á Þingeyri.

Ráðstefna kvenna.

Tindabykkjan.
maður kjördæmisins lést eftir 
stutta baráttu við krabbamein.

Nóvember
Kristín Þorsteinsdóttir sund-

kona setti tvö heimsmet og 9 
Evrópumet á Evrópumeistara-
móti á Ítalíu. Þetta er þeim mun 
meira afrek þegar tekið er tillit 
til þess að hún æfir í 16 m laug, 
oftast ein.

Mikolaj Ólafur Frach sigraði 
í flokki 18 ára og yngri, í EPTA 
píanókeppninni í Kópavogi en 

keppni. Svavar Knútur söng sig 
inn í hjörtu Vestfirðinga, eina 
ferðina enn sem og Mugison, 
Skúli mennski og poppprinsinn 
Páll Óskar. Eiríkur Örn upplýsir 
um heimsku sína í Edinborg en 
Píratar vilja að Vestfirðir verði 
sjálfstætti ríki ef ekki tekst að 
færa meira vald til fjórðungsins.  

Rythmatik gefur út sína fyrstu 
plötu og spilar á Iceland Airwa-
ves en Jón Gnarr gerir allt vitlaust 
með bók sinni Útlaginn sem fjall-
ar um ár hans á Núpi í Dýrafirði.

Kristín Þorsteinsdóttir.
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Haldnir voru fjölmennir 
styrktartónleikar fyrir Katrínu 
Björk Guðjónsdóttir frá Flateyri 
en hún berst við alvarleg veikindi.

Skiljum óþarfa umbúðir eftir 
við kassann, átak sem Hildur 
Dagbjört Arnardóttir startaði 
og markmiðið var að minnka 
umbúðanotkun. Keppni um 
sterkasta manninn og sterkustu 
konuna fór fram og sigurvegarar 
voru Ingibjörg Ólafsdóttir og 
Sigfús Fossdal. Á Flateyri var 
settur upp ærslabelgur, ungum 
sem gömlum til mikillar gleði.

Talsverðar umræður sköpuðust 
um skort á dagmæðrum.

Desember
Í desember er endalaust fram-

boð af menningarviðburðum, 
tónleikum, listasýningum og 
upplestrum. Snerpa riggaði 
upp ljósleiðara á Ísafirði og 
nú tengjast heimili við hann. 
Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps er 
óánægður með þjónustu Orku-
bús Vestfjarða, rafmangsskortur 
hamli atvinnuuppbyggingu.

Hjörtur Traustason landar sigri 

í The Voice og Kristín Jóna fær 
hugrekkisverðlaun Stígamóta.

Glæsilegt Hjúkrunarheim-
ili í Bolungarvík hélt fallega 
vígslu- og afhendingarhátíð 
og nú bar svo við að allir hlut-
aðeigendur mættu, bæjarstjóri 
Bolungarvíkurkaupstaðar til að 
afhenda bygginguna, forstjóri, 
lækningaforstjóri og hjúkrunar-
forstjóri Heilbrigðisstofnunar 
Vestfjarða til að taka við henni 
og ráðherra heilbrigðismála sem 
lagði blessun sína yfir allt saman.

Mikið óveður var á landinu 

öllu um miðjan mánuðinn og á 
Þverfjalli var stöðugur vindur 
yfir 40 m/s á sekúndu fjórtán 
tíma samfleytt. Gríðarlegt tjón 
varð hjá Orkubúi Vestfjarða í 
þessu desemberáhlaupi og bæði 
hús og hlöður fuku út í veður 
og vind.

Bíldælingurinn Þröstur Leó 
var valinn maður ársins á Rás 
2 fyrir björgunarafrek þegar 
Jón Hákon sökk. Knúz og BB 
fóru í hár saman vegna um-
ræðu um styrk til Sólstafa og 
afgreiðslu félagsmálanefndar 
og Menntaskólinn útskrifaði 
fimmtán skipstjóra, sex stúdenta 
og tvo sjúkraliða.

Brotnir staurar eftir óveður.

Hjúkrunarheimili opnað í Bolungarvík.

Hjörtur Traustason.
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UNDIR-
FERLI FORMÓÐIR SAMTÖK LAX-

BRÓÐIR SKJÖN

ÓTVÍ-
RÆÐUR

ANGAN
STRUNS

ANGAR

VIÐ-
KVÆMNI

SLÁ

GRÆÐA

ÞÁTT-
TAKANDI

MESSING ÓLÆTI
TIL

ÓVILD

ERFIÐI

VAÐA

STYKKI

GALGOPI

HAND-
FESTAN

LANGUR
FLANDUR

LÚÐUR

TÓNLIST
VEGURSAM-

SINNA

SLÁTTAR-
TÆKI

MASA

MJÖG

STEFNA
SNÆDDI

ILLGRESI

EIGNUÐUST

EKKI

NET
BÓL

HÓFDÝR

BLEKKING
HINDRA

FARMRÚM

HLUTI 
FRÆVU

NÓGUR

VATNSGUFA

RÍKIS

KNAPPUR

UMSÖGN

OFSI

TOGA

VOGURNIÐUR

GLEÐI

VÖGGU-
LJÓÐ

FÁLM

LJÓSNA

HEIÐUR
BERIST TIL

LOFT

TVEIR 
EINS

BÓK

SKOT

Krossgátan

Sportið í beinni...

fimmtudagur 7. janúar
19:00 Keflavík - Þór Þ.
23:30 Golf - PGA Tour
föstudagur 8. janúar

19:00 KR - Stjarnan
19:45 Exeter City - Liverpool
22:00 Dominoskörfuboltakv.

23:30 Golf - PGA Tour
00:00 Wstn Wizards - Tor Rapt

laugardagur 9. janúar
12:35 W Wanderers - Aston V
14:50 Doncaster - Stoke City
14:50 Arsenal - Sunderland
14:55 Barcelona - Granada

17:20 Man Utd - Sheffield Utd
19:25 Real Madrid - Deportivo

20:30 Golf - PGA Tour
sunnudagur 10. janúar

13:50 Ch - Scunth/Leyton Or
15:50 Tott Hotsp - Leictr City

21:20 Leikur í NFL
00:00 Golf - PGA Tour

þriðjudagur 12. janúar
19:35 AFC Bournm - W Ham
19:35 Newcastle - Man Utd

19:35 Swansea City - Sunderl
19:35 Aston Villa - Crystal Pal
miðvikudagur 13. janúar
19:35 Man City - Everton

19:35 Southampton - Watford
19:35 Tott Hotsp - Leicester C
19:35 Chelsea - WB Albion

19:05 Haukar - Stjarnan
19:50 Stoke City - Norw City

19:50 Liverpool - Arsenal

Helgarveðrið 

Á föstudag:
Minnkandi austlæg átt og 
víða él, en þurrt V-lands. 

Frost 0 til 7 stig.
Á laugardag, sunnudag 

og mánudag:
Norðaustanátt og dálítil él 
N- og A-til, annars yfirleitt 

bjart. Kalt í veðri.

Dagar Íslands

10. janúar1944
Laxfoss strandaði út af Örfiris-
ey í blindbyl. Mannbjörg varð, 

skipinu var bjargað og það 
sigldi í fjögur ár eftir þetta.

11. janúar 1918
Bjarndýr gekk á land í Núpa-

sveit. Fjölmörg önnur slík 
fylgdu á eftir um veturinn.

11. janúar 1964
Bandaríski landlæknirinn 

Luther Leonidas Terry sendi frá 
sér yfirlýsingu um að reykingar 
væru skaðlegar heilsu manna 
en það var fyrsta yfirlýsingin af 
því tagi frá opinberum aðila í 

Bandaríkjunum.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

KÆRLEIKS ÓHLJÓÐ STAL UM-
HVERFIS RIFA

FSJALD-
GÆFUR Á G Æ T U R

ÓRJÚKA S A BERGMÁLA

FLATFÓTUR Ó M A
SLÍNA T R K TVEIR 

EINS U
A G L ÓGRYNNI

SMYRSL O F
VARKÁRNI

REIÐI-
HLJÓÐ

ÁTT U R R SJÁÐU

VEFENGJA S K O ÁLITS

ALA

TSTERTUR

FUGL

I

G A N G A KOPAR

KÚGUN E I R PRÓFAÐ MLABBA

A Ð A L OFBJÓÐA

HRUMUR O F G E R AMEGIN

G G SÓT

NÁ YFIR A S K A SIGUR

KJÁNI M E TTVEIR 
EINS

N Á R DÝR

GALDRAR K I S A KLIÐUR

TALA Y SLÍK

S T Ú K A SPÍRA

GEGNA T U R N ÖTULL

L

I

PLANTA

ÁLÍTA

L

M

M

U

FLYTJA

BAUL

R

F

A

A

FYRIR-
GANGUR

FRAMRÁS

R

L

A

Æ

ÖFUG RÖÐ

MJÖÐUR

T

O

I

NLYKT

Í

L

T

J

A

Ó

K

M

NÚNA

UMFRAM

I

N

SKIPSHÖFN

Ú

Á

I

H

Ð

Ö

LÚRA

F

Ð

N

ÁHRIFA-
VALD

SKIN

T

L

E

A

YNDI

BLUNDUR

K

L

U

Y

R

S

VIÐSKIPTI

T

S

FLÝTIR

UPP-
HRÓPUN

A

A

L

S

A

IDRYKKUR

LÉLEGUR

KIMI

Aldrei fór ég suður heppnAðist svAkAlegA vel þettA árið

Ald(-A)-rei(-ð)    fór(for)    ég    suð-ur(-t)    heppn(-i)-Að-i-st(-ó) 

s-vA(vá)-kAl(kál)-e-gA(gá)    vel(vél)    þettA    ár-ið(-A)

Ekki er gerður greinarmunur á grönnum og breiðum sérhljóðum, sem dæmi a og á né i og í.

                Ald(-A)                    rei(-ð)                       for

      ég                    suð                   ur(-t)               heppn(-i)

          vá                       kál                      e                      gá

          vél                 þettA                      Ar                      ið(-A)

      Að                       í                       st(-ó)                     s

Lausn á myndagátu 
jólablaðs Bæjarins besta
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ÚTSALA
Risa

afsláttur

Í FULLU FJÖRI

60%
Allt að

STANLEY
La-Z-Boy hægindastóll úr  
svörtu, brúnu eða vínrauðu leðri.
Stærð: 81 × 94 × 103 cm

 125.993 kr.   179.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

DREAMTIME
La-Z-Boy hægindastóll.
Svart leður.
Stærð: 95 × 100 × 105 cm

 132.993 kr.   189.990 kr. AFSLÁTTUR
30%

Leðurstóll með skemli.

 99.990 kr.   149.800 kr.

LEVANTO
Hægindastóll með skemli.
Svart leður.
Stærð: 77 × 75 × 109 cm

AFSLÁTTUR
33%

 37.493 kr.   49.990 kr.

KENYA
Hægindastóll.
Svart slitsterkt áklæði.

AFSLÁTTUR
25%

NATURES COMFORT 
Nature’s Comfort heilsudýna með Classic botni.
Stærð: 180x200 cm.

 123.675 kr.   164.900 kr.

BOGGIE 
3ja sæta sófi. Slitsterkt áklæði, margir litir.
Stærð: 186 x 77 x 85 cm

 79.920 kr.   99.900 kr.AFSLÁTTUR
25%

AFSLÁTTUR
20%

Val um svart eða hvítt  
PU leður eða grátt áklæði á botni.

ELLY
Þriggja sæta. Margir litir.  
Slitsterkt áklæði
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

 59.994 kr.   99.990 kr. AFSLÁTTUR
40%


