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Vestfirðingur ársins 2006
samkvæmt vali lesenda frétta-
vefjarins bb.is er Sunneva Sig-
urðardóttir, 25 ára Ísfirðingur,
sem opinberaði fyrir alþjóð
kynferðislega misnotkun sem
hún varð fyrir í æsku. Í fram-
haldi af því stofnaði hún sjálfs-
hjálparhóp í samstarfi við
Stígamót, til handa þeim sem
lent hafa í svipuðum raunum.
Í öðru sæti varð Elvar Logi

Hannesson, leikari og bæjar-
listamaður Ísafjarðarbæjar
2005, í þriðja sæti varð Guð-
björt Lóa Sæmundsdóttir, 19
ára stúlka frá Læk í Dýrafirði,
sem staðið hefur sig eins og
hetja þrátt fyrir alvarleg veik-
indi, í fjórða sæti varð Ólína
Þorvarðardóttir, fyrrum skóla-
meistari Menntaskólans á Ísa-
firði og í fimmta sæti varð
Gunnar Jónsson nemandi við

MÍ, sem fékk tilnefningar sín-
ar fyrir mikinn leiksigur í stutt-
myndinni „Fæddur tapari“ og
fyrir mikið og gott starf innan
skólans.

Í næstu fimm sætum komu
Einar K. Guðfinnsson, sjávar-
útvegsráðherra, Steinþór Braga-
son á Ísafirði, Lýður Árnason
læknir á Flateyri, Guðrún Jón-
ína Guðjónsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur á Ísafirði, Ragna

Aðalsteinsdóttir frá Laugabóli
í Ísafjarðardjúpi, Elías Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri
á Suðureyri og Þór Sveinsson
nemandi við Menntaskólann
á Ísafirði. Alls fengu 72 ein-
staklingar atkvæði í kosning-
unni en hátt á þriðja hundrað
manns tóku þátt í kjörinu. Þeir
einstaklingar sem voru í fyrstu
tíu sætunum fengu yfir 66%
greiddra atkvæða. Sunneva

tók við viðurkenningu í tilefni
útnefningarinnar um helgina
sem og eignar- og farandgrip
sem smíðaður er af Ísfirðingn-
um Dýrfinnu Torfadóttur,
gullsmið.

Auk bb.is stóðu Gullauga á
Ísafirði og hugbúnaðarfyrir-
tækið Innn hf., í Reykjavík að
vali Vestfirðings ársins 2006.
Sjá nánar um valið á bls. 4 og
viðtal við Sunnevu á bls. 9.

Vestfirðingur ársins 2006 valinn af lesendum fréttavefjarins bb.is

Sunneva hlaut flest atkvæði

Sunneva Sigurðardóttir tekur við viðurkenningu og farandgrip í tilefni útnefningarinnar. Sitt hvoru megin við Sunnevu eru
þær Friðgerður Þorsteinsdóttir fulltrúi Gullauga á Ísafirði (tv) og Thelma Hjaltadóttir, blaðamaður á Bæjarins besta og bb.is.
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Þjófur
í neyð
Brotist var inn í sölu-

skála Esso á Suðureyri að-
faranótt fimmtudags í síð-
ustu viku. Þjófurinn var
ekki stórtækur að þessu
sinni, en það eina sem
hann hafði á brott voru 4
pakkar Durex smokkum
með ávaxtabragði. Eftir-
litsmyndavél er á staðnum
og náði hún að festa at-
burðinn á filmu, er þjófur-
inn, grímuklæddur, brýst
inn í söluskálann.

Þegar þjófurinn kom
inn gekk hann rakleiðs að
smokkunum og því nokk-
uð ljóst að hann þekkir
innviði söluskálans, hann
reyndi svo lítillega að
opna peningakassann á
leið sinni út aftur, en þegar
að það gekk ekki greið-
lega fyrir sig, hélt hann
aftur út í myrkrið. Þjófur-
inn braut rúðu í bakdyrum
til að komast inn í versl-
unina. Hvort þjófurinn á
erfitt með að kaupa sér
smokka eins og annað
fólk gerir, eða hvort neyð-
in sótti svo skyndilega að
honum þarna um nóttina
er ekki gott að segja um á
þessu stigi málsins.

Lögreglan á Ísafirði
vildi ekki tjá sig um málið
að svo stöddu þar sem það
er ekki upplýst. Ef ein-
hverjir vita hver var þarna
að verki eða hafa upplýs-
ingar sem geta auðveldað
rannsóknina er hægt að
koma þeim ábendingum
til lögreglunnar á Ísafirði.

– thelma@bb.is

Telja að endurnýja þurfi allt þilTelja að endurnýja þurfi allt þilTelja að endurnýja þurfi allt þilTelja að endurnýja þurfi allt þilTelja að endurnýja þurfi allt þil
Hafnarstjórn Bolungarvíkur samþykkti á dögunum tillögu Siglingastofnunar að Samgöngu-
áætlun fyrir 2007-2010. Þar er gert ráð fyrir framkvæmdum við Brjótinn árið 2007 og

2008, öldudempandi fláa við Brjótinn 2008 og endurbyggingu á Grundargarði árið 2009.
Fyrir árið 2007 er gert ráð fyrir að framkvæma fyrir 96,7 m.kr., árið 2008 fyrir 58,3

m.kr. og 2009 fyrir 34,9 m.kr. Hafnarstjórn gerði athugasemd við að ekki skuli vera gert
ráð fyrir að endurnýja allt stálþil við Brjótinn þar sem allt þilið er komið til ára sinna. Hafnar-

stjórn beinir því til Siglingastofnunar að stálþil við Brjót verði allt endurnýjað á tímabilinu.

Borea Adventures í
víking til Englands

Ferðaþjónustufyrirtækið
Borea Adventures á Ísafirði,
sem gerir út skútuna Áróru,
heldur í víking til Englands á
næstu dögum þar sem fyrir-
tækið tekur þátt í tveimur
alþjóðlegum ferðakaupstefn-
um. Annars vegar er það sýn-
ingin London Boat Show, þar
sem allrahanda bátafyrirtæki
kynna afurðir sínar, en þar
verða þeir Borea-menn á bási
með fyrirtækinu Clipper Ven-
tures, sem eru fyrrum eig-
endur Áróru. Hinsvegar verða
þeir á sýningu The Daily Tele-
graph - Adventure Travel
Show, en þar verða aðilar sem
bjóða upp á ævintýraferðir að
sýna allt það nýjasta sem finna
má í þeirri deild ferðaiðnaðar-
ins.

Útflutningsráð verður með

bás á sýningunni þar sem sex
íslensk fyrirtæki í ævintýra-
ferðamennsku sýna hvað þau
hafa upp á að bjóða, meðal
þeirra er Borea Adventures
en meðal þess sem fyrirtækið
býður upp á er: skíðaferðir á
vorin, náttúruskoðun með
megináherslu á fugla og refi,
ævintýraferðir þar sem bland-
að er saman sjókajaksigling-
um í Jökulfjörðum og á Horn-
ströndum, snorkköfun í
Reykjanesi, fjallahjólaferðum,
jökla-göngu á Drangajökli
o.fl.

Adventure Travel Show er
nú haldin í 12. sinn og sýn-
endur eru yfir 250 talsins. Sýn-
inguna hafa sótt yfir 30.000
gestir á ári hverju og er því
hægt að bera boðskap fyrir-
tækja víða á slíkri sýningu.

London Boat Show er haldin
í hinu feykistóra Excel centre,
en sýningin hefur verið haldin
þar frá árinu 2004. Þar sýna
yfir 700 aðilar hinn ýmsa
varning er viðkemur bátum,
bátasporti og siglingamenn-
sku hverskonar.

Rúnar Óli Karlsson hjá Bor-
ea Adventures segir þá félaga
mjög spennta vegna sýning-
anna og séu þeir þarna að hitta
þá tvo helstu markhópa sem
fyrirtæki þeirra stílar inná, en
það er sá hópur sem er að leita
að ævintýraferðamennsku og
sá hópur sem leitast eftir sigl-
ingum. Nú þegar hefur Borea
Adventures bókað fundi á ráð-
stefnunum við nokkra vænt-
anlega viðskiptavini fyrirtæk-
isins.

– annska@bb.is Áróra er stærsta skúta landsins.

Þrjár tófur voru veiddar á dögunum í Súgandafirði
en eins og greint hefur verið frá hefur vargurinn vald-
ið miklum usla á svæðinu. Á föstudag kom Kristján
Einarsson refaskytta á Flateyri til að reyna að ná
rebba og liðu innan tveggja klukkustunda kom hann
til baka með ref sem hann náði við reiturnar af lamb-
inu. Á mánudag átti Valur Richter pípari og refaskytta
leið hjá á sömu slóðum og sá þá ref. Hann var með
byssu meðferðis og freistaði þess að ná rebba. Svo fór
að hann náði tveimur refum, öðrum hvítum og hinum
mórauðum. Án efa fagna bændur í firðinum þessu
framtaki refaskyttanna og geta andað örlítið léttar, en
tófan hefur verið ansi skæð að ráðast á lömb þeirra.

Fengsælar
refaskyttur

Kristján Einarsson með feng sinn.
Mynd: Helga Guðný Kristjánsdóttir.

Íhugar að
veita fé
Samgönguráðuneytið

íhugar að veita fé til að
reisa olíubirgðastöð á Máva-
garði við Sundahöfn á
Ísafirði. Bæjarráð Ísa-
fjarðarbæjar lagði fram til
kynningar á fundi í síðustu
viku svar við ósk ráðsins
frá því í október, þar sem
farið var þess á leit að
samgönguráðherra beitti
sér fyrir því að stöðin yrði
reist til frambúðar.

Í svari ráðuneytisins
kemur fram að samgöngu-
áætlun 2007-2010 sé í
vinnslu og til skoðunar að
veita fé til þessarar fram-
kvæmdar í samræmi við
ákvæði hafnalaga.

– eirikur@bb.is

Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri Súðarvíkurhrepps segir
í áramótapistli á heimasíðu
hreppsins að mikilvægt sé á
yfirstandandi kjörtímabili að
skoða eignarhluta Súðavíkur-
hrepps í fyrirtækjum starf-
ræktum í Súðavík. Verulegar
breytingar urðu á atvinnuhátt-
um í Súðavík með stöðvun
Frosta hf., árið 2005 og var þá
farið í að skoða alla möguleika
til að fjölga störfum. Fór sveit-
arfélagið því sjálft út í atvinnu-
lífið með beinum hætti. Áher-
sla var lögð á að fjölga fyrir-
tækjum í Súðavík og dreifa
þeirri áhættu sem fylgir því
að vera með eitt stórt fyrirtæki
sem útvegar stærstan hluta
allra starfa í sveitarfélaginu.

Ómar segir það mikilvægt
að skoða hvort hægt sé að
koma þeim eignahlutum sem
Súðavíkurhreppur á í dag í
hendur atvinnulífsins sjálfs og

segir jafnframt að það geti
orkað tvímælis að sveitarfélög
séu inn á hinum frjálsa mark-
aði með fjárfestingar. Fast-
eignafélagið Langeyri ehf., er
alfarið í eigu Súðavíkurhrepps
og er hann einnig stór hluthafi
í Sumarbyggð hf., með 70%
eignarhald. Hreppurinn á svo
32% hlut í beituframleiðslunni
Aðlöðun hf. Allt á þetta sér þó
skýringar og er í raun liður í
að gera það eftirsóknarvert að
starfrækja fyrirtæki í sveitarfé-
laginu. Húsakosturinn á Lang-
eyri var byggður þegar að
vöntun var á atvinnuhúsnæði
á svæðinu bæði fyrir hinn
frjálsa markað sem og fyrir
hreppinn. Nýting á húsunum
sem komust í gagnið á nýliðnu
ári er nú tæp 70%.

Í málefnum Aðlöðunar segir
Ómar sveitarstjórnarfólk hafa
talið það brýnt að gera það
sem þau gátu svo fyrirtækið

myndi ekki fara af svæðinu.
Sumarbyggðina ætti ekki að
þurfa að hafa í bómull lengur
segir Ómar, en rekstur hennar
var erfiður fyrst um sinn, sér-
staklega vegna þess hversu
stuttan tíma hún getur verið
starfrækt á ári. Með tilkomu
Fjord fishing og allra þeirra
sjóstangveiðimanna sem koma
til Súðavíkur yfir sumartím-
ann hefur rekstargrundvöllur
Sumarbyggðarinnar snar-
breyst. Ómar segir því mál til
komið að skoða hvort ekki
séu áhugasamir aðilar sem
vilja taka við boltanum.

Í áramótapistlinum segir
einnig. „Mikil breyting hefur
orðið á atvinnumálum Súð-
víkinga á stuttum tíma. jafn-
framt heyrast nú þær raddir
frá atvinnurekendum að fólk
vanti til starfa og í mjög
langan tíma er engin á at-
vinnuleysisskrá í Súðavík.“

„Mikilvægt að skoða eign-
arhluta Súðavíkurhrepps“

Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps telur mikilvægt að
skoða eignarhluta hreppsins í fyrirtækjum í Súðavík.

Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1940 bjargaði togarinn Hafsteinn 62
manna áhöfn af þýska flutningaskipinu Bahia Blanca, sem
sökk út af Látrabjargi. Sumir óttuðust að þetta væru her-
menn sem ættu að gera uppreisn um leið og þýskur
innrásarher kæmi til landsins.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
11. janúar 2007 – 11. dagur ársins11. janúar 2007 – 11. dagur ársins11. janúar 2007 – 11. dagur ársins11. janúar 2007 – 11. dagur ársins11. janúar 2007 – 11. dagur ársins
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Ummæli um
fjóra efstu

í kjörinu
Sunneva Sigurðardóttir:Sunneva Sigurðardóttir:Sunneva Sigurðardóttir:Sunneva Sigurðardóttir:Sunneva Sigurðardóttir:
„Mikið hugrekki að koma
fram og segja frá áralangri
misnotkun illmennis –
Staðið sig frábærlega í bar-
áttunni gegn kynbundnu
ofbeldi, algjör hetja – Hef-
ur sýnt áræði, kjark og
dugnað í baráttu gegn sam-
félagsmeini – Opnaði um-
ræðuna um kynferðislegt
ofbeldi og kom á fót útibúi
Stígamóta – Kjörkuð, þor-
in og yndisleg – Hefur kjark til að berjast fyrir sig og
aðra – Hugrökk stúlka að standa fyrir framan alþjóð
og segja sögu sína – Hetja!, opinberaði mál sitt til þess
að bjarga öðrum – Frábær einstaklingur á ferð, óhrædd
og örugg í sinni baráttu – Kona sem hefur kjark og þor
til að opna umræðu um kynferðislegt ofbeldi.“

Elvar Logi Hannesson:Elvar Logi Hannesson:Elvar Logi Hannesson:Elvar Logi Hannesson:Elvar Logi Hannesson:
„Kom vestfirsku mann- og
listalífi á kortið – Bæjar-
listamaður Ísafjarðarbæjar
og ber þá nafnbót með
sóma – Jákvæð fyrirmynd
fyrir Vestfirðinga – Hefur
borið af á árinu 2006 fyrir
að halda úti eina atvinnu-
leikhúsinu á landsbyggð-
inni – Hefur eflt leiklistina
á Vestfjörðum – Maður
fólksins! Gífurlegt leiklistarséní – Hefur sýnt fjölþætt
frumköðlastarf – Elvar Logi er maður sem lætur verk-
in tala og fer þar að auki ótroðnar slóðir – Algjör eld-
hugi á leiklistarsviðinu – Topp náungi sem lífgað hefur
upp á menningarlíf Vestfirðinga – Svona menn er ekki
sjálfgefið að hafa í hverju bæjarfélagi – Frábært starf
með Kómedíuleikhúsið og einleikina sína.“

Guðbjört Lóa Sæmunds-Guðbjört Lóa Sæmunds-Guðbjört Lóa Sæmunds-Guðbjört Lóa Sæmunds-Guðbjört Lóa Sæmunds-
dóttir:dóttir:dóttir:dóttir:dóttir:
„Búin að standa sig eins
og hetja í baráttunni við
veikindin – Aðdáunarvert
hvernig þessi unga stúlka
tekst á við krabbameinið.
Mikil baráttukona – Ung,
sterk og jákvæð stúlka
þrátt fyrir mikil veikindi –
Jákvæð og bjartsýn í bar-
áttu við alvarleg veikindi
– Þessi unga stúlka hefur þann styrk sem fáir hafa í
veikindum – Einstök og hugrökk stúlka sem á heiðurinn
skilið – Nítján ára hetja sem heldur úti bloggsíðu þar
sem hún fjallar um veikindi sín.“

Ólína Þorvarðardóttir:Ólína Þorvarðardóttir:Ólína Þorvarðardóttir:Ólína Þorvarðardóttir:Ólína Þorvarðardóttir:
„Stóð sig vel sem skóla-
meistari – Glæsileg kona
sem unnið hefur vel fyrir
Vestfirði – Kannski ekki
bara Vestfirðingur ársins
2006, heldur síðustu ára.
Lyfti Menntaskólanum
upp á hærra plan – Tók
snilldarlega á málefnum
menntaskólans – Sóma-
kona sem hefur látið gott
af sér leiða við misjafnar aðstæður – Merk kona. Hefur
staðið sig mjög vel í meðbyr og mótbyr – Lyfti
menntaskólanum úr mikilli lægð og náði ótrúlegum
árangri – Hún er Vestfirðingum til mikils sóma. Hefur
sýnt dugnað og hugrekki – Kona með reisn. Stóð sig
vel í menntaskólanum – Fyrirmynd vestfirskra kvenna.
Hefur gert góða hluti í menntamálum á Ísafirði – Mór-
ölsk hetja – Tók hagsmuni Menntaskólans á Ísafirði
fram yfir sína eigin þegar hún sagði upp störfum.“

Eftirtaldir einstaklingar fengu atkvæði í valinu á Vestfirðingi ársins 2006: Björgmundur Örn Guðmundsson, Jón
Bjarni Geirsson, Ragna Jóhanna Magnúsdóttir, Þorsteinn Másson, Kristinn H. Gunnarsson, Vilborg Arnardóttir,
Egill Jónsson, Guðmundur M. Kristjánsson, Hulda Guðmundsdóttir, Jón Jónsson, Sólberg Jónsson, Hlynur Snorrason,
Benedikt Sigurðsson, Sigurgeir G. Jóhannsson, Hreinn Þórðarson, Úlfar Ágústsson, Matthías Vilhjálmsson, Sigmundur
F. Þórðarson, Halldór Halldórsson, Helga Björk Jóhannsdóttir, Guðmundur Hjaltason, Helga Kristbjörg Guðmunds-
dóttir, Hinrik Kristjánsson,  Jón Ágúst Þorsteinsson, Jens Andri Fylkisson, Jón Kr. Ólafsson, Guðni Geir Jóhannesson,
Ásgeir Guðbjartsson, Hrólfur Einarsson, Egill Kristjánsson, Stígur Arnórsson, Sigurður Pétursson, Halla Signý Krist-
jánsdóttir, Lögreglan í Ísafjarðarbæ, Flutningabílstjórarnir, Stefanía Steinþórsdóttir, Sigurður Ólafsson (Bíi), Sigurlaug-
ur Baldursson, Árni Þór Einarsson, Önundur Hafsteinn Pálsson, Sr. Magnús Erlingsson, Margrét Halldórsdóttir,
Guðmundur Óli K. Lyngmo, Óli Reynir Ingimarsson og Bjarney Guðmundsdóttir, Einar Jónsson, Peter Weiss, Ársæll
Egilsson, Eiríkur Örn Norðdahl, Jakob Jónsson, Magnús Hauksson, Guðfinnur Pálsson, Hrefna M. Jónsdóttir, Svavar
Ævarsson, Magnús Þór Heimisson, Stígur Berg Sophusson, Sigrún Helgadóttir, Pálína Vagnsdóttir, Örn Elías Guð-
mundsson (Mugison), Ásdís Svava Hallgrímsdóttir, Stefán Dan Óskarsson,  Sigurður Sveinsson, Elías Guðmundsson,
Þór Sveinsson, Ragna Aðalsteinsdóttir, Guðrún Jónína Guðjónsdóttir, Lýður Árnason, Steinþór Bragason, Einar K.
Guðfinnsson, Gunnar Jónsson, Ólína Þorvarðardóttir, Guðbjört Lóa Sæmundsdóttir, Elvar Logi Hannesson og Sunn-
eva Sigurðardóttir.

Vestfirðingur ársins 2006
samkvæmt vali lesenda frétta-
vefjarins bb.is er Sunneva Sig-
urðardóttir, 25 ára Ísfirðingur,
sem opinberaði fyrir alþjóð
kynferðislega misnotkun sem
hún varð fyrir í æsku. Í fram-
haldi af því stofnaði hún sjálfs-
hjálparhóp í samstarfi við
Stígamót, til handa þeim sem
lent hafa í svipuðum raunum.
Sunneva önnur konan sem
kjörinn er Vestfirðingur ársins
af lesendum bb.is. Vestfirð-
ingur ársins 2005 var Sigríður
Guðjónsdóttir, íþróttakennari
á Ísafirði, sem átti því láni að
fagna að bjarga ungum dreng
frá drukknun í sundlaug Bol-
ungarvíkur í desember 2005.

Áður höfðu fengið nafnbótina
þeir Örn Elías Guðmundsson
(Mugison) árið 2004, Magnús
Guðmundsson á Flateyri árið
2003, Hlynur Snorrason á
Ísafirði árið 2002 og Guð-
mundur Halldórsson í Bol-
ungarvík árið 2001.

Í öðru sæti í vali á Vestfirð-
ingi ársins 2006 varð Elvar
Logi Hannesson, leikari og
bæjarlistamaður Ísafjarðar-
bæjar 2005, í þriðja sæti varð
Guðbjört Lóa Sæmundsdóttir,
19 ára stúlka frá Læk í Dýra-
firði, sem staðið hefur sig eins
og hetja þrátt fyrir alvarleg
veikindi, í fjórða sæti varð
Ólína Þorvarðardóttir, fyrrum
skólameistari Menntaskólans

á Ísafirði og í fimmta sæti
varð Gunnar Jónsson nemandi
við MÍ, sem fékk tilnefningar
sínar fyrir mikinn leiksigur í
stuttmyndinni „Fæddur tap-
ari“ og fyrir mikið og gott
starf innan skólans.

Í næstu fimm sætum komu
Einar K. Guðfinnsson, sjáv-
arútvegsráðherra, Steinþór
Bragason á Ísafirði, Lýður
Árnason læknir á Flateyri,
Guðrún Jónína Guðjónsdóttir,
hjúkrunarfræðingur á Ísafirði,
Ragna Aðalsteinsdóttir frá
Laugabóli í Ísafjarðardjúpi,
Elías Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri á Suðureyri og
Þór Sveinsson nemandi við
Menntaskólann á Ísafirði. Alls

fengu 72 einstaklingar at-
kvæði í kosningunni en hátt á
þriðja hundrað manns tóku
þátt í kjörinu. Þeir einstakling-
ar sem voru í fyrstu tíu sætun-
um fengu yfir 66% greiddra
atkvæða. Sunneva tók við við-
urkenningu í tilefni útnefning-
arinnar um helgina sem og
eignar- og farandgrip sem
smíðaður er af Ísfirðingnum
Dýrfinnu Torfadóttur, gull-
smið.

Aðstandendur valsins á Vest-
firðingi ársins 2006, Gullauga
á Ísafirði, hugbúnaðarfyrir-
tækið Innn hf., í Reykjavík og
bb.is þakka lesendum þátttök-
una og óska þeim velfarnaðar
á árinu 2007.        – bb@bb.is

Sunneva Sigurðardóttir kjör-
inn Vestfirðingur ársins 2006
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Vestfirðingur
ársins 2006

Ritstjórnargrein

Féll í höfnina á Flateyri
Á þessum degi fyrir 24 árum

„Ég var á leið út í bátinn, sem lá við legufæri um 10 faðma
frá landi. Fór á bátskænu út, en ekki tókst betur til en svo, að
kænunni hvolfdi og ég steyptist í sjóinn. Ég þegar að krafla
mig í land – rekís var í höfninni og sjór kaldur. Mér tókst að
komast að kantinum, sem er rúmlega tveggja metra hár og
klifra upp. Ég var orðinn örmagna af þreytu þegar ég loks
komst á þurrt,“ sagði Aðalsteinn Guðmundsson, 46 ára út-
gerðarmaður á Flateyri, í samtali við Mbl. en hann sýndi mikla
karlmennsku eftir að hafa fallið í höfnina á fimmtudagsmorgun.
Tókst honum að krafla sig í land og ganga heim til sín í erfiðri
færð.„Enginn var sjáanlegur. Mín fyrsta hugsun eftir að vera
kominn á þurrt var að hvíla mig en ég féll ekki í þá freistni.
Annaðhvort var að duga eða drepast og halda heim. Allt var á
kafi í snjó og færð erfið. Mér tókst að komast heim en var þá
orðinn helvíti slæptur. Ekki þurr þráður á mér og stígvélin full
af snjó og kalt úti.Ég held að allir geti verið sammála um, að
betur fór en á horfðist. Segja má, að ég hafi ekki verið feigur í
þetta sinn,“ sagði Aðalsteinn Guðmundsson.

Sunneva Sigurðardóttir, ráðgjafi á Ísafirði, ber sæmdarheitið
Vestfirðingur ársins 2006. Þetta er í sjötta sinn sem einstakl-
ingur er krýndur þessari virðulegu nafnbót af lesendum bb.is,
sem í samvinnu við Innn hf og Gullauga stóð fyrir kjörinu.

Sunneva Sigurðardóttir sýndi mikið hugrekki er hún
opinberaði lífsreynslu sína með frásögn af kynferðislegri
misnotkun sem hún varð fyrir í æsku; nokkuð sem með sanni
má kalla einhvern versta glæp sem hægt er að fremja gagnvart
nokkurri manneskju. En Sunneva lét ekki þar við sitja. Síðan
hún sagði frá þessari skelfilegri reynslu sinni hefur hún
heldur betur látið til sín taka. Þannig var hún í fararbroddi er
efnt var til mótmæla fyrir framan Héraðsdóm Vestfjarða
gegn vægum dómum í kynferðisbrotamálum og lét af því til-
efni þau orð falla að ,,þessi mál vörðuðu okkur öll“, en slík
mótmælastaða fór fram samtímis víðs vegar á landinu. Þá
beitti hún sér fyrir stofnun sjálfshjálpardeildar fyrir þolendur
kynferðisofbeldis hér vestra í samvinnu við Stígamót.

Bæjarins besta óskar Sunnevu Sigurðardóttur hjartanlega
til hamingju með titilinn Vestfirðingur ársins 2006. Hún er
vel að honum komin. Hugrekki hennar og framganga er að-
dáunar- og eftirbreytniverð.

Silfursmíði og körfuboltiSilfursmíði og körfuboltiSilfursmíði og körfuboltiSilfursmíði og körfuboltiSilfursmíði og körfubolti

Skömmu áður en gamla árið kvaddi var silfursmiðurinn
Pétur Tryggvi Hjálmarsson útnefndur bæjarlistamaður Ísa-
fjarðarbæjar árið 2007. Í raun er óþarfi að fara mörgum orð-
um um listamanninn svo kunnur er hann bæði innan lands og
utan af verkum sínum. Skal því aðeins til sögu hermt að eitt
verka hans, Altariskanna, var valið eitt af bestu silfurverkum
20. aldar af Koldinghus-listasafninu á Jótlandi, en þar gefur
að líta eitt stærsta safn silfurmuna í Evrópu.

Bæjarins bersta færir Pétri Tryggva hamingjuóskir með út-
nefninguna sem bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar.

Á sunnudaginn var Þórir Guðmundsson, körfuboltamaður
hjá Körfuknattleiksfélagi Ísafjarðar, útnefndur Íþróttamaður
Ísafjarðarbæjar 2006, en það ár var ferill Þóris einkar glæsileg-
ur. Þannig var hann í liði Íslands sem varð Norðurlandameistari
í sumar. Þórir Guðmundsson er ungur að árum og enginn vafi
á að hann á glæsta framtíð fyrir sér í íþrótt sinni svo fremi að
ekkert óvænt komi fyrir. Átta aðrir íþróttamenn og konur
hlutu tilnefningu fyrir frammistöðu sína í hinum ýmsu íþrótta-
greinum.

Bæjarins besta færir íþróttamanni ársins sem og íþrótta-
fólkinu öllu sem tilnefnt var hamingjuóskir.

s.h.

Menntamálaráðuneytið styrkir Act aloneMenntamálaráðuneytið styrkir Act aloneMenntamálaráðuneytið styrkir Act aloneMenntamálaráðuneytið styrkir Act aloneMenntamálaráðuneytið styrkir Act alone
Menntamálaráðherra hefur að tillögu leiklistarráðs ákveðið verkefnastyrki til starfsemi atvinnu-
leikhópa árið 2007, og er Kómedíuleikhúsið á Ísafirði eitt þeirra sem hlaut styrk. Styrkinn hlýtur
leikhúsið vegna alþjóðlegu einleikjahátíðinni Act alone. Alls fær Kómedíuleikhúsið 900 þúsund
krónur vegna Act alone, en hátíðin var fyrst haldin sumarið 2004. Hún er nú orðin árlegur við-
burður á Ísafirði og er haldin í lok júní og vekur jafnan athygli víða um land. Í fyrra voru 13 ein-
leikir fluttir auk þess sem haldin voru tvö leiklistarnámskeið. Alls bárust þrjár umsóknir um sam-
starfssamninga og sóttu 38 aðilar um styrki til 69 verkefna.

Íþróttaskóli KFÍ hefst að nýjuÍþróttaskóli KFÍ hefst að nýjuÍþróttaskóli KFÍ hefst að nýjuÍþróttaskóli KFÍ hefst að nýjuÍþróttaskóli KFÍ hefst að nýju
Íþróttaskóli Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar hefst að nýju kl. 11:15 á

laugardag í íþróttahúsinu á Torfnesi. Umsjónarmaður hans verður sem
fyrr Árni Heiðar Ívarsson íþróttakennari. Íþróttaskólinn hefur notið

mikilla vinsælda frá því að hann hófst haustið 2004. „Það hefur verið
mjög góð aðsókn, alltaf svona um 30 börn. Þetta er mikið stuð og

gaman“, segir Árni Heiðar. Skólinn er ætlaður börnum á aldrinum 2-5
ára og því er æskilegast að foreldrar fylgi börnum sínum.

Fjórir létust af slysförum á
Vestfjörðum á árinu 2006, en
49 manns létust af slysförum
á landinu öllu. Alls létust 30
manns í 27 umferðarslysum á
Íslandi á nýliðnu ári, en þar af
létust tveir á Vestfjörðum. Í
fyrra tilfellinu var um að ræða
útafakstur á Hnífsdalsvegi í
byrjun árs, en þá lést ung
stúlka, en í því síðara var ekið

á aldraðan mann á Strandvegi
skammt frá Hólmavík. Mikil
aukning varð á umferðarslys-
um á liðnu ári, og voru þau
langflest slysa á landinu.

Eins og áður segir létust 49
í slysum á árinu, og voru þau
langflest í ágúst þegar 10 lét-
ust. 37 karlmenn létust og 12
konur þar af eitt barn yngra en
14 ára. Þessar tölur eru þó

ekki endanlegar þar sem
enn er ekki ljóst hvort andlát
tveggja aðila voru af slysför-
um eður ei. Eins og áður segir
létust tveir í umferðarslysum
á Vestfjörðum, en tveir létust
í sjóslysum. Tölurnar eru
fengnar frá Slysavarnafélag-
inu Landsbjörg og Umferðar-
stofu.

Árið 2005 létust tveir í slys-

um á Vestfjörðum, þar af einn
í umferðarslysi og einn í heima-
og frítímaslysi. Umferðar-
slysið átti sér stað á Reykhóla-
sveitarvegi, fyrir ofan Mið-
húsabrekku skammt frá Reyk-
hólum. Um var að ræða árek-
stur þar sem ungur maður lét
lífið, að því er kemur fram í
skýrslu Umferðarstofu.

– eirikur@bb.is

Fjögur banaslys á Vest-
fjörðum á síðastliðnu ári

Um áramótin tók gildi ákvörð-
un Alþingis um að fækka lög-
regluumdæmum á landinu úr
26 í 15 og eru Vestfirðir sam-
kvæmt því orðnir að einu lög-
regludæmi og eru umdæmi
Patreksfjarðar, Bolungarvíkur
og Hólmavíkur nú komin und-
ir lögregluembættið á Ísafirði
sem skilgreinist sem lykilem-
bætti. Lögreglustöðvum verð-
ur hins vegar ekki lokað vegna

breytinga á lögregluumdæm-
um en samvinna milli um-
dæma verður aukin og vaktir
samræmdar, hvort tveggja til
þess að efla löggæslu og lög-
reglurannsóknir.

Sérstaklega er tiltekið í
reglugerð að lögregluvarð-
stofur á Vestfjörðum, utan
aðalstöðvar lögreglu á Ísafirði,
skuli vera á Patreksfirði,
Hólmavík, og í Bolungarvík.

Sams konar ákvæði verða í
reglugerð um fleiri embætti á
landinu. Efla á minni sýslu-
mannsembættin með flutningi
verkefna og starfa frá ráðu-
neytum og stofnunum til em-
bættanna. Meðal þess sem
ákveðið hefur verið er að
sýslumaðurinn á Hólmavík
annist löggildingu dómtúlka
og skjalaþýðenda, og er það
eina verkefnið sem er flutt á

Vestfirði að svo stöddu.
Telur ráðuneytið að heildar-

kostnaður við fjölgun starfa
og flutning verkefna á borð
við miðstöð ættleiðinga, sjóða-
og skipulagsskrár, miðstöð
fasteignasölueftirlits, útgáfu
Lögbirtingablaðsins, málefni
bótanefndar og fleiri nemi um
50 milljónum króna á árs-
grundvelli.

– eirikur@bb.is

Vestfirðir urðu að einu lög-
regluumdæmi um áramótin

Lögreglustöðin á Ísafirði.
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STAKKUR SKRIFAR

Kosningaárið „mikla“
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.

Það er fallegt í Bolungar-
víkinni. Þar er gott að búa og
fátt betra en að vakna á morgn-
ana með fjölskyldunni og
halda svo saman, gangandi út
í fallegan daginn. Úti er myrk-
ur á janúarmorgninum, en
yndislega milt veður og snjór
á götum og gangstéttum. Við
erum heppin hér, því það er
hægt að ganga næstum óhindr-
að eftir göngustíg frá húsinu
okkar að Grunnskóla Bolung-
arvíkur. Þetta er einn af kost-
unum við smæðina. Að maður
er öruggur um börnin sín í um-
ferðinni. Eða hvað? Reynslan
hefur kennt mér annað. Nú
þori ég vart að leyfa ungum
börnum mínum að nota göngu-
stíg þann sem liggur milli
Vitastígs og Skólastígs og svo
aftur til Höfðastígs á leið í

skólann.
Svo oft höfum við dóttir

mín, sem situr í fyrsta bekk,
lent í því á leið okkar að stórar
jeppabifreiðar hafa ekið inn á
þennan gangstíg eins og um
umferðargötu sé að ræða.
Þetta hefur gerst svo oft að nú
er mér ekki til setunnar boðið.
Úti er myrkur og börnin halda
að þetta sé göngustígur fyrir
þau og eru því alls ekki við-
búin því að þurfa að hrökkva
undan stórum bifreiðum á leið
sinni þarna á milli. Þessa leið
nota þau börn sem stunda nám
við Grunnskólann auk þeirra
sem fara í sundlaug eða íþrótta-
hús svo líklega má ætla að
þetta séu nokkur hundruð
ferðir barna á hverjum degi.
Nokkur hundruð börn þurfa
að hafa óttast um líf sitt og

limi þegar þau ganga á göngu-
stíg Bolungarvíkur því eig-
endur stórra bifreiða þurfa að
nota göngustígana undir bíl-
ana sína? Hvernig má þetta
vera? Eru götur Bolungarvík-
ur ekki nógu góðar fyrir bílana
okkar? Ég held að ástæðan
liggi frekar í hugsunarleysi.
Ég held að Víkarar séu ekki
fantar. Ég vona ekki.

Og fyrst ég er byrjuð þá er
best að minnast á annað mál-
inu tengt. Í morgun þegar við
dóttir mín vorum á leið í skól-
ann og skutluðumst frá jepp-
anum sem þurfti að komast
leiðar sinnar á göngustígnum
tókum við eftir því að jeppa-
bifreiðin stöðvaðist við hús
eitt og út stökk bílstjórinn.
Bíllinn var skilinn eftir í gangi
eins og tíðkast hér í Víkinni.

búa. Þau eiga rétt á því að við
skilum andrúmsloftinu eins
hreinu til þeirra og við tökum
við því. Eins eru þau forvitin
að eðlisfari og geta því hæg-
lega tekið upp á því að skríða
upp í gangsettar bifreiðar og
Guð einn veit þá hvað gerst
getur. Í vikunni bárust fregnir
af ungum börnum austur í Evr-
ópu sem drukknuðu í bíl for-
eldra sinna. Foreldrarnir brugðu
sér út úr bílnum til að kaupa
miða í ferju sem ætlunin var
að taka. Þau skildu börnin eftir
í bílnum sem var í gangi. Bíll-
inn hrökk svo af einhverjum
ástæðum úr gír og rann út í
Dóná með þessum skelfilegu
afleiðingum. Ekkert var hægt
að gera. Því fór sem fór. Við
höfum ekki Dóná hér í Bol-
ungarvík, en við höfum annars

konar hættur.
Það eru fá rök með því að

skilja bílinn eftir í gangi á
meðan skroppið er inn í kaffi
hjá vinunum í næsta húsi. Við
höfum tekið eftir sömu bílun-
um í gangi stundunum saman
á ferðum okkar um Víkina.
Þó fólk kjósi að aka á milli
húsa hér er ekki endilega
nauðsynlegt að skilja bílinn
eftir í gangi á meðan á heim-
sókn stendur. Það er ekki það
kalt hér að við þurfum að óttast
kul á útlimum á heimleiðinni
í bílnum.

Sýnum gott fordæmi í um-
ferðinni. Við erum fyrirmynd-
in, við getum breytt rétt því
við erum frábær í Víkinni
fögru!

Bolungarvík, 4. janúar
2007, Helga Vala Helgadóttir.

Þetta er mér algerlega óskilj-
anlegt. Af hverju „drepa“ Vík-
arar ekki á bílunum sínum
þegar þeir halda inn í hús að
sinna erindum sínum. Aftur
vísa ég til barnanna sem hér

Helga Vala Helgadóttir.

Eru Víkarar fantar í umferðinni?

Bolungarvík semur við SímannBolungarvík semur við SímannBolungarvík semur við SímannBolungarvík semur við SímannBolungarvík semur við Símann
Bæjarstjóra Bolungarvíkur hefur verið falið að ganga til samninga við
Símann hf., á grundvelli samnings byggðum á ríkiskaupasamningi.
Var það afráðið á fundi bæjarráðs á dögunum. „Við vorum nú
þegar með samning við Símann en um er að ræða hagræðingar-
samning. Við erum ekki að minnka viðskiptin við önnur fyrirtæki
heldur eingöngu að hagræða samningnum við Símann“, segir
Grímur Atlason, bæjarstjóri. Samningurinn gildir í tvö ár.

Dagatal Önfirðingafélagsins komið útDagatal Önfirðingafélagsins komið útDagatal Önfirðingafélagsins komið útDagatal Önfirðingafélagsins komið útDagatal Önfirðingafélagsins komið út
Fyrir stuttu var borið út á öll heimili í Önundarfirði dagatal Önfirðingafélagsins 2007,

einnig var það borið út til allra félagsmanna, ætti það því að prýða marga veggi á landinu
í dag. Á dagtali þessa árs eru fjórar myndir í hverjum mánuði og auk þess fjórar myndir

á kápu eða 52 myndir og má því segja að ein mynd sé fyrir hverja viku ársins. Ön-
firðingafélagið í Reykjavík hefur gefið út dagatöl frá árinu 1992 og er þetta því 15. árið

sem dagatölin eru gefin út. Þau hafa skapað sér veglegan sess í félagsstarfinu og farið víða
og verið góð kynning þess sem önfirskt umhverfi hefur upp á að bjóða.

ATVINNA
Sundhöllin við Austurveg á Ísafirði
óskar eftir konu í fullt starf. Um tíma-
bundna ráðningu er að ræða með
möguleika á framtíðarráðningu. Skil-
yrði er að umsækjendur séu vel á sig
komnir líkamlega, standist sundpróf,
hafi ríka þjónustulund og eigi gott
með að vinna með fólki.
Upplýsingar gefur Guðjón í síma 456
3200.

Lisa Ekdahl syngur í Víkurbæ
Sænska söngkonan Lisa Ekdahl heldur tónleika í Víkurbæ í Bol-

ungarvík þann 3. mars. Lisa Ekdahl er mörgum kunn á Íslandi og
má segja að hún sé sannkallaður Íslandsvinur. Hún hefur spilað ásamt
hljómsveit í Austurbæjarbíói og Háskólabíói fyrir troðfullu húsi.
Að þessu sinni er Lisa á ferð með kassagítar og undirleikaranum
Mattias Blomdahl sem spilar á gítar, hljómborð og önnur hljóðfæri.
Söngkonan mun halda þrenna tónleika á landinu í mars og auk tón-
leikanna í Víkurbæ mun hún koma fram á Nasa í Reykjavík og á
Græna Hattinum Akureyri. „Draumur hennar var að spila úti á
landi á Íslandi og þann draum lætur hún rætast nú. Lisa Ekdahl á
tryggan hóp aðdáenda hér á landi og má með sanni segja að sú að-
dáun sé gagnkvæm þegar kemur að landi og þjóð“, segir í tilkynn-
ingu.

Lisa Ekdahl sló í gegn með hljómplötunni Vem vet árið 1994 en
það var hennar fyrsta plata, en hún er ein sú söluhæsta á Norður-
löndunum til þessa dags. Lisa Ekdhal hefur síðan farið ýmsar leiðir
í tónlistarsköpun sinni, allt frá djassi og bossanova yfir í popp.

Miðasala er á midi.is og í verslunum Skífunnar og velvöldum
BT verslunum. Miðaverð er 2900 krónur.             – thelma@bb.is

Það er gott til þess að vita að Kristinn H. Gunnarsson er í fullu fjöri og
ákafinn mikill að vinna vel meðan krafturinn er fyrir hendi. Engu að síður
er óupplýst enn hvar hann hyggst beita kröftum sínum. Spennandi verður
að sjá hver framvinda mála verður í Frjálslynda flokknum. Magnús Reynir
Guðmundsson er orðinn framkvæmdastjóri um stund. Sjálfstæðisflokkur
býr samkvæmt skoðanakönnun við minnst fylgi á Vestfjörðum. Þar á hann
tvo ráðherra og prýðilegan þingmann, Einar Odd Kristjánsson, sem óhræddur
er við að hafa skoðanir og halda þeim fram.

Reyndar er Einar Oddur gæddur þeirri náttúru að fá góðar hugmyndir og
þora að brjótast út úr viðjum vanans. Slíkir menn eru of fáséðir. Nægir að
minnast þess að hann tók höndum saman við forystumenn ASÍ meðan hann
stóð í brúnni vinnuveitendamegin. Þótt Þjóðarsáttin hefði ekki komist á án
þátttöku margra er ljóst að Einar Oddur fór þar fremstur meðal jafningja.
Aðferðafræðin var nýlunda í raun. Brátt eru liðin 17 ár frá því ASÍ, VSÍ og
Stéttarsamband bænda náðu samningi og ríksstjórn lagði sitt af mörkum.
Samkomulag var undirritað 2. febrúar 1990.

Mörgum hefur orðið hugsað aftur þessi 17 ár þegar verðbólgan hefur
tekið kippi. Þeir hafa þó ekki verið neitt í líkingu við ástandið sem þá ríkti.
Nærri 16 ár hefur setið ríkisstjórn undir forystu Sjálfstæðisflokks, að frátal-

inni tíð Halldórs Ásgrímssonar í tæp tvö ár. Í upphafi var Alþýðuflokkur í
samstarfi eitt kjörtímabil. Framsóknarflokkur tók þá sæti í stjórn og hefur
það samstarf reynst farsælt, þó ekki að mati stjórnarandstöðu. Nú velta
margir fyrir sér framtíðinni í þessum efnum. Innlegg Valgerðar Sverrisdóttur
er eftirtektarvert. Utanríkisráðherra vill taka upp evru í stað krónu og gera
það án þess að ganga í Evrópusambandið.

Hvað er orðið um ungmennafélagshugsjónina, Íslandi allt? Voru það
kannski eftir allt saman mistök að berjast fyrir sjálfstæði alla síðustu öld?
Hvers vegna á að taka upp evru í stað krónu, en standa samt utan Evrópu-
sambandsins? Fróðlegt væri að fá skýr svör við þessum eeinföldu spurning-
um. Framsóknarmenn eru vart svo taugaveiklaðir að vilja ekki lengur vera
íslenskir. En búast má við því að evrumálið verði kosningamál sé alvara
fólgin í orðum utanríkisráðherra. Þá fæst úr vilja kjósenda skorið.

Nær væri að taka upp sterlingspund. Bretar er næstir okkur af stóru ríkj-
um Evrópu og þrátt fyrir að hafa staðið í þorksastríðum við Íslendinga eru
þeir góðir bandamenn. Að öllu gamni slepptu er brýnna að leysa úr verð-
bólgu og ,,vaxtaverkjum” heima fyrir en að grípa næstu ódýru lausnina
sem blasir við. En trúlega veit utanríkisráðherra að fiskimið eru góð skipti-
mynt í samskiptum ríkja. Verður kosið um þau? Atkvæðin eru Íslendinga.
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Vestfirðingur ársins
„Vil ryðja brautina fyrir aðra“

Sunneva Sigurðardóttir var
kjörinn Vestfirðingur ársins
2006 og er sú sjötta til að hampa
titlinum. Sunneva hefur barist
fyrir því að fórnarlömb kyn-
ferðisofbeldis á Ísafirði og ná-
grenni fái aðstoð í heima-
byggð. Það var fyrir hennar
tilstuðlan að sjálfshjálparstarf
á vegum Stígamóta hófst á
Ísafirði á síðasta ári. Þörfina
fyrir slíkt þekkir hún af eigin
reynslu, en hún var beitt kyn-
ferðisofbeldi á barnsaldri.
Hún skipulagði þögul og frið-
samleg mótmæli gegn of væg-
um dómum kynferðisglæpa á
Ísafirði í nóvember. Og hún
sýndi mikinn kjark er hún
sagði sögu sína í fjölmiðlum
fyrir nokkru en það gerði hún
til að vekja athygli á því hve
mikilvægt það er að rjúfa
þögnina um þetta viðkvæma
málefni.

– Til hamingju! Hvernig
varð þér við þegar þér var
tilkynnt að þú hefðir verið val-
inn Vestfirðingur ársins?

„Ég trúði þessu ekki. Þetta
kom mér alveg að óvörum.“

– Hafði enginn skotið því
að þér að þú yrðir líklega fyrir
valinu, eða að fólk væri að
kjósa þig?

„Frænka mín sagði mér að
hún hefði kosið mig sem mér
fannst mjög sætt. En svo spáði
ég ekkert meira í því. Ég bjóst
aldrei við að fleiri væru að
gera það.“

– Heldurðu að nafnsbótin
eigi eftir að styrkja þig í þínu
starfi?

„Já, það held ég. Það er auð-
vitað rosaleg viðurkenning að
vera útnefndur Vestfirðingur
ársins. Það sýnir líka að fólk
hefur lesið viðtalið við mig
sem birtist í BB og verið að
fylgjast með. Maður hefur
verið að berjast fyrir því að
koma þessari starfsemi á fót
og það er frábær tilfinning að
það skuli vera metið. Einnig
er þetta góð auglýsing fyrir
starfsemina. Ég gæti því ekki
verið ánægðari.“

– Fyrirtæki hafa veitt Stíga-
mótum Vestfjarða styrk og þar
með sýnt hversu vel metið
þetta framtak er, en hvernig
viðbrögð hefurðu fengið frá
hinum almenna bæjarbúa?

„Þetta er náttúrulega mjög
viðkvæmt málefni. En ég hef
lent í því að fólk hefur gengið
upp að mér og spurt hvaðan
það kannist við mig. Ég svara
þá að það kannist kannski við
mig þar sem ég hafi verið í
viðtali í BB. Þá kviknar á per-
unni hjá viðkomandi og hann
segir: „Já, einmitt. Þetta var

rosalega fínt hjá þér.“ Annars
eru margir sem kannski þora
ekki að brydda upp á þessu
því þetta er svo viðkvæmt mál.
En ég hef fengið mjög góð
viðbrögð frá þeim sem þorðu
að koma og segja mér frá því.
Fólk stoppaði mig úti á götu
og spurði hvort það mætti
faðma mig. Mér finnst það
alveg ótrúlega sætt og yndis-
legt af fólki. Ég bjóst við
hverju sem er þegar ég ákvað
að koma opinberlega fram og
segja sögu mína. Mér finnst
viðbrögðin almennt hafa verið
mjög góð. Það er alls ekki
auðvelt að gera þetta, ég get
eiginlega ekki lýst því hversu
erfitt það var.

Ég vil nota tækifærið og
þakka Samkaupum og Öngli
fyrir styrkina sem þau veittu
Stígamótum á Vestfjörðum.
Það var alveg æðislegt að fá
svona liðsstyrk og ég verð
þeim ævinlega þakklát.“

Mikið átakMikið átakMikið átakMikið átakMikið átak
að koma framað koma framað koma framað koma framað koma fram

– Heldur þú að sá kjarkur
sem þú sýndir með því að
segja sögu þína á þennan hátt
verði til þess að aðrir í sömu
sporum þori að koma fram?

„Já algjörlega. Ekki endi-
lega að koma fram opinber-
lega heldur bara að tala um

þetta. Fullt af fólki þekkir mig
og man hvernig ég var þegar
ég var unglingur þar sem ég
hafði villst mjög af leið. Ég er
gott dæmi um hversu jákvæð
áhrif það hefur að rjúfa þögn-
ina þó svo að það hafi verið
erfitt og langt ferli sem því
fylgdi. Á sínum tíma las ég
viðtal við þolenda kynferðis-
ofbeldis og þar kom fram að
konan var að glíma við svo
margar tilfinningar sem ég var
að kljást við. Það hvatti mig
til að gera eitthvað í mínum
málum. Ég vona að viðtalið
mitt muni hafa þau áhrif á
einhvern annan. Aðalmark-
miðið var að koma því til skila
að það er til staður þar sem
100% trúnaður ríkir og það er
alltaf gott að geta talað við
einhvern sem skilur mann.“

– Hvernig hefur það gengið
að koma starfseminni á fót frá
því að viðtalið birtist við þig í
nóvember?

„Það hefur gengið vel en
þetta er tímafrekt ferli. Þetta
hefur verið mikil áskorun. Ég
hætti í mínu starfi til þess að
geta einbeitt mér að þessu
verkefni. Það var ekki auðvelt
að gefa upp starf þar sem ég
aflaði tekjum og hella mér í
þetta af fullum krafti. Ég var
fjögur ár í námi að læra fyrir
starf sem ég ætlaði mér að
starfa við en svo áttaði ég mig

á því hvað mig langaði til að
gera.“

– Finnst þér þetta vera þín
köllun í lífinu?

„Eins og er já. Svo veit mað-
ur aldrei hvað framtíðin ber í
skauti sér. Ég vil fá þessa starf-
semi hingað vestur því það er
nauðsynlegt. Fólk gerir sér
ekki grein fyrir því hversu
mikið er um ofbeldi af þessu
tagi, og það er alls staðar á
landinu. Það dugir ekki til að
koma með stór orð um að
stöðva ofbeldið strax því nú
þegar eru svo margir sem bera
sár eftir ofbeldið og eru að
glíma við allt sem því fylgir.
Þeim þarf að sinna. Einmitt
núna er verið að vinna í því að
fá starfsmann Stígamóta til
þess að koma reglulega vestur
til þess að taka viðtöl ef svo
kann að vera að fólki finnist
óþægilegt að tala við mann-
eskju sem það þekkir eða
kannast við úr bænum. Það er
margt spennandi í deiglunni
og ég hlakka bara til að sjá
hvað verður.“

– Hefur það aukist að ein-
staklingar komi til þín og segi
þér frá sinni reynslu eftir að
þú komst fram í fjölmiðlum?

„Nei, en það hefur verið
svolítið um það að einhverjir
komi til mín og segi mér frá
því að þeir þekki einstaklinga
sem hafa lent í einhverju og

reyna að afla upplýsinga til
þess að geta hjálpað þeim. Ég
vil nota tækifærið og auglýsa
símanúmer Stígamóta Vest-
fjarða ef einhverjir vilja hafa
samband. Hægt er að hringja í
846-8846.“

Mikill heiður að veraMikill heiður að veraMikill heiður að veraMikill heiður að veraMikill heiður að vera
Vestfirðingur ársinsVestfirðingur ársinsVestfirðingur ársinsVestfirðingur ársinsVestfirðingur ársins

– Nú skipulagðir þú í sam-
starfi við Kristínu Ingvadóttur
þögul mótmæli við of vægum
dómum í kynferðisglæpum.
Hvernig gekk það?

„Það gekk ljómandi vel.
Það var svo góð mæting á
Ísafirði. Þegar ég kom á stað-
inn var svo mikið af fólki mætt
á staðinn að mér vöknaði um
augun. Ég bjóst ekki við svona
rosa góðri þátttöku. Ég klökk-
naði við að sjá hversu mörgum
stendur ekki á sama um þessi
mál. Þegar mótmælin áttu sér
stað hafði ég birst deginum
áður í sjónvarpinu með Krist-
ínu. Mörgum brá að sjá það
enda var ekki auðvelt koma
fyrst opinberlega fram í sjón-
varpinu. Ég fór suður í dags-
ferð til þess að koma í viðtalið
og þegar ég sneri aftur komu
margir upp að mér á Ísafjarð-
arflugvelli og föðmuðu mig
og hrósuðu mér fyrir hversu
flott þetta hefði verið hjá mér.“

– Heldurðu að þú hafir
fundið lífsstarf þitt í Stígamót-
um?

„Ég þori ekki að segja neitt
um það að svo stöddu. Mig
langar til þess að fara erlendis
og læra eitthvað meira í þess-
um málum. Maður vill auð-
vitað veita sem besta þjónustu.
En eins og er hef ég það að
markmiði að koma starfsem-
inni af stað og ryðja brautina
fyrir aðra.“

– Hvernig tilfinning er það
að bera nafnsbótina Vestfirð-
ingur ársins?

„Ég er ekki alveg að átta
mig á því. Þetta er auðvitað
mikill heiður. Mér finnst þeir
sem borið hafa þennan titil í
gegnum tíðina hafa áorkað
svo rosalegu, eins og það að
bjarga mannslífum. Auðvitað
var það mikið átak að koma
fram fyrir öllum og segja frá
erfiðustu lífsreynslu minni en
ég áttaði mig samt ekki á því
að kannski var ég með því að
hafa áhrif á líf annarra. Ef ég
væri utanaðkomandi að horfa
á einhverja aðra manneskju
gera þetta myndi mér ábyggi-
lega mikið til hennar koma að
þora þessu. Það er allt öðruvísi
þegar um mann sjálfan er að
ræða“, segir Sunneva Sigurð-
ardóttir nýkjörinn Vestfirð-
ingur ársins.

– thelma@bb.is
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Nýtir efri árin til ferðalaga um
Úlfar Ágústsson er Ísfirð-

ingum að góðu kunnur og hef-
ur í áratugi afgreitt bæjarbúa
um nammi og annað góðmeti
úr verslun sinni Hamraborg í
Hafnarstræti. Fyrir nokkrum
árum settist Úlfar í helgan stein
og lét næstu kynslóð kaup-
manna, syni sína Gísla og Úlf,
taka við versluninni. Síðan þá
hefur hann verið einstaklega
duglegur við að ferðast og hef-
ur afrekað það á einu og hálfu
ári að fara í siglingu frá Ítalíu
niður eftir Afríku og yfir til
Suður-Ameríku, flogið til
Ástralíu og verið nærri tvo
mánuði í Tælandi.

Bæjarins besta náði tali af
Úlfari þar sem hann var ný-
kominn frá Tælandi og var að
undirbúa að fara þangað aftur.
Rætt var við Úlfar um þessi
ferðalög hans síðustu tvö árin.

Ákváðu að nýtaÁkváðu að nýtaÁkváðu að nýtaÁkváðu að nýtaÁkváðu að nýta
peninganna tilpeninganna tilpeninganna tilpeninganna tilpeninganna til
að njóta lífsinsað njóta lífsinsað njóta lífsinsað njóta lífsinsað njóta lífsins

„Þegar við hjónin ákváðum
að selja strákunum okkar
Hamraborg fengum við þó
nokkra peningaupphæð upp í
hendurnar. Við tókum þá
ákvörðun að nota þá peninga
til þess að lifa lífinu og skemmta
okkur. Það er svolítið önnur
hugsun en til að mynda hjá
einum frænda mínum hér í
bæ sem finnst enginn dagur
góður nema hann hafi aflað

Úlfar og Jósefína kona hans á Copacabana ströndinni í Río de Janeiro.

einhvers fjár, og þarf núna að
glíma við það hvernig hann
eigi að koma þessum auðæf-
um yfir landamæri lífs og
dauða. Við ákváðum hins veg-
ar að njóta peninganna á með-
an við erum hérna megin móð-
unnar miklu.

Í fyrravetur fengum við síð-
an skeyti frá vinahjónum okk-
ar í Bolungarvík, þeim Ólafi
Kristjánssyni fyrrverandi bæj-
arstjóra og konu hans Herdísi
Eggertsdóttur, þess efnis að
Óli væri að verða sjötugur og
vildi endilega fá vini sína til
að koma með sér í stóra og
mikla siglingu.

Við vissum það að þau hjón-
in eru afskaplega skemmti-legt
fólk og við vissum að það
yrði ekkert nema skemmtilegt
fólk í kringum þau, þannig að
við ákváðum að fara í þessa
ferð. Það fór þannig að við
vorum bara þrenn hjón sem
fórum, Jóhann Lyngdal og
Elsa konan hans bættust í hóp-
inn.“

Allt gert til aðAllt gert til aðAllt gert til aðAllt gert til aðAllt gert til að
öpunum líði velöpunum líði velöpunum líði velöpunum líði velöpunum líði vel

„Við fórum ásamt 13 öðrum
Íslendingum í þessa siglingu
sem byrjaði í Avona á norð-
vesturhluta Ítalíu. Við sigld-
um sem leið lá suður eftir Ítal-
íu, út Miðjarðarhafið og til
Gíbraltar. Það er afskaplega
gaman að skoða þessa hjá-
lendu Breta. Það sem mér þótti

áhugaverðast er flugbrautin á
staðnum. Það er mjög lítið pláss
þarna á tanganum og þvert á
flugbrautina liggur aðal ak-
vegurinn út á höfðann, þannig
að flugmenn geta hreinlega
lent á rauðu ljósi þegar þeir
ætla að lenda.

Bretarnir hafa alla tíð þurft
að vera sjálfum sér nægir
þarna á höfðanum, því þeir
hafa auðvitað ekki fengið
neina hjálp frá Spánverjum.
Því byggðu þeir þennan stóra
þotuflugvöll og stóra höfn
sem þeir nota til að flytja vörur
til höfðans.

Á Gibraltar er kyn apa sem
ekki má hrófla við, því þjóð-
sagan segir að deyji aparnir út
muni Bretar missa yfirráð yfir
tanganum. Þess vegna er allt
gert til að halda lífi í þessum
dýrum. Á tanganum eru tveir
spítalar, einn fyrir menn og
annar fyrir apa, og sá síðar-
nefndi er mun betur tækjum
búinn en hinn. Bretarnir gera
allt sem þeir geta til að halda
öpunum hressum og kátum.“

Of litlir bananarOf litlir bananarOf litlir bananarOf litlir bananarOf litlir bananar

„Frá Gíbraltar fórum við til
Lissabon í Portúgal og skoð-
uðum okkur um í einn dag.
Þaðan fórum við til portú-
gölsku eyjarinnar Madeira
sem liggur fyrir vestan Afríku.
Ég las einhvers staðar að járn-
frúin, Margaret Thatcher, og
maður hennar Denis höfðu

eytt sínum hveitibrauðsdög-
um á eyjunni rúmum fimmtíu
árum áður en við komum. Um
svipað leyti og við vorum
þarna héldu þau upp á gull-
brúðkaupsafmælið sitt á eyj-
unni.

Madeirabúar hafa lengi
verið miklir bananaræktendur
og hafa flutt út mikið magn af
þessum ávexti. Við fengum
að heyra það að reglugerðir
Evrópusambandsins eru að
gera eyjaskeggjum erfitt fyrir,
þar sem þeirra bananar eru
það litlir að þeir falla ekki inn
í staðla og þess vegna er
óheimilt að flytja þá inn í Evr-
ópusambandslönd sem ban-
ana.“

Ógn eldfjallsinsÓgn eldfjallsinsÓgn eldfjallsinsÓgn eldfjallsinsÓgn eldfjallsins
„Frá Madeira sigldum við

suður eftir til Kanaríeyja, til
Lanzarote nánar til tekið. Þar
er eldfjallið Tite sem er eitt
virkasta eldfjall á jörðinni og
er óttast að þegar það gýs muni
jörðin klofna og valda gífur-
legri flóðbylgju sem leggur
meðal annars New York borg
í rúst.

Fólkið á Lanzarote veit af
þessu og hefur lengi búið við
þessa ógn. Menn reyna að
hugsa ekki of mikið um þetta,
enda er ekkert hægt að gera
við þessu. En undir niðri búa
menn við þetta. Á eyjunni er
gríðarlega fallegt og lands-
lagið er ekkert ósvipað á Ís-
landi.“

tugsafmælinu.
Það gerðum við á hátíðar-

kvöldverði sem við héldum
um borð í skipinu. Það var
mjög skemmtilegt og óvenju-
legt. Að sjálfsögðu klæddum
við okkur upp í smókinga eins
og alltaf er gert á fundum, en
þessi er sennilega sá fámenn-
asti frímúrarafundur sem ég
hef nokkurn tímann setið.“

Sjómannslíf semSjómannslíf semSjómannslíf semSjómannslíf semSjómannslíf sem
aldrei varðaldrei varðaldrei varðaldrei varðaldrei varð

„Þegar siglt hafði verið yfir
til Suður-Ameríku var komið
við í fimm höfnum í Brasilíu.
Við enduðum í Río de Janeiro,
sem er gríðarlega falleg borg.
Við gistum á strandhóteli í
nokkra daga áður en við flug-
um heim, gengum mikið um
borgina, fórum upp á Sykur-
toppinn, skoðuðum Jesú-líkn-
eskið og fleira. Stór hluti borg-
arinnar er afskaplega fallegur,
þó svo að pappahúsabyggð-
irnar séu náttúrlega ekki til
fyrirmyndar.

Ég hafði reyndar komið til
Río áður. Þannig er að fyrir
nokkrum árum stóð til að ég
flytti þangað út. Við vorum
þrír Íslendingar sem ætluðum
að hefja útgerð á litlum plast-
bátum, en það var búið að
lofa okkur að þegar við kæm-
um út yrði allt klárt og við
gætum byrjað að róa. Þegar
við komum út kom í ljós að
það stóð voðalega lítið af því
sem hafði verið sagt. Flóinn
sem við áttum að veiða í var
gersneiddur fiski og land-
grunnið í Brasilíu er örmjótt.
Þá voru engin réttindi fyrir
hendi og allt eftir því. Í sjálfu
sér voru þetta lítið annað en
vonbrigði fyrir mig, en verra
fyrir þá sem voru með mér,
því þeir voru búnir að pakka
niður í kassa og gera allt klárt
fyrir flutning til Brasilíu.

Það hefði nú geta verið
gaman að lifa sjómannslífi í
Brasilíu, sigla út og veiða á
stuttbuxum í staðinn fyrir að
vera í sjógöllum að berja ís af

Ósannfærandi enÓsannfærandi enÓsannfærandi enÓsannfærandi enÓsannfærandi en
glæsilegur skipstjóriglæsilegur skipstjóriglæsilegur skipstjóriglæsilegur skipstjóriglæsilegur skipstjóri

„Frá Lanzarote sigldum við
suður eftir Afríku. Ég hélt á
tímabili að það væri búið að
ræna skipinu, þar sem ferðinni
var jú heitið til Suður-Amer-
íku og mér fannst undarlegt
annað en að sigla í vestur. En
jörðin er bara svona í laginu.
Afríka liggur það mikið í suð-
vestur og það er stutt frá suð-
urenda hennar yfir til Suður-
Ameríku.

Við sigldum meðal annars
framhjá Grænhöfðaeyjum.
Þegar við fórum þar framhjá
vorum við svo heppin að fá
að fara upp í brú. Slíkt er alla
jafna stranglega bannað, en
við Íslendingarnir vorum með
svo fallegan fararstjóra sem
náði að blikka skipstjórann á
réttan hátt svo hann leyfði
okkur að koma upp.

Skipstjórar svona skemmti-
ferðaskipa eru undantekn-
ingalaust glæsilegir menn í
fullum skrúða og ég hef alltaf
haft það á tilfinningunni að
það væru ekki þeir sem stjórn-
uðu skipinu, þeirra hlutverk
væri meira að vera til sýnis
fyrir farþega og sitja fyrir á
myndum. Sá grunur minn var
eiginlega staðfestur í þessari
ferð. Þegar við vorum að sigla
framhjá Grænhöfðaeyjum sá
ég á dýptamæli að dýpið snar-
jókst þegar við sigldum fram
af plötunni. Ég spurði skip-
stjórann hversu mikið dýpið
væri eiginlega, og þá kom í
ljós að hann hreinlega kunni
ekki á dýptarmælinn. Hann
vissi ekki einu sinni að þetta
væri dýptarmælir.“

Fámennur frí-Fámennur frí-Fámennur frí-Fámennur frí-Fámennur frí-
múrarafundurmúrarafundurmúrarafundurmúrarafundurmúrarafundur

„Ég, Ólafur og Jóhann erum
allir frímúrarar, og áður en
lagt var af stað í ferðina hafði
yfirmaður frímúrarastúkunnar
á Ísafirði falið mér að veita
Ólafi viðurkenningu á sjö-

Fámennasti frímúrarafundur sem Úlfar
hefur setið fór fram í hátíðarsal skipsins.

„Sem betur fer tekst mörgum að halda
sig frá brennivíninu sem virðist leggjast
óskaplega illa í þetta fólk. Þegar það
tekst koma hæfileikar þess í ljós, en þeir
virðast liggja mikið í myndlist.“
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a um allan heim

dekkinu eins og á Íslandi.“

Lærðu hjá bandarísk-Lærðu hjá bandarísk-Lærðu hjá bandarísk-Lærðu hjá bandarísk-Lærðu hjá bandarísk-
um lífsleiknigúrúum lífsleiknigúrúum lífsleiknigúrúum lífsleiknigúrúum lífsleiknigúrú

„Þegar við komum heim
höfðu sonur minn og tengda-
dóttir ákveðið að fara á nám-
skeið hjá Antony Robins, sem
er bandarískur lífsleiknigúru.
Þeim fannst alveg nauðsyn-
legt að við hjónin kæmum
með og tileinkuðum okkur
þann lífsstíl sem þar er kennd-
ur.

Mánuði seinna vorum við
lögð af stað til London á þetta
fimm daga námskeið. Robins
kenndi þetta sjálfur, byrjaði
klukkan átta eða níu á morgn-
ana og kenndi fram á kvöld-
mat, án hléa. Hann stóð uppi,
talaði og hljóp og var bókstaf-
lega á ferðinni allan daginn.
Þarna vorum við á átta til tólf
tíma löngum fundum og stóð-
um uppi hluta af námskeiðinu,
og maður fann aldrei fyrir
þreytu. Ég hefði aldrei trúað
því fyrirfram, en eftir þessa
ströngu törn hafði maður meiri
orku en áður.

Námskeiðið endaði á því
að hann tók allan hópinn út
og lét okkur ganga berfætt á
tíu metra langri glóðarrönd.
Ég velti því fyrir mér hvort ég
væri orðinn brjálaður, að
verða sjötugur og ætlaði að
enda ævina með ónýta fætur,
búinn að brenna undan mér
lappirnar. En ég lét mig hafa
þetta og komst að því að þetta

er ekkert mál. Maður getur
gert hvað sem maður vill ef
maður bara undirbýr sig nógu
vel og trúir á það sem maður
er að gera.

Þegar ég kom heim af nám-
skeiðinu hafði ég það mikla
trú á því að ég gæti gert það
sem ég vildi að ég dembdi
mér beint í prófkjör og vann
sjálfur alla þá vinnu sem því
fylgir. Að vísu náði ég nú ekki
miklum árangri í kjörinu
sjálfu, en hafði þó orku og
vilja í að ráðast í þetta, sem er
afrek út af fyrir sig.“

Flogið til ÁstralíuFlogið til ÁstralíuFlogið til ÁstralíuFlogið til ÁstralíuFlogið til Ástralíu
„Ína konan mín hafði í

nokkur ár verið yfirmaður
Zonta-hreyfingarinnar á Ís-
landi og átti að skila því em-
bætti af sér á heimsþingi hreyf-
ingarinnar í Melbourne í Ástra-
líu sem haldið var í júní í fyrra.
Á árum áður hafði ég verið
umdæmisstjóri Lyons og hún
fylgdi mér í allar þær ferðir
sem ég fór í. Á sama hátt vildi
ég fylgja henni í þessa ferð og
úr varð að við fórum ásamt
tæplega tuttugu öðrum Íslend-
ingum.

Við flugum út frá London
til Singapore þar sem við
stoppuðum í þrjá daga og
skoðuðum borgina. Frá Singa-
pore flugum við til Sindney
sem er alveg ofboðslega falleg
borg.

Það er svakalega gaman að
koma til Ástralíu, því Ástralir

eru alveg stórmerkileg þjóð.
Þetta er auðugt land og menn
hafa farið vel með auðinn. Allt
sem snýr að fólki, öll þjónusta,
allur túrismi og allt er algjör-
lega fyrsta flokks.

Í Melbourne gengum við
karlmennirnir um nánasta um-
hverfi borgarinnar á meðan
konurnar sátu þingið. Mel-
bourne er líka stórmerkileg.
Þetta var um tíma höfuðborg
Ástralíu, byggðist upp vegna
þess að hún er í nágrenni við
gullnámur sem nýttar voru.“

Eiga erfitt meðEiga erfitt meðEiga erfitt meðEiga erfitt meðEiga erfitt með
að lifa í vestrænuað lifa í vestrænuað lifa í vestrænuað lifa í vestrænuað lifa í vestrænu

samfélagisamfélagisamfélagisamfélagisamfélagi
„Að þinginu loknu flugum

við til Alice springs sem er í
miðju landsins, mitt í auðninni
og í 1.500 kílómetra fjarlægð
frá næsta bæ. Þar skoðuðum
við meðal annars Ayers rock,
sem er svona járnleirstappi
sem stendur einn og sér upp
úr sléttunni.

Ayers rock er mjög heilagur
hjá frumbyggjum Ástralíu.
Núna er búið að afhenda frum-
byggjum landsins aftur marga
af þeirra helgustu stöðum, en
það kemur eiginlega til af
samviskubiti út af útrýming-
aráætlunum sem framfylgt var
af stjórnvöldum á fyrri hluta
síðustu aldar.

Frumbyggjar Ástralíu eru á
allt öðru stigi en aðrir í landinu
og margir þeirra eiga erfitt

með að lifa í vestrænu samfé-
lagi. Það var mjög sorglegt að
sjá fólkið liggja á grasbölum í
miðjum bænum með brenni-
vínsflösku í hendi.“

Miklir mynd-Miklir mynd-Miklir mynd-Miklir mynd-Miklir mynd-
listahæfileikarlistahæfileikarlistahæfileikarlistahæfileikarlistahæfileikar

„Sem betur fer tekst mörg-
um að halda sig frá brenni-
víninu sem virðist leggjast
óskaplega illa í þetta fólk.
Þegar það tekst koma hæfi-
leikar þess í ljós, en þeir virð-
ast liggja mikið í myndlist.
Við komum út í frumbyggja-
þorp og hittum þar fjórar
manneskjur sem sátu í jörðinni
og voru eitthvað að sýsla.
Leiðsögumaður sem var með
okkur kynnti okkur fyrir einni
konunni og sagði að hún hafi
hannað merki Quantas flugfé-
lagsins og sæti í stjórn fyrir-
tækisins.

Sérsvið frumbyggjanna í mál-
aralistinni eru svona punkta-
myndir, þar sem milljónir
punkta í hinum og þessum
litum gera eina heild. Þetta
eru gríðarlega flottar myndir
sem príða veggi margra stær-
stu listasafna heimsins.“

Endaði semEndaði semEndaði semEndaði semEndaði sem
forsöngvariforsöngvariforsöngvariforsöngvariforsöngvari

„Eitt kvöldið var haldin
veisla við Ayers rock. Þegar
það hafði dimmt kom stjörnu-
fræðingur og sýndi okkur öll

helstu og merkilegustu stjörnu-
merkin, sem ég man nú ekki
hvað heita nema Suðurkross-
inn.

Þegar menn höfðu étið og
drukkið eins og þeir gátu, var
kveikt upp í bálkesti og byrjað
að syngja ýmsa fjöldasöngva
á ensku. Það endaði með því
að ég var orðinn forsöngvari,
því ég var sá eini sem kunni
eitthvað af enskum textum.
Það sem við Íslendingar áttum
okkur ekki á er að þeir sem
hafa verið á þorrablótum og
öðrum slíkum samkomum
kunna ótrúlega mikið af skandi-
navískum, breskum og banda-
rískum sönglögum.

Ástralíuferðina enduðum
við svo með því að fara til
Cairns sem er sumarleyfis-
borg Ástrala og liggur rétt við
Kóralarifið mikla sem er um
1.500 kílómetra langt. Við
sigldum út að rifinu, köfuðum
og skoðuðum þetta ótrúlega
lífríki sem fylgir kóralarifum.“

Fríið byrjaðiFríið byrjaðiFríið byrjaðiFríið byrjaðiFríið byrjaði
eftir fjórar vikureftir fjórar vikureftir fjórar vikureftir fjórar vikureftir fjórar vikur

„Síðasta haust fór ég síðan
í sjö vikna ferð til Tælands.
Þannig er mál með vexti að ég
hef alla tíð þjáðst af miklu
skammdegisþunglyndi. Þegar
ég var ungur maður lét ég mig
hreinlega hafa það, enda réð
ég miklu betur við það á þeim
tíma. Síðustu ár hefur það
aftur á móti verið partur af
mínu vetrarprógrammi að fara

„Sem betur fer bráðnaði mesta þunglyndið af
mér þegar ég hafði vanist hitanum og þá fyrst

byrjaði fríið. Þá komst ég að því hvað Tæland er
ótrúlegt land. Fegurð landsins er gríðarlega mikil

og fólkið tekur mjög vel á móti manni.“

til sólarlanda í nokkrar vikur
að hausti og aftur í nokkrar
vikur að vori.

Ég hef yfirleitt farið til sól-
arlandastaða sem eru Íslend-
ingum vel kunnir, en var bent
á að fara til Tælands sem ég
ákvað svo að gera. Ég hefði
kannski átt að undirbúa mig
betur, því fyrstu fjórar vikurn-
ar af ferðinni var ég þjakaður
af þunglyndi, þekkti ekkert
inn á landið og fór ekki út úr
húsi.

Sem betur fer bráðnaði
mesta þunglyndið af mér þeg-
ar ég hafði vanist hitanum og
þá fyrst byrjaði fríið. Þá komst
ég að því hvað Tæland er ótrú-
legt land. Fegurð landsins er
gríðarlega mikil og fólkið
tekur mjög vel á móti manni.
Þó fyrstu fjórar vikurnar hafi
verið hálf ömurlegar voru þær
seinni þrjár meiriháttar og þess
vegna hef ég ákveðið að fara
aftur út eftir nokkrar vikur.“

Úlfar undirbýr sig
undir köfun við kóralrifið

mikla í Ástralíu.
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Röng verkfræðistofa
bendluð við verkið

Vegna athugasemdar Árna
Traustasonar við viðtal við
mig í 52. tölublaði BB lang-
ar mig að koma eftirfarandi
á framfæri:

Athugasemd Árna, sem er
umboðsmaður verkfræði-
stofunnar VST á Ísafirði, á
fullan rétt á sér. Þ.e.a.s. ég
hafði tilgreint í þessu viðtali

verkfræðistofuna VST sem
kom hvergi nærri umræddu
máli eða verki sem þarna var
fjallað um. Þarna geri ég þau
leiðu mistök að bendla ranga
verkfræðistofu við verkið,
og bið ég Árna og aðra hlut-
aðeigandi afsökunar á þeim.

Aftur á móti ætla ég að nýta
mér það frelsi að halda mig

við það sem þarna kom
fram. Þar ræður hvorki ann-
arlegt ástand, meint heimska
né nokkuð annað heldur en
einfaldlega mín persónulega
skoðun!

Kristján Freyr Halldórs-
son, Barmahlíð 27, 105
Reykjavík.

Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins haldið 26. janúarSólarkaffi Ísfirðingafélagsins haldið 26. janúarSólarkaffi Ísfirðingafélagsins haldið 26. janúarSólarkaffi Ísfirðingafélagsins haldið 26. janúarSólarkaffi Ísfirðingafélagsins haldið 26. janúar
Hið víðfræga Sólarkaffi Ísfirðingafélagsins í Reykjavík verður haldið með pompi og prakt þann 26. janúar. Dagskrá hátíðarinnar, sem
haldin verður á Broadway, er glæsileg og verður endað á balli með Milljónamæringunum ásamt Páli Óskari og Ragga Bjarna. „Nú
ætlum við að blása í alla herlúðra og ná saman stærri hópi en nokkru sinni fyrr“, segir m.a. í tilkynningu frá aðstandendum. Sú ný-
breytni verður tekin upp að þessu sinni að árgangar eða félagasamtök geta tryggt sér sérborð kaupi þeir 10 miða eða fleiri í forsölu. Þá
hefur Flugfélag Íslands sett upp nettilboð á flugi frá Ísafirði til Reykjavíkur þessa helgi og Hótel Park Inn Ísland verður með sérstakt
tilboð fyrir gesti á Sólarkaffi. Forsala aðgöngumiða fer fram á Broadway laugardaginn 20. janúar milli kl. 14 til 16 og síðan í miðasölu
Boadway í síma 533 1100, en Sólarkaffið er eins og áður segir haldið á Broadway föstudaginn 26. janúar n.k, og opnar húsið kl. 20.

Alls voru sjúkraflutningar
Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar
252 á árinu 2006. Þetta kemur
fram í nýrri ársskýrslu slökk-
viliðsins. Af þessum 252
sjúkraflutningum voru 53 for-
gangsflutningar, almennir
flutningar voru 183 og aðrir
flutningar voru 16 talsins.118
sjúkraflutninganna voru inn-
anbæjar, 10 frá Suðureyri, 14

frá Flateyri, 9 frá Þingeyri, 3
frá Bolungarvík, 9 frá Súðavík
og 5 úr Ísafjarðardjúpi. 25
voru í sjúkraflug til Reykjavík
og jafn margir í sjúkraflugi
frá Reykjavík.

Fjórtán sinnum var um að
ræða fylgd í sjúkraflug, 15
tilfelli eru mertk „yfirfarið
flugstell“. Önnur útköll voru
fimm talsins. Flestir voru

flutningarnir í desember eða
33.

Næstflestir voru þeir í mars,
eða 31, þá í febrúar þegar þeir
voru 29 talsins, og svo í janúar
er þeir voru 28 talsins.

Í apríl voru 21 flutningar,
17 í maí, 16 í júní, 14 í júlí, 17
í ágúst, 18 í september, og 14
bæði í október og nóvember.

– eirikur@bb.is

252 sjúkraflutn-
ingar á síðasta ári

Hver gestur að meðaltali í 1,8 næt-
ur fyrstu fjóra mánuði síðasta árs
Fyrstu fjóra mánuði ársins

2006 keyptu erlendir ferða-
menn 14,6% gistinótta á hót-
elum og gistiheimilum á Vest-
fjörðum, samkvæmt nýjustu
tölum frá Hagstofu Íslands.
Þá voru seldar gistinætur á
gistiheimilum og hótelum alls
2.711, en þar af gistu Íslend-
ingar í 2.315 nætur en útlend-

ingar í 396 nætur. Alls voru
gestir á þessu tímabili 1.502,
og gisti því hver þeirra að
meðaltali í 1,8 nætur. Íslenskir
gestir voru 1.281, og gisti því
hver Íslendingur að meðaltali
í 1,81 nótt. Erlendir gestir voru
221 og gisti því hver þeirra að
meðaltali í 1,79 nætur.

Átta árum fyrr, fyrstu fjóra

mánuði ársins 1998, voru alls
seldar 2.094 gistinætur. Af
þeim keyptu erlendir gestir
329, eða 15,7%, en Íslend-
ingar 1.765. Alls voru gestir
1.091 á tímabilinu og gisti
hver þeirra því að meðaltali
1,91 nótt. Íslenskir gestir voru
947 og gisti því hver þeirra að
meðaltali í 1,86 nætur. Erlend-

ir gestir voru 144 og gisti því
hver þeirra í 2,28 nætur.

Rétt er að taka fram að um-
ræddir mánuðir eru utan helsta
ferðamannatímabils, og gefa
því einungis til kynna hver
staðan er ákveðna mánuði
utan vertíðar, og ekki sjálf-
gefið að sú mynd hafi nokkuð
með heildarmynd ársins að

gera.
Tölurnar hér að ofan eru

fengnar frá Hagstofu Íslands,
og miðast við hótel og gisti-
heimili, sem svo eru skráð hjá
Hagstofu Íslands. Í því felst
að hér eru ótaldar gistinætur
og gestakomur á öðrum teg-
undum gististaða.

– eirikur@bb.is Hótel Ísafjörður.

Niðurgreiðsla til dagmæðragjalda
hækkar um 51% til forgangshópa
Niðurgreiðsla dagmæðra-

gjalda í Ísafjarðarbæ verður
hækkuð og er miðað við sama
gjald og í leikskóla, sam-
kvæmt frumvarpi til fjárhags-
áætlunar fyrir árið 2007. For-
sendur fyrir gjaldinu er gjald-
skrá dagforeldris og niður-
greiðslan mismunur á því og
leikskólagjaldi. Niðurgreiðsla
hækkar um 51% til forgangs-
hópa og 36,5% vegna almenn-
rar gjaldskrár. Gert er ráð fyrir
kostnaði í frumvarpinu að fjár-
hagsáætlun vegna þessa.

Leikskólagjaldskrá hefur
ekki hækkað í tvö ár og ekki er
boðuð hækkun á árinu 2007.
Því er um raunlækkun að ræða.
Á árinu 2006 var tekin upp
forgangsgjaldskrá og syst-
kinaafsláttur með öðru barni
aukinn í 30% og frítt fyrir
þriðja barn. Gert er ráð fyrir
því að tvær klukkustundir
fyrir 5 ára börn verði án gjalds
fyrir hádegi. Rökstuðningur
fyrir því er sá að fyrir hádegi
fer fram undirbúningsstarf
fyrir grunnskólagöngu elstu
barna leikskólans.

Kostnaður vegna grunn-
skólanema sem taka áfanga í
framhaldsskólum er áætlaður
72.000 kr. á árinu 2007. Til-

laga er um að taka upp niður-
greiðslu vegna þessara nem-
enda sem eru þrír um þessar
mundir. Eins og fram kom

við fyrri umræðu fjárhags-
áætlunar hækkar liðurinn um

fræðslumál hjá Ísafjarðarbæ
um 77 milljónir króna á milli

áranna 2006 og 2007.
– thelma@bb.is

Niðurgreiðsla dagmæðragjalda í Ísafjarðarbæ verður hækkuð og er miðað við sama gjald og í leikskóla.
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Fimmta starfsár Gospelkórsins að hefjastFimmta starfsár Gospelkórsins að hefjastFimmta starfsár Gospelkórsins að hefjastFimmta starfsár Gospelkórsins að hefjastFimmta starfsár Gospelkórsins að hefjast
Gospelkór Vestfjarða hefur hafið sitt fimmta starfsár. Stefnt er að tón-
leikum með vorinu og hefur kórinn líst sig tilbúinn til að syngja við hin

ýmsu tækifæri. Kórstjóri hvetur alla félaga til að mæta og byrja með krafti
á nýju ári. Einnig er tækifæri fyrir nýja félaga að bætast í hópinn og er

tekið við bæði körlum og konum sem hafa gaman af góðri tónlist og
góðum félagskap. Nýir félagar geta haft samband við Auði Örnu í síma

847-3049, Sigrúnu E. í síma 846-7482 eða Þorbjörgu í síma 892-7550.

Hátíð ljóss og friðar er
senn á enda. Á aðventu setj-
um upp ljós og skreytingar
við hús okkar til að lýsa upp
skammdegið og minna okk-
ur á þá  hátíð sem í vændum
er. Við hjónin höfum til
margra ára sett út á tröppur
jólasvein sem getur haldið á
ljósi. Nú hefur svo brugðið
við að lugtirnar hafa horfið,

ein í fyrra, tvær þetta árið.
Þetta eru ekki dýrir hlutir,

- fást hjá Lóu í Esso Birkir.
Það er ekki málið, heldur
það að fá að hafa eigur sínar
í friði. – Virðið eignarrétt
fólks. Megi lugtirniar lýsa
ykkur vel og lengi, hvar sem
þær eru niður komnar.

5. janúar 2007.
Elínborg Sigurðar.

Góðir samborgarar!

Segir laun sín samanburðarhæf við laun
bæjarstjóra í sambærilegum sveitarfélögum

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir
laun sín vera sambærileg við
laun annarra bæjarstjóra í
sambærilegum sveitarfélög-
um. Þetta kemur fram á heima-

síðu Halldórs en þar segir: „Ég
fékk þá fyrirspurn í dag frá
einstaklingi launakjör mín.
Þær upplýsingar veitti ég
greiðlega sem og samanburð
á launum bæjarstjóra í sex öðr-

sama. Laun mín voru hækkuð
um 2,7% á milli samninga.
Að öðru leyti eru þau óbreytt.
Vinnuveitandi minn Ísafjarð-
arbær, gerir kröfu um að ég
leggi mér til bifreið vegna
starfs míns. Á móti er greiddur
útlagður kostnaður í formi
kílómetragjalds sem er fast
gjald í hverjum mánuði. Ekki
er greitt neitt umfram það þó
ég aki meira en fasta gjaldið
segir til um og þó ég aki á
milli landshluta. Fjöldi kíló-
metra er miðaður við reynslu
alveg frá árinu 1998 og mið-
aður við meðalakstur á ári fyrir
Ísafjarðarbæ á eigin bíl.“

Samkvæmt frétt sem birtist
á bb.is í lok september er Hall-
dór með um eina milljón kr. á
mánuði, ef gert er ráð fyrir
því að hann fái 140 þúsund
kr. á mánuði fyrir fundarsetu
og fundarstjórn.

– thelma@bb.is

um sveitarfélögum sem merkt
eru sveitarfélag A, B o.s.frv. í
samanburðinum.

Þessi einstaklingur las þetta
yfir og sagðist svo hafa skilið
umræðuna þannig að laun mín

væru hærri en annarra bæjar-
stjóra en við lestur þessa sam-
anburðar sæi hann að svo væri
ekki, nema síður væri. Þetta
kom mér kannski ekki svo
mjög á óvart því mikið hefur
verið hamrað á því gagnvart
bæjarbúum að laun bæjar-
stjóra Ísafjarðarbæjar væru
hærri en gengur og gerist.
Launin eru algjörlega saman-
burðarhæf við það sem gengur
og gerist í sambærilegum
sveitarfélögum og fámennari
en Ísafjarðarbæ. Þessar upp-
lýsingar liggja allar fyrir.

Þegar ráðningarsamningur
minn var samþykktur í bæjar-
stjórn á sl. ári komu fram full-
yrðingar frá minnihluta sem
stóðust engan veginn. Þar var
fullyrt að ég tæki laun sem
formaður fræðslunefndar. Það
geri ég ekki. Ég sit einnig í
almannavarnanefnd og hef
gert alveg frá 1998. Þar tek ég

engin laun heldur. Á síðasta
kjörtímabili sat ég um tíma í
hjúkrunarheimilisnefnd á veg-
um Ísafjarðarbæjar. Þar voru
ekki greidd laun til mín.

Svona má lengi telja áfram.
Niðurstaðan verður alltaf sú

Halldór Halldórsson bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar.

Brynjólfur Þór Brynjólfs-
son, fyrrum útibússtjóri Lands-
bankans á Ísafirði, hefur
endurnýjað tilboð í gamla
slökkvibifreið sem er í eigu
Ísafjarðarbæjar. Um er að
ræða Ford bifreið frá árinu
1930. Brynjólfur hefur áður
falast eftir bílnum en ekki varð
úr kaupunum og vill hann því
ítreka áhuga sinn. Hann býður
nú 200 þúsund krónur í bílinn.
Að því er fram kemur á ruv.is
hefur bíllinn staðið inni ára-
tugum saman og lengi í Hnífs-
dal, og liggur hann fyrir nið-
urníðslu.

„Bíllinn er í gömlu slökkvi-
stöðinni í Hnífsdal sem ég hef
heyrt að Mugison vilji kaupa
og spurningin er því hvort bíll-
inn lendi þá á götunni eða
hvað verði um hann ef af þeim
kaupum verður“, segir Bryn-
jólfur sem hyggst gera bílinn

upp, fáist hann keyptur, og
forverja hann. Þetta er fjögurra
cylindra Ford AA og var upp-
haflega vörubíll. Hann var
lengdur og settur í hann fjög-
urra gíra gírkassi líklega úr
34 módelinu. Erlendur vél-
smiður í Hafnarfirði smíðaði
tank á Fordinn og á hann var

sett rennslisdæla. Brynjólfur
er mikill áhugamaður um forn-
bíla og hefur gert marga upp
af kostgæfni.

Bæjarráð tók fyrir erindi
Brynjólfs og óskaði eftir um-
sögn safnvarðar Byggðasafns
Vestfjarða og slökkviliðs-
stjóra Ísafjarðarbæjar.

Vill kaupa gamla slökkvi-
bifreið frá Ísafjarðarbæ

Samningur um almanna-
varnir undirritaður

Samningur um sameigin-
legar almannavarnir Ísafjarð-
arbæjar og Súðavíkurhrepps
var undirritaður í síðustu viku.
Samningurinn hefur verið í
bígerð í langan tíma, en nú
var mál til komið að reka loka
smiðshöggið og komu því
saman til þess Halldór Hall-
dórsson bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, Ómar Már Jónsson
sveitarstjóri Súðavíkurhrepps
og nýskipaður sýslumaður á
Ísafirði Kristín Völundardótt-
ir.

Ekki er búið að skipa í nýju
nefndina, en hægt er að segja
að margir í henni séu sjálf-
skipaðir, þar sem í henni sitja:
lögreglustjórinn á Vestfjörð-
um, bæjarstjóri Ísafjarðarbæj-
ar, sveitarstjóri Súðavíkur-
hrepps og yfirlögregluþjónn
lögreglunar á Vestfjörðum.
Þeir sem eru skipaðir í nefnd-
ina eru einn frá hverjum þess-

arar aðila: slökkviliðum í báð-
um sveitarfélögum, tækni-
deildum bæjarfélaga, svæðis-
stjórn björgunarsveita, heil-
brigðisstofnun og Vegagerð
ríkisins. Einnig skal skipa
varamenn í nefndina.

Almannavarnir á Íslandi
leggja megináherslu á björgun
mannslífa, og á að gera við-
bragðsaðilum og ábyrgðar-

mönnum kleift að vinna hratt
og örugglega, en skipta má
viðbrögðum í kjölfar náttúru-
hamfara í þrjá meginþætti;
björgun mannslífa, neyðarað-
stoð og uppbyggingu. Hefur
það verið stefna ríkislögreglu-
stjóra að ekki verði fleiri en
ein almannavarnarnefnd í
hverju lögregluumdæmi.

– annska@bb.is

Frá undirritun samningsins: Halldór Halldórsson bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar. Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps og nýskipaður sýslumaður á

Ísafirði Kristín Völundardóttir.

Enn fækkar atvinnulausumEnn fækkar atvinnulausumEnn fækkar atvinnulausumEnn fækkar atvinnulausumEnn fækkar atvinnulausum
Nú í upphafi árs eru færri á atvinnuleysisskrá á Vestfjörðum en hafa verið hafa um
mjög langt skeið á Vestfjörðum, en 24 voru skráðir án atvinnu. 22 konur eru
atvinnulausar á svæðinu og einungis 2 karlar. Nokkrar sveiflur voru í atvinnuleysis-
tölum á árinu sem var að líða, en í janúar á síðasta ári var 91 skráður á atvinnulaus
á Vestfjörðum, eða 72 konur og 19 karlar. Í byrjun nóvember sl. voru 35 á skrá,
þannig að óhætt er að segja að atvinnulausum fækkar talsvert ört á svæðinu. Á
Vestfjörðum mælist atvinnuleysi nú 1% en á landinu í heild er það 1,1%.
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Atvinna
Starfskraftur óskast til framtíðarstarfa frá

kl. 13-18 og þriðju hvora helgi. Aðeins 20
ára og eldri koma til greina.

Upplýsingar eru veittar á staðnum.

Leyfislausir leigubílstjórarLeyfislausir leigubílstjórarLeyfislausir leigubílstjórarLeyfislausir leigubílstjórarLeyfislausir leigubílstjórar
Fjórum ökumönnum leigubifreiða á Ísafirði var gert að hætta

akstri á aðfararnótt nýársdags þar sem þeir gátu ekki fært
sönnur á að vera með gildandi leyfi til atvinnurekstrar, akstur

með farþega gegn gjaldi. Þá voru tveir ökumenn stöðvaðir
fyrir að aka yfir leyfilegum hámarkshraða í Ísafirði og ná-

grenni. Sá sem hraðast ók mældist á 121 km hraða í Vest-
fjarðagöngum, þar sem aðeins má aka á 60. km hraða.

Magnús til VinnumálastofnunarMagnús til VinnumálastofnunarMagnús til VinnumálastofnunarMagnús til VinnumálastofnunarMagnús til Vinnumálastofnunar
Nýr starfsmaður, Magnús Ólafs Hansson, hefur hafið störf við
ráðgjöf og vinnumiðlun hjá Vinnumálastofnun á Vestfjörðum
en Sigríður Hrönn Elíasdóttir sem áður gegndi starfinu hvarf til
annarra starfa á höfuðborgarsvæðinu. Magnús starfaði áður
sem framkvæmdastjóri Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur, en
sú staða var lögð af nú um áramót, er framkvæmdastjórn
stofnunarinnar færðist undir Heilbrigðisstofnun Ísafjarðarbæjar.

Á heimasíðu Súðavíkur-
hrepps er að finna grein eftir
sveitarstjórann Ómar Má Jóns-
son undir yfirskriftinni „Ákall
til þingmanna - eflum Vest-
firði.“ Þar fer hann mikinn
um það ástand sem Vestfirð-
ingar búa við í umhverfi sínu
og telur upp nokkra þætti sem
hann segir dapurlegar stað-
reyndir: „Vestfirsk heimili og
fyrirtæki eru að greiða hærra
raforkuverð en t.d. íbúar og
fyrirtæki á suðvesturhorninu.
Vestfirðingar þurfa að greiða
hærri flutningskostnað til og
frá Vestfjörðum en íbúar ann-
arra landshluta. Veðhæfni
heimila og fyrirtækja á lands-
byggðinni er mun minna en
t.d. á suðvesturhorninu. Mikil
fækkun opinberra starfa hefur
átt sér stað á Vestfjörðum og
landsbyggðinni allri. Verri
samgönguleiðir eru til og frá
Vestfjörðum og innan Vest-
fjarða miðað við þær kröfur
sem í dag eru almennt gerðar
til samgönguleiða, þó svo að
margt gott hafi breyst og sé að
gerast í þeim málum. Fjárhag-
ur sveitarfélaga á Vestfjörðum
versnar stöðugt milli ára.

Breytingar til hins verra fyr-
ir íbúa landsbyggðarinnar
vegna áformaðra breytinga á
Íbúðalánasjóði, þar sem lána-
starfsemi mun færist til bank-
anna og miklar líkur eru á því
að landsmenn með eignir út á
landi sitji ekki við sama borð
og íbúar á suðvesturhorninu
þegar kemur að veðhæfni
eigna. Slæm fjarskipti á Vest-
fjörðum, s.s. lélegt og slitrótt
GSM samband, mun hægari

netsamband og minni mögu-
leikar í boði í úrvali ljósvaka-
miðla en á suðvestursvæðinu.
Mikið er um rafmagnstruflanir
og rafmagnsleysi á Vestfjörð-
um sem kostar vestfirskt at-
vinnulíf mikla fjármuni á ári
hverju.“

Ómar Már segir það meðal
annars vegna þessara þátta
sem íbúum Vestfjarða fækkar
stöðugt milli ára. Segir hann
þessa þætti skipta rekstrarum-
hverfi fyrirtækja miklu máli
og geta skipt sköpum um hvar
eigendur fyrirtækja staðsetja
sig og hvernig búsetu á Vest-
fjörðum verður háttað til leng-
ri tíma. Einnig telur hann
þessa þætti snúa að sam-
keppnishæfi Vestfjarða gagn-
vart öðrum landshlutum, sér-
staklega höfuðborgarsvæðinu
sem hefur virkað eins og seg-
ull á íbúa, fyrirtæki og stofn-
anir á landsbyggðinni.

„Skýringar þjónustuaðila á
hærri álögum er oft sú að það
sé dýrara að þjónusta Vest-
firðinga en aðra íbúa landsins,
t.d. að hærri vöruflutnings-
kostnaður sé vegna mjög slæmra
samgangna, eða að raforku-
verð sé dýrara þar sem það
þarf að flytja rafmagnið lengri
leiðir. Þetta er áreiðanlega rétt
hjá þeim sem bera slíkar skýr-
ingar fyrir sig, en staðreyndin
sú að ef ætlunin er að halda
byggð annars staðar en á suð-
vestursvæðinu og nágrenni
þess verður að horfa til þess
að slíkar skýringar duga skammt
þegar mögulegir rekstraraðilar
skoða að staðsetja sinn rekstur
á Vestfjörðum eða þegar fjöl-

skyldur eða einstaklingar
skoða og meta Vestfirði sem
mögulegt heimili.

Rekstraraðilar eru t.d. ekki
reiðubúnir að staðsetja sig á
Vestfjörðum og greiða hærri
rekstrarkostnað, bara vegna
þess að þeim finnst umhverfið
fallegt. Ef þeir hafa möguleika
á að staðsetja sig í betra rekstr-
arumhverfi annars staðar þá
munu þeir gera það til lengri
tíma litið. Því miður virðist
það vera þannig að mörg fram-
leiðslu- og þjónustufyrirtæki
á Vestfjörðum eru rekin út frá
byggðalegum og / eða tilfinn-
ingalegum sjónarmiðum en
ekki út frá hagkvæmnissjón-
armiðum. Eigendur og stjórn-
endur eru oftar en ekki inn-
fæddir og þekkja umhverfið,
fólkið og innviði sinna samfé-
laga og telja sig bera samfé-
lagslega skyldu til að láta gott
af sér leiða. Það má spyrja
hvað verður um þessu fyrir-
tæki þegar samkeppnin harðn-
ar, þegar þörf verður á að hag-
ræða enn frekar, þegar eigend-
ur eru tilneyddir til þess að
hugsa til veigameiri þátta en
byggðalegra og / eða tilfinn-
ingarlegra sjónarmiða, eða
þegar næsta kynslóð tekur
við?

Jafnframt er það áhyggju-
efni að með fækkun íbúa á
landsbyggðinni minnkar þungi
og slagkraftur þingmanna
landsbyggðarinnar á Alþingi,
okkar þingmanna sem eru og
eiga að gæta hagsmuna okkar
og leita allra leiða til að efla
hag landsbyggðarinnar. Einn-
ig er farið að heyrast af þing-

mönnum sem trúa því að stór-
um hluta landsbyggðarinnar
verði ekki bjargað. Mikilvægt
er að snúa þeirri þróun við
sem einkennt hefur Vestfirði
til allt of margra ára, mikil-
vægt er að efla búsetuskilyrði
og efla rekstrarumhverfi fyrir-
tækja almennt á landsbyggð-
inni.

Það gerist þó ekki nema fyr-
ir tilstuðlan þingmanna og
ríkisstjórnarinnar og nú er þörf
á sér aðgerðum, aðgerðum
sem fela meira í sér en vaxta-
samninga og fögur orð um
frekari jöfnun. Þörf er á sér-
tækum aðgerðum þar sem
stillt er upp aðgerðaráætlun
til nokkurra ára, þar sem al-
þingismenn koma einbeittir
og velviljaðir að málum. Í því
sambandi þarf þor og djörfung
til að fara nýjar leiðir. Í þeirri
vinnu er mikilvægt að vera
reiðubúinn að horfast í augu
við staðreyndirnar eins og þær
liggja fyrir og gera ráðstafanir
til að takast á við vandann út
frá því.

Athyglisvert væri áður en í
þá vinnu væri farið að gera
rannsókn meðal þingmanna
og forvitnast um hugarþel
þeirra gagnvart landsbyggð-
inni almennt, hvort þeir séu
hlynntir því að landsbyggðin
haldist í byggð og hvort þeir
séu reiðubúnir til að taka á
vandanum með sveitarstjórn-
armönnum og íbúum lands-
byggðarinnar. Ef niðurstöður
munu sína fram á ekki sé til
staðar sú tiltrú sem þarf meðal
ráðamanna, er mikilvægt að
gera ráðstafanir út frá því.“

„Mikilvægt er að snúa þeirri þróun
við sem einkennt hefur Vestfirði“

Ómar Már Jónsson sveitastjóri Súðavíkurhrepps.
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Jarðgöng auka samstarfsmöguleika milli sveitarfélagaJarðgöng auka samstarfsmöguleika milli sveitarfélagaJarðgöng auka samstarfsmöguleika milli sveitarfélagaJarðgöng auka samstarfsmöguleika milli sveitarfélagaJarðgöng auka samstarfsmöguleika milli sveitarfélaga
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir gerð jarðgangna milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur muni hafa í för með sér

enn frekari samstarfsmöguleika. Þetta kemur fram í stefnuræðu bæjarstjóra við síðari umræðu fjárhagsætlunar Ísafjarðarbæjar.
Þá hefur samstarf milli sveitarfélaganna tveggja aukist á síðasta ári. Náðst hefur samkomulag milli Ísafjarðarbæjar og Bolungar-

víkurkaupstaðar um sameiginlega tæknideild. Samstarf er hafið að nýju um rekstur Byggðasafns Vestfjarða eftir samþykkt
sveitarfélaganna á árinu 2005. Í fjárhagsáætlun 2007 er gert ráð fyrir framlagi Ísafjarðarbæjar til Náttúrustofu Vestfjarða í
Bolungarvík. „Auk þessara atriða standa yfir viðræður milli sveitarfélaganna þriggja (á norðanverðum Vestfjörðum, innskot
blaðamanns) um enn frekara samstarf í félagsmálum og fleiri málum sem henta vel í samstarfi“, segir Halldór í ræðu sinni.

Á Þorláksmessu var
dregið í jólagetraun Að-
ventublaðs Bæjarins besta.
22 svör bárust en fjórir
vinningshafar voru dregn-
ir úr þeim hópi.

Þau heppnu eru: Hall-
dóra Patricia Kristófers-
dóttir en hún er búsett í
Danmörku og fékk hún
ljóðabókina Jólin koma
eftir Jóhannes út Kötlum
en Bókhlaðan lagði til
þann vinning, Sigurður
Erlingsson fékk laufa-
brauð frá Gamla bakarí-
inu, Unnur Bjarnadóttir
fékk kertaskreytingu frá
Blómaturninum og Vetur-
liði Snær Gylfason sem
fékk hangikjöt frá Sam-
kaupum og var hann al-
sæll þegar hann fékk það
afhent á Þorláksmessu-
kvöld.

Dregið í
jólagetraun

Aðventu-
blaðsins

Framkvæmdir við loka-
áfanga Edinborgarhússins á
Ísafirði eru hafnar en verkið
er í höndum Vestfirskra verk-
taka. „Undirbúningur hófst á
milli hátíða og nú er allt komið
á fullt skrið. Þegar þessum
áfanga er lokið er menningar-
húsið tilbúið til notkunar“,
segir Hermann Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri Vestfirskra
verktaka. Stefnt er að því að
verkinu verði lokið um mán-
aðamótin maí og júní. „Þarna
verða tveir salir og staðurinn
býður upp á gríðarlega mögu-
leika á rekstri veitinga- eða
kaffihúss, enda staðsetningin
góð og húsnæðið skemmtilegt
í gömlum stíl. Það er ekki
búið að fá rekstraraðila en nú
þegar hafa aðilar utan úr bæn-
um sýnt áhuga. Leiga af þessu

rými er hluti af greiðslunni
okkar sem við munum fram-
leigja“, segir Hermann.

Hafist var handa við að færa
Edinborgarhúsið aftur í upp-
runalegt horf fyrir um tveimur
árum og var unnið að því þar
til fjármagn var uppurið. Þá
veitti Ísafjarðarbær styrk til
endurbyggingar hússins síð-
asta vor auk þess sem Glitnir
afhenti forsvarsmönnum þess
1,5 milljón króna styrk.

Húsið var byggt árið 1907
og er eitt viðamesta timbur-
grindarhús sem byggt hefur
verið á Íslandi. Það var teiknað
af Rögnvaldi Á. Ólafssyni
sem nefndur hefur verið fyrsti
íslenski arkitektinn. Fjölbreytt
starfsemi hefur farið fram í
Edinborg í gegnum tíðina, en
áður en það varð menningar-

hús var þar meðal annars fisk-
vinnsla og verslun. Nú er þar

til húsa Listaskóli Rögnvalds
Ólafssonar, upplýsingamið-

stöð ferðamanna og Vestur-
ferðir á sumrin. – thelma@bb.is

Edinborgarhúsið á Ísafirði.

Framkvæmdir hafnar á ný í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hvernig fannst þérHvernig fannst þérHvernig fannst þérHvernig fannst þérHvernig fannst þér
áramótaskaupið?áramótaskaupið?áramótaskaupið?áramótaskaupið?áramótaskaupið?

Alls svöruðu 1.387.Alls svöruðu 1.387.Alls svöruðu 1.387.Alls svöruðu 1.387.Alls svöruðu 1.387.
Frábært sögðu 1Frábært sögðu 1Frábært sögðu 1Frábært sögðu 1Frábært sögðu 1

73 eða 12%73 eða 12%73 eða 12%73 eða 12%73 eða 12%
Gott sögðuGott sögðuGott sögðuGott sögðuGott sögðu

233 eða 17%233 eða 17%233 eða 17%233 eða 17%233 eða 17%
Sæmilegt sögðuSæmilegt sögðuSæmilegt sögðuSæmilegt sögðuSæmilegt sögðu
218 eða 16%218 eða 16%218 eða 16%218 eða 16%218 eða 16%

Lélegt sögðu 763 eða 55%Lélegt sögðu 763 eða 55%Lélegt sögðu 763 eða 55%Lélegt sögðu 763 eða 55%Lélegt sögðu 763 eða 55%

Einar Valur KristjánssonEinar Valur KristjánssonEinar Valur KristjánssonEinar Valur KristjánssonEinar Valur Kristjánsson,
framkvæmdastjóri Hrað-

frystihússins Gunnvarar hf.,
varð fimmtugurfimmtugurfimmtugurfimmtugurfimmtugur 9. janúar

sl. Í tilefni afmælisins tekur
hann og fjölskylda hans á

móti gestum laugardaginn
13. janúar nk. kl. 19:30 í

sal Frímúrara á Ísafirði.

AfmæliAfmæliAfmæliAfmæliAfmæli

Sigurgeir Sveinn Gíslason, Anna María Guðjónsdóttir, Bragi Björgmundsson, Þórir Guðmundsson, Linda Jónsdóttir,
Stígur Berg Sophusson, Halldór Sveinbjörnsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir. Á myndina vantar Val Richter.

Þórir Guðmundsson hjá Körfuknatt-
leiksfélagi Ísafjarðar var kosinn íþrótta-
maður Ísafjarðarbæjar 2006. Tilkynnt var
um úrslitin í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði
í gær, en níu voru tilnefndir og er þetta
27. árið sem kosningin fer fram. Þórir
hefur átt glæsilegt ár og er vel að kjörinu
kominn. Hann var í liði Íslands sem varð
Norðurlandameistari í sumar þar sem þeir
unnu Svía örugglega í úrslitaleik.

Hann var einnig í sama liði sem keppti
á Evrópumóti A-þjóða í Ólympíu í Grikk-
landi í sumar, þar sem Ísland vann meðal
annars þáverandi og núverandi Evrópu-
meistara Frakka, en það er fræknasti sigur
sem íslenskt körfuknattleikslandslið hefur
unnið. Á síðasta ári æfði Þórir í ellefu
mánuði, var frá vegna meiðsla í einn
mánuð. Frá áramótum til vors æfði hann
átta sinnum í viku, og núna í haust æfir
hann fimm sinnum með KFÍ og þrisvar
með íþróttaakademíu menntaskólans.
Þórir æfði auk þess með landsliði undir
átján ára í sumar.

Auk Þóris voru tilnefnd Sigurgeir
Sveinn Gíslason frá BÍ ´88, Anna María
Guðjónsdóttir frá Skíðafélagi Ísfirðinga,
Bragi Björgmundsson frá Hestamanna-
félaginu Stormi, Þórir Guðmundsson frá
KFÍ, Ingibjörg Kristjánsdóttir frá Sund-
félaginu Vestra, Halldór Sveinbjörnsson
frá kajakklúbbnum Sæfara, Valur Richter
frá Skotíþróttafélagi Ísafjarðar, Stígur
Berg Sophusson frá glímudeild Harðar
og Linda Jónsdóttir frá Hestamannafé-
laginu Hendingu.

– thelma@bb.is

Þórir Guðmundsson íþrótta-
maður Ísafjarðarbæjar 2006

Þórir Guðmundsson leikmaður
KFÍ var kosinn íþróttamaður

Ísafjarðarbæjar 2006.

Til sölu er 2ja og 3ja sæta sófi
og lítill blöðrubátur. Upplýsing-
ar í síma 456 7110.

Til sölu er Nissan King Cab, 2,4
dísel, árg. 96, ekinn 175 þús.
km. Uppl. í síma 846 7479.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 899 4201.

Til sölu er örbylgjuofn. Upplýs-
ingar í síma 456 3076.

Til sölu er Musso dísel 2,9, skoð-
aður 07, árg. 1996. Í mjög góðu
standi. Búið að taka hann allan
í gegn. Er á nýjum dekkjum.
Fjórar felgur fylgja. Uppl. í síma
869 4892 og 421 1728 (Jói).

Til sölu eru álfelgur undan Sub-
aru Legacy árg. 97. Verð kr. 15
þús. Uppl. í síma 897 6771.

Til sölu er Subaru Legacy, Lux,
árg. 04/2006, ekinn 7000 km.
sjálfskiptur, ljósgrár. Upplýs-
ingar í síma 661 5042.

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123http://maple123.blog.is/blog/maple123

Hvernig er eiginlega þarna á Reykhólum? er ég stundum spurður. Norðaustanátt, svara ég. Þetta er
að vísu einföldun, og líka útúrsnúningur. En hann er ansi oft á norðaustan. Ekki svo að skilja að ég

mæli neitt frekar með sífelldum útnyrðingi. Þetta er bara svona. Og ekki bara akkúrat hérna.Stíf norð-
austanáttin er meðal þess sem ég minnist einna best þegar ég hugsa til vetranna minna í Reykjanesi við

Ísafjarðardjúp í gamla daga. Sífelldur bölvaður norðaustanleiðindastrekkingur, að manni fannst. En
það var bara úti. Ég hugsa með hlýju til skólans í Reykjanesi og allra sem þar voru.

Ísafjarðarkirkja
Kirkjuskóli

barnanna er á
fimmtudögum kl. 17.

Uppbyggilegar
og skemmtilegar

samverur.
Sóknarprestur!
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðlæg eða breytileg átt,
víða snjókoma eða él, en léttir til sunnanlands.

Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Norðlæg eða breytileg
átt, víða snjókoma eða él, en léttir til sunn-

anlands. Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag:  Horfur á sunnudag: Útlit fyrir hvassa
austlæga átt með snjókomu.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Guðrún B. Magnúsdóttir í Bolungarvík

Fiskréttir og hress-
andi appelsínusalat

Sælkeri vikunnar býður upp
á saltfisksalat og mexíkóskan
fiskrétt. Í eftirrétt er appelsínu-
salat sem er bragðgott, hress-
andi og hollt. „Eftir jólasteik-
urnar og konfektið datt mér í
hug að gefa uppskrift af fisk-
réttum og ávaxtasalati sem er
ögn léttara í maga. Fiskrétt-
irnir eru reyndar forréttir en
það má alveg hafa þá báða á
borðum í einu og þá er kominn
mátulegur aðalréttur“, segir
Guðrún.

Saltfisksalat

200 g saltfiskur, ekki út
vatnaður
1 kg appelsínur
2 langir og mjóir blað
laukar, skornir í þunnar
sneiðar
1 glas af svörtum ólífum
3-5 msk ólífuolía, helst fín
jómfrúrolía

Hrár saltfiskurinn er hreins-
aður vel, rifinn niður í ræmur
og settur í skál. Appelsínurnar
eru flysjaðar og allt hvíta lagið
skorið vandlega burt. Þær eru
skornar í bita og settar út í.
Blaðlauknum og ólífunum er
bætt við. Ólífuolíu er hellt út í
og þetta er síðan látið bíða í
a.m.k. 6 klst. Appelssínusaf-
inn hefur þau áhrif að salt-
fiskurinn verður ekki lengur
eins og hrár.

Mexíkóskur fiskréttur

1 kg bein- og roðlaus fiskur
(ýsa eða lúða til spari)
250 ml limesafi

Skerið fiskinn í 2-3 sm bita
og hellið limesafanum yfir.

Látið standa við stofuhita í 15
mín. Hellið þá safanum af
fiskinum.

1 krukka jalapeno pipar,
takið fræin úr.
125 ml extra virgin ólífuolía
¼ bolli ferskt kóríander
1 msk ferskt oreganó
125 ml.chili tómatsósa
4 hvítlauksgeirar
1 tsk salt

Blandið öllu saman og setj-
ið yfir fiskinn. Látið standa í
ísskáp í einn sólarhring. Með
þessum réttum er gott að bera
fram brauð og e.t.v. salat. Gott
er að drekka rauðvín með,
ásamt vestfirsku blávatni.

Appelsínusalat

10-12 sætar og safaríkar
appelsínur
5 msk appelsínuþykkni
6 msk púðursykur
3 steyttir negulnaglar
1 tsk kanell
½ dl gróft saxaðar hesli
hnetur

Appelsínurnar eru afhýddar
og allt hvítt skorið af. Þær eru
síðan skornar í sneiðar og sett-
ar í skál. Öllu hinu er blandað
saman og hellt yfir appelsín-
urnar. Látið standa í ísskáp í
a.m.k. 3 klst og gjarnan leng-
ur, svo kryddið nái að jafna
sig. Gott er að blanda saman
þeyttum rjóma og sýrðum, og
bera fram með.

Ég skora á systurnar og
samstarfskonur mínar Mari-
olu og Elzbietu Kowalczyk að
gefa okkur uppskriftir af
pólsku góðgæti í næsta blaði.

Aldarafmæli Guðmundar Inga minnstAldarafmæli Guðmundar Inga minnstAldarafmæli Guðmundar Inga minnstAldarafmæli Guðmundar Inga minnstAldarafmæli Guðmundar Inga minnst
Hundrað ár eru liðin frá fæðingu Guðmundar Inga Kristjánssonar,
skálds á Kirkjubóli í Bjarnardal, Önundarfirði þann 15. janúar. Af
því tilefni verður haldin samkoma og sólarkaffi í Friðarsetrinu Holti
kl. 20 mánudagskvöldið 15. janúar.     Undanfarin fimm ár hafa
sveitungar hans minnst fæðingardags hans með ýmsum hætti. Nú
þegar 100 ár eru liðin frá fæðingu hans er vilji fyrir því að nota
afmælisárið til að minnast hans með fjölbreyttari hætti.

Eldri borgarar fögnuðu nýju ári
Árlegur nýársfagnaður eldri borgara var

haldinn á dvalarheimilinu Hlíf á sunnudag í
boði Kiwanisklúbbsins Bása á Ísafirði. Nem-
endur frá tónlistarskólanum á Ísafirði léku listir
sínar fyrir gesti á meðan þeir gæddu sér á dýr-
indis tertum og smurðu brauði. Að borðhaldi
loknu var slegið upp dansleik þar sem Harmó-
nikkufélag Vestfjarða lék svo fyrir dansi. Mikil
stemmning ríkti hjá eldri borgurum og kiwanis-
félögum á fögnuðinum og gleðin var allsráð-
andi. Nýársfagnaður eldri borgara hefur verið
hefð hjá Kiwanisklúbbnum í árafjöld og fer
alltaf fram í kringum þrettándann. Fögnuðurinn
var opinn öllum eldri borgurum á svæðinu og
þátttaka var að vanda góð. Salurinn á Hlíf var fullsetinn á nýársfögnuði eldri borgara.

Flugeldasýning Björgunarsveitarinnar Ernis í Bolungarvík var mögnuð.

Jólin kvödd í Bolungarvík
Jólin voru kvödd í Bolung-

arvík á laugardagskvöld með
pompi og prakt er þar var hald-
in álfagleði, með brennu, flug-
eldasýningu og öllu tilheyr-
andi. Álfar, tröll og ýmsar
aðrar kynjaverur létu sig ekki
vanta á fagnaðinn, en það er
mál margra að álfar flytjist
búferlum einmitt það kvöld.
Björgunarsveitin Ernir í Bol-
ungarvík sá um flugeldasýn-
inguna sem var sérlega vegleg,
enda höfðu björgunarsveitar-
menn lofað að hún yrði tvö-
föld þar sem ekki var hægt að
halda álfagleðina fyrir tveimur
árum síðan í Bolungarvík, því
veður var með versta móti.
Ekki var veðurspá fyrir laug-
ardagskvöld beinlínis góð, en
ekki varð veðrið eins slæmt
og spáð hafði verið um og því
álfagleðin haldin við mikinn
fögnuð viðstaddra.

Að því er fram kemur á Vís-

indavef Háskóla Íslands voru
þrettándabrennur orðnar nokk-
uð algengar á nítjándu öld.
„Ekki voru þær þó mjög há-
tíðlegar af lýsingu Klemenz
Jónssonar (f. 1862) að dæma
og segir hann þar hafa tíðkast
mikið fyllerí og ólæti. Á þess-

um tíma var líka farið að dansa
álfadans kringum brennurnar.
Sá siður er ættaður frá piltum
í Lærða skólanum sem frum-
sýndu árið 1871 leikritið Ný-
ársnótt þar sem álfar komu
við sögu. Þeir tóku sig svo til
á gamlárskvöld, ásamt stúd-

entum þaðan og frá Kaup-
mannahöfn, og klæddu sig
upp sem ljósálfa eða svartálfa,
gengu niður að Tjörninni í
Reykjavík með blys í hönd,
dönsuðu og sungu álfasöngva“,
segir á Vísindavefnum.

– annska@bb.is

Ýmsar kynjaverur skemmtu sér á álfagleðinni.
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Lífgað upp á almenningssamgöngukerfið
Almenningssamgöngur Ísa-

fjarðarbæjar og nágrennis
munu fá góðar og litríkar
merkingar á næstu mánuðum.
Greipur Gíslason hjá fyrirtæk-
inu Ýmislegt smálegt ehf. hef-
ur unnið að hugmyndum und-
anfarna mánuði að hönnun á
útliti farartækja, merkingu
biðstöðva, útgáfu nýrrar leið-
arbókar og upplýsingaskilta á
biðstöðvum. Greipur kynnti
hugmyndir sínar fyrir bæjar-
ráði Ísafjarðarbæjar í síðustu
viku sem tók vel í þær.

„Markmiðið er að gera
merkingar á almenningssam-
göngum aðgengilegri og greini-
legri fyrir bæði heimamenn
og ferðafólk. Þetta verður í
fyrsta sinn sem hver stoppi-
stöð í sveitarfélagi mun hafa

sitt eigið nafn sem verður
kyrfilega merkt“, segir Greip-
ur. Að auki verður gefin út
leiðarbók auk þess sem nálg-
ast má upplýsingar um leiðar-
kerfið á netinu. Stefnt er að
því að merkingarnar verði
komnar upp fyrir ferðamanna-
tímabilið og verkefninu verði
lokið að fullu í haust. Að
hönnun merkinganna standa
sömu hönnuðir og gerðu veg-
presta sem komið var upp á
Ísafirði í sumar og vísa þeir
ókunnugum veginn til ýmissa
staða í bænum svo sem sjúkra-
húss, hafnar og sundlaugar.

Greip var falið verkefnið í
kjölfar útgáfu Ýmislegs smá-
legs á fimm ísfirskum póst-
kortum undir vörumerkinu
Ísafjörður Collection sem

er ætlað að fanga hinar mörgu
hliðar Ísafjarðar. Eitt póstkort-
ið er hugarfóstur eigenda fyrir-
tækisins og sýnir almennings-
samgöngukerfi Ísafjarðarbæj-
ar og nágrennis eins og það er
í dag en í búningi neðanjarða-
lestakerfa stórborga heimsins.
Ein ástæðan fyrir því að kortið
kom út segir Greipur vera þá
staðreynd að í sveitarfélaginu
sé töluvert íburðarmikið sam-
göngukerfi sem hugsanlega
nýtist ekki vel og fær einhvern
veginn ekki að njóta sín. Því
hafi þeir fengið þá hugmynd
að gefa almenningssamgöngu-
kerfinu andlitslyftingu, sam-
hæfa það og gera aðgengilegra
fyrir íbúa „heimsborgarinnar“
Ísafjarðar og gesti hennar.

– thelma@bb.is
Póstkortið sem sýnir helstu rútuleiðir frá Ísafirði í anda neðanjarðalestarkerfa

stórborga. Kortið er hannað af Högna Sigþórssyni í samstarfi við Greip Gíslason.

Betur fór en á horfðist
þegar jeppabifreið valt á
Gemlufallsheiði í síðustu
viku. Tilkynnt var til lög-
reglu að fjórir hefðu verið
í bílnum og að minnsta
kosti einn þeirra væri fast-
ur í bifreiðinni. Tveir
sjúkrabílar og slökkvilið
var kallað út ásamt lög-
reglu en þegar komið var
á staðinn var þrennt í bíln-
um, tveir fullorðnir og
barn. Voru þau öll í beltum
og komumst heil úr slys-
inu.

Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði var krapi og hálku-
blettir á veginum. Bifreið-
in var á leið upp heiðina
Dýrafjarðarmegin, og fór
eina veltu vinstra megin
út af veginum en aðstæður
þar voru mun betri en hinu
megin. Læknir var með í
för á slysstað og var fólkið
flutt til nánari skoðunar á
Fjórðungssjúkrahúsið á
Ísafirði en svo virðist sem
þau hafi sloppið ósködd-
uð.           – thelma@bb.is

Sluppu
ómeidd úr

bílveltu

Símamynd frá slysstað.

Íbúar á Vestfjörðum með
erlent ríkisfang eru 528 talsins
samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofu Íslands, af alls 7.470
íbúum, og telja því 7% af
heildaríbúafjölda. Árið 2005
voru erlendir ríkisborgarar
466 talsins eða 6,2%, árið

2004 voru þeir 450 eða 5,8%,
árið 2003 voru þeir 489 talsins
eða 6,2%, árið 2002 voru þeir
510 talsins eða 6,4%, árið
2001 485 talsins eða 6% og
árið 2000 voru þeir 501 talsins
eða 6,1% af heildaríbúafjölda
Vestfjarða.

Hlutfallshækkun erlendra
ríkisborgara segir þó ekki alla
söguna enda hefur þeim ein-
ungis fjölgað um 27 einstakl-
inga ef miðað er við árið 2000,
eða um 5,3%, en á sama tíma
hefur íslenskum ríkisborgur-
um fækkað úr 7.651 í 6.942,

eða um 9,3%.
Alls hefur íbúum á Vest-

fjörðum þannig fækkað úr
8.152 í 7.470 á þessum sex
árum, eða um 8,4%. Ef ein-
ungis er litið til fjölgunar er-
lendra ríkisborgara á svæðinu
á síðustu 12 mánuðum hefur

þeim fjölgað um 13%, úr 466
í 528. Eins og sjá má á tölun-
um hér að ofan voru þó óvenju
fáir erlendir ríkisborgarar þó
á Vestfjörðum árin 2004 og
2005, en meðalfjöldi erlendra
ríkisborgara á tímabilinu var
489.               – eirikur@bb.is

Erlendum ríkisborgurum fjölgar á Vestfjörðum

Byggingafyrirtækið Ágúst
og Flosi ehf., á Ísafirði hefur
verið úrskurðað gjaldþrota að
beiðni Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga. Úrskurður þess efnis var
kveðinn upp í Héraðsdómi
Vestfjarða á föstudag og hefur
Sigmundur Guðmundsson,
héraðsdómslögmaður á Akur-

eyri verið skipaður skiptastjóri
þrotabúsins. Hjá fyrirtækinu
starfa um 20 starfsmenn.

Sigmundur átti fund með
forsvarsmönnum fyrirtækis-
ins á föstudag og segir hann
fundinn hafa verið til að fá
mynd af þeirri stöðu sem fyr-
irtækið er í. Segir Sigmundur

enn ekki neitt ljóst með fram-
haldið, en verið sé að fara yfir
ástandið og möguleikana í
stöðunni. Aðspurður um fram-
tíð nýbyggingar sem Ágúst
og Flosi hafa verið að reisa
við Hafnarstræti á Ísafirði
segir Sigmundur að það skýr-
ist vonandi á næstu dögum.

„Það verður vonandi í vik-
unni, en það er þó ekki víst“,
segir Sigmundur. Þá mun enn
ekki ljóst hversu stórt gjald-
þrotið er en eftir á að lýsa
kröfum í þrotabúið og mun
það taka einhverja mánuði.
Samkvæmt heimildum blaðs-
ins mun það vera yfir 100

milljónir króna.
Stærstu verkefni fyrirtæk-

isins eru nýbygging við Hafn-
arstræti á Ísafirði og bygging
skemmu fyrir Jakob Valgeir
ehf., í Bolungarvík. Aðaleig-
andi Ágústs og Flosa ehf., er
Björgmundur Örn Guðmunds-
son.               – eirikur@bb.is

Byggingafyrirtækið Ágúst og Flosi
ehf., á Ísafirði úrskurðað gjaldþrota

Húsnæði Ágústs og Flosa við Árnagötu á Ísafirði.


