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 „Ræturnar eru á Ingjaldssandi“
Halla Signý Kristjánsdóttir

– sjá bls. 6 – 8.

„Þegar maður elst upp á svona litlum stað eins og á 
Sandi þá þýddi ekki að sitja bara heima og bíða eftir 
því að einhver annar léti hlutina gerast. Maður þurfti 
því að láta hendur standa fram úr ermum og auðvitað 
tekur maður þetta með sér inn í fullorðinsárin. Mér 
finnst mikilvægt að leggja mitt á vogarskálarnar og 
samfélagsvinna hefur alla tíð heillað mig.
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– Sjónarmið –  Finnbogi Hermannsson

Þegar við hjónin ókum prúð
búin suður Snorrabraut og 
ætluðum yfir Hringbrautina 
stóð þar lögregluþjónn við 
alvæpni og stöðvaði alla um
ferð sem ætlaði vestur gömlu 
Hringbraut. Við sluppum beint 
yfir á leiðinni úr Hallgríms
kirkju suður á Nauthól Þar sem 
verða skyldi erfisdrykkja eftir 
mömmu. Engar hömlur voru á 
umferð um Nauthólsvíkurveg 
og allir komust klakklaust 
suður eftir, um hundrað manns. 
Þegar nokkuð var liðið á erfis
drykkjuna og fólk að fá sér 
meira kaffi og aftur á diskinn 
tóku glöggþekkir veislugestir 
eftir því að lögreglubílar tóku 
að hnita hringi utan við Naut
hól. Skyldi vera eitthvað defekt 
við saklausa erfisdrykkju 102 
ára gamallar konu? Áfram 
héldu lögreglubílarnir að hring
sóla við Nauthól. Hafði ef til 
vill borist sprengjuhótun, að 
einhver ætlaði að bombardera 
begravelsið? Ólíklegt.

Skyndilega hrópar yngsta dótt
ir mín upp úr æpaddinum sínum: 

Bankarán!!
Fréttin fór sem lok yfir akur um 

salinn á Nauthól. Bjarni Pálsson, 
fyrrv. skólastjóri á Núpi, sem 
er vel áttaður í viðskiptalífinu, 
spurði strax hvort bankaránið 
hefði verið utan frá eða innan frá. 
Þjóðin er nefnilega miklu vanari 
bankaránum innan frá sem verið 
hefur meginreglan eftir aldamót. 
Utanfrábankarán teljast hins 
vegar til tíðinda.

 Brátt varð ljóst að bankarán
ið hafði verið framið utanfrá 
og ræningjarnir hefðu skilið 
flóttabílinn eftir í Barmahlíð. 
Lögreglan ásamt blóðhundum 
sínum rakti slóð ræningjanna upp 
í Öskjuhlíð og þar fór nú fram 
dauðaleit að þeim með  miklum 
viðbúnaði. Brátt sáust þungvopn
aðir og illmannlegir byssukarlar í 
nánd Nauthóls og huldu ásjónur 
sínar með svellþæfðum lambhús
hettum.  Í framhaldi af þessu fóru 
þeir hjá Landhelgisgæslunni að 

keyra upp þyrlu sína og er það 
steinsnar frá erfisdrykkjunni á 
Nauthól. Tók nú eldrauð þyrlan 
að þyrlast um Öskjuhlíðina og 
nágrenni, lýsti meira að segja 
inn í íbúðir við Eskihlíð börnum 
og gamalmennum til skelfingar 
(kom fram síðar).     

Sumum erfisdrykkjugestum 
fannst eins og þeir væru komnir 
í bíó. Fóru að rifja upp Three 
Weddings and a funeral og fleiri 
myndir. Eftir á að hyggja hefði 
snjall kvikmyndamaður látið 
ræningjana taka erfisdrykkjuna 
á Nauthól í gíslingu. Þeir voru 
alténd með byssu og hæg heima
tökin með að heimta þyrlu þar 
sem hún sveimaði yfir staðnum. 
En til þessa höfðu ræningjarnir 
ekki hugmyndaflug þannig að 
veislan týndist smám saman út 
og heim til sín og engar kárínur 
hvorki af hendi ræningja né 
lögreglu. Stóð sérsveitin við 
alvæpni í höm við biksvartan 
bíl sinn framan við bragga Flug
björgunarsveitarinnar og fylgdist 

með okkur haukfránum augum, 
en hafðist ekki að. 

 
Einn anginn teygði 

sig til Vestfjarða
Svolítið kaldranalegt að minn

ast ekkert á móður sína sem var 
að kveðja eftir akkúrat 102 ára 
hérvist. Guðrún Valborg Finn
bogadóttir átti kennitöluna 11 
12 13. Hún hafði átti heimili á 
Njálsgötu 27 í Reykjavík í rétt 
90 ár, þegar hún flutti á Drop
laugarstaði í næsta nágrenni 
fyrir um það bil 6 árum. Var alin 
upp við allsnægtir og lærði til 
píanóleiks eftir fermingu þegar 
hún fékk nýtt og flott píanó í 
fermingargjöf frá foreldrum 
sínum. Var sett á Kvennaskólann 
og lifði við góðan kost. Eignaðist 
mann á Þorláksmessu árið 1944 
sem var Hermann Guðlaugsson 
húsgagnasmiður og –meistari. 
Níu mánuðum síðar fæddist 
frumburður hjónanna þann 20. 
september 1945. Hann er sá sem 
þetta ritar. Tvö börn bættust síðan 

við Guðlaugur 1946 og Sesselja 
Guðrún árið 1950.

Njálsgötuhúsið varð auðvitað 
miðstöð fjölskyldunnar í ára
tugi og á Þorláksmessu kom 
allur skarinn saman til að borða 
hangiket hjá mömmu og ömmu 
eftir atvikum. Sá siður hafði 
fylgt húsinu allt frá byggingu 
þess árið 1905 þegar Sesselja 
amma mín Snorradóttir réði 
þar húsum ásamt manni sínum 
Finnboga Finnbogasyni, skip
stjóra, lengst af á Skaftfellingi. 
Því hélst sá siður þar í yfir 100 
ár. Barnabörnin hafa svo tekið 
við keflinu og sjóða hangiket 
ofan í ættbálkinn á 21. öld. 
Ekki ástæða til að minnast á 
skötusuðu á Njálsgötunni því 
skata var þar hversdagsmatur 
í heila öld en ekki sérstaklega 
á Þorlák.

 Tali svo einhver um að hefðir 
séu á undanhaldi  á Íslandi.                    

                    
Með nýárskveðju                                                                        

Finnbogi Hermannsson

Þegar erfisdrykkja varð að bankaráni

Anna Árdís Helgadóttir hef
ur verið ráðin hjúkrunarstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða. 
Hún verður með starfssvæði á 
sunnanverðum Vestfjörðum. 
Anna Árdís er fædd og uppalin 
á Reyðarfirði. Hún útskrifaðist 
með Bsgráðu í hjúkrunarfræði 
vorið 2001. 

Frá útskrift til ársins 2008 vann 
hún sem hjúkrunarfræðingur 
á hjúkrunarheimilinu Kumb
aravogi á Stokkseyri en var þá 

Ráðin hjúkrunar
forstjóri á sunnan
verðum Vestfjörðum

Anna Árdís Helgadóttir.

ráðin  hjúkrunarforstjóri þess 
til vors 2011. Tók hún þá við 
hjúkrunarforstjórastarfi á hjúkr
unarheimilinu Lundi á Hellu 
allt til hausts 2013 þegar hún 
flutti vestur á Tálknafjörð ásamt 
manni sínum. 

Þann fyrsta nóvember 2013 
var hún síðan ráðin sem hjúkr
unarfræðingur við Heilbrigðis
stofnunina á  Patreksfirði. Anna 
Árdís er gift Indriða Indriðasyni, 
sveitarstjóra á Tálknafirði.

Félagskonur í kvenfélaginu 
Ársól á Suðureyri vilja ráðast í 
endurbætur á Sumarróló, barna
leikvelli á Suðureyri. Segja 
þær ýmsa hluti á leikvellinum 
komna á tíma í viðhaldi og óska 
eftir því við Ísafjarðarbæ að 
tekið verði tillit til endurbóta 
á leikvellinum við gerð fjár
hagsáætlunar Ísafjarðarbæjar. 
Vilji Ársólarkvenna stendur 
til þess að halda starfsdag 
á Sumarróló þar sem lagað 
verður það sem laga þarf undir 
stjórn kunnáttufólks. Erindið 
var tekið fyrir á síðasta fundi 
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, tók 
það vel í tillöguna og óskar 
eftir að kvenfélagið Ársól setji 
sig í samband við Hverfisráð 

Vilja fara í endurbætur á Sumarróló

Súgandafjarðar og felur sviðs
stjóra umhverfis og eignasviðs 

að fylgja málinu eftir.
annska@bb.is
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Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.  

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

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

ÚTSALA
HÚSASMIÐJUNNAR

TÚLIPANA ÚTSALA
Í BLÓMAVALI

1.490kr
1.990kr

Túlipanar 10 stk

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

AFSLÁTTUR
22%

59.990kr
76.900kr

Kaffivél Eloise
Electrolux 10 bollar
1829126

3.990kr
5.430kr

AFSLÁTTUR
26%

Pottasett Beka
Nest, með loki, 16/20/24 cm
2006789

17.999kr
23.999kr

AFSLÁTTUR
25%

Plastbox 29 ltr.
með loki
2005424

1.819kr
2.599kr

AFSLÁTTUR
30%

Hraðsuðukanna Eloise
Electrolux 1.5 ltr
1829123

4.590kr
6.490kr

AFSLÁTTUR
29%

Stingsög 
Black&Decker 400W
5246011

5.995kr
8.995kr

AFSLÁTTUR
33%

Slípisett Hitachi
387 stk
5174948

3.595kr
5.995kr

AFSLÁTTUR
40%
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Ritstjórnargrein

Það eru ekki alltaf jólin

Spurning vikunnar
Stóðstu við áramótaheitið sem þú strengdir áramótin 2014-2015?

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

Alls svöruðu 219.  
Já, strengdi heit og stóð við það, sögðu 16 eða 7%

Nei, strengdi heit en stóð ekki við það, sögðu 19 eða 9%
Strengi ekki áramótaheit, sögðu 184 eða 84%

Síðastliðin vika hefur verið hálf úfin hjá bb.is, það er því miður 
ekki bara hægt að segja góðu fréttirnar. Við munum halda áfram að 
segja þær fréttir sem segja þarf, góðar og slæmar.

Í blaðinu fer Finnbogi Hermannsson á kostum eins og hans er 
von og vísa og bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar fer yfir stöðu sveitarfé-
lagsins næsta árið. Viðtalið er við Önfirðinginn Höllu Signýju sem 
hreiðrað hefur um sig í Bolungarvík með fjölskyldu sinni. Í blaðinu 
eru líka fréttir af íþróttafrekum okkar fólks, skotveiði-, fótbolta- og 
körfuboltamanna. Síðast en ekki síst eru fréttir af góðu gengi sjávar-
útvegsins á liðnu ári, atvinnan er þegar öllu er á botninn hvolft, 
grundvöllur byggðar. Þetta er líka vikan þegar David Bowie lést. 

Albönsku fjölskyldurnar með veiku drengina sem reknar voru úr 
landi á síðasta ári koma í vikunni til baka til Íslands og eru þær nú 
fullgildir þegnar landsins, með ábyrgð og réttindi sem því fylgja. 
Vonandi mun þeim líða vel hér á okkar kalda hjara og veri þau 
velkomin. Síðar í mánuðinum er síðan von á fyrsta flóttamanna-
hópnum, veri hann líka innilega velkominn og vonandi getum við 
látið fólkinu líða vel.

Forsetaframbjóðendur gefa sig nú fram, einn af öðrum og allt 
útlit fyrir að komandi forsetakosningar verði spennandi, vonandi 
tekst okkur að velja forseta sem verður það sameiningartákn sem 
honum er ætlað að vera. Að öðru leyti virðist þetta ár ætla að mæta 
okkur með svipuðu sniði og önnur, tekist er á á vettvangi stjórn-
mála, hagsmunir fara ekki alltaf saman. Sveitarstjórnarmenn halda 
á í sínum störfum og menningarvitar gera sig klára í gjörninga og 
uppákomur. Það sem er kannski óvenjulegast eru undarlegar fréttir 
af lögreglunni, þeir eru hnepptir í gæsluvarðhald, þeir loka 16 ára 
stúlku í fangaklefa og fara hamförum í leit sinni að fíkniefnum á 
henni. Lögreglumenn leita til umboðsmanns alþingis vegna ráðn-
ingarmála hjá lögreglunni og útkall lögreglunnar á Ísafirði fyrir 
margt löngu vegna manns í sjálfvígshættu endar með stórkostleg-
um líkamsmeiðingum þess þunglynda og gríðarlegum fjárútlátum 
til lögreglumanna.

                                                                                                            BS

Atvinna
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafirði óskar eftir 
að ráða í 95% ræstingastöðu á Ísafirði.
 Vinnutími er 8-16 og aðra hvora helgi. 
 Laun eru skv. kjarasamningum Verk.Vest og 
Ríkissjóðs.
 Nánari upplýsingar veitir Kristín Hulda Guð-
jónsdóttir, ræstingastjóri í s:860-7445 og/eða 
á netfangi: kristinhulda@hvest.is.
 Umsóknarfrestur til 27.janúar n.k.
 Vinsamlegast sendið umsóknir til Heilbrigð-
isstofnunar Vestfjarða, Torfnesi, 400 Ísafirði.
 Umsóknareyðublað er að finna á vefnum 
www.hvest.is og/eða í afgreiðslu stofnunar-
innar á Ísafirði. 
 Öllum umsóknum verður svarað þegar, 
ráðning hefur verið ákveðin.

HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Körfuboltafélag Ísafjarðar 
lyfti sér upp úr fallsæti í 1. 
deild með mikilvægum sigri 
á Ármanni á föstudagskvöld 
í Jakanum, 8577. Á vefsíðu 
KFÍ er leiknum lýst svona: KFÍ 
byrjaði leikinn af krafti og komst 
í 80 strax á annarri mínútu og 
hélt forystunni nokkuð örugg
lega framan af fjórðungnum en 
undir lok hans náðu gestirnir 
að minnka muninn í fjögur 
stig. Snemma í öðrum leikhluta 
jöfnuðu gestirnir svo 2828 og 
komust á tímabili yfir. KFÍ náði 
þó aftur forystu en aldrei afger
andi og því munaði aðeins einu 
stigi á liðinum í hálfleik 4443, 
KFÍ í vil. Kjartan Helgi var allt 
í öllu í sóknarleiknum í fyrri 
hálfleik og skoraði megnið af 
sínum 19 stigum þá.

 Í síðari hálfleik byrjuðu KFÍ 
strákar aftur af miklum krafti 
og náðu 16 stiga forystu, 5943 
en það tók Ármenninga rúmar 
fjórar mínútur að skora fyrstu 
stig sín í síðari hálfleik. Upp 
úr þessu varð leikurinn jafn
ari en þó hleyptu heimamenn 
gestunum aldrei mjög nálgæt 
sér. Nebojsa var lang besti 
maður vallarins í síðari hálfleik 
en einnig kom Birgir Björn 
sterkur inn í sóknarleikinn í 
hálfleiknum. Verðskuldaður og 
langþráður sigur staðreynd, KFÍ 
85, Ármann 77.

Nebojsa Knezevic var besti 
maður vallarins og stigahæstur 
heimamann með 32 stig, 5 
stoðsendingar, 5 stolna bolta og 
4 fráköst. Næstur kom Kjartan 
Helgi Steinþórsson með 19 stig 
og 7 fráköst. Pance Ilievski 
skoraði 14 stig og tók 3 fráköst. 
Birgir Björn Pétursson skoraði 
9 stig og tók 11 fráköst.

Mikilvægur sigur hjá KFÍ

Nebosja var besti maður KFÍ. Mynd: Halldór Sveinbjörnsson.

Landsmót Skotíþróttasam
bands Íslands var haldið um 
síðustu helgi og Skotíþróttafé
lag Ísafjarðarbæjar kom heim 

Ísfirðingarnir unnu til 
tveggja gullverðlauna

F.v. Guðmundur, Valur og Ívar.

með tvenn gullverðlaun. Valur 
Richter sigraði í 50 m skotfimi 
með riffli og ísfirska sveitin 
sigraði liðakeppnina í 50 m 

rifflaskotfimi. 
Auk Vals voru í sveitinni þeir 

Guðmundur Valdimarsson og 
Ívar Valsson.
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Opnun hjúkrunar
heimilisins Eyrar
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Halla Signý Kristjánsdóttir, 
fjármála og skrifstofustjóri hjá 
Bolungarvíkurkaupstað, líkir 
rekstri sveitarfélags við rekstur á 
stóru heimili í opnuviðtali Bæj
arins besta í dag. Það er eitthvað 
sem hún ætti vel að þekkja af 
eigin skinni en hún ólst upp ásamt 
níu systkinum á bænum Brekku 
á Ingjaldssandi í Önundarfirði 
og sá sjálf um börn og bú á 
Kirkjubóli í Bjarnadal kornung 
að aldri. En hvað varð svo til 
þess að hún fluttist búferlum í 
Víkina þrátt fyrir að hafa lýst því 
yfir á unglingsaldri að hún ætlaði 
sér sko ekki að setjast þar að. 
Blaðamaður Bæjarins besta fékk 
hana í kaffispjall á dögunum til 
að komast að því.

Eins og Vestfirðinga er siður 
er byrjað á spurningunni hvaðan 
hún hefur ættir sínar að rekja.

„Ég er uppalin á Brekku á 
Ingjaldssandi en fædd á Flateyri 
þar sem mamma átti flest okkur 
systkinin. Ég er yngst tíu  systk
ina sem komust á legg en við 
fæddumst tólf. Reyndar komu 
barnabörnin rétt á eftir mér og 
því var ég líka í samfylgd með 
þeim í uppvextinum. Þar sem ég 
er yngst má segja að ég hafi átt 
níu aukaforeldra sem auðvitað 
eru talsverð forréttindi.

„Ræturnar eru á Ingjaldssandi“
Þó svo að ég sé fædd 1964 þá 

ólst ég upp við nokkuð sérstakar 
aðstæður. Ingjaldssandur er 
frekar einangraður dalur og búið 
var á fimm bæjum er ég var að 
alast upp. Til allrar hamingju 
voru þetta mjög barnmargar 
fjölskyldur og því var mjög þétt 
og sterkt félagslíf á staðnum. Ég 
uppgötvaði því ekki fyrr en ég 
var um þrítugt að ég hefði alist 
upp í einangruðu samfélagi. Ég 
einfaldlega upplifði það ekki 
þannig. Samt fór maður fram á 
opnum bátum er maður þurfti 
að komast leiðar sinnar þar sem 
engin bryggja er á staðnum og 
heiðin lokuð níu mánuði á ári. 
Ekki var hægt að hlaupa út í búð 
eftir einhverjum dyntum heldur 
þurfti að panta úr kaupfélaginu. 
Þetta var því svolítið eins og í 
upphafi 20. aldarinnar á öðrum 
stöðum. Skólinn var frekar 
fámennur og mig minnir að ég 
hafi verið rétt um átta ára gömul 
þegar ég var orðin eina stelpan. 
Þetta var það eina sem ég þekkti 
og maður gerði sér ekki grein 
fyrir því fyrr en síðar að þetta 
væru frekar sérstakar aðstæður 
til að alast upp við. Er ég fór svo 
í Héraðsskólann að Núpi var eins 
og ég væri fimmtíu árum á eftir 
jafnöldum mínum,“ segir Halla 

Signý og brosir að endurminn
ingunni. „Sjálfri finnst mér mjög 
gott að hafa alist upp við þessar 
aðstæður. Við sköpuðum sjálf 
okkar menningu og félagslíf. Á 
staðnum var bókasafn sem við 
sóttum mikið í og lagt var upp úr 
því að kaupa inn nýjar og góðar 
bækur. Sérstaklega var mikið 
lagt upp úr lestri á mínu heimili.

Ég var bara þrettán ára þegar 
ég fór að heiman sem var alltof 
ungt. En á þessum árum var 
tíðarandinn öðruvísi og maður 
fullorðnaðist svo hratt. Ég fór í 
skóla að Núpi og var þar í tvö ár. 
Þaðan lá leið mín suður þar sem 
ég fór í fjölbraut. Það var svolítið 
eins og að kippa Gísla á Upp
sölum í strætó að ég færi í skóla 
í höfuðsstaðnum,“ segir Halla 
hlæjandi. „Ég fann mig allavega 
ekki í borginni og sneri bráðlega 
aftur heim. Er ég var sextán ára 
fór ég til Bolungarvíkur og byrj
aði að vinna þar í Sparisjóðnum 
hjá honum Sólbergi Jónssyni. 
Ég segi oft að það starf var minn 
fyrsti háskóli.

Ég var mjög ung er ég kynnist 
manni mínum, Sigurði Guð
mundi Sverrissyni sem er Bol
víkingur. Ég man er Sólberg var 
að benda mér á einhverja álitlega 
stráka í Bolungarvík, en ég fuss

aði bara og sagði að ég ætlaði sko 
ekki að ná mér í Bolvíking því 
ég ætlaði mér ekki að setjast að í 
Víkinni. Hann svaraði að bragði 
að þeir væru nú færanlegir. Ég 
hef reynt svolítið á þá kenningu 
hans því við Siggi Gummi höfum 
flakkað mikið í okkar samtíð og 
ég hef flutt þrisvar sinnum til 
Bolungarvíkur.“ 

Úr búskap í nám á Bifröst
Halla Signý var rétt um tvítugt 

er hún var farin að reka stórt 
heimili í sveit.

„Fljótlega eftir að við tók
um saman gerðumst við Siggi 
Gummi bændur á Kirkjubóli í 
Bjarnardal, Önundarfirði. Þar 
áttum við flest börnin okkar en 
við eignuðumst fjögur auk þess 
sem við eigum tvo syni til viðbót
ar. Það er að segja að ég á einn 
fósturson og síðan hef ég skipt 
mér mikið af systursyni mínum 
og hann fylgt okkur mikið. 
Þannig að ég segi að ég skipti mér 
af sex börnum, í það minnsta en 
oftast eru þau nú reyndar fleiri“, 
segir hún með bros á vör. „Ég 
hef alltaf verið með stóran hóp af 
krökkum í kringum mig og kann 
varla við mig öðruvísi. 

Við byrjuðum með kýr en þar 
sem við hófum búskap á við

miðunarárum kvótans fengum 
við ekki búmark sem gat veitt 
okkur nægilegt lífsviðurværi 
þar sem kýr höfðu ekki verið á 
jörðinni áður. Við fórum því út 
í refabúskap sem var ógurlega 
í tísku á þessum árum. Það fór 
vitanlega eins og það fór, rétt eins 
og annars staðar. Við fluttumst 
burt í smá tíma og er við tókum 
upp búskapinn aftur vorum við 
með sauðfé og Siggi Gummi sótti 
vinnu til Ísafjarðar og starfaði 
sem lögreglumaður. Hann fór í 
lögregluskólann og ferðaðist svo 
á milli en hann byrjaði rétt áður 
en Vestfjarðagöng voru opnuð. 
Ég var þá bara heima á Kirkjubóli 
með kindur og krakka.“

Lærdómsþorsti batt enda á 
búskapinn á Kirkjubóli og leiddi 
Höllu Signýju á nýjar brautir.

„Er Vestfjarðagöng opnuðust 
ákvað ég að fara í öldunga
deildina í Menntaskólanum á 
Ísafirði. Þá hafði lengi blundað 
í mér sú þrá að fara í nám. 
Smári Haraldsson hvatti mig 
eindregið til að láta verða af 
því og sagði mér að maður væri 
aldrei of gamall til þess að læra. 
Árið 2001 sótti ég svo um nám 
í frumgreinadeildinni á Bifröst. 
Þannig að við fjölskyldan tókum 
okkur upp frá Kirkjubóli og 

Halla Signý Kristjánsdóttir
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fluttumst í Borgarnes meðan ég 
kláraði viðskiptafræði í Bifröst. 
Að útskrift lokinni fluttumst við 
aftur vestur og ég tók við stöðu 
fjármála og skrifstofustjóra 
Bolungarvíkurkaupstaðar árið 
2005. Við fluttumst ári síðar al
farið til Bolungarvíkur og ég hef 
starfað sem fjárhirðir þar síðan. 
Ég hef þó bætt við einni gráðu í 
opinberri stjórnsýslu eftir að ég 
tók til starfa. Svo ég komst að því 
að eigin raun að Smári hafði hár
rétt fyrir sér, maður er aldrei of 
gamall til þess að læra og maður 
á því ekki að láta aldurinn standa 
í vegi fyrir sér ef mann langar til 
þess að fara í nám.“

 
Tímaflakk í Bjarnardal

Fjölskyldan deildi jörðinni 
með Guðmundi Inga Kristjáns
syni skáldi og heiðursborgara 
Ísafjarðarbæjar ásamt Þuríði 
Gísladóttur konu hans og Jó
hönnu Kristjánsdóttur systur 
hans.

„Kirkjubólið var sérstakt að 
því leyti að þetta voru ekki tvö 
aðskilin heimili heldur tvíbýli. 
Það voru tvær íbúðir í húsinu án 
aðskilnaðar þar sem við deildum 
t.d. baðherbergi. Samskiptin 
urðu þar af leiðandi mjög náin. 
Krökkunum fannst mjög skrítið 
er við fluttum til Borgarness að 
við skildum ekki taka þau með 
okkur. Þau voru vön að labba 
yfir til þeirra með sængina og 
snuðið og kúra hjá þeim meðan 

ég fór í útihúsin. Þetta var mik
ið menningarheimili og ég tel 
okkur öll hafa notið mjög góðs 
af samverunni og sérstaklega 
börnin mín. Þremenningarnir 
voru náttúrlega komin vel til 
aldurs síns en Jóhanna varð 100 
ára og Ingi 97 ára. Þuríður er enn 
á lífi og dóttir mín, Anna Þuríður, 
heitir í höfuðið á henni. Krakk
arnir mínir voru vanir að sofna 
út frá rokkhljóðunum hennar 
Jóhönnu. Þá er ég ekki að tala 
um tónlistina heldur var hún að 
spinna. Enda hváðu þau við er 
þeim var sýnt í ullarseli á Hvann
eyri hvernig ullin hafi verið unnin 
í gamla daga enda vön því að 
hún væri enn unnin á þennan 
máta. Jóhanna mundi eftir því 
er konur fengu kosningarétt og 
gat sagt þeim frá því en hún var 
fædd 1908. Þetta var því í raun 
nokkurs konar tímaflakk. Þau 
voru einfaldlega í allt öðrum takti 
en því sem maður á að venjast í 
dag. Sem dæmi þá er núna mikið 
talað um mínimalískan lífstíl sem 
var akkúrat það sem þau iðkuðu. 
En þá var þetta nú bara kallað 
nægjusemi. Þau lifðu á landinu 
og ungmennafélagsandinn sveif 
yfir vötnum. Eina vélin sem Ingi 
átti til dæmis var rakvél sem var 
bara venjuleg skafa. Þó voru þau 
alls ekki afturhaldssöm og fylgd
ust vel með því sem var að gerast. 
Þau töluðu esperanto og Jóhanna 
skrifaðist á við esperantóista frá 
Tírol í Austurríki en hann kom 

ásamt þremur samlöndum sínum 
til Kirkjubóls fyrir stríð. Þeir voru 
staddir á landinu til að kynna sér 
esperantóisma í Reykjavík og 
voru sendir vestur. Þeir dvöldust 
þar nokkra daga en fóru síðar í 
stríðið og einn þeirra hraktist 
eftir það frá Austurríki og fluttist 
til Svíþjóðar. Hann hafði sam
band einn daginn og í kjölfarið 
skrifuðust hann og Jóhanna á til 
æviloka. Og hvert bréf var skrifað 
á esperantó.

Enn þann dag í dag sé ég hvað 

krakkarnir mínir hafa lært mikið 
á því að búa með þeim. Allir 
þeir krakkar sem voru hjá mér í 
sveit á sumrin eiga líka sterkar 
minningar um þau. Enda alveg 
yndislegt fólk.“

Mikilvægt að vinna að 
félagsauði sem samfélag

Ræturnar eru enn og verða ætíð 
á Ingjaldssandi að sögn Höllu 
Signýjar.

„Þó íbúafjöldinn telji núna 
einungis tvo sækjum við sem 
eigum rætur þangað mikið til 
uppeldisstöðvanna. Brekka er 
enn í eigu fjölskyldunnar minn
ar og við leitum mikið þangað. 
Átthagafélag Ingjaldssands var 
stofnað 1996 og ég sinni einmitt 
formennsku þar. Það heitir Átt
hagafélagið Vorblóm sem er 
sama nafn og ungmennafélagið 
hét þar áður en það var mjög 
virkt á árum áður frá því að það 
var stofnað 1907. Við reynum 
eftir fremsta megni að virkja 
samkomuhúsið okkar og horfum 
mikið til kirkjunnar líka þó svo 
að hún sé ekki á okkar ábyrgð. 
Félagið verður 20 ára í sumar og 
þá ætlum við að gera eitthvað 
aðeins meira. Mér finnst mjög 

mitt á vogarskálarnar og samfé
lagsvinna hefur alla tíð heillað 
mig. Að vinna að félagsauði sem 
skapar samfélag finnst mér skipta 
gríðarlega miklu máli. Hvort sem 
það í gegnum kvennakór eða 
eitthvað annað.“

Bolvíkingar duglegir 
með eindæmum

Margt hefur breyst á þeim 
áratug síðan Halla Signý tók við 
starfi sínu hjá Bolungarvíkur
kaupstað. En hvað finnst henni 
hafa breyst mest?

„Stóru skrefin hafa verið Bol
ungarvíkurgöng, uppbygging 
félagsheimilisins og bygging 
varnargarðsins og nú nýverið 
bygging Hjúkrunarheimilisins. 

Halla Signý hefur alltaf  kunnað best við sig með stóran hóp af  fjölskyldumeðlimum í kring-
um sig. Hér er fjölskyldan samankomin fyrir utan Ella fósturson hennar, Aron tengdason og 

nýjasta barnabarnið Daníel Bjarma.

Ég við hrútakofann á Kirkjubóli.

Ein frá æskuárum Höllu Signýjar. Hún er á hnjánum á pabba sínum, sjálfsagt verið að færa 
honum kaffi á engjarnar með eldri systrum sínum.

gaman að starfa með félaginu 
því ræturnar liggja svo djúpt.“

Halla Signý er augljóslega 
mikil félagsvera þar sem hún 
starfar einnig í kvenfélagi, 
kvennakór og sækir mikið í alls 
kyns félagslíf auk þess sem hún 
hefur skipt sér af pólitík.

„Já ég hef alltaf reynt að troða 
mér í allan þann félagsskap sem 
ég kemst í,“ segir hún hlæjandi 
er blaðamaður spyr út í þetta. 
„Þegar maður elst upp á svona 
litlum stað eins og á Sandi þá 
þýddi ekki að sitja bara heima 
og bíða eftir því að einhver annar 
léti hlutina gerast. Maður þurfti 
því að láta hendur standa fram úr 
ermum og auðvitað tekur maður 
þetta með sér inn í fullorðinsárin. 
Mér finnst mikilvægt að leggja 

Með tilkomu ganganna er orðið 
mun minna mál að sækja vinnu 
og nám í nágrannasveitarfé
lögunum. Allt íþrótta og fé
lagslíf barna og unglinga hefur 
verið auðveldað og samtvinnað 
með öðrum sveitarfélögum enda 
þurfum við að standa saman þar 
sem við erum orðin svo fá. Upp
bygging félagsheimilisins okkar 
heppnaðist afar vel og húsið er 
hreint út sagt glæsilegt. Segja má 
að húsið sé bæði sameiningartákn 
og stolt bæjarbúa. Það er tákn 
um þann félagsauð sem tilheyrir 
samfélaginu og Benni Sig sér um 
að alltaf sé nóg um að vera.

Bygging varnargarðsins var 
nauðsynleg en tók á. Við þurftum 
að leggja niður heila íbúðargötu 
sem vitanlega var ekki auðvelt. 
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Fólk var búið að byggja þarna 
sín hús og tók það verulega á. En 
enginn horfir framhjá því öryggi 
sem garðurinn veitir. 

Sjósókn hefur aukist mikið og 
meiri aflakvóti er nú í Víkinni 
síðan fyrir 20 árum. Landaður afli 
er mikill enda eru Bolvíkingar 
duglegir með eindæmum. Ef ég 
sé fyrir mér orginal Bolvíking 
þá er það maður sem gengur á 
móti storminum og sækir sjóinn 
sama hvað tautar og raular, 
jafnvel tvisvar á sólarhring ef 
þess er þörf.“

Enn meira hefur breyst síðan 
Halla Signý kom fyrst til Bol

ungarvíkur fyrir 35 árum. Ekki 
síst vegna bættra samgangna 
sem tengir sveitarfélagið við 
nágrannabyggðalögin.

„Það má segja að ég sé með 
tvöfalda búsetu en við eigum 
sumarbústað í Önundarfirði, 
beint á móti Kirkjubóli þar 
sem við bjuggum. Við verjum 
miklum tíma þar enda allt aðrar 
vegalengdir eftir komu gang
anna tveggja. Ég lít svo á að 
norðanverðir Vestfirðir séu nú 
eitt og sama svæðið. Ég man er 
ég kom fyrst til Bolungarvíkur að 
þá var nú ekki í boði að skreppa 
í Önundarfjörðinn í desember. 
Á sumrin erum við í sumarbú
staðnum og ég er hálftíma að 
keyra í vinnuna. Við íbúar hérna 
á norðanverðum Vestfjörðum 
þurfum að þjappa okkur svolítið 
betur saman enda höfum við 
ekki efni á öðru þar sem við 
erum orðin svo fá. Ég lít svo á 
að þetta sé sama samfélagið þó 
svo að það sé byggt af þremur 
sveitarfélögum. Nú er ég ekki að 
tala um sameiningu sveitarfélaga 
heldur samkenndina sem við 
íbúarnir finnum.“

Sveitarfélag eins 
og stórt heimili

„Mér finnst rekstur sveitarfé
lags mjög áhugaverður vettvang
ur. Að reka sveitarfélag er eins 
og að reka stórt heimili. Allir 
íbúar eru þér jafn kærkomnir og 
viðkomandi rétt eins og maður 
þarf að hugsa um alla meðlimi 

heimilisins. Enginn má vera 
útundan og ekkert er manni óvið
komandi. Allt frá því að skipta 
þurfi um peru í samkomuhúsinu, 
í að láta moka göturnar eða hlúa 
að góðum skólum. Stjórnendur 
sveitarfélaga þurfa að hlúa vel að 
allri umgjörð sveitarfélagsins og 
veita þjónandi forystu. Lýðræði 
og gegnsæi er mikilvægt svo 
íbúar upplifi sig sem þátttakendur 
en ekki áhorfendur. Það er það 
sem heillar mig við starfið, ekki 
að ég fái svo mikið út úr excel
skjölunum sjálfum, heldur að 
vera að spila mína rullu í að búa 
íbúunum gott heimili.“

Þeir sem þekkja til Höllu vita 
að hún er mikill réttlætissinni 
sem án efa nýtist henni vel í 
stjórnsýslustarfi.

„Ég erfði það frá foreldrum 
mínum. Ég hef til að mynda alltaf 
haft áhuga á jafnrétti kynjanna 
þó ég hafi ekki beinlínis alist 
upp við það. Mamma var ekki 
feministi enda tíðkaðist það nú 
ekki á þeim árum en pabbi var 
hins vegar jafnréttissinni. Það 
var mjög spennandi er Vigdís 
Finnbogadóttir fór fram í forseta
kosningunum þar sem hann kaus 
hana en mamma ekki og þetta 
var í fyrsta sinn sem það voru 
kosningar og þau ekki sammála. 
Hann hvatti líka mömmu til þess 
að fara á Ísafjörð og taka þátt í 
kvennafrídeginum árið 1974. 
Bryndís Schram, sem þá var 
að starfa við Menntaskólann á 
Ísafirði, kom heim á Brekku og 

kynnti þetta fyrir okkur. Mömmu 
fannst nú ekkert spennandi við 
þetta í fyrstu en pabbi hvatti 
hana eindregið til að fara. Sjálf 
hafði ég sjaldan upplifað neitt 
eins spennandi. Ég man hvað 
mér þóttu þetta svakaleg tíðindi 
að konur ætluðu að standa fyrir 
svo mikilvægum viðburði.

Hann hvatti mig til þess að 
gera það sem mig langaði til, 
það skipti ekki máli hvort maður 

væri karlmaður eða kona. Hann 
kom auga á  baráttugleðina í mér 
en ég er fædd 1. maí og mamma 
sagði alltaf að ég hefði verið bar
áttumanneskja frá upphafi. Pabbi 
reyndi því að leiðbeina mér í að 
finna mína leið, sem ég gerði þó 
ég hefði farið smá krókaleið að 
því,“ segir Halla Signý að lokum.

–Thelma Hjaltadóttir

Antíkborð, tea trolley, nýuppgert til sölu.
Fágætur gripur. Upplýsingar í síma 861-8993 
og 456-4057   

Til sölu
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Laus störf í útibúinu á Ísafirði

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Þjónustufulltrúi

Gjaldkeri

Laust er til umsóknar tímabundið starf þjónustufulltrúa í útibúi Landsbankans á 
Ísafirði. Starfstímabilið er frá 15. febrúar 2016 til 28. febrúar 2017.

Laust er til umsóknar tímabundið starf gjaldkera í útibúi Landsbankans á Ísafirði. 
Starfstímabilið er frá 1. febrúar til 31. október 2016.

Helstu verkefni

 » Fjármálaráðgjöf og þjónusta til einstaklinga 

 » Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Landsbankans

 » Umsjón með gerð skuldaskjala 

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynsla af 
bankastörfum

 » Frumkvæði og þjónustulund

 » Markviss og sjálfstæð vinnubrögð

 » Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Helstu verkefni

 » Upplýsingagjöf um vörur og þjónustu Landsbankans 

 » Almenn þjónusta við viðskiptavini 

Menntunar- og hæfniskröfur

 » Stúdentspróf og/eða góð reynsla af skrifstofustörfum / 
þjónustustörfum

 » Nákvæmni og skipulögð vinnubrögð

 » Frumkvæði, heiðarleiki og þjónustulund

Umsókn merkt “Þjónustufulltrúi - Ísafirði” fyllist út á vef bankans. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk.

Umsókn merkt “Gjaldkeri – Ísafirði” fyllist út á vef bankans.

Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar nk. 

Nánari upplýsingar varðandi störfin veita Sævar Þór Ríkharðsson, útibússtjóri Landsbankans á Ísafirði í síma 410 9101 
og Bergþóra Sigurðardóttir í Mannauði í síma 410 7907.
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Eyjasól ehf.
2ja- 3ja herb. íbúðir í Rvík til leigu alla daga 

fyrir íslendinga og erlenda gesti.
Allt til alls og verið velkomin..

eyjasol@internet.is
S: 6989874
S. 8986033

„HEIMILI Í BORGINNI“

Atvinna
Leikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík

Auglýsir eftir leikskólakennara
Laus er til umsóknar staða við leikskólann 

Glaðheima á deild fyrir 1-3 ára börn. Glaðheimar 
er þriggja deilda leikskóli með um 50 börn. Í 
leikskólanum er unnið með lífsleikni í leikskóla 
sem byggist á dygðakennslu. Mikil áhersla er 
einnig lögð á útiveru, hreyfingu og hollustu. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum KÍ. 
Starfið hentar jafnt körlum sem konum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Leikskólakennaramenntun
• Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum  

  með ungum börnum æskileg
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
• Áhugi á fræðslu barna og velferð þeirra
• Stundvísi
• Hreint sakavottorð
• Góð íslenskukunnátta
Umsækjandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknum skal skilað á skrifstofu leikskól-

ans Hlíðarstræti 16 eða í tölvupósti gladh@
bolungarvik.is  Umsóknafrestur er til 18. janúar 
2016

Allar frekari upplýsingar veita  Ragnheiður 
eða Guðbjörg í síma 456-7264 eða á netfangið 
gladh@bolungarvik.is.

Heimasíða leikskólans er: 
http://gladheimar.leikskolinn.is

BOLUNGARVÍKURKAUPSTAÐUR

Botnfiskafli jókst um fimmtung

Á síðasta ári var tæpum 22 þús
undum tonna af botnfiski landað í 
Ísafjarðarhöfn og höfnin í 8. sæti 
í samantekt Fiskistofu landaðan 
botnfiskafla í íslenskum höfn
um. Reykjavík trónir sem fyrr á 
toppnum en þar var landað 87.551 
tonnum í fyrra. Botnfiskafli í Ísa
fjarðarhöfn jókst verulega milli ára, 
fór úr 18.042 tonnum í 21.977 tonn 
sem er aukning um 21,8 prósent.

Í Bolungarvíkhöfn var landað 
15.266 tonnum af botnfiskafla á síð
asta ári og höfnin í 11. sæti listans. 
Aflaaukning milli ára var 15 prósent 
en árið 2014 var 13.192 tonnum 
af botnfiski landað í Bolungarvík.

Þegar allar vestfirskar hafnir 
eru skoðaðar sést að aflaaukning 
milli ára var 5% og samanlagður 
botnfiskafli 54.839 tonn. 

Ef horft er til allra landsvæða þá 
jókst botnfiskafli mest milli áranna 
2014 og 2015 í höfnum á Norður
landi vestra eða um 15,7 prósent, 
úr tæpum 23,4 þúsund tonnum 
í rúm 27 þúsund tonn. Aukning 
var í löndun botnfiskafla á öllum 
landsvæðum að Austurlandi undan
skildu en þar dróst hann saman um 
9,8% eða um rúm 5,3 þúsund tonn.

Landað úr Sturlaugi Böðvarssyni á Ísafirði.

Portúgalska félagið Belenenses 
hefur óskað eftir því að fá ísfirska 
knattspyrnumanninn Emil Páls
son á láni frá FH með möguleika 
á kaupum síðar. Emil staðfesti 
þetta við fréttavefinn Fótbolta.
net fyrir helgi. Hann sagði að 
tilboðið væri í vinnslu hjá FB 
og Belenenses og viðurkenndi að 
portúgalska deildin heilli hann. 

„Þetta er svolítið öðruvísi. 
Flestir leikmenn á Íslandi byrja 
á Norðurlöndunum og ég held 
að það væri spennandi að prófa 
þetta. Ég ætla að skoða þetta og 
sjá til hvað kemur út úr þessu,“ 
sagði Emil í samtali við Fótbolta.
net en þessa daganar er Emil að 
undirbúa sig fyrir æfingarleiki 

Emil til Portúgal?

með landsliðinu sem fara fram í 
Dubai. Emil var fyrir helgi valinn 
í landsliðshópinn í fyrsta sinn.

Emil lék fantavel með FH í sumar.
Belenenses er í 11. sæti af 

18 liðum í portúgölsku úrvals
deildinni.
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Bókanlegt á netinu 
Nánari upplýsingar á FLUGFELAG.IS

FLUGINNEIGNIR

TÍU FERÐIR
49.900 kr.

AÐEINS 4.990 kr. 
FERÐIN

SEX FERÐIR
68.550 kr.

AÐEINS 11.425 kr.  
FERÐIN

+ 16 ÁRA12 – 16 ÁRA2 – 11 ÁRA

Getur gilt fyrir tvo unglinga Gildir fyrir einn einstakling

SEX FERÐIR
49.500 kr.

AÐEINS 8.250 kr.
FERÐIN

FLUG

FRELSI
FLUG

FÉLAGAR
FLUG

KAPPAR

Getur gilt fyrir önnur systkin
yngri en 12 ára

LÆGRA VERÐ FYRIR FERÐAGLAÐA FLUGFELAG.IS
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Þrettándagleði í 
Edinborgarhúsinu
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Það er ánægjulegt að segja frá 
því að frá 1. janúar 2014 hefur 
íbúafjöldi Ísafjarðarbæjar nánast 
staðið í stað. Mannfjöldinn var 
3.640 þann 1. janúar 2014 en 
er 3.620, 1. janúar 2016. Þetta 
er varnarsigur og til að mega 
sæmilega við una þarf að fjölga 
hér a.m.k. jafnt og annarsstaðar, 
eða u.þ.b. 1% árlega. Til að vinna 
upp fækkun liðinna áratuga væri 
svo æskilegt að fjölgun yrði 
nokkru meiri.

Sveitarfélagið hvílir 
á byggðunum

Treysta þarf undirstöður allra 
byggða Ísafjarðarbæjar til að 
nýta sem best þau tækifæri og 
búsetumöguleika sem lendur 
sveitarfélagsins bjóða upp á. 
Þrátt fyrir að áföll og óöryggi 
hafi verið daglegt brauð í byggð
unum til fjölda ára blæs nú 
byrlega. Náðst hefur efnilegur 
samningur við Íslenskt sjávar
fang um fiskvinnslu á Þingeyri, 
fyrir tilstuðlan Byggðastofnunar, 
og gefur hann góðar vonir um 
andrými til uppbyggingar. Á 
Flateyri hafa heimamenn hafið 
fiskvinnslu, einnig með samn
ingi við Byggðastofnun og þó 
þar sé byrjað frá grunni lofa 
fyrirætlanir góðu. Á Suðureyri 
hefur Íslandssaga  gert samning 
við Byggðastofnun og endur
skipulagt rekstur sinn þannig að 
til fyrirmyndar er. Fólksfjöldi 
hefur haldist í horfinu í þessum 
þorpum að undanförnu, en ljóst 
er að við verðum að vera á tánum 
svo snúa megi við neikvæðri þró
un til langs tíma og treysta betur 
undirstöðurnar, samningarnir við 
Byggðastofnun kaupa okkur tíma 
til þess.

Á Ísafirði og í Hnífsdal bera 
HG og Kampi höfuð og herðar 
yfir önnur fyrirtæki í sjávarút
vegi, þó fleiri séu vissulega að 
taka til hendinni. Forsvarsmenn 
Kampa eru óþreytandi að leita 
tækifæra og HG hefur lengi 
unnið að því að hasla sér völl 
í fiskeldi. Því miður hefur HG 

Við upphaf afmælisárs Ísafjarðarbæjar

mætt talsverðum mótvindi í fisk
eldisáformum sínum og vonandi 
hyllir undir að þau mál þokist í 
höfn. Meðan sjór verður áfram 
hlýr getum við vænst mikils 
af fiskeldinu og ýmis fyrirtæki 
sýna uppbyggingu þess áhuga. 
HG stendur jafnframt í nýsmíði 
á skuttogara af fullkomnustu gerð 
og því ljóst að þar er ekki setið 
auðum höndum. 3X Technology 
er sem fyrr í fremstu röð og 
hefur hafið enn eina sigurgöngu 
sína, með sölu á nýrri tækni í 
kælingu fiskmetis. Spútnikfyr
irtækið Kerecis er í örum vexti 
og mannaráðningum og á bjarta 
framtíð.

Ekki er ætlunin að telja upp öll 
þau fyrirtæki sem gera nú góða 
hluti í Ísafjarðarbæ, en þau eru 
mörg og m.a. í ferðaþjónustu, 
þar sem mikið er um tækifæri. 
Fjölgun skipafarþega hefur fært 
sveitarfélaginu og þjónustuað
ilum umtalsverðar tekjur, fjöldi 
farþega nálgast nú 100.000 á ári. 
Það þarf að halda vel á spöðunum 
til að fullnýta tekjumöguleikana 
og veita farþegum afþreyingu 
og þjónustu án þess að það bitni 
á öðrum vaxtarmöguleikum í 
ferðaþjónustu og lífsgæðum 
íbúanna.

Fólk lifir ekki til að vinna – 
það vinnur til að lifa

Fólk lifir ekki á brauði einu 
saman. Einn mikilvægasti þáttur
inn í styrkingu byggðar er að 
íbúar fái ásættanlega þjónustu. 
Án þess að gert sé lítið úr annarri 
þjónustu standa skólamálin upp 
úr og hefur verið lögð rík áhersla 
á gæði skólastarfs í öllum skól
um Ísafjarðarbæjar. Óhætt er 
að segja að vel hafi tekist til að 
undanförnu, framfarir hafa orðið 
og ánægja með þann árangur, 
hjá nemendum, foreldrum og 
starfsfólki. Jafnvel þó einstöku 
prófniðurstöður mættu sýna 
hærri tölugildi, hlýtur það að vera 
okkar helsta markmið að vísa 
börnum veginn til þroska í sam
félaginu, að gera þau sjálfbjarga 

og heilbrigða einstaklinga sem 
sigrað geta heiminn með sinni 
eigin aðferð. Skólapúlsinn sýnir 
okkur að börnum okkar líður 
vel í skólanum og tækjakostur 
er orðinn eins og best gerist á 
landinu. Við ætlum okkur að 
skara fram úr, eins og unnið hefur 
verið að, og munum sýna það og 
sanna á næstu misserum. 

Á sama tíma og náðst hefur 
mjög góður árangur í starfi 
leikskóla höfum við glímt við 
það óvænta verkefni að eiga 
fullt í fangi með að hýsa öll 18 
mánaða börn á leikskóla, sem 
fram til þessa hefur þó tekist vel. 
Brugðist hefur verið við þannig 
að hægt sé að standa við stefnu 
Ísafjarðarbæjar um að börn 18 
mánaða og eldri eigi kost á leik
skólavist. Ef fram heldur sem 
horfir gæti svo ánægjulega farið 
að auka þurfi við leikskólapláss 
og er þegar farið að huga að því. 
Áberandi skortur hefur verið á 
dagmæðrum í bænum og væri 
óskandi að það mál leystist. 
Það er svo verkefni nánustu 
framtíðar, að fá stjórnvöld til 
að koma með sveitarfélögum 
að lausn fyrir foreldra að loknu 
fæðingarorlofi og til 18 mánaða 
aldurs barns, m.a. með lengingu 
fæðingarorlofs, en sveitarfélög 
hafa enga markaða tekjustofna 
vegna leikskólamála og hafa á 
eigin spýtur fjármagnað 80% 
niðurgreiðslur leikskólagjalda.

Húsnæðismál eru 
mikilvægt viðfangsefni

Á sama tíma og við viljum 
stuðla að fjölgun íbúa er hörgull 
á húsnæði til að taka við auknum 
fjölda og við því þarf að bregð
ast. Fasteignaverð hefur verið 
talsvert á uppleið á Ísafirði að 
undanförnu og barnafólk hefur 
verið að setjast að í sveitarfé
laginu. Þetta er til marks um 
aukna trú á samfélaginu og með 
hækkandi fasteignaverði aukast 
möguleikar á að hægt verði að 
ráðast í húsbyggingar, til að 
auka framboð á íbúðarhúsnæði. 
Meðan fasteignaverð er enn langt 
undir byggingarkostnaðarverði 
er líklegt að sveitarfélagið þurfi 
að draga vagninn og þar eru 
ýmsir möguleikar sem vert er að 
skoða. Með því að byggja íbúðir 
sem henta miðaldra og eldra fólki 
ætti að losna um stærra húsnæði 
sem nýst gæti barnafjölskyldum. 
Einnig þarf að nýta það húsnæði 
Íbúðalánasjóðs sem nú stendur 
autt.

Verið er að kanna möguleika 
á byggingu fjölbýlishúss á 
grund velli samkomulags við 

Þroskahjálp um byggingu íbúða. 
Sú hugmynd hefur verið reifuð að 
lengja Sundstræti framhjá Norð
urtanganum og reisa hús ofanvert 
við þá framlengingu. Einnig er 
til skoðunar að reisa fjölbýli við 
Fjarðarstræti þar sem nú stendur 
skúralengja Ísafjarðarbæjar. 
Þrátt fyrir hugsanlegt frumkvæði 
Ísafjarðarbæjar í slíkum verkefn
um er nauðsynlegt að takmarka 
áhættu og fjárhagslegar skuld
bindingar sveitarfélagsins eins 
og kostur er. 

Lífsgæði íbúa, daglegt líf, 
umhverfi og tómstundir

Eins og komið hefur fram 
leggur Ílistinn sérstaka áherslu á 
umhverfismál, íbúum til hagræð
is, ánægju og yndisauka. Þetta er 
ákaflega mikilvægt til að bæta 
lífsgæði í daglegum athöfnum 
fólks. Gönguleiðir, akstursleiðir, 
umhirða, sorpmál, nærumhverfi 
og dagleg þjónusta eru meðal 
helstu áhersluatriða og engin vafi 
á að með góðum verkum í þess
um efnum er hægt að auka stolt 
íbúa og orðspor samfélagins, sem 
hlýtur að vera forsenda þess að 
fólk vilji búa hér og setjast að.

Jafnframt því að bæta umgjörð 
í daglegu lífi er nauðsynlegt að 
gefa fólki tækifæri á að rækta 
heilsuna og sinn innri mann með 
góðri aðstöðu til iðkunar íþrótta 
og tómstunda. Góð íþróttaað
staða er auk þess mikilvægur 
þáttur í uppeldi barna og ung
linga.

Aldrei hefur jafn mikið fé verið 
sett til íþróttamála í Ísafjarðarbæ 
sem nú, eftir að samningurinn 
við HSV var stækkaður í lok 
liðins árs. Þar var m.a. aukið 
framlag til Frístundaskólans, 
sem er einstaklega vel heppnað 
framtak og til fyrirmyndar á 
landsvísu. Má segja að með 
Frístundaskólanum höfum við 
skotið flestum sveitarfélögum ref 
fyrir rass. Búið er að leggja drög 
að kaupum á öflugum snjótroð ara 
á skíðasvæðið í Tungudal, sem 
lengi hefur verið kallað eftir. 
Á síðasta ári var einnig í fyrsta 
sinn komið á fót svokölluðum 
uppbyggingarsamningum.

Frekari uppbygging í tóms-
tunda- og íþróttamálum

Gerðir hafa verið upp
byggingarsamningar við Golf
klúbbinn og við Skíðafélagið 
vegna göngusvæðisins á Selja
landsdal. Samkvæmt fjárhags
áætlun 2016 stefnir í framhald á 
þessu samstarfi. Uppbyggingar
samningum er ætlað að styðja við 
frumkvæði og framtak félags

manna, sem leggja sjálfir fram 
hugmyndir um uppbyggingu 
til hagsbóta fyrir íþrótt sína og 
samfélagið allt. Æskilegt er að 
framlag Ísafjarðarbæjar sé sem 
allra minnstur hluti verkefnanna 
og gjarnan er miðað við um 30% 
framlag bæjarins, annað komi 
frá félagsmönnum og öðrum 
styrktaraðilum.

Framundan er frekari upp
bygging í íþrótta og tómstunda
málum. Meirihlutinn hefur 
lýst þeim áformum að kanna 
möguleika á hönnun aðstöðu 
fyrir almenningssund, pottaferðir 
og líkamsrækt í Sundhöllinni 
við Austurveg. Enn á eftir að 
koma í ljós hvort fýsilegar 
lausnir finnast og verður það við
fangsefni hönnunarsamkeppni 
sem verður fljótlega hleypt af 
stokkunum. Ílistinn hefur jafn
framt stefnt að uppbyggingu nýs 
gervigrasvallar sem aðalvallar á 
Torfnesi, fremur en að ráðast í 
byggingu nýs íþróttahúss, enda 
eru fimm íþróttahús í notkun í 
sveitarfélaginu en enginn not
hæfur knattspyrnuvöllur. Loks 
má nefna að áhugi er fyrir að 
koma hestaíþróttum til vegs og 
virðingar í Engidal, til þess þarf 
að stilla saman strengi en hefur 
tekið allt of langan tíma.

Til framtíðar
Eins og ég hef rakið eru miklir 

möguleikar til framtíðarupp
byggingar. Auk þess sem áður 
hefur verið nefnt liggur nú fyrir 
nýtt deiliskipulag um iðnaðar
svæði á Suðurtanga. Brýnt er að 
hefjast handa við að undirbúa 
byggingarsvæði undir atvinnu
húsnæði sem fyrirhugað er í 
deiliskipulaginu, sunnan við hús 
Eimskips, en þar verður góð að
staða nálægt hafnarkantinum og 
hentar m.a. atvinnurekstri í fisk
eldi, fiskvinnslu og nýsköpun.

Verkefnin sem sveitarfélagið 
getur ráðist í eru mörg og munu 
taka tíma. Val á verkefnum má 
ekki eingöngu byggjast á kröf
um háværustu hagsmunahópa, 
heldur þarf að íhuga vel hvaða 
verkefni skila okkur mestu í að 
byggja upp kraftmikið samfélag 
sem fólk vill búa í við leik og 
störf.

Lykilatriði í að vel takist til 
er þátttaka íbúanna. Mikilvægt 
er að íbúar komi á framfæri 
athugasemdum og gagnrýni og 
að bæjaryfirvöld beri gæfu til 
að hlusta með opnum huga og 
gagnrýnni hugsun. Það er alltaf 
hægt að gera betur.

Gísli Halldór Halldórsson
Bæjarstjóri

Aðsend grein
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FÍFLAST EINGÖNGU VÖRU-
MERKI RITLINGUR FLÝTIR

ELDAVÉL

ÓHREINKA
SKILABOÐ

FLAT-
FÓTUR

VARKÁRNI
FORFAÐIR

AFSPURN

DÝRKA

ÓTRYGGUR Í RÖÐ
STRIT

REIÐI-
HLJÓÐ

SÝKING

OP

HROGN

ÍSBOR

BELTIS-
STAÐUR

BEITA
LÖPP

GLYRNA

MITT EIGIÐ
UMSTANGMARÐAR-

DÝR

ÚRKOMA

STÆKKA

UPPI-
STAÐA

ÓSKERT

TVEIR 
EINS

SPYRJA

STEIN-
TEGUND

PRÓF-
GRÁÐA

SÁ
NUGGA

SLÆMA

SKART-
GRIPUR

EFLA

VANGI

HITA

SVALL

HRÓP

DRJÚPA

NÚMERA

SKÓLI

TVEIR EINS
KNÆPA

SKYLDI

ARÐA

PASTA

FISKAFYRIRVAF

UM-
TURNUN

VIÐSKIPTI

TÍMABILS

NABBI

SKÍTUR

BLUND
ÁTT

SVERFA

BOTNFALL

Krossgátan

Sportið í beinni...

fimmtudagur 14. janúar
00:00 Golf - PGA Tour
föstudagur 15. janúar

19:00 Stjarnan - Tindastóll
22:00 Dominoskörfuboltakv

00:00 Golf - PGA Tour
01:30 Milw Bucks - Atl Hawks

laugardagur 16. janúar
12:35 Tott Hotsp - Sunderland
13:55 Atalanta - Inter Milan

14:50 AFC Bournem - Norw C
14:50 Chelsea - Everton

14:50 Newc Utd - W Ham Utd
14:50 Southampton - WBA
14:50 Man City - Cr Palace

16:25 Stjarnan - Snæfell
17:20 Aston V - Leicester City

19:40 Napoli - Sassoulo
21:30 NE Patriots - Kansas C 

00:00 Golf - PGA Tour
01:15 Arz Card - Gr Bay P
sunnudagur 17. janúar
13:55 Udinese - Juventus

13:55 Liverpool - Man United
14:55 Real Madrid - Sporting

16:05 Stoke City - Arsenal
18:00 Car Panth - Seattle Seah
19:25 Barcelona - Athl Bilbao
19:40 AC Milan - Fiorentina

21:20 Leikur í NFL
21:30 D Broncos - Pittsb St

23:00 Golf - PGA Tour
03:00 UFC: Dillashaw vs. Cruz

mánudagur 18. janúar
19:50 Swansea City - Watford

22:00 Messan
þriðjudagur 19. janúar
18:00 Snæfell - Haukar
20:00 Snæfell - Höttur

Helgarveðrið 

Á föstudag:
Hægur vindur, víða léttskýjað 
og talsvert frost, en suðaustan 
8-13 m/s og snjómugga SV-

lands um kvöldið.
Á laugardag:

Suðlæg átt og slydda eða 
snjókoma með köflum S-til, en 
bjartviðri fyrir norðan. Frostlaust 
syðst, en annars talsvert frost.
Á sunnudag og mánudag:
Austanátt og víða dálítil él, en 
úrkomulítið NV-til. Áfram kalt 

í veðri.

Dagar Íslands

14. janúar1992: 
Hitamet í janúar var sett á 

Dalatanga: 18,8 °C.
15. janúar 2001: 

Wikipedia, frjálst alfræðirit á 
Netinu fer í gang.
16. janúar 1995:

Snjóflóð féll í Súðavík með 
þeim afleiðingum að fjórtán 

manns fórust.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

smáar
Til sölu fallegt rauðbrúnt sófa-
sett. Selst ódýrt. Sími 456 3003
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Þjónustuauglýsingar

Tinna Hrund Hlynsdóttir Haf
berg, íbúi á Ísafirði, hefur stofnað 
síðuna „Stöndum saman“ á 
Fésbókinni. Þar hvetur hún fólk 
til framkvæmda á góðverkum – 
saman,  í þágu samfélagsins á 
Vestfjörðum. Vill hún sjá íbúa 
svæðisins snúa bökum saman 
og gera hluti til hagsbóta fyrir 
samfélagið. Um þessar mundir 
vinnur Tinna að því að fá fólk 
með sér í stjórn félagsins og hvet
ur hún áhugasama til að bjóða sig 
fram til verksins. Búið er að gera 
félag í kringum Stöndum saman 
og fljótlega verður ráðist til fyrstu 
fjáröflunar félagsins, en notendur 

síðunnar munu leggja til hvert hið 
fyrsta verkefni verður. 

Tinna er fædd og uppalin á 
Ísafirði og flutti hún aftur heim 
árið 2014 eftir nokkurra ára 
búsetu í höfuðborginni. Hún 
segist hafa verið því afar fegin 
að geta flutt aftur á æskuslóðirnar 
með fjölskyldu sína. Segist hún 
hafa óbilandi trú á vestfirsku 
samfélagi og Vestfirðinga geta 
gert það sem þeir vilji og ekkert 
sé því til fyrirstöðu að hér megi 
þrífast hið blómlegasta samfélag. 
Segir Tinna eitt helsta tækifæri 
sem íbúar Vestfjarða búi við sé 
valdið til að stjórna tíma sínum, 
sem erfiðara geti reynst í borg
arsamfélagi. 

„Við vitum það að á öllum 

Hjálpumst að við að 
hjálpa okkur sjálf

Tinna Hrund Hlynsdóttir hér 
til vinstri ásamt systur sinni 

Helgu Þuríði.

stöðum er endalaust verið að 
skera niður og einmitt vegna 
þess þá þurfum við sjálf að snúa 
bökum saman og laga það sem 
þarf að laga hjá okkur. Ég stofn
aði facebook síðuna „Stöndum 
saman“ einmitt til þess að við 
getum staðið saman. Hugmyndin 
er að við hjálpumst að og söfnum 
sjálf fyrir því sem okkur vantar. 
Að við hjálpumst að við að 
hjálpa okkur sjálf“ segir Tinna 
og bætir við að það sé einlægur 
vilji hennar að síðan verði virk 
og notuð af Vestfirðingum öllum 
– ekki einungis íbúum á svæðinu 
norðanverðu. 

Ganga má til liðs við Stöndum 
saman á Facebook.

annska@bb.is



NÝJUNG

 Nivea
GeRiR HÁRiÐ   
 FaLLeGT

· FINNUR SKEMMT HÁR
· BÆTIR, STYRKIR OG VERNDAR HVERN HÁRSTÖNGUL

FYRsTa sJampÓiÐ FRÁ Nivea 
sem FiNNUR sKemmDiR Í HÁRi 
OG BYGGiR ÞaÐ Upp aFTUR. 


