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– sjá viðtal í miðopnu við Fjölni Frey
Guðmundsson lækni hjá Heilbrigðis-

stofnun Ísafjarðarbæjar um lífið og
tilveruna, áhugamálin og Noregs dvölina

„Það er
allsstaðar
gott fólk“

Geimvísindastöð á Bolafjalli?
„Það var ánægjulegt að sjá

hversu mikil bjartsýni ríkti og
hvað fólk var hugmyndaríkt
og lét ekki fyrirframgerða
þröskulda stöðva sig“, segir
Grímur Atlason, bæjarstjóri
Bolungarvíkur um íbúaþingið
sem haldið var í Bolungarvík
á laugardag og þótti vel
heppnað. Þátttaka fór fram úr
björtustu vonum en á annað
hundrað manns mættu til
þingsins. Starfsfólk ráðgjafa-
fyrirtækisins Alta mun á næstu
vikum taka saman niðurstöður
þingsins og að kynna þær fyrir
bæjaryfirvöldum í byrjun
mars. Stefnt er að því nýta
niðurstöðurnar í aðalskipu-
lagsvinnuna sem nú stendur
yfir.

Margir hafa lýst áhuga sín-
um á því að koma að aðal-
skipulagsgerðinni í framhaldi

af íbúaþinginu og að sögn
Gríms er ljóst að þingið hefur
aukið áhuga fólks í sveitarfé-
laginu á umhverfi sínu. „Þrátt
fyrir að flestar hugmyndirnar
sem komu fram á þinginu hafi
verið raunsæjar og jarðbundn-
ar komu líka fram ansi skem-
mtilegar og óhefðbundnar
tillögur.

Hugmyndir um geimvís-
indastöð á Bolafjalli, vatns-
orgel á söndunum og spilavíti
ásamt lúxus hóteli komu
þannig skemmtilega á óvart.
Frumlegasta hugmyndin verð-
ur þó að teljast Crazy town –
en þangað ferðast fólk með
neðanjarðarhraðlest, fer í kláf
upp á Bolafjall og stundar
þaðan teygjustökk, og þá er
ekki allt sagt“, segir Grímur
Atlason, bæjarstjóri.

– thelma@bb.is Ljóst er að þingið hefur aukið áhuga Bolvíkinga á umhverfi sínu.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1923 tók Ingibjörg H.
Bjarnason, fyrsta konan sem kosin var á löggjaf-
arþing Íslendinga, sæti á Alþingi. Hún sat á átta
þingum og var jafnan eina konan.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
15. febrúar 2007 – 46. dagur ársins15. febrúar 2007 – 46. dagur ársins15. febrúar 2007 – 46. dagur ársins15. febrúar 2007 – 46. dagur ársins15. febrúar 2007 – 46. dagur ársins

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur sýknað mann fyrir um-
ferðarlagabrot, með því að
hafa fimmtudagskvöldið 28.
apríl 2005 ekið vörubíl með
tengivagn í eftirdragi eftir
Djúpvegi yfir Hestakleif þar
sem ásþungatakmarkanir á
vegi höfðu verið færðar niður
í 2 tonn en vörubifreiðin var
með 6.190 kg á framási vöru-

bifreiðarinnar, 8.150 kg á aft-
urásum vörubifreiðarinnar og
7.500 kg á ásum tengivagns-
ins þegar lögreglumenn stöðv-
uðu aksturinn í Álftafirði í Ísa-
fjarðardjúpi.

Samkvæmt framlögðum
rannsóknargögnum barst lög-
reglunni á Ísafirði tilkynning
frá starfsmanni Vegagerðar-
innar, 28. apríl 2005, þess

efnis að vörubifreið hefði þá
nýlega verið ekið yfir Hesta-
kleif, en á umræddum vegar-
kafla, sem liggur yfir Eyrar-
fjall, væru í gildi þungatak-
markanir og ásþungi miðaður
við tvö tonn að hámarki.

Tveir lögreglumenn héldu
þegar af stað frá Ísafirði til
móts við vörubifreiðina. Í
Álftafirði mættu þeir bílnum.

Aðspurður kannaðist bílstjór-
inn við að hafa ekið yfir Hesta-
kleif skömmu áður. Er lög-
regla tjáði ákærða að í gildi
væru tveggja tonna ásþunga-
takmarkanir á þeim vegarkafla
svaraði ákærði því til að engin
skilti hefðu verið við veginn
sem gefið hefðu það til kynna.
Bíllinn var svo vigtaður á
hafnarvoginni á Ísafirði.

Að vigtun lokinni fór lög-
regla ásamt ákærða á vett-
vang. Er að var komið reynd-
ust skilti vera beggja vegna
Eyrarfjalls, þ.e. í Mjóafirði og
Ísafirði, og tók lögregla ljós-
myndir af skiltunum. Var það
vitnisburður ákærða að hann
hefði ekki séð nein skilti þegar
hann fór þar um fjórum tímum
fyrr.

Tókst ákæruvaldinu ekki að
sanna gegn neitun ákærða, svo
ekki yrði véfengt með skyn-
samlegum rökum að uppi hafi
verið, Ísafjarðarmegin við
Eyrarfjall, merki um tveggja
tonna ásþungatakmörkun á
vegarkaflanum yfir Hestakleif
er ákærði ók þar um. Ákærði
var því sýknaður af öllum
kröfum ákæruvalds í málinu.

Bílstjóri vöruflutningabifreiðar sýknaður
af broti á lögum um ásþungatakmarkanir

Harley-eigendur til ÍsafjarðarHarley-eigendur til ÍsafjarðarHarley-eigendur til ÍsafjarðarHarley-eigendur til ÍsafjarðarHarley-eigendur til Ísafjarðar
Félagsskapur íslenskra eigenda Harley Davidson bifhjóla hyggst snúa aftur í ævintýraferð til Ísafjarðar í
sumar, en þeir voru hér fáeinir á ferð síðasta sumar. Munu þeir félagar hafa verið mjög ánægðir með
ferðina í fyrra, en þá fóru þeir m.a. á kajak. Félagið gengur undir heitinu H.O.G., Chapter Iceland,

og er aðili að Harley Owners Group á heimsvísu, en það var stofnað árið 1983 í þeim tilgangi að
sameina sem flesta Harley eigendur í einu félagi sem væri styrkt og stjórnað af Harley-Davidson

Motor Company. Félagsskapurinn telur yfir eina milljón félaga í dag um allan heim. Von er á bifhjóla-
mönnunum í H.O.G. Chapter Iceland þann 22. júní, og munu þeir stoppa til 25. júní.

Íbúum Vestfjarða fækk-
aði í öllum póstnúmerum
nema á Suðureyri og
Flateyri á tímabilinu 1997
til 2006, og í póstnúmer-
inu 512 Hólmavík, en þar
voru engir skráðir árið
1997. Í stærsta póstnúm-
erinu, 400 Ísafjörður,
fækkaði íbúum úr 2.991 í
2.731.

Í 401 Ísafjörður fækk-
aði íbúum úr 59 í 35; í
410 Hnífsdalur fækkaði
þeim úr 320 í 258; í 415
Bolungarvík fækkaði þeim
úr 1.093 í 902; í 420 Súða-
vík fækkaði þeim úr 219 í
194; í 425 Flateyri fjölg-
aði íbúum úr 365 í 386; í
430 Suðureyri fjölgaði
þeim úr 282 í 299; í 450
Patreksfjörður fækkaði
þeim úr 777 í 638; í 431
Patreksfjörður fækkaði
þeim úr 184 í 112; í 460
Tálknafjörður fækkaði
íbúum úr 327 í 293; í 465
Bíldudalur fækkaði þeim
úr 315 í 203; í 470 Þing-
eyri fækkaði þeim úr 371
í 338; í 471 Þingeyri fækk-
aði þeim úr 65 í 60.

Íbúum í póstnúmerinu
500 Staður fækkaði úr 238
í 211; í 380 Reykhóla-
hreppi fækkaði íbúum úr
317 í 245; í 510 Hólma-
vík fækkaði íbúum úr 628
í 491; í 512 Hólmavík fóru
íbúar úr því að vera enginn
í að vera 15; í póstnúmerinu
520 Drangs-nes fækkaði
íbúum úr 113 í 75; í 522
Kjörvogur fækkaði íbúum
úr 14 í 7; í 523 Bær
fækkaði íbúum úr 36 í 27
og í 524 Norðurfjörður
fækkaði íbúum úr 22 í 15.

– eirikur@bb.is

Íbúum
fækkar í
flestum

póst-
númerum

Skilja varð eftir nokkuð af
farangri flugfarþega Flugfé-
lags Íslands á Reykjavíkur-
flugvelli á föstudag við brott-
för vélar til Ísafjarðar. Að sögn
Árna Gunnarssonar fram-
kvæmdastjóra Flugfélags Ís-
lands getur komið til þess að
grípa þurfi til slíkra ráðstafana
ef flugvélar eru fullhlaðnar. Í
þeim tilvikum þar sem vænst
er margra farþega með mikinn
farangur er reynt að hvetja
farþega til að mæta með far-
angur fyrr, því takmarkað

pláss er fyrir farangur í vélinni.
En í þessu tilfelli var mikið af
skíðafólki á leið til Ísafjarðar
á bikarmót í alpagreinum, sem
fram fór um helgina.

„Það þurfti að skilja eitt-
hvað af farangrinum eftir
vegna þess að hann komst ein-
faldlega fyrir,“ sagði Árni í
samtali við Morgunblaðið.
„Þegar flugvél er fullbókuð
og fólk mætir með mjög mikið
af farangri, þá neyðumst við
til að skilja eitthvað eftir og
það var það sem gerðist í þessu

tilviki.“ Farangurinn var síðan
sendur á áfangastað með
fyrstu vél á laugardag.

Arnór Jónatansson um-
dæmisstjóri Flugfélags Ís-
lands á Ísafirði sagði að raunin
hefði verið sú í þessu tilfelli
að menn hafi bara gert sér
grein fyrir því á síðustu stundu
að of mikið af farangri væri
áætlaður í vélina. Af þeim sök-
um var það skilið eftir á
Reykjavíkurflugvelli sem
ekki komst í vélina. Þetta er
ekki í fyrsta sinn sem slíkt

hendir en Arnór segir alltaf
reynt að leita heppilegustu
leiða til að koma farangrinum
á sem fljótlegastan hátt til eig-
enda, hvort sem það er með
flugi eða bíl. Arnór segir í
þessu tilfelli hafi verið skoð-
aður sá möguleiki að senda
bíl með farangurinn, en ekki
þótt ástæða til þess þar sem
farangurinn hefði komið til
Ísafjarðar aðfaranótt laugar-
dags. Ekkert var að veðurspá
fyrir laugardagsmorgninum
og því engin ástæða til að ætla

annað en þau 250 kg af far-
angri sem urðu eftir myndu
ná til Ísafjarðar með fyrstu
vél.

„Það eru brögð að því að
flugfarþegar séu að taka með
sér allt að 40 kg í farangri en
leyfilegt er að taka 20 kg. Það
er oft íþróttafólk með mikinn
búnað með sér og við höfum
reynt liðsinna þeim eftir
fremsta megni.Við reynum að
gera það sem í okkar valdi
stendur og finnst mjög leiðin-
legt að svona fór“ segir Arnór.

Skíðafólk þurfti að skilja farang-
urinn eftir á Reykjavíkurflugvelli

Skilja varð eftir nokkuð af farangri flugfarþega Flugfélags Íslands á Reykjavíkurflugvelli á föstudag.
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur veitt Halldóri Halldórs-
syni, bæjarstjóra, heimild til
að ganga frá samkomulagi við
Sæfara um kaup á gamla
slippnum á Suðurtanga á Ísa-
firði. Málið hefur áður verið
tekið fyrir í bæjarráði, og var
bæjarstjóra falið að leita um-
sagnar stjórnar Byggðasafns
Vestfjarða um sögulegt mikil-
vægi þess að varðveita slipp-
inn. Í svari Byggðasafnsins
kom fram að slippur Sæfara í
Neðstakaupstað er fyrsti drátt-
arslippurinn hér á landi og er

sögulegt mikilvægi hans ótví-
rætt. Í framhaldi af því var
bæjarstjóra falið að halda
áfram viðræðum við Sæfara,
en sú ákvörðun var tekin í
apríl í fyrra.

Ekkert hefur gerst í málinu
enn. Í minnisblaði bæjarritara,
sem lagt var fyrir bæjarráð í
síðustu viku, segir m.a.:
„Skuldastaða Sæfara, sigl-
ingaklúbbs, við Ísafjarðarbæ
vegna ógreiddra fasteigna-
gjalda er nú veruleg og er því
nauðsynlegt að gengið verði til
samninga um kaupa á „gamla

slippnum“ sem fyrst, sé það
vilji bæjarráðs/bæjarstjórnar.“

Jafnframt var bæjarstjóra
falið að leita upplýsinga um
framtíðaráform Sæfara m.a.
hvað varðar aðrar eignir fé-
lagsins á Suðurtanga, en líkt
og fram hefur komið hyggst
Sæfari selja allar eignir sínar í
Suðurtanga. Stærstu eignir
Sæfara þar eru þrjár íbúðir,
tvö iðnaðarhúsnæði, einn bíl-
skúr, sjóvarnargarður og drátt-
arbraut fyrir báta allt að 30
tonnum.

– eirikur@bb.is

Fær heimild til að ganga
frá samkomulagi við Sæfara

Innganga Kristins í þingflokk Frjálskyndra ófrágenginInnganga Kristins í þingflokk Frjálskyndra ófrágenginInnganga Kristins í þingflokk Frjálskyndra ófrágenginInnganga Kristins í þingflokk Frjálskyndra ófrágenginInnganga Kristins í þingflokk Frjálskyndra ófrágengin
Ekki er frágengið hvort Kristinn H. Gunnarsson muni ganga í þingflokk Frjálslynda flokksins og vera í honum fram á vor,
þegar kosningar verða. Eins og sagt hefur verið frá sagði Kristinn sig úr Framsóknarflokknum á dögunum og lýsti því yfir

að hann hygðist ganga í Frjálslynda flokkinn. Segir Kristinn að honum þyki trúlegt að hann gangi í þingflokkinn. „Það
stendur til að funda um þessi mál í dag (mánudag)“, segir Kristinn. Aðspurður um hvort hann telji að rætt verði um það

hvar hann muni bjóða sig fram á fundinum segir hann svo geta orðið. „Þetta er mál sem þarf að ræða“. Kristinn var í
öðru sæti hjá Framsóknarflokknum í Norðvesturkjördæmi í síðustu kosningum. Hann sóttist svo eftir fyrsta sætinu fyrir

komandi kosningar, en lenti í því þriðja. Hann ákvað að þiggja ekki það sæti, og sagði sig í kjölfarið úr flokknum.

Til stendur að fara svo-
nefnda Skarfaskersleið frá
Bolungarvík til Hnífsdals, en
um er að ræða jarðgöng sem
koma út á Skarfaskeri við
Hnífsdal. Þetta er meðal þess
sem kom fram á kynningar-
fundi samgönguráðuneytis
vegna nýrra samgönguáætl-
ana, annars vegar til næstu
fjögurra ára og hins vegar til
næstu tólf ára, sem lögð var
fyrir Alþingi á mánudag.
Kynningarfundurinn var hald-
inn í húsnæði Vegagerðarinn-
ar á Ísafirði. Gert er ráð fyrir
að Bolungarvíkurgöngum
verði lokið árið 2010 og verð-
ur þá farið í að gera göng frá
Dýrafjörð í Arnarfjörð. Unnið
verður að rannsóknum, hönn-
un og öðrum undirbúningi að
þeim göngum árin 2007 og
2008 svo bjóða megi þau út
þannig að hægt sé að hefja
framkvæmdar um leið og Ós-

hlíðargöng eru klár. Sagðist
samgönguráðherra, Sturla
Böðvarsson, vona að búið
væri að samþykkja áætlunina
þann 15. mars nk. „ef Guð og
stjórnarandstaðan lofa“, líkt
og það var orðað á fundinum.

Í upphafi kynningar sinnar
sagði Sturla að engir ættu jafn
mikið undir samgöngubótum
og Vestfirðingar, en lagði sömu-
leiðis áherslu á að um tak-
markaða fjármuni væri að
ræða og ekki væri hægt að
gera allt í einu. „Íbúar gera
eðlilega miklar kröfur, en ekki
er alltaf hægt að verða við
þeim“, sagði Sturla. Þá sagðist
hann telja að aðstæður í efna-
hagslífi næstu árin væru góðar
til vegagerðar.

Samgönguáætlun var mikið
fagnað á fundinum og stóðu
margir upp til þess að þakka
ráðuneytinu vinnuna og fund-
inn. Er óhætt að segja að það

hafi verið samdóma álit þeirra
sem tóku til máls á fundinum
að áætlunin sé sérstaklega
mikið ánægjuefni fyrir Vest-
firðinga.

Í fyrsta sinn fylgir nú
umhverfismat með áætluninni
2007-1018 og er það í sam-
ræmi við ný lög frá Alþingi á
liðnu vori. Í skýrslu um matið
er gerð grein fyrir heildarmati
á  afleiðingum áætlunarinnar
á umhverfi og samfélag. Ís-
land er meðal fyrstu landa í
Evrópu sem hrint hafa í fram-
kvæmd mati á umhverfisáhrif-
um samgönguáætlunar á lands-
vísu. Í Evrópulöndum kveða
lög á um skyldu til að leggja
fram umhverfismat áætlana.
Nokkur lönd í Evópu hafa
þegar lagt fram áætlanir um
einstök landsvæði en Ísland
er meðal fyrstu landa til að
leggja fram umhverfisskýrslu
með landsáætlun.

Mikil ánægja með nýja samgönguáætlun
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra, kynnti samgönguáætlunina á mánudag.
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Ökubann um Austurveg lengt um hálftímaÖkubann um Austurveg lengt um hálftímaÖkubann um Austurveg lengt um hálftímaÖkubann um Austurveg lengt um hálftímaÖkubann um Austurveg lengt um hálftíma
Hingað til hefur verið óheimilt að aka eftir Austurvegi á Ísafirði, á milli Grunnskóla Ísafjarðar og Sundhallar
Ísafjarðar, frá kl. 8.15 á morgnana. Nú hefur ökubannið verið lengt um hálftíma, og hefst það kl. 7.45 að
morgni og stendur til 15. Á heimasíðu GÍ segir m.a. um málið: „Þessi breyting ætti að verða til þess að draga
úr umferð við skólann í upphafi skóladags. Fólk er vinsamlegast beðið um að veita þessari breytingu athygli.
Því miður brjóta sumir ökumenn akstursbannið ítrekað, akstur milli Sundhallar og skóla á skólatíma hefur mikla
slysahættu í för með sér. Eins aka sumir ökumenn gegnt einstefnu eftir Austurvegi, þ.e. frá Sundhöll í átt að
Norðurvegi. Sem betur fer höfum við verið heppin hingað til en stundum hefur litlu munað.“

Ísafjarðarbær gerir þjón-
ustusamning við Snerpu
Ísafjarðarbær hefur gert

þjónustusamning við tölvu-
fyrirtækið Snerpu á Ísafirði.
Samningurinn varðar þjón-
ustu við tölvubúnað stofnana
sveitarfélagsins og hefur í för
með sér mikið hagræði fyrir
Ísafjarðarbæ sem fær faglega
ráðgjöf og þjónustu á bestu
kjörum, segir í frétt frá Snerpu.

Hjá Snerpu vinna níu starfs-
menn, hver með sérfræði-
þekkingu á sínu sviði. Þar af
þrír tölvumenn í fyrirtækja og
þjónustudeild sem eru vel
þjálfaðir og menntaðir í öllu
sem viðkemur rekstri, upp-
færslum og viðgerðum á hvers
konar tölvum og almennum
tölvukerfum.

Fyrirtækið rekur einnig öfl-
uga internetþjónustu og vef-
hönnunardeild og er þekking
starfsmanna Snerpu því víð-

tæk. Þetta þýðir að Snerpa er
vel í stakk búin til að veita

Ísafjarðarbæ örugga og fljóta
þjónustu. Samningurinn hefur

þegar tekið gildi og gildir að
lágmarki í eitt ár.

Frá undirritun samningsins, Halldór Halldórsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar og Ragnar Árnason sölu- og þjónustustjóri Snerpu.

Nemendur í 4.-6. bekk í Grunnskólanum á Ísafirði
fóru í skíðaferð á skíðasvæði Ísfirðinga í Tungudal
undir lok síðustu viku. Var mikil kátína og gleði sem
ríkti er börnin renndu sér á skíðum í blíðskaparveðri
og góðu færi. Voru börnin ekki þau einu sem skemmtu
sér á skíðum en margir skíðamenn hafa nýtt sér góða
veðrið til að iðka íþróttina og opið var fram á kvöld en
með tilkomu nýrra ljósa á skíðasvæðið hefur opnun-
artíminn lengst mikið í skammdeginu.

Skólakrakkar
skemmta sér
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Súðavíkurhreppur greiddi fyrir 34 minkaSúðavíkurhreppur greiddi fyrir 34 minkaSúðavíkurhreppur greiddi fyrir 34 minkaSúðavíkurhreppur greiddi fyrir 34 minkaSúðavíkurhreppur greiddi fyrir 34 minka
Yfirlit yfir kostnað vegna minka- og refaeyðingar í Súðavíkurhreppi árin 2005 og
2006 var lagt fyrir landbúnaðarnefnd sveitarfélagsins á dögunum. Kostnaður án

framlags umhverfisstofnunar voru 3,8 milljón krónur á árinu 2005 og 3,1 milljón
krónur á árinu 2006. Á árinu 2005 var greitt fyrir 366 minka og 63 refi og á árinu

2006 var greitt fyrir 334 minka og 61 refi. Landbúnaðarnefndin lét bóka að hún
væri sammála um að endurskoða þyrfti verklagsreglur um veiði á mink og ref, og að

tillögur þar að lútandi yrðu teknar fyrir á næsta fundi nefndarinnar.

Kristinn H. Gunnarsson
hefur sagt sig úr Framsóknar-
flokknum og ætlar að ganga í
Frjálslynda flokkinn. Í kjöl-
farið lætur Kristinn af trúnað-
arstörfum fyrir Framsóknar-
flokkinn í þingnefndum og
hefur hann óskað eftir því að
vera leystur frá störfum sem
formaður stjórnar Trygginga-
stofnunar ríkisins. „Jafnframt
læt ég af stuðningi við ríkis-
stjórnina og mun skipa mér á
bekk með stjórnarandstöðunni
á Alþingi“, segir í yfirlýsingu
Kristins.

Þar segir einnig: „Frjáls-
lyndi flokkurinn er að mörgu
leyti með svipaðar áherslur
og er að finna í stefnuskrá
Framsóknarflokksins og hefur
markað sér stað sem frjáls-
lyndur og umbótasinnaður
flokkur milli þeirra flokka sem
eru til hægri og vinstri í ís-
lenskum stjórnmálum.“ Yfir-

lýsing Kristins fer í heild sinni
hér að neðan:

„Fyrr í dag sagði ég mig
formlega úr Framsóknar-
flokknum og þar með þing-
flokki Framsóknarflokksins.
Um leið læt ég af trúnaðar-
störfum fyrir flokkinn í þing-
nefndum og hef óskað eftir
því við heilbrigðisráðherra að
vera leystur frá störfum sem
formaður stjórnar Trygging-
arstofnunar ríkisins. Jafnframt
læt ég af stuðningi við ríkis-
stjórnina og mun skipa mér á
bekk með stjórnarandstöðunni
á Alþingi.

Ég hef verið gagnrýninn á
ýmislegt sem flokkurinn hefur
staðið að á kjörtímabilinu og
tel að vikið hafi verulega frá
hefðbundinni stefnu flokks-
ins. Því má helst lýsa þannig
að manngildið hafi mátt þoka
fyrir auðgildinu. Ríkisfyrir-
tæki í fákeppnisumhverfi hafa

áhuga- og árangursleysi hjá
forystu Framsóknarflokksins
í málefnum landsbyggðarinn-
ar og verður ekki séð að nokk-
urra breytinga til bóta sé að
vænta. Þegar við þetta bætist
að Framsóknarflokkurinn
vinnur gegn samþykktri stefnu
í málefnum Ríkisútvarpsins
með því að knýja fram hluta-
félagavæðingu þess og fellur
frá því að efna ákvæði stjórn-
arsáttmálans og eigin sam-
þykktar um það að setja í
stjórnarskrá ákvæði um að
auðlindir sjávar séu þjóðar-
eign, þá er lengra gengið en
ég get unað við og læt því
lokið samfylgd minni og
flokksins.

Við þessi tímamót vil ég
færa fyrrum félögum mínum
bestu þakkir fyrir samstarfið
og óska þeim gæfu og gengis
í framtíðinni. Innan Fram-
sóknarflokksins eru margir

sem hafa stutt dyggilega við
bakið á mér á undanförnum
árum, þótt því sé ekki á leyna
að margir hafa þegar sagt
skilið við flokkinn, þeim verð
ég ævinlega þakklátur og von-
ast til þess að geta haldið
áfram að vinna í þeirra þágu
þótt á öðrum vettvangi verði.

Framundan eru Alþingis-
kosningar og þar vil ég vinna
að auknu jafnrétti, bættum
kjörum aldraðara og öryrkja
og sérstöku átaki til þess að
styrkja byggð um land allt. Á
næsta kjörtímabili verður það
eitt af höfuðmálunum að vinna
að því að arðurinn af auðlind-
um lands og sjávar verði
nýttur í almannaþágu og bæti
lífskjör fólks um land allt. Til
þess að svo verði verður að
fella núverandi ríkisstjórn frá
völdum og það er höfuð-
ábyrgð stjórnarandstöðunnar
að mynda nýja ríkisstjórn, sem

endurspeglar framangreindar
áherslur.

Allar mælingar sýna að því
aðeins mun stjórnarandstaðan
ná þingmeirihluta að Frjáls-
lyndi flokkurinn fái góða
kosningu. Stjórnarflokkarnir
munu því beina spjótum sín-
um fyrst og fremst að honum.
Þar liggja helstu átakalínur í
stjórnmálunum fyrir þessar
Alþingiskosningar. Frjáls-
lyndi flokkurinn er að mörgu
leyti með svipaðar áherslur
og er að finna í stefnuskrá
Framsóknarflokksins og hefur
markað sér stað sem frjáls-
lyndur og umbótasinnaður
flokkur milli þeirra flokka sem
eru til hægri og vinstri í ís-
lenskum stjórnmálum.

Ég hef ákveðið að ganga til
liðs við Frjálslynda flokkinn
og mun á næstu dögum ræða
við forystumenn flokksins þar
um.“             – eirikur@bb.is

verið einkavædd án þess að
tryggja nægjanlega samkeppni
eða viðunandi þjónustu, víð-
tækar skattalækkanir hafa ver-
ið framkvæmdar þannig að
misréttið hefur fremur aukist
en hitt, eins og viðvarandi
óánægja með kjör aldraðra og
öryrkja ber glöggt vitni um.

Fyrir utan uppbyggingu
stóriðju hefur verið viðvarandi

Kristinn H. Gunnarsson.

Kristinn H. úr Framsókn til Frjálslyndra

Starfstengd íslenskukennsla
fyrir erlent fiskvinnslufólk

Einar K. Guðfinnsson sjáv-
arútvegsráðherra skrifaði á
föstudag undir samning sjáv-
arútvegsráðuneytisins við
Fjölmenningarsetrið á Ísa-
firði, sem felur í sér að Fjöl-
menningarsetrið, í samstarfi
við Starfsfræðslunefnd fisk-
vinnslunnar, tekur að sér að
annast undirbúning og skipu-
lagningu starfstengds íslen-
skunámskeiðs fyrir erlenda
starfsmenn í fiskvinnslu á Ís-
landi.

Starfsfræðslunefnd fisk-
vinnslunnar sem starfar á
vegum sjávarútvegsráðuneyt-
isins hefur um tveggja áratuga
skeið staðið fyrir 40 klst.
grunnnámskeiðum fyrir starfs-
menn í fiskvinnslu og saman-
standa námskeiðin af allmörg-
um námsþáttum sem varða
vinnsluna, s.s. meðferð afla,
hreinlæti, gæðastjórnun, innra
eftirlit, markaðs- og umhverf-
ismál, en einnig þáttum eins
og kjarasamningum og vinnu-
markaðsmálum, líkamsbeit-
ingu, öryggismálum, sam-
starfi á vinnustað, sjálfsstyrk-
ingu og skyndihjálp. Ætlunin
er að flétta íslenskukennslu
inn í þessi grunnnámskeið
Starfsfræðslunefndarinnar og
nota námsefni hennar. Þessi
námskeið koma þá í stað hefð-
bundinna grunnnámskeiða
nefndarinnar.

Markmiðið með verkefninu
eru að byggja upp orðaforða

og þekkingu í hverjum náms-
þætti fyrir sig, auka færni
starfsmanna í íslensku, auð-
velda þeim þannig tjáskipti
innan fyrirtækisins og dagleg
störf og hvetja til enn frekara
íslenskunáms. Einnig að auka
starfsánægju sem aftur mun
leiða til betra starfsumhverfis
og meiri virðisauka í starfi.
Fjölmenningarsetur mun bera
ábyrgð á og hafa umsjón með
verkefninu, bæði hvað snertir
aðlögun námsefnisins, þjálfun
væntanlegra leiðbeinenda og
námskeiðið sjálft. Setrið mun

hafa náið samstarf við Al-
þjóðahúsið um verkefnið.

Byrjað verður á einu 80 klst.
námskeiði fyrir starfsmenn Ís-
landssögu á Suðureyri og í
framhaldi af því er ætlunin að
halda sambærileg námskeið
um allt land. Námsefni Starfs-
fræðslunefndarinnar verður
lagað að þörfum erlendra
starfsmanna í fiskvinnslu sem
hafa litla íslenskukunnáttu,
sett fram á myndrænan hátt
og með margvíslegum verk-
efnum. Að námskeiðinu loknu
mun Fræðslumiðstöð Vest-

fjarða meta árangur og ávinn-
ing námskeiðsins, bæði fyrir
fyrirtækið og starfsmennina.

Nýmæli þessa verkefnis fel-
ast einkum í því  að með því
að aðlaga námsefnið sérstak-
lega að þörfum erlendra starfs-
manna sitja þeir við sama borð
og íslensk starfssystkini þeirra
hvað það varðar að nýta sér
þá fræðslu sem í boði er, jafn-
framt því að styrkja íslensku-
kunnáttu sína, sem er ein aðal-
forsenda þess að þeir verði
virkir þátttakendur í íslensku
samfélagi.     – eirikur@bb.is

Elsa Arnardóttir, forstöðumaður Fjölmenningarseturs, og
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra, handsala samninginn.

Kranaþjónusta Lauga ehf.
á Ísafirði hefur gert þjón-
ustusamning við Orkubú
Vestfjarða þar sem fyrir-
tækið hefur tekið að sér að
þjónustu við götulýsingu á
vegum Orkubúsins í Ísa-
fjarðarbæ, Bolungarvík og
Súðavík til næstu þriggja
ára. Gengið var frá samn-
ingnum í síðustu viku og
tekur hann gildi 20. febrúar.
Þetta er í fyrsta sinn sem
slíkur samningur er gerður,
en áður hefur verið haft sam-
band við þjónustuaðila sem
sinna slíkum störfum þegar
svo bar við.

Verkið var ekki boðið út
að sögn Gylfa Guðmunds-
sonar hjá Orkubúi Vest-
fjarða en sá háttur hafður á
að haft var samband við þá
fimm aðila sem sinnt hafa
sambærilegum verkum fyr-
ir OV og þeir beðnir um að
koma með kostnaðaráætlun
til næstu þriggja ára. Að
þessu loknu var gengið til
samninga við Kranaþjón-
ustu Lauga ehf. Kranaþjón-
usta Lauga hefur verið starf-
rækt frá árinu 1984 og sinnir
hún krana- og körfubíla-
þjónustu.

– annska@bb.is

Kranaþjónusta
Lauga gerir

samning við OV

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf.
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Íbúaþing
Bolvíkinga

Ritstjórnargrein

JC með borgara-
fund í Bolungarvík

Á þessum degi fyrir 29 árum

Junior Chamber Bolungarvík efnir til borgarafundar í félags-
heimili Bolungarvíkur sunnudaginn 19. febrúar kl. 13:30. Þar
mun Kristján Friðriksson, iðnrekandi flytja framsöguerindi,
sem hann kallar: „Skipulag atvinnumála – meðal annars Hag-
kveðjan.“ Á eftir erindi Kristjáns verða leyfðar frjálsar umræð-
ur, en á undan fer fram stutt kynning á JC hreyfingunni.

Junior Chamber Bolungarvík var stofnað 22. apríl 1976 og
hefur félaginu vaxið fiskur um hrygg. Þetta er fyrsti borgara-
fundurinn, sem félagið efnir til, en meðal annarra verkefna,
sem félagið vinnur nú að má nefna könnun á stöðu iðnaðarins,
teiknimyndasamkeppni innan grunnskóla Bolungarvíkur, auk
námskeiðahalds fyrir félaga í ræðumennsku og félagsstörfum.
Félagar í JC Bolungarvík eru núna tæplega 40. Forseti félagsins
er Örn Jóhannsson.

Færir skíðasvæðinu 1000 lítra af vélaolíuFærir skíðasvæðinu 1000 lítra af vélaolíuFærir skíðasvæðinu 1000 lítra af vélaolíuFærir skíðasvæðinu 1000 lítra af vélaolíuFærir skíðasvæðinu 1000 lítra af vélaolíu
Verktakafyrirtækið Úlfar ehf., hefur fært skíðasvæði Ísfirðinga og Skíðafélagi Ísfirðinga 1000 lítra af
vélaolíu til að keyra skíðalyftur í Tungudal. Úlfar Önundarson, eigandi fyrirtækisins, færði Björgvini
Sveinssyni forstöðumanni skíðasvæðisins gjöfina á laugardag. Við það tilefni notaði Úlfar tækifærið og
skoraði á Gámaþjónustu Vestfjarða að gera slíkt hið sama. Aðspurður um hvað lægi að baki ákvörð-
uninni segir Úlfar að rekstrarerfiðleikar skíðasvæðisins sem voru mikið í umræðunni fyrir nokkru hafi
verið kveikjan. „Það er mjög gott að geta lagt okkar af mörkunum. Skeljungur hóf leikinn fyrir jól sem
var mjög hvetjandi og þess vegna kannski hægt að segja að boltinn sé farinn að rúlla.“

Leið ehf., félag um fram-
þróun í samgöngum, hefur
lagt til að væntanlegur vegur
um Arnkötludal og Gautsdal
verði kallaður Arnkötludals-
vegur en ekki Tröllatunguveg-
ur eins og komið hefur fram í
umræðunni. „Eftir því sem
næst verður komist er það nafn
langmest notað á veginum af
þeim sem um hann ræða, ekki
síst á Vestfjörðum og þá annað
hvort talað um veg um Arn-
kötludal eða Arnkötludalsveg.
Sveitarfélögunum tveimur þar

sem vegurinn mun liggja hef-
ur verið kynnt nafnið og það
ekki sætt athugasemdum“,
segir í bréfi frá formanni Leið-
ar ehf., sem sent hefur verið
Vegagerðinni ásamt sveitar-
félögunum Strandabyggð,
Reykhólahreppi, Bolungar-
víkurkaupstað, Ísafjarðarbæ,
Súðavíkurhreppi, og Bæjar-
hreppi.

„Heitið eða nafnið Trölla-
tunguvegur, sem svo er skráð
í vegaskrá þeirri sem birtist á
vef Vegagerðarinnar og er

heiti á þeim vegslóða sem nú
liggur milli hreppanna, heyrist
sjaldnar notað. Einnig má
nefna að hinn nýi vegur mun
hvergi liggja yfir jörðina
Tröllatungu eins og núverandi
vegur gerir.“ Í bréfinu er spurt
hvaða reglur og sjónarmið
gildi við val á nafni á nýja
vegi sem Vegagerðin leggur
hérlendis og notuð eru á opin-
berum vettvangi og skráð í
vegaskrá.

Einnig er spurt hvort hinn
nýi vegur muni teljast hluti af

þjóðvegi 61, Djúpvegi, og
hvort sá hluti Djúpvegar sem
nú liggur milli Hólmavíkur
og Brúar í Hrútafirði fái þá
nýtt nafn og númer og loks
hvaða þýðingu það hefur verði
þessi breyting gerð.

Sturla Böðvarsson sam-
gönguráðherra greindi frá því
í janúar að vegur um Arn-
kötludal verði boðinn út á
næstu dögum og stefnt sé að
því að verklok verði fyrir árs-
lok 2008.

– thelma@bb.is

Lagt til að nýr vegur
heiti Arnkötludalsvegur

Sprengjusérfræðingar Land-
helgisgæslunnar eyddu í síð-
ustu viku um 20-30 kílóum af
dínamíti sem verið hafði í úti-
húsum bænum Höfða í Dýra-
firði í einhverja tugi ára. Úti-
húsin hafa ekki verið í notkun
og kom eigandi sprengiefn-
isins að máli við lögreglu til
að spyrja ráða um förgun

efnisins. „Sprengiefnið var
orðið mjög hættulegt. Það var
farið að skilja sig og svitna
sem þýðir að efnið nytróglyc-
erín sé farið að leka út. Nytró-
glycerín er mjög hættulegt,
bæði getur minnsta hreyfing
orsakað sprengingu og eins er
það hættulegt við innöndun“,
segir Önundur Jónsson, yfir-

lögregluþjónn á Ísafirði.
Sprengjufræðingar höfðu í

för með sér efni sem gerir
sprengiefnið hlutlaust um tíma
og er þá hægt að eyða því.
Dínamítið hafði verið geymt í
áratugi í gamla íbúðarhúsinu
á bænum sem er frá 1914.
Sprengiefnið var í trékassa inni
í skáp og hafði verið óhreyft í

yfir 40 ár.
„Það er afar mikilvægt að

fólk hafi samband við lögreglu
þegar það finnur sprengiefnið
en reyni ekki að hrófla við því
sjálft. Eins viljum við brýna
fyrir fólki að ef það rekst á
óþekkta hluti sem rekið hafa í
fjöru að hafa samband við
lögreglu“, segir Önundur.

Gömlu dínamíti farg-
að á Höfða í Dýrafirði

Sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunnar eyða dínamítinu. Ljósm: Bergþór Gunnlaugsson.

Bolvíkingar hafa ekki síður en fjölmargir aðrir íbúar sjáv-
arplássa mátt súpa seyðið af byggðaþróuninni sem átt hefur
sér stað á undanförnum árum. Þar að auki hafa þeir náttstað
á þeim landshluta sem oftar en ekki hefur mátt ætla að
stjórnvöld vissu lítið af nema þá helst á tyllidögum og því
reglubundna tilfelli á fjögurra ára fresti, þegar liðsinnis
þeirra hefur verið þörf til endurnýjunar setu útvaldra á
valdastólum.

Ánægjulegt er hversu vel tókst til með íbúaþingið sem
þeir efndu til á laugardaginn, ,,hversu mikil bjartsýni ríkti
og hvað fólk var hugmyndaríkt og lét ekki fyrirframgerða
þröskulda stöðva sig,“ að sögn Gríms Atlasonar, bæjarstjóra
Bolungarvíkur, sem bætti við að ,,þrátt fyrir að flestar hug-
myndirnar sem fram komu á þinginu hafi verið raunsæjar
og jarðbundnar“ hafi líka komið fram skemmtilegar hug-
myndir líkt og um geimvísindastöð á Bolafjalli og vatnsorgel
á söndunum.

Ávinningurinn af íbúaþingi Bolvíkinga var ekki fyrirséður
frekar samkomum á vegum sveitarfélaga almennt. Líkur
eru þó á að það hafi aukið áhuga þeirra á annað hundrað
Víkara sem sóttu samkomuna á umhverfi sínu og laðað
fram vilja til að koma fram öðrum sjónarmiðum um framtíð
sveitarfélagsins, en rúmast í kolli bæjarfulltrúanna. Það eitt
út af fyrir sig er afar mikilvægt.

En hver sem uppskeran af íbúaþinginu kann að verða er
fram líða stundir hafa Bolvíkingar, sem og Vestfirðingar
allir, sérstaka ástæðu til að fagna þessa dagana. Í samgöngu-
áætlun fyrir árin 2007 til 2018, sem nú hefur verið lögð
fram, er gert ráð fyrir að Óshlíðargöng milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur verði efst á lista fyrirhugaðra jarðganga á
tímabilinu. Gangi þetta eftir með samþykkt Alþingis má
orða það svo að áratuga baráttu Bolvíkinga við að rjúfa ein-
angrun byggðarlagsins, með ásættanlegum hætti, ljúki um
leið og göngin verða formlega opnuð.

Með jarðgöngum mill Ísafjarðar og Bolungarvíkur er
stigið fyrra stóra skrefið í að tengja byggðarlögin á norðan
verðum Vestfjörðum í eitt atvinnu- og menningarsvæði.
Seinna skrefið eru jarðgöng milli Ísafjarðar og Súðavíkur.
Jarðgöngin milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur varða ekki
einungis hag Bolvíkinga heldur opnast með þeim sameigin-
leg sóknarfæri sveitarfélaganna sem þau tengja; sóknarfæri
sem fram til þessa hafa ekki verið nýtanleg.

Þorrinn kveður á sunnudaginn. Bolvíkingar hafa mátt
þreyja margan Þorrann án þess að örlaði á úrbótum sem
færðu þeim öryggi í samgöngum við önnur byggðarlög.

Mál var að linnti.                                                       s.h.
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STAKKUR SKRIFAR

Tækifæri eða hrun?
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.

Landburður af þorski á VestfjörðumLandburður af þorski á VestfjörðumLandburður af þorski á VestfjörðumLandburður af þorski á VestfjörðumLandburður af þorski á Vestfjörðum
Landburður hefur verið af fiski á Vestfjörðum á línu undanfarið og sam-
kvæmt upplýsingum Fiskistofu er um bolta þorsk er að ræða, en smáfiskur
er að ganga á öllum miðum annars staðar við landið. „Mjög fín aflabrögð
hafa verið á Vestfjörðum og á minni bátunum hafa þeir verið að fá frá 7-
13 tonn og upp 100 kör á stærri bátunum. Fiskurinn sem komið er með
er mjög góður og þetta hafa verið virkilega skemmtilegir dagar og mikið að
gera.“, segir Hinrik Kristjánsson, framkvæmdastjóri Kambs á Flateyri.

Flensutíðin hafin af kraftiFlensutíðin hafin af kraftiFlensutíðin hafin af kraftiFlensutíðin hafin af kraftiFlensutíðin hafin af krafti
Flensufaraldur herjar nú á landsmenn og eru Vestfirðingar þar engin undantekning. Að

sögn Helga Sigmundssonar læknis hjá HSÍ er þó ekki meira um pestir en vanalega á
þessum árstíma. „Við höfum verið töluvert vör við umgangspestir, bæði fela í sér

öndunarfæraeinkenni og niðurgang eða uppköst. En hvort það sé meira en í venjulegu
árferði er erfitt að segja til um, en ég myndi telja ekki.“ Þá hafa fregnir borist frá

Reykjavík að barnadeildir séu fullar vegna barna sem þjást af RS-vírusnum. „Það hefur
ekki stórt vandamál hjá okkur en það koma upp RS-veiru tilfelli af og til“, segir Helgi.

„Fasteignaskattur er mikilvæg-
ur tekjustofn fyrir sveitarfélagið“

Álagningarseðlar vegna
fasteignagjalda voru sendir út
fyrir helgi, og ekki er laust
við að orðið hafi vart við kurr
meðal bæjarbúa sökum hækk-
ana. Eins og áður hefur verið
greint frá hér í blaðinu hækk-
uðu fasteignaskattar um 15%,
að teknu tilliti til breytinga á
fasteignamati, holræsagjöld
hækkuðu um 30% og sorp-
hirðu- og sorpeyðingargjöld
um 45%, en íbúar Ísafjarðar-
bæjar greiddu áður 20.000 kr.
í sorpeyðingar- og sorphirðu-
gjöld en greiða nú 29.000
krónur og eru þau hvergi hærri
á landinu öllu. Fasteignamat
á Ísafirði hækkaði um 10% á
Ísafirði, en ekkert í öðrum
byggðakjörnum Ísafjarðar-
bæjar.

Að sögn Halldórs Halldórs-
sonar, bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar, er mjög misjafnt hversu
mikil hækkun fasteignagjalda
er eftir tegund húss og stað-
setningu. „Bæjarstjórn sam-
þykkti hækkun á álagningar-
prósentu atvinnuhúsnæðis úr
1,49% í 1,6%, og hækkun á
íbúðir úr 0,43% í 0,45%“, seg-
ir Halldór. „Mesta hækkunin
tengist sorphirðu og sorpeyð-
ingu, en þau gjöld hækka úr
20 þúsund í 29 þúsund á íbúð.“

Halldór segir að ekki sé
hægt að alhæfa um hækkanir
út frá einu húsi, en skýtur á að
hækkanir í sveitarfélaginu séu
á bilinu 8-20%. „Það má held-

ur ekki gleyma því að fast-
eignaskattur er mikilvægur
tekjustofn fyrir sveitarfélagið.
Þessar hækkanir taka mið af
því hvaða tekjur sveitarfélagið
þarf til að standa undir þjón-
ustu“, segir Halldór. Þá nefnir
hann að markmiðið, sam-
kvæmt stefnuræðu hans, sé
t.d. að láta sorpeyðingarstöð-
ina Funa standa undir sér.
„Við höfum ekki stigið það
skref“, segir Halldór. Eins og
áður segir er þetta þrátt fyrir
45% hækkun á sorphirðu- og
sorpeyðingargjaldi. Segir
Halldór að einungis hafi orðið
vísitöluhækkanir á kostnaði
við sorphirðu.

Þá segir Halldór að verið sé
að taka upp nýtt kerfi við
skráningu fasteigna, svonefnda
landsskrá fasteigna, og hafi
það nokkrar breytingar í för
með sér. „Nú verða öll sveitar-
félög í sama kerfinu og reglur
hafa verið samræmdar á lands-
vísu, sem hefur eðlilega í för
með sér töluverðar breyting-
ar“, segir Halldór. „Sumir eiga
kannski húsnæði sem áður
hefur ekki verið flokkað sem
atvinnuhúsnæði, en er það nú,
og svo framvegis“.

Halldór segir að hann hafi
gert óformlegan samanburð á
sínu eigin húsi og sambæri-
legu húsi í Garðabæ, og kom-
ist að því að í Garðabæ myndi
hann greiða 70 þúsund krón-
um meira á ári, því þó álagn-

ingarprósentan sé lægri sé
fasteignaverð mun hærra.
„Það er mikilvægt að átta sig
á því að þó álagningarprósent-
an sé lægri á höfuðborgar-
svæðinu, þá er 16 milljón
króna íbúð á Ísafirði ekki það
sama og 16 milljón króna íbúð
í Reykjavík“, segir Halldór.

Í árbók sveitarfélaga kemur
m.a. fram að álagning á íbúa
árið 2006 á Ísafirði var rétt
tæpar 31 þúsund krónur, en
sama tala á höfuðborgarsvæð-
inu var tæplega 70 þúsund
krónur. „Fasteignaverð hefur
hækkað það mikið á höfuð-
borgarsvæðinu að þau geta
leyft sér að hækka prósentuna.
Við myndum að sjálfsögðu
vilja það, en höfum ekki getað
farið þá leið“, segir Halldór.
Þá vill hann minna á að af-
slættir eru á fasteignaskatti
fyrir elli- og örorkulífeyris-

þega.
Eins og áður segir telur

Halldór að hækkun fasteigna-
gjalda sé á bilinu 8-20% eftir
því um hvers lags hús er að
ræða. Segir Halldór að slíkar
hækkanir séu þó ekki lýsandi

fyrir það sem gerist á hverju
ári. „Ef við tækjum síðustu
sex ár, hvaða hækkanir hafa
orðið, þá eru þær auðvitað
miklu lægri per ár. Við höfum
ekki hækkað gjöldin svona á
hverju ári. Staðreyndin er ein-

faldlega sú að fasteignamatið
hér hefur hækkað miklu minna
en í þeim sveitarfélögum sem
fólk vill bera sig saman við,
sem er auðvitað fyrst og síðast
höfuðborgarsvæðið.“

– eirikur@bb.is

Halldór Halldórsson.

Ísafjörður.

Rætt hefur verið um framtíð Vestfjarða að undanförnu og haldið var íbúa-
þing í Bolungarvík, sem mun hafa kostað 3 milljónir króna eða sem svarar
um það bil 3300 krónum á hvern íbúa. Kannski er það ekki mikið, en í sveit-
arfélagi sem gæta þarf hverrar krónu þegar kemur að útgjöldum yrði sjálf-
sagt spurt hvort nota mætti peningana betur. Ekki er verið að gagnrýna
íbúaþingið sem slíkt. Þau tíðkast víst víða og þykja fín. Maður er manns
gaman segir máltækið og þegar margir leggja í púkkið eru meiri líkur á því
að eitthvað bitastætt verði til.

Svo sannarlega hefur hugarflugið fengið að njóta sín og ótrúlegar hug-
myndir komið upp, eins og að hafa neðanjarðarlest upp á Bolafjall og geim-
vísindastöð yrði þar uppi. Óneitanlega er það skemmtilegt og vekti sjálfsagt
athygli víða, en sennilega myndi framtakið ekki standa undir sér.

Í síðustu viku voru lesendur spurðir hvort þeir teldu að hrun fylgdi hag-
vaxtarspám fyrir Vestfirði, þ.e.a.s. íbúum myndi fækka. Af 880 er svöruðu
taldi tæplega helmingur, 48%, að svo yrði, mun færri töldu að svo yrði ekki
og 15% álitu það óvíst. Eins og alltaf gerist verður að taka niðurstöðum
kannana með varúð, en óneitanlega er um sterka vísbendingu að ræða.

Þá er hollt að muna að dómadagsspár hafa alltaf komið upp, en Vest-
firðingar eru kraftmiklir og eiga að geta staðið af sér margt, þar á meðal spár

um að illa fari fyrir byggð á Vestfjörðum. En nú er komið að því að taka á.
Fyrstu skrefin eru að sjálfsögðu þau að bregðast vel við og leita nýrra leiða.
Íbúaþing kann að vera rétta leiðin til þess. En fyrst og fremst verður að leita
raunhæfra leiða. Sveitarfélögin eiga ekki í digra sjóði að sækja og ljóst að
annaðhvort verður að leita í ríkissjóð og þá væntanlega að setja fram nýja
Vestfjarðaáætlun, eða leita um fé til nýríkra Íslendinga, sem virðast geta
styrkt góð málefni til bóta fyrir landslýð.

Kannski er þetta athyglisverðasta hugmyndin, því ekki er að sjá að mikið
fé sé að sækja í sjóði sveitarfélaganna. Við getum ekki sætt okkur við stöð-
uga fólksfækkun án þess að reynt sé að sporna við. Tækifærin eru vissulega
mörg og það er bæði kostur og galli. Kosturinn er sá, að af nógu er taka.
Gallinn er sá að flest tækifærin hafa í för með sér að fé þarf til að hrinda
þeim í framkvæmd. Nægir að nefna hugmynd um kláfferju upp á Eyrarfjall,
sem gefur færi á því að njóta stórkostlegs útsýnis á góðum degi og ánægju
og skemmtun af ferðinni einni sér. Ekki er þetta nefnt hér til að gera upp á
milli byggða, en löngu er tímabært að sameina kraftana og sveitarfélögin
við Ísafjarðardjúp og sýna vilja heimamanna um leið og óskað er styrks
samfélagsins til eflingar byggðar.
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Sigurður Sveinsson frá
Góustöðum hefur verið sýkn-
aður í Héraðsdómi Vestfjarða
af kæru fyrir eignaspjöll, með
því að hafa einhvern tíma í
desember 2003, sem ábyrgð-
armaður áramótabrennu á
Hauganesi, Skutulsfirði, í
heimildarleysi látið færa bát-
inn Ingu Hrönn ÍS-100, eign
Hannesar Hvanndal Arnórs-
sonar, af geymslusvæði við
Ísafjarðarhöfn á Hauganes þar
sem báturinn var notaður sem
efniviður í brennu og hann
brenndur 31. desember 2003.

Sigurður var sýknaður af öll-
um kröfum ákæruvalds. Allur
kostnaður sakarinnar greiðist
úr ríkissjóði, þar með talin
málsvarnarlaun skipaðs verj-
anda ákærða, 186.750 krónur.

Upplýst er að Sigurður var
ábyrgðarmaður áramótabrenn-
unnar og að báturinn Inga
Hrönn ÍS-100 var notaður sem
efniviður í brennuna. Hannes
Hvanndal Arnórsson og Þórð-
ur G. Hilmarsson eignuðust
bátinn í maí árið 2000. Hannes
Hvanndal keypti síðan eign-
arhluta Þórðar á uppboði árið

2002 og varð við þau kaup
eini eigandi bátsins. Taldi Sig-
urður að Þórður væri eigandi
bátsins þegar hann veitti Sig-
urði heimild til að setja bátinn
á brennuna.

Þá segir í dómnum: „Að
virtum framburði ákærða og
með vísan til álits síðast-
nefndra þriggja vitna, þess
efnis að báturinn hafi verið
með öllu ónýtur er hann var
brenndur, þykir ósannað að
tilgangur ákærða með þeirri
háttsemi, sem í ákæru er lýst,
hafi beinlínis verið sá að ónýta

eða skemma Ingu Hrönn ÍS-
100 eða svipta eiganda bátsins
honum, ellegar að hann hafi
talið nefndar afleiðingar hátt-
seminnar óhjákvæmilegar.
Með sömu rökum verður einn-
ig talið ósannað að ákærði hafi
álitið yfirgnæfandi líkur á því
að af háttsemi hans leiddi að
Inga Hrönn ÍS-100 ónýttist
eða skemmdist eða eigandi
bátsins yrði sviptur honum,
en hvað síðastgreinda atriðið
varðar verður ennfremur til
þess að líta að af framburði
þeirra Guðmundar, Theódórs

og Þorbjörns, sem og vætti
Hannesar Hvanndal Arnórs-
sonar og Þórðar G. Hilmars-
sonar, má ráða að þegar bát-
urinn var brenndur höfðu eig-
endur hans lítið sem ekkert
hugsað um hann í hartnær þrjú
ár og báturinn meðal annars
verið látinn liggja án eftirlits í
Ísafjarðarhöfn svo mánuðum
skipti. Að endingu þykir
ákæruvaldinu heldur ekki hafa
tekist að færa fyrir því sönnur
að ákærði hafi látið sér í léttu
rúmi liggja að fyrrnefndar af-
leiðingar leiddi af háttsemi

hans.“
Í dómnum koma fram af-

dráttarlausir framburðir vitn-
anna Guðmundar M. Krist-
jánssonar, Theódórs Theó-
dórssonar og Þorbjörns Stein-
grímssonar þess efnis að bát-
urinn hafi verið með öllu ónýt-
ur er hann var færður á Hauga-
nes, og var hann af tveimur
vitnum kallaður „fúabrak“.
Fullyrtu Guðmundur M. Krist-
jánsson og Þorbjörn Stein-
grímsson jafnframt að engin
tæki hefðu verið eftir í bátn-
um.               – eirikur@bb.is

Sýknaður af að hafa sett „fúabrak“ á áramótabrennu

Ham spilar á Aldrei fór ég suðurHam spilar á Aldrei fór ég suðurHam spilar á Aldrei fór ég suðurHam spilar á Aldrei fór ég suðurHam spilar á Aldrei fór ég suður
Hljómsveitin goðsagnakennda Ham mun hafa boðað komu sína á Aldrei fór ég suður, að því er fram kemur á nýstand-

settri heimasíðu hátíðarinnar, www.aldrei.is. Þar segir meðal annars að um sé að ræða gífurleg gleðitíðindi fyrir alla
tónlistarunnendur á Ísafirði. „Og ekki síst þá sem eru eða hafa einhvern tímann verið með hár niður fyrir axlir. Hver

einasti Íslendingur ætti að vera búinn að gera sér grein fyrir áhrifamætti Ham og sannfæringakrafti tónlistar hennar. Sá
sem dirfist að efast skal mæta á Aldrei fór ég suður og taka á móti rokkinu.“ Á nýopnuðum vef hátíðarinnar má nálgast

allar upplýsingar um Aldrei fór ég suður og viðburði sem tengjast henni, en það er fyrirtækið Netheimar á Ísafirði sem
hafði veg og vanda að síðunni. Þá er hægt að nota heimasíðuna til að sækja um að fá að spila á hátíðinni.

Á föstudag var haldið reisugildi hjá Menntaskólanum á
Ísafirði, en nemar á 4.önn á húsasmíðabraut hafa lokið við
að reisa grind að myndarlegum sumarbústaði á lóð skólans.
Á mánudag var síðan von á byggingafulltrúa Ísafjarðar-
bæjar til að taka út verkið og í framhaldi af því er svo fyr-
irhugað að halda verkinu áfram. Nemendum sem stunda
nám við verknámsdeildir ásamt kennurum og starfsfólki
skólans var af þessu tilefni boðið að þiggja kaffi og kökur.

Undanfarin tvö ár hefur verið starfrækt húsasmíðabraut
við MÍ sem gefur heimild til þess að útskrifa sveina í húsa-
smíðum,en aðrar iðndeildir skólans hafa einungis grunn-
deildir. 9 nemendur eru nú á 4. önn og 8 á 2. önn við húsa-
smíðabraut skólans. Fyrstu þrjár annirnar í náminu læra
nemendurnir ýmsa undirstöðuþætti húsasmíða og á verk-
stæði skólans smíða þeir til að mynda glugga, hurðar og
innréttingar.                                                 – annska@bb.is

Reisugildi hjá
húsasmíðabraut

Nemar á 4.önn húsasmíðabrautar ásamt kennara sínum Þresti Jóhannessyni við sumarbústaðinn.

Garðyrkjufélag Íslands skorar á Ísa-
fjarðarbæ að varðveita Austurvöll

Garðyrkjufélag Íslands hef-
ur skorað á bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar að varðveita
blómagarðinn á Austurvelli í
sem upprunalegastri mynd
sem skrúðgarð fyrir almenn-
ing. Í bréfi frá félaginu segir
að það væri mikið menningar-
slys ef „þessi best varðveitti
móderníski almenningsgarður
landsins eyðilegðist. Við
hvetjum Ísfirðinga til að hefja
Austurvöll til vegs og virðing-
ar á ný sem aðlaðandi miðbæj-
argarð með menningarsögu-
legt gildi fyrir gesti og gang-
andi,“ segir í bréfinu. Nokkuð
hefur verið tekist á um skipu-
lagsbreytingar á Austurvelli.

Í bréfi Garðyrkjufélagsins
segir m.a.: „Ísafjarðarbær er
líklega það bæjarfélag sem á
flesta af elstu og merkilegustu
skrúðgörðum landsins. Þar er
fyrstan að nefna Skrúð á Núpi
í Dýrafirði frá 1909, Jónsgarð

á Ísafirði frá 1923, Simsons-
garð frá árunum 1920-1930,
og svo Austurvöll frá 1954.
Austurvöllur er ásamt Hallar-
garðinum í Reykjavík frá
1953, annar af tveimur heild-
stæðustu og upprunalegustu
nútíma eða módernísku skrúð-
görðum sem við Íslendingar
eigum. Báðir þessir garðar eru
hannaðir af Jóni H. Björns-
syni, fyrsta faglærða íslenska
landslagsarkitektinum. Skrúð-
garðar Ísafjarðarbæjar eru
menningarverðmæti sem Ís-
firðingar geta verið stoltir af
og eru ómetanlegir bæði fyrir
heimafólk sem og ferðamenn
að heimsækja. Slíkir garðar
geta skilað fjárhagslegum
ávinningi með því að laða að
sér ferðamenn, sem margir
hverjir leita í auknum mæli
eftir að skoða sögufræga staði,
hús og garða ekki síður en
íslenska náttúru.“ Austurvöllur á Ísafirði.
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„Það er allsstaðar gott fólk“
að náminu við H.Í. lyki. Mað-
ur tekur stöður á sumrin eftir
þriðja ár í læknisfræðinni og
eftir dvöl á handlækningadeild
á Akureyri kviknaði áhuginn
á því að leggja fyrir mig skurð-
lækningar sem aðalsérgrein.

Eftir námið tók ég svokallað
kandídatsár á Akureyri og í
framhaldi af því vann ég svo
eitt ár sem deildarlæknir á
handlækningadeild. Þar kynnt-
-ist ég manni sem hafði verið
við nám í Noregi sem aðstoð-
aði mig við að komast inn í
sérnám þar í landi sem ég fór
í um haustið 1995. Fyrst fór
ég til lítils bæjar í Austur-
Noregi sem heitir Elverum,
þar sem ég dvaldi í tvö ár og
átta mánuði og líkaði ljómandi
vel. Þarna sá ég reyndar ekki
sjóinn sem ég var alls ekki
vanur og þarna var líka alltaf
logn sem ég var alls ekki vanur
heldur. Þó dvölin hafi verið
ágæt þá vildum við komast á
stærri stað sem ég sóttist eftir
og fékk þá stöðu í Bergen. Þar
var ég frá miðju ári 1998 fram
til ársins 2004 og þar fengum
við aðeins meira rok og rign-
ingu“ segir Fjölnir og hlær,
því eins og margir vita þá er
Bergen þekkt fyrir miklar

Fjölnir Freyr Guðmundsson hefur starfað
sem læknir við Heilbrigðisstofnun Ísafjarð-

arbæjar undanfarin þrjú ár, en hingað kom
hann ásamt fjölskyldu sinni árið 2004 er hann

hafði lokið námi í Noregi. Fjölnir er fæddur og
uppalinn á Akureyri og rekur hann ættir sínar
austur á land í móðurættina en á suðurlandið í

föðurlegg. Á Akureyri gekk Fjölnir í barna-
skóla, gagnfræðaskóla og þaðan útskrifast

hann líka sem stúdent frá MA. Eftir að skóla-
göngu þar í bæ lauk flutti hann sig um set til

höfuðborgarinnar þar sem hann lagði stund á
læknisfræði við Háskóla Íslands. Árið 1990
kynnist Fjölnir konu sinni Jónínu Guðjóns-
dóttur, en hann var þá heima á Akureyri að

vinna á Fjórðungssjúkrahúsinu í sumarfríi frá
Háskólanum. Fjölnir segist ekki hafa leitað

langt yfir skammt en einungis 200 metrar eru
á milli æskuheimila þeirra og þar af leiðandi

vissu þau vel hvort af öðru. Sama haust hefja
þau búskap í höfuðstaðnum þar sem þau voru

bæði við nám. Fjölnir og Jónína taka sig upp
árið 1995 og flytja til Noregs með ungan son

sinn þar sem Fjölnir fór í framhaldsnám í
skurðlækningum.

Fjölnir og Jónína hafa nú búið sér fallegt
heimili á Ísafirði með börnum sínum Arnóri
Frey, Fannari Inga og Maríu Björgu, ásamt

spaniel tíkinni Tinnu.

rigningar og þar rignir allt að
250 daga ársins.

NoregurNoregurNoregurNoregurNoregur
Þegar Fjölnir kom til Berg-

en hitti hann fyrir Hjört Gísla-
son skurðlækni sem hafði ver-
ið þar við nám og störf. Hann
kom honum í kynni við rann-
sóknarteymi sem hann hafði
lengi starfað með. Fyrr en
varði hóf Fjölnir rannsóknir
undir handleiðslu próf. Knuts
Svanes á auknum kviðarhols-
þrýstingi og linnti ekki látum
fyrr en þær dugðu til doktors-
prófs sem hann lauk meðfram
fullri vinnu á 4 árum.

– Hvernig líkaði þér svo
Noregsdvölin?

„Vel. Það var mjög gaman
að fá að kynnast bæði austur
og vestur Noregi, þar sem var
talsverður blæbrigðamunur á
fólki. Mér líkar alveg ágætlega
við Noreg og Norðmenn eftir
dvölina.“

– Fólk sem dvelur í ein-
hvern tíma fjarri heimahög-
unum vill gjarnan taka með
sér nýja siði þegar það snýr til
baka, var það svo í tilfelli
Fjölnis?

„Já það var tekin með sú

hefð frá Vestur-Noregi að elda
svokallað pinnakjöt, en Norð-
menn elda það gjarnan á jól-
unum. Ég man að fyrst þegar
ég smakkaði það fannst mér
það hálf skrýtið, en síðan eftir
því sem á leið fór mér að þykja
það betra og betra. Svo fór
það svo að ég lærði að útbúa
þennan sérstaka rétt áður en
ég kom heim aftur. Ég hef því
undanfarin þrjú ár fyrir hver
jól útbúið pinnakjöt með ágæt-
is árangri, þó það hafi nú ekki
enn ratað inn sem jólasteik.
Kjötið er verkað þannig að í
sláturtíð að hausti er tekinn
hryggur með síðu og þetta
skorið eftir endilöngu, saltað
í fati í 5 daga og ég hengi það
svo upp og læt hanga í u.þ.b 7
vikur og þorna. Kjötið er ann-
að hvort hægt að hafa bara
saltað eða þá að maður létt-
reykir það. Síðan er kjötið sett
í frysti þar til það á að neyta
þess. Þá er kjötið útvatnað,
skorið niður í kótelettur og
gufusoðið yfir birkigreinum í
potti, þar til kjötið fellur af
beinunum. Þetta er síðan snætt
með rófustöppu, kartöflum og
soðinu.“

– Ferðu bara út í garð og
nærð þér í birki til eldamenn-

LæknisfræðinLæknisfræðinLæknisfræðinLæknisfræðinLæknisfræðin
– Hvenær vissir þú að þú

vildir feta þennan veg, þ.e. að
fara í læknisfræði?

„Það lá nokkuð ljóst fyrir á
síðasta árinu í menntaskóla.
Ég var með góðan kennara
sem kveikti áhugann á því
starfi og ég var nokkuð viss
um að þetta væri það sem ég
ætlaði mér.“

– Hafðir þú eitthvað verið
kynntur fyrir starfinu sem
slíku? Til dæmis eins og að
vinna á sjúkrahúsinu á Akur-
eyri með skólanum?

„Nei ekki beinlínis, ég hafði
þó farið í starfsnám þangað í
eina viku í menntaskóla, en
að öðru leyti hafði ég ekki
komið nálægt þessu.“

– Gekk það strax upp að
komast inn í læknisfræðina?

„Já það gekk alveg ágætlega
og ég fór bara þessa hefð-
bundnu leið og útskrifaðist
1993.

– Varstu þá búinn að ákveða
í hverju þú ætlaðir að sérhæfa
þig eða fórstu út á vinnumark-
aðinn hér?

„Seinni hlutann í náminu
var ég farinn að leiða hugann
að því hvert skyldi stefna eftir
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Fjölnir ásamt eiginkonu sinni Jónínu Guðjónsdóttur og börnunum Fannari Inga, Maríu Björgu og Arnóri Frey.
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skunnar?
„Reyndar hef ég farið inn í

Tunguskóg og týnt sprek, en
það er svo sem ekkert því til
fyrirstöðu að ég geti bara náð
í greinarnar út í garð. Þetta er
mjög góður matur en líklega
lítt þekktur hérlendis.

– Þú lýkur námi 2004 og
hvað tekur þá við?

Þegar það var fyrirsjáanlegt
að námi mínu væri að ljúka
vorum við komin á þá skoðun
að snúa aftur til Íslands. Börn-
in voru að komast aðeins á
legg og sá elsti til að mynda
búinn að ljúka fimm bekkjum
þarna úti. Ég kannaði atvinnu-
möguleika í Reykjavík og á
Akureyri á þessum tíma og
þeir gáfu mér satt að segja
ekki mjög góðar vonir. Það
vildi svo skemmtilega til að á
sama tíma og ég var að kanna
þetta var Helgi Sigmundsson
einnig á heimleið, en við höfð-
um verið samferða í náminu í
háskólanum á sínum tíma.
Hann var á leiðinni hingað
vestur, hafði verið hérna áður.
Þannig að hann hafði talsvert
að gera með þá ávörðun mína
að koma hingað til Ísafjarðar.
Ég hafði síðan samband við
Þorstein Jóhannesson yfir-
lækni og ræddi málin og ákvað
í framhaldinu að slá til og sé
ekkert eftir því.

– Nú kemur þú upprunalega
að norðan, skynjar þú mun á
landsvæðum á Íslandi eins og
í Noregi?

„Það er nú ekki svo ýkja
mikið og ég get ekki sagt að
ég finni fyrir því. Það er alls-
staðar gott fólk. Það má kann-
ski segja að í grundvallaratrið-
um er fólk allstaðar svipað,
gildir þá einu hvort þú býrð í
Noregi eða Íslandi.“

ÍþróttirnarÍþróttirnarÍþróttirnarÍþróttirnarÍþróttirnar
og tónlistinog tónlistinog tónlistinog tónlistinog tónlistin

– Fjölnir var örverpið á
heimili sínu þar sem hann er
lang yngstur fimm systkina.
Hann stundaði bæði knatt-
spyrnu og badminton frá
blautu barnsbeini allt undir
tvítugt og það er óhætt að segja
að íþróttir hafi verið hans ær
og kýr. Fjölnir hefur líka alla
tíð haft nokkurn áhuga á tón-
list.

„Faðir minn sinnti starfi
organista að hlutastarfi í kirkj-
um við Eyjafjörð. Hann stjórn-
aði einnig lengi Karlakór Ak-
ureyrar. Ég þvældist mikið
með honum, hvort sem það
var í kirkjur, á kóræfingar eða
á konserta.“

– Það er þá kannski óhætt
að segja að tónlistaráhuginn
hafi komið frekar eðlilega til
þín, verið einskonar föðurarf-
ur?

„Ég hef allavega ekki tapað
honum enn, e.t.v. er þetta rétt
til getið hjá þér.“

– Með þennan föðurarf er
nú óhætt að spyrja hvort það
hafi ekki verið reynt að lokka
þig í kórastarf?

„Jú, jú það hefur nú verið
reynt. Bæði með kóra sem og
aðra félagsstarfsemi. Ég hef
nú verið fremur tregur til, en
það er aldrei að vita hvað
framtíðin ber í skauti sér. Mér
finnst ég kannski hafa full lít-
inn tíma eins og er.“

– Hafði móðir þín líka tón-
listina fyrir þér?

„Hún spilar svolítið. Það er
reyndar mikið af músíkfólki í
báðum ættum hjá mér. Á mínu
heimili var það þó aðallega
pabbi og Kristján bróðir minn
sem voru í þessu öllum stund-
um.“

– Lærðir þú á einhver hljóð-
færi sem barn?

„Ég byrjaði í blokkflautu-
námi, en gafst upp á því. Þá
fór ég að æfa mig að spila
eftir eyranu og sótti stundum
pabba eða bróður minn til að
aðstoða mig við það, en að
mestu var tónlistariðkuninni
haldið fyrir mig. Ég fór að
spila á gítar og komst þokka-
lega áleiðis með hann af eigin
rammleik, þó það hafi kannski
lítið farið fyrir gítariðkun und-
anfarin ár.“

– Í stofunni hjá læknishjón-
unum blasir við forkunnar-
fagurt píanó og því eðlilegt
að spyrja hvort húsbóndinn
spili ekki á það stundum?

„Ég gutla svolítið á píanóið
þegar enginn heyrir til.“

– Hvað með íþróttaiðkun-
ina, var hún af alvöru?

„Já, ég var að keppa með
yngri flokkum KA í knatt-
spyrnu þar sem ég var mark-
vörður. Ég var að keppa fram
undir tvítugt bæði í boltanum
og badmintoninu. Þetta breytt-
ist þegar ég flutti suður í skóla,
þá tók við miklu meiri erill og
allt annað umhverfi sem studdi
ekki eins vel við íþróttaiðk-
unina, þannig að hægt og ró-
lega leið þetta undir.“

– Hefurðu eitthvað stundað
íþróttir frá því þú komst hing-
að?

„Ég hef aðeins gripið í bad-
minton síðan ég kom hingað
og það er töluvert búið að
reyna að koma mér inn í grúppu
hér í bænum, en ekki gengið
alveg upp ennþá. Það gæti þó
verið gaman. Við erum líka
með borðtennisborð hér í
kjallaranum og ég tek nú
stundum leik við syni mína.
Við hjónin höfum síðan að-
eins farið í golf hér á sumrin.“

Fáar frístundirFáar frístundirFáar frístundirFáar frístundirFáar frístundir
– Hvað finnst þér svo

gaman að fást við í frístund-
um?

„Satt að segja þá eru frí-
stundirnar ekki margar. Ég
vinn mikið og er svo með
heimili og þrjú börn. Það sem

„Mér líkar vel við Ísfirðinga, finnst þeir
gott og lifandi fólk. Einnig líkar mér vel
í vinnunni og á góða kollega. Hér er
mikið um að vera og alveg einstakt
hversu mikið tónlistarlíf er hér.“

ég geri við aflögu tíma er að
ég hlusta talsvert á tónlist og
les einnig. Mér finnst líka al-
veg frábært að dunda mér í
garðinum á sumrin og hef
mikinn áhuga á því. Ég dustaði
líka rykið af gömlu áhugamáli
fyrir nokkrum árum síðan sem
er frímerkjasöfnun.“

– Ertu þá að panta að utan?
„Já ég hef svolítið verið í

því. Maður þyrfti bara að hafa
mun meiri tíma til að sinna
þessu almennilega, því þetta
er tímafrekt áhugamál. Ég
meira svona gríp í þetta á köld-
um vetrarkvöldum.“

– Hvað er það þá sem þú
safnar helst?

„Það er aðallega eldri frí-
merki frá Noregi og Íslandi.“

– Hverslags bókmenntir eru
það helst sem ná til þín?

„Það eru fyrst og fremst
ljóð.“

– Fjölni vefst ekki tunga
um tönn þegar að spurt er um
uppáhalds skáld og segir hann
koma úr Eyjafirðinum og bæt-
ir við að hann heiti Davíð Stef-
ánsson. Það skyldi engan
undra að sjálfur Eyfirðingur-
inn hrífist þar sem Davíð hafur
sannarlega snert við taugum
fjölmargra landsmanna sem
gildir einu hvaðan koma.

„Móðir mín kveikti áhuga
minn á ljóðum. Ég hef lesið
þau síðan ég var barn. Mér
finnst líka mjög gaman að lesa
ævisögur og skáldsögur. Í
skáldsagnaflokknum er Lax-
ness í mestum metum af Ís-
lendingunum og ætli ég geti

ekki nefnt Stefan Zweig og
Paulo Coelho af þeim er-
lendu.“

FjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldan
og Ísafjörðurog Ísafjörðurog Ísafjörðurog Ísafjörðurog Ísafjörður

– Hvað með fjölskyldu-
stundirnar, skellirðu þér á
skíði með börnunum til að
mynda?

„Það má nú alltaf gera betur
í þeim efnum. Aðalþunginn
hefur hvílt á konunni minni.
Börnin hafa þó í nægu að snú-
ast hér, þar sem þau eru tvö í
tónlist og öll æfa þau göngu-
skíði. Það hefur nú verið uppi
á teningnum að fara að stunda
þau líka en það hefur ekki
komist almennilega í gang.
Við foreldrarnir höngum í
kringum þetta og reynum að
aðstoða börnin eftir fremsta
megni. Við Jónína gengum
töluvert á Akureyri þegar við
bjuggum þar og síðan voru
möguleikarnir á iðkun í Nor-
egi mjög góðir, sérstaklega
þegar við bjuggum í austur-
hlutanum. Það varð nú kann-
ski minna úr iðkuninni en við
ætluðum okkur. Við keyptum
okkur þó skíði þar.

– Þú getur þá allavega gripið
til þeirra þegar á þarf að halda.
Svo við vindum nú kvæði
okkar í kross, hvað með sum-
arfrí, ferðastu mikið?

„Það verður nú að segjast
eins og er að ég er fremur
heimakær maður. Við höfum
þó reynt að fara í eina utan-

landsferð á sumri og síðasta
sumar völdum við að keyra
um Norðurlöndin. Árið þar á
undan var sólarlandaferð fyrir
valinu, en við reynum eftir
fremsta megni að gera með
börnunum það sem þeim þykir
gaman.“

– Eru einhverjir staðir í
uppáhaldi?

„Það er nú varla að ég hafi
ferðast nægilega mikið til að
hafa myndað mér skoðun á
því“ segir Fjölnir og hlær.

– Svo við lítum okkur nú
nær, hefur þú eitthvað náð að
skoða þig um hér í kring?

„Já við höfum farið yfir í
Skálavík og í Selárdal til að
mynda, sem var mjög gaman.
Þegar við fluttum hingað
höfðum við aldrei á Vestfirði
komið, en það er mjög fallegt
hérna og gaman að ferðast hér
um.“

– Hvað með Hornstrandir?
„Okkur langar mjög mikið

til að fara þangað yfir og skoða
það svæði. Þó við höfum ekki
gefið okkur tíma í það ennþá
þá eigum við eftir að gera það.

– Fjölnir og frú hafa komið
sér vel fyrir á Ísafirði og hafa
nú dvalið hér í um þrjú ár.
Hafa þau hugsað sér að vera
hér áfram?

– Við keyptum okkur hús
hér og búum hér. Okkur hjón-
unum líkar mjög vel og börn-
unum líka, þau hafa samlagast
umhverfinu einstaklega vel.
Við höfum ekki hugsað okkur
til hreyfings en síðan veit
maður aldrei hvað lífið býður

upp á og það getur verið erfitt
að segja til um hvert það leiðir
mann. Lífið er nú bara þannig
að það getur breytt um stefnu
á einni nóttu. Mér líkar vel
við Ísfirðinga, finnst þeir gott
og lifandi fólk. Einnig líkar
mér vel í vinnunni og á góða
kollega. Hér er mikið um að
vera og alveg einstakt hversu
mikið tónlistarlíf er hér.

Áhugi á fólkiÁhugi á fólkiÁhugi á fólkiÁhugi á fólkiÁhugi á fólki

– Fjölnir kemur vel fyrir og
er afar þægilegur maður. Hann
hlustar af einbeitingu og virð-
ist hafa mikinn áhuga á því
sem fólk hefur fram að færa.
Er þessi áhugi hans á fólki
honum eðlislægur eða er hann
eitthvað sem hefur vaknað í
kringum starf hans?

„ Ég veit það nú ekki, en ég
hef vissulega unnið á ýmsum
sjúkradeildum á ferlinum og
þannig fengið að kynnast
mörgum og ólíkum einstakl-
ingum á erfiðum stundum í
lífi þeirra. Sjálfsagt hefur slík
reynsla eitthvað mótað mig
og e.t.v. aukið skilning minn
á fólki yfir höfuð.“
– Hvað með trú, ertu trúaður
maður?

„Ég hef mína barnatrú,
svona eins og við flestir Ís-
lendingar en ég hef ekki bein-
línis stundað miklar vanga-
veltur tengdar trúmálum. Ég
hef þó mikinn áhuga á mann-
eskjunni sem slíkri og að
henni farnist vel.“

– annska@bb.is
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Veiðieftirlitsmaður
Staða veiðieftirlitsmanns við útibú Fiski-

stofu á Ísafirði er laus til umsóknar. Fyrir-
hugað er að viðkomandi hefji störf 1. apríl
2007. Helstu verkefni útibúsins eru almennt
veiðieftirlit til sjós og lands.

Leitað er að einstaklingi sem hefur skip-
stjórnarmenntun og reynslu af sjávarút-
vegi. Góð íslensku- og tölvukunnátta er
áskilin. Starfið krefst þess að umsækjend-
ur séu sjálfstæðir og nákvæmir í vinnu-
brögðum og búi yfir færni í mannlegum
samskiptum sem einkennist af sanngirni,
háttvísi og fagmennsku.

Sem fyrr segir verður starfið veitt frá 1.
apríl 2007 og laun eru samkvæmt kjara-
samningum opinberra starfsmanna.

Umsóknir ásamt ferilskrám skulu send-
ar til Fiskistofu merktar „Starf veiðieftirlits-
manns við útibú Fiskistofu á Ísafirði“ fyrir
1. mars 2007. Einnig er hægt að senda
umsóknir til fiskistofa@fiskistofa.is.

Upplýsingar um starfið veitir Eyþór Björns-
son, forstöðumaður veiðieftirlitssviðs í
síma 569 7900.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Fiskistofu
við ráðningar. Umsóknir sem berast að
umsóknarfresti loknum verða ekki teknar
til greina. Öllum umsóknum verður svarað
þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin. Upplýsingar um Fiskistofu má finna
á heimasíðu: http://www.fiskistofa.is.

Hafnarfjörður, 7. febrúar 2007,
Fiskistofa – www.fiskistofa.is

Dalshrauni 1, 220 Hafnarfjörður.
Sími 569 7900 – Fax: 569 7991.

Sjálfstæðismenn í StraumSjálfstæðismenn í StraumSjálfstæðismenn í StraumSjálfstæðismenn í StraumSjálfstæðismenn í Straum
Kjördæmisráð Sjálfstæðisflokksins í Norðvesturkjördæmi hefur óskað
eftir því við Ísafjarðarbæ að fá leigt húsnæði það sem hýsti verslunina
Straum við Silfurgötu undir kosningaskrifstofu fyrir alþingiskosningarn-
ar í vor. Leigutími er áætlaður tveir til þrír mánuðir. Bæjarráð fjallaði
um erindið og samþykkti að leigja Sjálfstæðisflokknum húsnæðið til
tveggja eða þriggja mánaða og að leiguverð verði miðað við fyrri
útleigu. Sjálfstæðisflokkurinn greiðir sjálfur fyrir ljós og hita.

Vilja gera Suðureyrarhöfn að bláfánahöfnVilja gera Suðureyrarhöfn að bláfánahöfnVilja gera Suðureyrarhöfn að bláfánahöfnVilja gera Suðureyrarhöfn að bláfánahöfnVilja gera Suðureyrarhöfn að bláfánahöfn
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar mælir með því að sótt verði um til reynslu, að Suðureyr-

arhöfn verði Bláfánahöfn. Bláfáninn er alþjóðlegt merki sem hefur þann tilgang að stuðla
að verndun umhverfis hafna og baðstranda. Bláfánann hljóta þeir einir sem leggja sig

fram um að bæta gæði og þjónustu stranda og smábátahafna og stuðla að verndun
umhverfis. Bláfáninn er tákn um að umhverfismál, öryggismál og umhverfisfræðslumál

eru í hávegum höfð hjá handhöfum fánans. Á fundi hafnarstjórnar á dögunum voru
kynntar eru reglur er varða Bláfánann og mikilvægi þess að vera vottuð Bláfánahöfn.

Frétt birtist í dagblaðinu
Sun Telegraph fyrir stuttu þar
sem fjallað var um hættu á að
ísbirnir bærust með hafís frá
Grænlandi að ströndum Vest-
fjarða. Greinin bar yfirskrift-
ina „Íslendingar óttast birni
sem berast með straumnum“.
„Þykkur ís, eins og ekki hefur
sést í áratugi, teygði sig inn
Vestfirðina er hitastigiði hrap-
aði niður og napur vindur blés
frá Grænlandi. Ísinn hefur
reynst sjómönnum mikill
hausverkur sem geta ekki róið
til sjós, en það sem berst með
ísnum veldur mestum áhyggj-
um; ísbirnir“, segir í fréttinni.

Á forsíðu blaðsins er birt
mynd frá Dýrafirði þar sem

töluvert var um hafís. „Íbúar í
Dýrafirði og nágrenni, sem í

síðustu viku næstum fylltist
af ís, höfðu auga með sjónum,

meðvituð um að birnir lifa á
ísnum sem þekur Norðurhöf.
Þegar ísjakar brotna frá, eins
og gerðist í síðustu viku,
stranda birnirnir og berast
þangað sem ísinn ber þá.“

„Ég hef lifað hér alla mina
ævi, en hef aldrei séð svona
mikinn hafís áður“, sagði
Helgi Árnason, bóndi í Dýra-
firði. „Fyrir fjörtíu árum ráku
stórir ísjakar að fjöru en það
var ekkert samanborið við
þetta. Ísinn var áður versti
óvinur Íslendinga, en við
höldum ró okkar svo lengi
sem ástandið versnar ekki.
Þetta er bara til að minna okk-
ur á hvar við búum.“

– thelma@bb.is

Forsíða Sun Telegrap: Myndin af
Dýrafirði var tekin af Bergþór Gunnlaugssyni.

Hafís, ísbirnir og Vestfirð-
ir á forsíðu Sun Telegraph

Þjónustumiðstöð fyrir útgerð
og siglingar á Vestfjörðum?

Lilja Rafney Magnúsdóttir,
þingmaður VG í Norðvestur-
kjördæmi í fjarveru Jóns
Bjarnasonar, hefur lagt fram
tillögu til þingsályktunar með
þeim Steingrími J. Sigfússyni
og Kolbrúnu Halldórsdóttur
um þjónustumiðstöð fyrir út-
gerð og siglingar í Norður-
höfum á Vestfjörðum. „Al-
þingi ályktar að fela ríkis-
stjórninni að gera úttekt á
möguleikum þess að efla
norðanverða Vestfirði sem
miðstöð þjónustu við vaxandi
fiskveiðar við Austur-Græn-
land og skoða sérstaklega
þann kost að þjónustumiðstöð
og umskipunarhöfn fyrir sigl-

ingar í Norðurhöfum verði á
Vestfjörðum. Haft verði náið
samráð við heimamenn við
gerð úttektarinnar,“ segir í
þingsályktunartillögunni.

Í greinargerð með tillögunni
segir að íbúar Vestfjarða hafi
háð mikla varnarbaráttu í at-
vinnu- og byggðamálum og
að íbúaþróun hafi verið óhag-
stæð síðustu áratugi. „Ekki er
séð fyrir endann á þeirri nei-
kvæðu þróun ef ekki tekst að
snúa vörn í sókn, ekki síst
hvað varðar atvinnulíf og
launaþróun.“

Þá segir að meðal þess sem
mælir með tillögunni sé að á
Ísafirði sé lífhöfn frá náttúr-

unnar hendi og þar séu mikil
mannvirki. „Höfnin er stór og
góð aðstaða fyrir allar stærðir
skipa. Ísafjörður liggur mjög
vel við þegar skip sem eru að
veiðum við Austur-Grænland
þurfa að sækja sér þjónustu
og hafa útgerðir frá Noregi og
Færeyjum helst nýtt sér þjón-
ustuna undanfarin ár. Þjón-
ustugetan er þó miklu meiri
og því vannýttir möguleikar á
að þjónusta útgerð, fiskvinn-
slu og flutninga til Austur-
Grænlands. Mikilvægt er því
að koma á tengslum og sam-
vinnu milli Vestfjarða og
byggðarlaga á Austur- Græn-
landi. Þjónusta í Ísafjarðarbæ

er fjölbreytt og má þar nefna
vélsmiðjur, veiðarfæragerð og
framleiðslu á tækjum til veiða
og vinnslu. Einnig er nægt
kristalstært vatn úr Vestfjarð-
argöngum til staðar við höfn-
ina.

Umhverfi til atvinnurekstr-
ar er því gott og víða leynast
tækifæri á sviði sjávarútvegs.
Mikilvægt er að fullnýta þá
þjónustu sem býðst í Ísafjarð-
arbæ og styrkja þar með
rekstrargrundvöll fyrirtækja
sem hefur verið að veikjast
vegna samdráttar í útgerð og
fiskvinnslu. Siglingar í Norð-
urhöfum munu aukast með
hlýnandi veðráttu og Ísland

því að flestra dómi álitlegur
möguleiki þegar skoðaðir eru
kostir fyrir umskipunarhöfn í
Norður-Atlantshafi. Vestfirðir
og þá einkum Dýrafjörður
hefur verið nefndur í því sam-
bandi. Þar er aðdjúpt og því
góð náttúrleg skilyrði fyrir
stórskipahöfn. Þar er einnig
flugvöllur sem unnt væri að
stækka. Miklu skiptir að sjálf-

sögðu að vanda staðarval,
skipulag og hönnun umskip-
unarhafnar með umhverfis-
sjónarmið í huga, ef til kem-
ur.“

Tillagan gerir ráð fyrir að
Vestfirðir séu sérstaklega
skoðaðir sem valkostur fyrir
þjónustu og siglingar í Norð-
urhöfum.

– eirikur@bb.is

Vinnueftirlit ríkisins heldur
ráðstefnu til kynningar á
áhættumati í fyrirtækjum og
stofnunum í sal Þróunarseturs
Vestfjarða þann 1. mars. Hef-
ur Vinnueftirlitið farið þess á
leit við bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar að hann mæti á ráðstefn-
una og segi nokkur orð varð-
andi vinnuvernd, en tækni-

deild Ísafjarðarbæjar mun
hafa sinnt málum er varða
vinnuvernd á síðastliðnu ári í
samráði við Vinnueftirlitið.

„M.a. voru haldin námskeið
um áhættumat, sem var mjög
vel sótt af starfsmönnum ým-
issa deilda bæjarins að frum-
kvæði Jóhanns Bærings Gunn-
arssonar, verkefnisstjóra. Gert

áhættumat verði á ráðstefn-
unni og verði með framsögu
um þátttökuna“, segir í bréfi
Vinnueftirlits ríkisins.

Að loknum framsögum
verða pallborðsumræður þar
sem fyrirspurnum verður
svarað. Ráðstefnan hefst kl.
13 og er áætlað að hún standi
í 2-3 klst. með kaffihléi.

er ráð fyrir að fyrirtæki sem
tóku þátt í tilraunaverkefni um

Þróunarsetur Vestfjarða.

Ráðstefna um áhættumat í
fyrirtækjum og stofnunum
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Blaðamaður
Blaðamaður óskast til starfa á Bæjarins

besta og fréttavefinn bb.is. Um er að ræða
fullt starf frá mars-apríl 2007.

Viðkomandi þarf að hafa gott vald á ís-
lensku og góða almenna þekkingu, eink-
um á vestfirsku samfélagi. Jafnframt þarf
hann að vera framtakssamur og áræðinn.

Nánari upplýsingar gefur Sigurjón J. Sig-
urðsson í síma 456 4560.

Stofnfé
Traustur aðili hefur áhuga á að kaupa

stofnfé í Sparisjóði Vestfirðinga.
Vinsamlegast hringið í síma 568 8700 á

virkum dögum milli kl. 9 og 17 ef áhugi er
fyrir hendi.

Skandinvest ehf.,

Almennir borgararfundir
verða haldnir í tólf þéttbýlis-
kjörnum lögregluumdæmis-
ins á Vestfjörðum á næstunni.

Á fundunum verður hið nýja
embætti lögreglunnar á Vest-
fjörðum kynnt en megin-
áhersla verður lögð á að kalla

eftir hugmyndum íbúanna um
hvaða áherslur þeir vilja sjá í
löggæslunni. Leitast verður
eftir því að fá svör við spurn-
ingum eins og hvernig hinn
almenni borgari vill sjá hvern-
ig löggæslunni sé sinnt í sínu
umhverfi, hvaða áherslur hann
vilji sjá í löggæslu, hvernig
íbúarnir geta stuðlað að ör-
uggara umhverfi og hvernig
samskipti lögreglu og íbúa
geta skipt máli?

Fundaherferðin hófst á
mánudag á Reykhólum og
lýkur í Víkurbæ í Bolungarvík
5. mars nk. Á norðanverðum
Vestfjörðum verða haldnir

fundir í öllum þéttbýliskjörn-
um, í Súðavíkurskóla 21. febr-
úar, félagsheimilinu á Þing-
eyri 26. febrúar, félagsheim-
ilinu á Flateyri 27. febrúar,
félagsheimilinu Suðureyri 28.
febrúar, á 4. hæð Stjórnsýslu-
hússins á Ísafirði 1. mars og
Víkurbæ í Bolungarvík 5.
mars. Allir fundirnir hefjast
kl. 20.

Lögreglan hvetur alla til að
mæta og tjá skoðun sína á
löggæslumálunum og leggja
þannig lóð sitt á vogarskálarn-
ar til stefnumótunar bættrar
og skilvirkari löggæslu.

– thelma@bb.is

Borgarafundir um málefni
löggæslunnar á Vestfjörðum

Trillurnar með 13 réttaTrillurnar með 13 réttaTrillurnar með 13 réttaTrillurnar með 13 réttaTrillurnar með 13 rétta
Trillurnar, lið sem tekið hefur þátt í tippleik HSV náði 13 réttum í 5. leikviku. Liðið sem skipað
er þeim systrum Margréti og Elínu Ólafsdætrum náði öllum leiknum réttum sem tippa átti á.
Þetta er í annað sinn sem lið í leik HSV nær þessum árangri og færði Torfi Jóhannsson fram-
kvæmdastjóri HSV systrunum blóm í kjölfar sigursins. Trillurnar hafa verið með í tippleik HSV
frá upphafi og staðið þétt við bakið á því starfi HSV að sögn Torfa. Meðal annars hafa þær
systur séð um veitingarnar á lokahófi tippleiksins. Á meðfylgjandi mynd færir Torfi Jóhannsson
framkvæmdastjóri HSV systrunum Margréti og Elínu Ólafsdætrum viðurkenningu fyrir 13 rétta.

Íslandsglíman á Ísafirði
Þriðja og síðasta umferð

meistaramóts Íslands í Glímu
fer fram í íþróttahúsinu á Torf-
nesi laugardaginn 10. mars.
Keppt verður í eftirfarandi
flokkum karla; unglingaflokki
17-20 ára -80 kg, -90 kg, +90
kg og opnum flokki. Hjá kon-
unum er keppt í -60 kg og +60
kg og opnum flokki. Í stiga-
keppni félaganna í unglinga-

flokki leiðir Hörður frá Ísa-
firði, með 18,5 stig en næstir
koma Þingeyingar með 16 stig
og í þriðja sætinu eru Aust-
firðingar með 15 stig. Það má
því búast við spennandi kepp-
ni í unglingaflokki.

Að meistaramótinu loknu
fer fram þriðja og síðasta um-
ferðin í Sveitaglímu Íslands í
unglingaflokki en þar eru

Harðverjar í öðru sæti. Þetta
er í fyrsta sinn í sögunni sem
Íslandsglíman fer fram á Vest-
fjörðum og því kjörið tækifæri
Vestfirðinga til að sjá bestu
glímumenn og –konur lands-
ins keppa í þjóðaríþróttinni.

Íslenska glíman hefur verið
stunduð allt frá landnámi og
verið mikils metin af þjóðinni
öldum saman. „Um miðbik

síðustu aldar í umróti þjóðar-
breytinga á Íslandi komst allt
sem var útlent í tísku, þjóðin
trúði því að hamingjan og jafn-
vel menning kæmi frá útlönd-
um. Allt átti að vera betra en
það sem íslenskt var og þjóð-
legt og þótti jafnvel hallæris-
legt“, segir í tilkynningu frá
áhugafólki um íslensku glím-
una á Vestfjörðum.

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur samþykkt erindi
Fasteigna Ísafjarðarbæjar um
leyfi til að rífa húsin við Ár-
velli í Hnífsdal. Stýrihópur á
vegum Ísafjarðarbæjar og
íbúasamtök Hnífsdælinga
hafa fundað saman og voru
sammála um að rífa húsin.
Umhverfisnefnd samþykkti
erindið og óskaði eftir nánari
útlistun á frágangi væntanlegs

útivistarsvæðis á svæðinu. Of-
anflóðasjóður fjallaði í byrjun
ársins um erindi Ísafjarðar-
bæjar varðandi kostnaðaráætl-
un um niðurrif eigna að Ár-
völlum í Hnífsdal. Samþykkt
var að Ofanflóðasjóður tæki
þátt í kostnaði við hönnun,
eftirlit, aðstöðu, niðurrif, jarð-
vinnu og plöntukaup. Ekki
verður að svo stöddu gefið
upp um hversu háar fjárhæðir

er að ræða þar sem verkið
verður boðið út í vor.

Á fundi Fasteigna Ísafjarð-
arbæjar þann 12. október síð-
astliðinn var framkvæmda-
stjóra félagsins falið að leita
eftir því við Ísafjarðarbæ að
ráðist yrði í uppkaup á hús-
eignum félagsins við Árvelli í
Hnífsdal, hið fyrsta. Um er að
ræða 19 íbúðir og raðhús sem
byggð voru árin 1981 og 1982.

Um síðastliðin áramót var
bókfært verð þessara eigna
136 milljónir króna og áhvíl-
andi skuldir 140 milljónir
króna, en afborganir eru fryst-
ar samkvæmt samkomulagi
við Íbúðalánasjóð. Matsvirði
uppkaupa samkvæmt mats-
gerð er 150,5 milljónir króna.
Rekstrarkostnaður eignanna
er talinn vera í kringum 4
milljónir á ári. – eirikur@bb.is

Niðurrif húsa við Árvelli samþykkt
Húseignirnar við Árvelli í Hnífsdal.
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Nýr staðarhaldari í ReykjanesiNýr staðarhaldari í ReykjanesiNýr staðarhaldari í ReykjanesiNýr staðarhaldari í ReykjanesiNýr staðarhaldari í Reykjanesi
Guðbrandur Vatnsfjörð Baldursson hefur tekið við rekstri ferðaþjónustunnar í Reykjanesi við Ísa-
fjarðardjúp og hefur hann sér þar til fulltingis pólskar systur. Verkamenn sem starfa að vegagerð í
Reykjarfirði gista nú hjá Guðbrandi og eru jafnframt kostgangarar. Því er nóg að gera um þessar
mundir í Reykjanesi. Reykjanes er við Ísafjarðardjúp, 17 km frá aðalveginum. Brátt mun þó aðalveg-
urinn liggja mun nær ferðaþjónustunni, þegar að fyrirhugað vegstæði um Reykjanes verður risið. Í
Reykjanesi eru 29 herbergi til útleigu og þar eru líka nokkrar íbúðir sem hægt er að leigja til lengri
eða skemmri dvalar. Einnig er í Reykjanesi salir sem henta fyrir fundi og hverskonar mannfagnaði.

Sagan mín sem þolandi kynferðisafbrota
Síðan fyrri Kompás þáttur-

inn var sýndur um barnaníð-
ingana hef ég ekki getað hætt
að hugsa um hann. Svona
menn eru út um allt og kerfið
hefur engin úrræði. Þeir koma
út í samfélagið aftur engu
bættari eftir alltof stutta af-
plánun fyrir sálarfjöldamorð.
Mér finnst ég ekkert geta gert,
og þess vegna er ég svo reið.
Dómurum þessa lands þykir
nægilegt að slá á hendur þeirra
og senda þá svo út í samfélag-
ið á ný.

Nú, ég hef því ákveðið að
halda áfram baráttunni eins
og ég hef verið að gera með
því að taka þátt í uppbyggingu
systursamtaka Stígamóta hér
á Vestfjörðum sem hefur feng-
ið nafnið Sólstafir. Þar eru
sex vaskar konur með Sunn-
evu Sigurðardóttur, Stíga-
mótakonu og Vestfirðingi árs-
ins, í fararbroddi, sem hafa
hist núna í að verða heilt ár.
Um þessar mundir erum við
að vinna að því að starta starf-
seminni fyrir alvöru með því
að sækja um styrki til allra
helstu fyrirtækja og stofnanna
á Vestfjörðum svo unnt sé að
huga að húsnæði fyrir okkur
og öllum aðbúnaði. Þá ætti að
vera hægt að koma einstakl-
ingsviðtölum, fyrirlestrum og
annarri almennri ráðgjafa-
þjónustu sem ætti að vera svo
SJÁLFSÖGÐ fyrir alla þol-
endur kynferðisafbrota hvar
sem er á landinu.  Ég hvet alla
sem hafa tök á að styrkja starf
okkar hjá Sólstöfum.

Mikið ofboðslega þykir mér
vænt um þessar stelpur sem

eru með mér! Þær eru allar
svo klárar og duglegar og ein-
lægar og ég veit ekki hvað og
hvað. Ef ég hefði ekki haft
þær síðasta árið veit ég það að
andlega ástand mitt væri mun
verra. Ég hef einnig ákveðið
að fara stuttlega yfir mína sögu
sem þolandi kynferðisafbrota
í þeim tilgangi að sýna fólki
dæmi um áhrif kynferðislegrar
misnotkunar á líf þolanda.

Ég var misnotuð af þremur
mönnum þegar ég var yngri.
Ekki á sama tíma samt. Á
tímabili fór ég á hverjum degi í
sund í sundlauginni í  Bol-
ungarvík, þaðan sem ég er, og
mér til ólukku gerði það gam-
all maður líka sem bjó á elli-
heimili þar í bæ. Hann var
þekktur fyrir það að áreita
stelpur í sundi og minnir mig
að honum hafi nokkrum sinn-
um verið bannað að koma í
sund en alltaf hleypt aftur í
laugina eftir smá tíma. Hann
króaði mann af í pottunum
úti, káfaði og kyssti. Á þess-
um tíma var ég líka að bera út
Morgunblaðið og þurfti því að
banka hjá honum á hverjum
degi. Ég átti fáa vini, var gríð-
arlega einmana og þráði  at-
hygli frá einhverjum. Þessi
maður  veitti mér mikla at-
hygli og ég fór alltaf inn þegar
hann bað mig. Enda borgaði
hann mér fyrir með peningum.

Þegar ég var orðin fullorðin
brotin sál og að reyna púsla
mér saman á Stígamótum þá
þorði ég ekki fyrr en eftir lang-
an tíma að viðurkenna að ég
fór til hans aftur og aftur, því
mér leið eins og hóru. Hann

fékk að káfa og ég fékk pening
fyrir. Ég var bara lítil stelpa.
Þessi maður hætti að misnota
mig rétt fyrir fermingu enda
flutti hann í burtu í kringum
þann tíma. Hann er látinn fyrir
mörgum árum. Hann misnot-
aði marga og hætti ekki fyrr
en hann var kominn í gröfina.

Maður númer tvö var einnig
gamall karl sem einnig lét sér
ekki nægja að misnota eina
stelpu heldur margar í gegnum
árin. Af tillitssemi við börn,
barnabörn og barnabarnabörn
hans mun ég ekki tala um neitt
sem gæti leitt til þess að þau
þekki hann af þessari lesn-
ingu. Hann misnotaði mig
einu sinni. Í jötu. Fáránlegt,
ég veit. Ég var bara lítil stelpa
og það sem ég man er að á
meðan hann athafnaði sig
horfði ég út um gluggann og
þar fyrir utan sjá ég fagurgrænt
gras og lítinn heimalning
þannig að þetta hlýtur að hafa
verið snemma að vori. Ég ein-
beitti mér að því að horfa á
litla lambið svo ég þyrfti  ekki
að hugsa um það sem hann
væri að gera. Meira man ég
ekki. Ég man hvað hann gerði
en mér finnst óþarfi að lýsa
því hér. Hann er einnig látinn.
Maður númer þrjú var ungur
maður. Sonur vinahjóna mömmu
minnar og pabba. Ég hef ekki
séð þau síðan þau fluttu frá
Bolungarvík fyrir mörgum ár-
um. Íris systir mín sagðist hafa
séð hann þegar hún var í skóla
fyrir nokkrum árum og þá hafi
hann verið umvafin stelpum.
Vinsæli strákurinn sem var
vinur stelpnanna. Það sem ég

man er: ég og vinkona mín
vorum inn í svefnherbergi for-
eldra hennar að lita í litabók á
gólfinu. Hann bað mig um að
koma til sín að hjónarúminu,
krjúpa við það með litabókina
og halda áfram að lita með
bókina á rúminu. Á meðan
girti hann niður um mig og
gerði það sem hann gerði sem
var nákvæmlega það sama og
það sem maður númer tvö
gerði. Ekki nauðgun, en allt
án þess.

Áhrif alls þessaÁhrif alls þessaÁhrif alls þessaÁhrif alls þessaÁhrif alls þessa
Eftir misnotkunina var ég

ekki svo saklaus lengur, ég
gerðist sek um að hafa lítið
sjálfsöryggi, líkamsvitund í
molum, feimni og svona má
lengi telja. Allt þetta er enn til
staðar í dag þökk sé barnaníð-
ingum. Nú, ég var eins og
hann Palli, ein í heiminum, að
mér fannst. Þetta var svo ljótt
leyndarmál sem ég átti en ekki
datt mér í hug að þetta varðaði
við lög. Hins vegar þegar ég
var orðin fullorðin og baráttu-
vilji farinn að berjast um í
mínu hjarta, áttaði ég mig á
því að þetta var ekki mér að
kenna heldur þeirra og að þeir
ættu skilið að fara í fangelsi
fyrir sína glæpi. En eftir mörg
viðtöl á Stígamótum fór ég að
hugsa um það að kæra. Þar
kom ég algjörlega að lokuðum
dyrum í íslenska réttarkerfinu.
Af því að ég hafði tekið mér
svo gríðarlega langan tíma í
að melta þessi mál voru þau
öll fyrnd samkvæmt lögum.
Ég sit hér og skrifa þetta, reið-
in kraumar alltaf í mér þegar
ég hugsa um þetta, fæ hnút í
magann og hendur mínar titra
á lyklaborðinu af réttlátri reiði
minni. Það sem ég upplifði
mun aldrei fyrnast í mínum
huga. Réttlætinu verður ekki
fullnægt, þeir verða aldrei úr-
skurðaðir sekir.

Ég stakk þessu öllu saman
skúffu og setti fína rauða
slaufu utan um, og geymi hana
fremst í huganum, alla daga
og allar nætur. Ég höndla illa

gagnrýni og forðast í lengstu
lög að vera gagnrýnd í dag.
Ég býð fólki ekki í heimsókn
nema í sérstökum tilvikum.
Ég fer aldrei í heimsóknir sjálf
nema, eins og áður, í sérstök-
um tilvikum. Ég tek ekki þátt
í menningarlífinu í plássinu
sem ég bý í og er ekki ein af
þeim sem er með puttana í
öllu sem þarf að skipuleggja.
Ég er vel liðin í vinnunni enda
vinn ég vinnuna mína vel en
ég er skelfingu lostin við að
fólki muni finnast ég ekki
nógu góð. Á yfirborðinu er ég
glaðleg, litrík í klæðaburði,
traustvekjandi og góð mann-
eskja sem hefur ekki skoðanir
og renn því í gegn hjá flestum
áreynslulaust. Undir niðri er
blæðandi sorgleg sál sem líður
eins og heimsku ljótu trölli.

Ég fæ samt sem áður að
heyra á hverjum degi hvað ég
sé falleg frá manninum mínum
og hvað hann elskar mig mik-
ið. Ég legg mig fram við að
vera vellyktandi, vel klædd,
vel máluð og hrósa fólki mikið
sjálf. Og fólk í kringum mig
hrósar mér mjög mikið fyrir
ýmislegt. En samt sem áður
finnst mér ég aldrei vera nógu
góð.  Og nánast því allt í þjóð-
félaginu segir manni að maður
sé ekki nógu góður ef maður
er ekki grannur, brúnn og fall-
egur og klár. Því er erfitt að
kenna gömlum hundi að sitja.
Erfitt að breyta venjum sínum
sem eru hluti af persónuleik-
anum.

En það er hægt,  En það
tekur tíma. Ég verð að reyna
temja mér þolinmæði. Ég hef
alltaf beðið(veit að margir
kannast við það....) eftir þess-
um ÖRLAGADEGI eða augna-
bliki þar sem rennur bara allt
í einu upp fyrir manni ljós og
allir þínir djöflar eru á bak og
burt. og maður skilur loksins,
„aha, þess vegna borða ég!“ 
Þegar ég les tímarit með frá-
sögnum kvenna og karla sem
hafa tekið sitt líf í gegn les
hugur minn úr því að það hafi
bara eitthvað gerst hjá þeim í
huganum sem varð til þess að
það rann upp fyrir þeim ljós.
Örlagadagurinn. Og það gerist
örugglega, en ekki nema í ein-
staka, örfáum tilvikum. Við

hin þurfum að láta okkur
nægja að uppgötva smátt og
smátt, gæti tekið marga mán-
uði eða jafnvel ár fyrir okkur
að skilja. En við munum skilja
ef við leggjum okkur fram og
gefum okkur tíma, þolinmæði,
hreinskilni og væntumþykju
inn á við. Við getum heldur
ekki gefið af okkur fyrr en við
höfum eitthvað að gefa.  

Stígamót Stígamót Stígamót Stígamót Stígamót 

Ég var í viðtölum hjá félags-
fræðingi fyrir mörgum árum,
þegar ég var ekki orðin tvítug.
Hann reyndi í hverju einasta
viðtali að fá mig til þess að
fara í viðtal á Stígamótum. Ég
harðneitaði alltaf, sá fyrir mér
grátandi konur með hor. Einn
daginn náði hann að telja mig
á að fara með því loforði að
hann kæmi með mér og að ég
mætti ganga út hvenær sem
ég vildi ef mér litist ekki á.

Ég mætti á staðinn, efri hæð
í gömlu timburhúsi þar sem
verslunin Fríða frænka er á
neðri hæðinni. Stígamót eru
reyndar flutt núna. Gengið inn
á miðhæð og upp brakandi
stiga. Þetta var svo notalegt,
andinn í húsinu var stórkost-
legur, umvefjandi og hugg-
andi. Oh, hvað mér leið vel!
Þröngur gangur inn í kaffi-
stofu og nokkur hlýleg her-
bergi með listaverkum, sóf-
um, kertum, blómum og borð-
um. Hljótt var í húsinu. Engar
grátandi konur með hor. Mér
var boðið að setjast inn í eitt
af herbergjunum og þar hitti
ég ráðgjafann minn. Ótrúlega
fallega konu með þykkt, sítt
ljóst hár og fallegt bros. Við
náðum strax vel saman. Mér
datt ekki í hug að ganga út. En
þegar ég kom út eftir viðtalið
staldraði ég við fyrir utan. Ég
gleymi aldrei þessu augna-
bliki. Himininn virtist blárri
og tærari og sólin skein skær-
ar. Loksins, loksins, hjálp. Ég
hélt áfram í viðtölum á Stíga-
mótum í rúm 2 ár. Og er enn
að í dag hér fyrir vestan.

Baráttukveðja,
Harpa Oddbjörnsdóttir,

Höfundur er Sólstafa-
og Stígamótakona.

Sími Sólstafa er 846 8846.

„Ég var misnotuð af þremur mönnum„Ég var misnotuð af þremur mönnum„Ég var misnotuð af þremur mönnum„Ég var misnotuð af þremur mönnum„Ég var misnotuð af þremur mönnum
þegar ég var yngri. Ekki á sama tímaþegar ég var yngri. Ekki á sama tímaþegar ég var yngri. Ekki á sama tímaþegar ég var yngri. Ekki á sama tímaþegar ég var yngri. Ekki á sama tíma

samt. Á tímabili fór ég á hverjumsamt. Á tímabili fór ég á hverjumsamt. Á tímabili fór ég á hverjumsamt. Á tímabili fór ég á hverjumsamt. Á tímabili fór ég á hverjum
degi í sund í sundlauginni í degi í sund í sundlauginni í degi í sund í sundlauginni í degi í sund í sundlauginni í degi í sund í sundlauginni í 

Bolungarvík, þaðan sem ég er, og mérBolungarvík, þaðan sem ég er, og mérBolungarvík, þaðan sem ég er, og mérBolungarvík, þaðan sem ég er, og mérBolungarvík, þaðan sem ég er, og mér
til ólukku gerði það gamall maðurtil ólukku gerði það gamall maðurtil ólukku gerði það gamall maðurtil ólukku gerði það gamall maðurtil ólukku gerði það gamall maður

líka sem bjó á elliheimili þar í bæ.“líka sem bjó á elliheimili þar í bæ.“líka sem bjó á elliheimili þar í bæ.“líka sem bjó á elliheimili þar í bæ.“líka sem bjó á elliheimili þar í bæ.“

Harpa Oddbjörnsdóttir.

Markaðssetning með heima-
síðum – tilraunaverkefni

Fræðslumiðstöð Vestfjarða auglýsir eftir þátttakendum í tilrauna-
verkefni um markaðssetningu á heimasíðum fyrir ferðaþjónustu-
aðila, einstaklinga og minni fyrirtæki.

Verkefnið er ferli sem reiknað er með að taki heilt ár þar sem
hver og einn þátttakenda vinnur að sinni heimasíðu og fær að-
stoð leiðbeinenda eftir því sem með þarf.

Verkefnið er stutt af Vaxtarsamningi Vestfjarða. Það hefst þriðju-
daginn 20. febrúar kl. 18:00.

Nánari upplýsingar og skráning er á www.frmst.is eða í síma
456 5025.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða.
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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.

Blog Páls Ásgeirs ÁsgeirssonarBlog Páls Ásgeirs ÁsgeirssonarBlog Páls Ásgeirs ÁsgeirssonarBlog Páls Ásgeirs ÁsgeirssonarBlog Páls Ásgeirs Ásgeirssonar
http://www.malbein.net/pallasgeir/http://www.malbein.net/pallasgeir/http://www.malbein.net/pallasgeir/http://www.malbein.net/pallasgeir/http://www.malbein.net/pallasgeir/

„Menn eru eitthvað að berja hvern annan í hausinn með starfsetningarorðabókum yfir því hvernig
beygja skuli nafnið Breiðavík. Eðlilega finnst flestum að heitið beygist: Breiðavík, Breiðuvík,

Breiðuvík, Breiðavíkur en þar er nú meiri dellan. Heimamenn segja: Breiðavík, Breiðavík, Breiðavík
til Breiðavíkur, semsagt eins og Breiðafjörður. Samstaða virðist hafa náðst um það innan mafíunnar

sem stendur vörð um íslenska tungu að ávallt skuli nota beygingar heimamanna á örnefnum.“

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Alls svöruðu 686.Alls svöruðu 686.Alls svöruðu 686.Alls svöruðu 686.Alls svöruðu 686.
Já sögðu 161 eða 24%Já sögðu 161 eða 24%Já sögðu 161 eða 24%Já sögðu 161 eða 24%Já sögðu 161 eða 24%

Nei sögðu 525 eða 76%Nei sögðu 525 eða 76%Nei sögðu 525 eða 76%Nei sögðu 525 eða 76%Nei sögðu 525 eða 76%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hefur þú þurft að veraHefur þú þurft að veraHefur þú þurft að veraHefur þú þurft að veraHefur þú þurft að vera
frá vinnu/skóla að undan-frá vinnu/skóla að undan-frá vinnu/skóla að undan-frá vinnu/skóla að undan-frá vinnu/skóla að undan-

förnu vegna flensu?förnu vegna flensu?förnu vegna flensu?förnu vegna flensu?förnu vegna flensu?

Óska eftir 3-4ra herb. íbúð á Ísa-
firði til leigu frá 1. maí (má vera
frá apríl). Uppl. í síma 893 4965.

Til sölu er Lazy Boy stóll, vel
með farinn með hita og nuddi.
Upplýsingar í símum 456 3380
og 843 9405.

Óska eftir 3ja herb. íbúð til leigu
á eyrinni á Ísafirði. Uppl. gefur
Eyrún í síma 866 7147.

Óska eftir að kaupa notað snjó-
bretti fyrir 7 ára. Skóstærð 32-
34. Uppl. í síma 899 2443.

Svört dömuúlpa var tekin í mis-
gripum á þorrablóti Hnífsdæl-
inga 3. febr. sl. Vinsamlegast
hafið samband í síma 820 7579.

Miðlarnir Valdís Skarphéðins-
dóttir og Lára Halla Snæfells
verða á Ísafirði fljótlega. Tíma-
pantanir í síma 863 7086.

Til sölu er Honda Civic árg. 96.
Góður bíll. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 858 8856 og 456 4810.

Gleraugu týndist á þorrablót-
inu í Hnífsdal. Finnandi hafi
samband í síma 848 0946.

Óska eftir Orbitrek æfingartæki
eða þrekhjóli. Upplýsingar í
síma 891 6044.

Til sölu er Nissan KingCab 2,4
dísel, árg. 96. Tilboðsverð kr.
350 þús. Uppl. í síma 846 7479.

Kaupi bíla til niðurrifs. Upplýs-
ingar í síma 899 4201.

Sjö ára drengur kom gráti nær
á föstudag eftir að hafa gleymt
svörtum skíðabuxum í strætó-
röðinni eftir skóla. Þær eru
merktar Rúnari Inga. Finnandi
hafi samband í síma 691 4053.

Þann 25. febrúar nk.
verður Hálfdán EinarssonHálfdán EinarssonHálfdán EinarssonHálfdán EinarssonHálfdán Einarsson í
Bolungarvík 90 ára90 ára90 ára90 ára90 ára. Af því
tilefni býður fjölskylda hans
gestum að þiggja veitingar í

Safnaðarheimilinu í Bol-
ungarvík frá kl. 15-18 á

afmælisdaginn. Vonast
fjölskyldan til að sjá sem

flesta. Gjafir og blóm eru
vinsamlega afþökkuð.

Árnað heillaÁrnað heillaÁrnað heillaÁrnað heillaÁrnað heilla

Eintóm kátína og
gleði á Stútungi

Stútungur, árlegt þorra-
blót Önfirðinga, var haldið

með pompi og prakt í
íþróttahúsinu á Flateyri

laugardagskvöldið 10.
febrúar. Rúmlega tvö

hundruð manns voru þar
samankomnir til að gæða
sér á ljúfum þorramat og
hlýða á vönduð skemmti-

atriði. Að þessu sinni flutti
Stútungsnefndin heimatil-

búna revíu og að sögn

Bjarnheiðar Ívarsdóttur í
skemmtinefnd voru bæði

gestir og nefndarmenn
ánægðir með hvernig til

tókst. „Stútungur fór í alla
staði vel fram og það var
sérstaklega þægilegt and-

rúmsloft sem ríkti um
kvöldið, eintóm kátína og

gleði. Matreiðslumenn
SKG-veitinga reiddu fram

girnilegar kræsingar en
auk hefðbundins þorra-

matar var boðið upp á
hversdagslegri mat fyrir

þá sem vildu. Veislustjóri
var Pétur Björnsson. Að

loknu borðhaldi var dans-
að fram á nótt við undir-
leik þeirra Margrétar og

Baldurs.
Meðfylgjandi myndir frá

Stútungi tóku Páll Ön-
undarson, Halldór Gunnar

Pálsson og Kristrún Lind
Birgisdóttir.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Albertína Elíasdóttir á Ísafirði

Karabíska- og Kyrrahafið

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Vestlæg átt og él, en léttir til austan-
lands. Kólnandi veður. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Suðvestanátt

og él  vestantil á landinu, annars léttkýjað. Frost 0-7
stig, en 1-5 stiga hiti við suðvesturströndina. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á

sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: Suðaustanátt og slydda eða rigning, en
úrkomulítið norðanlands. Hlýnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Sælkeri vikunnar býður upp á
framandi uppskrift af Kókós-karrý
kjúkling. „Eitt árið vorum við vin-
konurnar óvenju duglegar að hittast
og gera skemmtilega hluti saman.
Eitt af því sem okkur datt í hug var
að vera með alþjóðlegt matarkvöld
þar sem hver okkar átti að velja eitt
land og elda einhvern rétt frá við-
komandi landi. Eftir töluverðar
vangaveltur þá ákvað ég að velja
landsvæði; karabíska hafið. En þá
var auðvitað eftir að finna uppskrift.
Ég lagðist þá í uppskriftaleit á Int-
ernetinu og rakst á þessa kjúklinga-
uppskrift sem hefur verið í miklu
uppáhaldi síðan og ég hef reyndar
varla haldið matarboð síðan þar sem
kókós-karrý kjúklingurinn hefur
ekki verið á boðstólnum“, segir Al-
bertína. Að auki býður hún upp á
uppskrift af frosnum bönunum, sem
hún segir að séu alveg sérstaklega
góðir á heitum sumardegi, og brauð
frá Hawai. „Frá einni eyju til ann-
arrar. Þegar ég fór til Oahu, Hawaii
á síðasta ári þá kom maturinn þar
mér töluvert á óvart. Sérstaklega
var áberandi austurlenskur matur,
t.d. frá Japan en Japanir eru mjög
fjölmennir á eyjunum. Þær upp-
skriftir sem ég ætla að deila með
ykkur hér eru frá Hawaii, einkum
önnur þeirra en hina má e.t.v. kalla
alþjóðlega þó ég hafi fyrst kynnst
henni á Hawaii.“

Kókós-karrý kjúklingur úr
karabíska hafinu (Trinidad)

4 kjúklingabringur, skornar í
teninga
3 hvítlauksgeirar, saxaðir
1 msk romm (má alveg vera
aðeins meira)
2 tsk olía
1 laukur, saxaður
1 msk sítrónugras, sneitt
1 msk karrýduft
½ bolli kókoshnetumjólk
2 tsk sesamolía
1 chili

Kjúklingur, romm og hvítlaukur
hrært saman í skál og látið mariner-
ast í ískáp í nokkra klukkutíma eða
yfir nótt (því lengur, því betra).
Hitið olíuna á pönnu og steikið lauk-
inn í nokkrar mínútur. Bætið svo
við kjúklingnum og snöggsteiktu
hann eða þangað til hann verður
hvítur. Blandið saman kókoshnetu-
mjólk, sesamolíu og karrýdufti í
skál og bætið síðan við kjúklinginn
og láttu gegnhitna (sjóða aðeins).
Þeir sem vilja nota chili bætið því
við núna. Borið fram með hrísgrjón-
um og skreytt með steinselju eða
ferskum koríander.

Frosnir bananar
10 bananar
10 tréspýtur

1 bolli suðusúkkulaðibitar (eða
annað gott súkkulaði)
3 msk smjörlíki

Afhýðið banana og skerið smá
bita af öðrum endanum. Stingið
tréspýtu í þann enda sem skorið var
af. Setjið bananann í frystinn í 3
tíma eða lengur, þangað til hann er
orðinn frosinn í gegn. Þegar banan-
inn er frosinn setjið þá súkkulaðið
og smjörlíkið í skál og í örbylgju-
ofninn. Stillið örbylgjuofninn á hálf-
an styrk í 2 ½ - 4 mínútur eða
þangað til súkkulaðið hefur bráðn-
að. Takið það úr ofninum og hrærðu
vel. Einnig er hægt að bræða súkku-
laðið yfir vatnsbaði. Takið þá frosna
bananann og leggið í súkkulaðið og
snúið þangað til að bananinn er
hulinn. Gott er að leggja bananann
á bökunarpappír á meðan hinir ban-
anarnir eru settir í súkkulaðið. Þá er
hægt að borða bananann eða sett
hann aftur inn í frysti og notið við
gott tækifæri.

Brauð frá Hawaii
Þetta brauð er hálfgerð brauð-

kaka.  Svolítið ólíkt því sem við
eigum að venjast, en gott. Þessi
uppskrift ætti að gefa tvö brauð.

225 g (1 bolli) mjúkt smjörlíki
400 g (2 bollar) sykur
4 egg
225 g (1 bolli) stappaður banani
1 dós (15 ounce) kurlaður ananas
með safa
500 g (4 bollar) hveiti
1 tsk matarsódi
2 tsk lyftiduft
¾ tsk salt
35 g (1/2 bolli) kókósflögur
60 g (1/2 bolli) saxaðar valhnetur

Stillið ofninn á 175°C. Smyrjið
brauðform sem eru ca. 23x13cm.
Hrærið saman smjörlíki og sykur í
stórri skál þangað til að það verður
létt og ljóst. Bætið við eggjum,
banana og ananas saman við. Takið
aðra skál, sigtið og blandið þar sam-
an hveiti, matarsóda, lyftidufti og
salti. Hrærið hveitiblöndunni saman
við eggjablönduna. Blandið svo
kókosflögunum og hnetunum var-
lega saman við deigið. Hellið deig-
inu í formin. Bakið í ofni í 60 mín-
útur. Gott er að stinga tannstöngli í
brauðið til að athuga hvort að
brauðið sé tilbúið. Ef ekkert festist
við tannstöngulinn er brauðið til-
búið.

Einnig er gott að bæta við kirsu-
berjum til að fá meiri lit og bragð.
Þá er gott að bragðbæta brauðið
enn meira með vanilludropum, kanil
eða múskat, þá ca. einni tsk af
hverju.

Ég skora á vinkonu mína, Lísbeti
Harðardóttur á Ísafirði, að vera
sælkeri í næstu viku.

„Gengur ótrúlega vel“

Arna í góðra vina hópi á barnaspítala Hringsins.

Ísfirðingurinn Arna Sigríð-
ur Albertsdóttir segist sjá stöð-
ugar framfarir í endurhæfingu
sinni, en hún lenti í skíðaslysi
þann 30. desember í Geilo í
Noregi með þeim afleiðingum
að hún hlaut innvortis blæð-
ingar og hryggáverka. Hún
dvelur á Grensásdeild Land-
spítalans þar sem hún er byrj-
uð á æfingum eftir þriggja
vikna hlé vegna veikinda, en
hún fékk brisbólgur og þurfti
að leggjast inn á barnaspítala
Hringsins. „Það gengur bara
ótrúlega vel, sjúkraþjálfararnir
hafa verið mjög ánægðir með
mig og ég sé sjálf stöðugar
framfarir“, segir Arna Sigríður
er blaðamaður spurði hana um
gang mála.

„Einn sjúkraþjálfarinn minn

talaði um að ég gæti stefnt að
því að fara heim um páskana í
heimsókn en það var áður en
ég fór inn á spítalann svo ég
veit ekki hvort það sé ennþá
raunhæft markmið. Annars í
heildardvöl hafa verið nefndir
4-6 mánuðir“, segir Arna að-
spurð hvenær hún megi koma
heim til Ísafjarðar.

Arna og fjölskylda hennar
halda úti bloggsíðu um dag-
legt líf Örnu Sigríðar og gengi
hennar í endurhæfingunni og
hafa ófáir Ísfirðingar fylgst
með baráttu hennar. Blaða-
maður spurði Örnu hversu
miklu máli það skiptir að fá
góðar kveðjur og styrk að
vestan. „Það skiptir öllu máli,
maður sér svo vel kostina við
að búa í litlu samfélagi, að fá

kveðjur og hvatningu skiptir
mjög miklu máli í svona end-
urhæfingu.“

Þess má geta að vinir Örnu
hafa stofnað reikning henni
og fjölskyldu hennar til handa

þar sem velunnarar hennar
geta lagt fjölskyldunni lið á
þessum erfiðu tímum. Áhuga-
sömum er bent á reiknings-
númerið 0556-14-603129, kt.
080690-3129.

Nýtt fyrirtæki stofnað á ÍsafirðiNýtt fyrirtæki stofnað á ÍsafirðiNýtt fyrirtæki stofnað á ÍsafirðiNýtt fyrirtæki stofnað á ÍsafirðiNýtt fyrirtæki stofnað á Ísafirði
Nýtt fyrirtæki hefur verið stofnað á Ísafirði og ber það heitið Vinnulyftur Vestfjarða ehf. Eins og
nafnið gefur til kynna er þar að nálgast vinnulyftur og einnig er þar til leigu sérútbúinn körfubíll.
Fyrirtækið er í eigu Hagalíns Ragúelssonar og Ragnars Á. Kristinssonar sem oft er kenndur við
Gámaþjónustu Vestfjarða. Aðspurður um hverjum þessi nýja þjónusta hentar helst svaraði Ragnar
„Það má segja að hún henti öllum þeim sem þurfa að komast upp fyrir fyrstu hæð, og þá gildir einu
hvort sé að eiga sér stað gluggaþvottur eða þakkantaviðgerðir.“ Ragnar segir áhugasama um þjón-
ustu einungis þurfa að setja sig í samband við þá félaga, þurfi þeir á vinnulyftu eða körfubíl að halda.

„Alltaf gaman á þorra-
blóti Grunnvíkinga“

Um 120 manns sóttu þorrablót Grunnvíkinga sem haldið
var í félagsheimilinu í Hnífsdal á laugardag. Að sögn
Lindu Pétursdóttur, skemmtinefndarmanns, heppnaðist
blótið afar vel. „Það var rosa gaman eins og alltaf á þorra-
blóti Grunnvíkinga. Við vorum með skemmtiatriði úr um-
hverfinu og svo stigu gestaleikarar úr hljómsveitinni Apollo
óvænt á svið.“ Gestir komu með vel útilátin trog að heiman
og að borðhaldi loknu lék Hjónabandið fyrir dansi. Félagið
var stofnað fyrir rúmlega hálfri öld síðan og frá upphafi
verið haldin árshátíð eða þorrablót árlega. Þorsteinn J.
Tómasson var á staðnum og tók þar meðfylgjandi myndir.

– thelma@bb.is
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Úrskurðarnefnd um áfeng-
ismál hefur með úrskurði fellt
út gildi ákvörðun bæjaryfir-
valda í Ísafjarðarbæ frá 10.
júlí sl., um að veita veitinga-
staðnum Langa Manga á Ísa-
firði vínveitingaleyfi. Í úr-
skurði sínum felst úrskurðar-
nefndin á kröfu Björns Jó-
hannessonar hdl., fyrir hönd
Erlings Tryggvasonar um að
Ísafjarðarbær hafi ekki gætt
ákvæða 1. mgr. 14. gr. áfeng-
islaga nr. 75/1998 um að leita
eftir lögboðnum umsögnum
áður en vínveitingaleyfið var

gefið út og gætt rannsóknar-
skyldu sinnar sem stjórnvalds.

Í niðurstöðu úrskurðar-
nefndarinnar kemur fram að
samkvæmt 14. gr. áfengislaga
skuli sveitarstjórn afla um-
sagna frá viðkomandi lög-
reglustjóra, heilbrigðisnefnd
og byggingar- og skipulags-
nefnd áður en ákvörðun er
tekin um útgáfu vínveitinga-
leyfis. Nefndin telur ljóst af
gögnum málsins að Ísafjarð-
arbær hafi ekki aflað lögboð-
inna umsagna áður en ákvörð-
un var tekin. Nefndin felst

þegar upphaflegt frumvarp til
núgildandi áfengislaga var
lagt fram á Alþingi var ekki
gert ráð fyrir því að lögreglu-
stjóri væri einn af hinum lög-
boðnu umsagnaraðilum en
honum var bætt við í meðför-
um þingsins og með þeim rök-
um að lögregluyfirvöld kunni
að búa yfir mikilvægum upp-
lýsingum um umsækjendur
og að til lögreglunnar berist
flestar athugasemdir vegna
ónæðis frá veitingastöðum.
Löggjafarviljinn er því skýr
og í samræmi við orðalag 14.

gr. áfengislaga um að sveitar-
stjórnum beri með sjálfstæð-
um hætti að afla umsagna lög-
reglustjóra, heilbrigðisnefnd-
ar og byggingar- og skipu-
lagsnefnda við útgáfu áfengis-
veitingaleyfis. Með vísan til
framangreinds og framlagðra
gagna þá telur úrskurðar-
nefndin að Ísafjarðarbæ hafi
brotið gegn 1. mgr. 14. gr.
áfengislaga nr. 75/1998 og
rannsóknarskyldu sinni sem
stjórnvalds með hinni kærðu
ákvörðun frá 10. júlí sl.“

– bb@bb.is

ekki á þau rök Ísafjarðarbæjar
að nægilegt hafi verið að styðj-
ast við umsagnir sem veittar

voru vegna veitingaleyfis.
Í niðurlagi úrskurðarins

segir: „ Rétt er að benda á að

Ákvörðun Ísafjarðarbæjar um útgáfu vín-
veitingaleyfis Langa Manga felld úr gildi

Vetrarstilla í Skutulsfirði

Ljósmynd: Hilmar Örn Þorbjörnsson.

Aukinn
hagnaður

Hagnaður Sparisjóðs Bol-
ungarvíkur árið 2006 var
185 milljónir króna eftir
skatta, samanborið við 110
milljóna króna hagnað á ár-
inu 2005. Fyrir skatta nam
hagnaðurinn 223 milljón-
um króna samanborið við
128 milljóna króna hagnað
á árinu 2005. Arðsemi eig-
in fjár eftir skatta var 20,2%,
samanborið við 12,7% arð-
semi á árinu 2005. 

Hreinar vaxtatekjur lækk-
uðu um 6,7% frá fyrra ári
og voru 145 milljónir króna.
Hreinar rekstrartekjur námu
460 milljónum króna sam-
anborið við 370 milljónir
króna á árinu 2005, sem er
24,3% aukning milli ára.
Stjórn Sparisjóðs Bolung-
arvíkur mun leggja til við
aðalfund að stofnfjáraðil-
um verði greiddur 15% arð-
ur af stofnfjáreign í lok árs-
ins 2006.

Slasaðist á
snjóbretti
Á sunnudag fékk lögregl-

an á Ísafirði tilkynningu um
að ungur piltur hefði slasast
á skíðsvæðinu í Tungudal.
Pilturinn mun hafa fallið af
snjóbretti og var talinn bein-
brotinn.

Á sunnudagskvöld var
síðan tilkynnt um umferðar-
óhapp í botni Álftafjarðar.
Þar hafði bifreið runnið út
af veginum og hafnað á
grjótvarnargarði. Engin slys
urðu á fólki en bifreiðin
var mikið skemmd.

Kostnaður við íbúaþingið í Bol-
ungarvík um þrjár milljónir króna

Áætlaður kostnaður við
íbúaþingið sem haldið var í
Bolungarvík á nýliðinni helgi
er um þrjár milljónir króna.
Grímur Atlason, bæjarstjóri
Bolungarvíkur, segir að talan
þrjár milljónir sé við efri mörk
áætlunar. „Við gerum ráð fyrir
að þetta verði á bilinu 2,5-3
milljónir með virðisauka“,
segir Grímur. Vinna við íbúa-
þingið er hluti af aðalskipu-
lagsgerð Bolungarvíkurkaup-
staðar og segist Grímur von-
góður um að stór hluti kostn-
aðar við þingið verði greiddur
af Skipulagsstofnun, sem jafn-
an greiðir helming af kostnaði
við aðalskipulagsgerð. „Við
vonumst til að Skipulags-
stofnun greiði allt að helming

upphæðarinnar, sem lækkar
þetta niður í um 1,5 milljónir“.

Kostnaður við íbúaþingið
felst að mestu leyti í launum
ráðgjafa, en ráðgjafafyrirtæk-
ið Alta var með 5 manns í
vinnu við skipulagningu og
undirbúning, auk þess sem
fyrirtækið vinnur úr þeim upp-
lýsingum sem fram komu á
fundinum og skila skýrslu til
bæjarstjórnar sem kynna á
þann 1. mars næstkomandi.
Bæjarstjórn setur svo vinnuna
í ferli. Þá voru að auki tveir
aðilar frá Landbúnaðarháskól-
anum við vinnu á svæðinu á
helginni á vegum Alta. „Þetta
er gríðarlega mikið magn upp-
lýsinga sem þarf að vinna úr“,
segir Grímur. „Fólk heldur

kannski að það sé ekkert mál
að halda íbúaþing, en því fer
fjarri. Við höfum verið að funda
með Alta frá því í september,
og þegar maður sér þetta fólk
að störfum veit maður að það
er fagfólk.“

Þá segir Grímur að árang-

urinn skipti auðvitað mestu.
„Það er mikill ábyrgðarhlutur
að eyða peningum bæjarbúa,
hvernig sem þeim er eytt. Ár-
angurinn skiptir mestu, ef
hann er enginn þá er um sóun
að ræða. Það er okkar að sýna
fram á að þetta hafi ekki verið

sóun. Útkoma íbúaþingsins
var að mínu mati gríðargóð,
þar kom fram margt raunhæft
og gott sem hægt er að fara í.
Mér þykir nokkuð ljóst að
þetta muni skila sér. Það er
hægt að eyða peningunum í
margt vitlausara.“


