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„Í þessu starfi hefurðu ákveðinn möguleika
til að láta gott af þér leiða,“ segir Þröstur
Óskarsson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða, sem hefur bæði fagnað sigrum og
tekist á við síður skemmtilega atburði á tíu
árum sínum í starfi. Hann segir frá ljósum og
dökkum hliðum starfsins og óbilandi trú á
Vestfirðinga á miðopnu í dag.

Gefandi starf
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Ferðakostnaður Atvinnuþróunarfé-
lagsins fjórfaldaðist á tveimur árum

Ferðakostnaður Atvinnuþró-
unarfélags Vestfjarða fjórfaldað-
ist í tíð framkvæmdastjórans Þor-
geirs Pálssonar, sem lét af störf-
um í haust. Samkvæmt ársskýrslu
félagsins nam ferðakostnaðurinn
rúmum 2,6 milljónum króna árið
2007, en árið eftir tók Þorgeir
við framkvæmdastjórn félagsins.
Árið eftir tvöfaldaðist ferða-
kostnaðurinn og var rúmar 5,3

milljónir króna og árið 2009 var
kostnaðurinn kominn upp í 10,4
milljónir. Ársreikningur félags-
ins fyrir síðasta ár liggur ekki
fyrir en verður lagður fyrir aðal-
fund félagsins í vor. Kostnaður
félagsins vegna dagpeninga ríf-
lega tvöfaldaðist á sama tímabili.
Árið 2007 voru greiddar 1,6
milljónir króna í dagpeninga en
árið 2009 nam greiðslan 3,4

milljónum króna.
Aukin ferðalög voru hluti af

stjórnunarstefnu Þorgeirs og
studdi stjórn AtVest að félagið
yrði sýnilegra og efldi tengslanet
sitt hérlendis sem erlendis. Árið
2007 virðist sem útrás hafi verið
stjórn félagsins og framkvæmda-
stjóra hugleikin og alveg fram á
síðasta ár. Þá fór Þorgeir til að
myna í tvær ferðir til Japans auk

ferðalaga til Evrópu. Samkvæmt
heimildum blaðsins ríkti ein-
hugur um þessa stefnu í stjórn
Atvinnuþróunarfélagsins. Guðni
A. Einarsson, framkvæmdastjóri
á Suðureyri var formaður stjórnar
AtVest þegar Þorgeir lét af
störfum. Hann neitar þeim sögu-
sögnum að stjórn félagsins hafi
farið fram á það við Þorgeir að
hann léti af störfum vegna óhóf-

legs ferðakostnaðar.
„Það er ekkert hæft í þeim sög-

um enda lá ákvörðunin fyrst og
fremst hjá framkvæmdastjóran-
um sjálfum. Hins vegar var þessi
aukni ferðakostnaður ræddur í
stjórninni á síðasta ári og í ljósi
samdráttar í tekjum félagsins stóð
vilji stjórnarinnar til að lækka
þennan kostnaðarlið,“ segir Guðni.

– kte@bb.is

3X gerir þrjá
sölusamninga

Fyrirtækið 3X Techno-
logy undirritaði nýlega þrjá
sölusamninga sem tryggja
verkefnastöðu fyrirtækisins
fram á vorið. Karl K. Ás-
geirsson, rekstrarstjóri fé-
lagsins segir verkefni kær-
komin eftir erfiðan vetur.

„Um er að ræða þvotta-
kerfi fyrir kör sem fyrirtæki
í Danmörku er að festa kaup
á og einnig kerfi fyrir rækju-
vinnslu í Kanada. Þá munum
við smíða vinnslukerfi í norsk-
an togara, m.a.  kæli- og
blóðgunartanka, flutnings-
band og lyftu.“

Karl segir þessa bættu
verkefnastöðu þýða að fyrir-
tækið þurfi að bæta við sig
starfsfólki. „Við höfum nú
þegar ráðið tvo menn sem
hefja störf um mánaðarmót-
in mars-apríl og við þurfum
að bæta við okkur nokkrum
mönnum til viðbótar. Það er
allt miklu léttara yfir þessu.
Til okkar berast nú mun fleiri
fyrirspurnir og við finnum
að það er meiri alvara á bak
við fyrirspurnirnar.  Þetta eru
að vísu allt erlendir kaup-
endur en því miður ríkir sama
frostið á innlenda markaðn-
um,“ segir Karl.

Alls bjuggu 7.137 einstakling-
ar á Vestfjörðum í lok síðasta árs
og hafði þeim fækkað um 225
frá áramótunum 2009/2010,
samkvæmt tölum frá Hagstofu
Íslands. Þetta samsvarar 3,1%
fækkun sem er mesta íbúafækkun
í landshluta en íbúum fækkaði
einnig á Suðurnesjum (1,3%),
Austurlandi (1,2%) og Suður-
landi (0,3%). Á Norðurlandi
vestra fækkaði um einn íbúa. Ís-
lendingum fjölgaði á sama tíma-
bili um 0,3% og búa nú 318.452
manns á landinu. Mest var fjölg-
unin á höfuðborgarsvæðinu eða
um 0,7% og er borgarbúar nú

202.341 sem þýðir að tæplega
65% þjóðarinnar búa á höfuð-
borgarsvæðinu.

Flestir þeir sem fluttu frá Vest-
fjörðum í fyrra voru erlendir rík-
isborgarar eða 100 einstaklingar
sem jafngildir 14% fækkun út-
lendinga á svæðinu en samtals
eru nú 615 erlendir ríkisborgarar
búsettir á Vestfjörðum. Hlutfalls-
lega fluttu flestir frá Bolungarvík
eða 80 einstaklingar sem jafn-
gildir 8,2% fækkun. Búferla-
flutningar frá Bolungarvík eru
að stórum hluta tilkomnir vegna
loka gangnagerðarinnar og fram-
kvæmda við snjóflóðavarnir, en

langstærsti hópurinn sem flutti
var af erlendu bergi brotinn og
fækkaði erlendum ríkisborgurum
í Bolungarvík um 70 á tímabil-
inu. Flestir fluttu frá Ísafjarðarbæ
eða 100 manns sem samsvarar
2,6% fækkun og eru íbúar Ísa-
fjarðarbæjar nú 3.800 talsins.
Allir þeir sem fluttu frá Ísafjarð-
arbæ í fyrra eru Íslendingar en
erlendir ríkisborgarar eru 340 í
Ísafjarðarbæ og fækkaði þeim
ekkert á síðasta ári.

Af þeim 10 sveitarfélögum
sem eru á Vestfjörðum fjölgaði
íbúum eingöngu í einu. Íbúum í
Tálknafjarðarhreppi fjölgaði um

10 á tímabilinu eða um 2% og
eru þeir nú 310 talsins. Íbúa-
fjöldinn stóð í stað í Árneshreppi
(50 íbúar), Kaldrananeshreppi
(110 íbúar) og Bæjarhreppi (100
íbúar). Í Öðrum sveitarfélögum
var um fækkun að ræða; íbúum
Reykhólahrepps (280 íbúar)
fækkaði um 10 einstaklingar,
Íbúum Vesturbyggðar (890)
fækkaði um 50, Súðvíkingum
(190) fækkaði um 10 og íbúum
Strandabyggðar (500) fækkaði
um 10 einstaklinga. Nokkuð fleiri
karlmenn búa á Vestfjörðum eða
3.640 á meðan kvenfólkið telur
3.495 einstaklinga.

Hlutfallslega fluttu flestir frá Bolungarvík á síðasta ári eða 80 einstaklingar.Búferlaflutningar frá Bolungarvík
eru að stórum hluta tilkomnir vegna loka gangnagerðarinnar og framkvæmda við snjóflóðavarnir, en langstærsti

hópurinn sem flutti var af erlendu bergi brotinn og fækkaði erlendum ríkisborgurum í Bolungarvík um 70 á tímabilinu.

Enn fækkar Vestfirðingum

Krefjast bóta vegna Langa Manga
Eigendur tveggja íbúða að Að-

alstræti 22 á Ísafirði hafa lagt
fram kröfur á hendur Ísafjarðar-
bæ og Sýslumanninum á Ísafirði,
um bætur vegna ónæðis af rekstri
veitingastaðarins Langa Manga
sem er í sama húsi og íbúðirnar.
Í bréfi frá lögfræðingi íbúðaeig-
endanna er þess farið á leit að
viðræður hefjist fyrir 15. febrúar
um bætur og leiðréttingu vegna
„tjóns eigendanna, sökum vafa-
samra ákvarðana yfirvalda á
svæðinu“ og ef ekki verði orðið

við þeim óskum sjái lögfræðing-
urinn sér ekki annað fært en að
hefja málarekstur á hendur öllum
sem brotið hafa á eigendum íbúð-
anna. Tekið er þó fram að ríkur
vilji sé að málið verði leyst utan
réttarsala. Í bréfinu kemur fram
að ekkert svar hafi fengist við
bréfi eigendanna sem sent var í
lok síðasta ár.

„Nú er svo komið að erfiðlega
gengur að leigja íbúðirnar vegna
vandamála sem tengjast veitinga-
rekstri á jarðhæð hússins. Einnig

er verðfall á íbúðunum ef til sölu
kemur. Þessa erfiðleika má klár-
lega rekja til, vægast sagt, vafa-
samra ákvaðrana, ef ekki ólög-
mætra, af hálfu yfirvalda á svæð-
inu.“ Greint er frá því að þegar
umræddar íbúðir voru keyptar
og ráðist í viðgerðir og endur-
bætur, hafi legið ljóst fyrir sam-
kvæmt opinberum gögnum að
húsnæðið á jarðhæð væri skráð
sem verslunarhúsnæði.

„Ekki verður annað séð en mörg
lög og reglurgerðir hafi verið

brotin við meðferð þessa máls af
hálfu hins opinbera, hvort heldur
það er bæjarráð eða sýslumaður.
Það er með ólíkindum að bæjar-
ráð hafi heimilað þessa starfsemi
og langan opnunartíma, á fundi
bæjarráðs 19. júlí 2010, án þess
að hafa vissu fyrir því að laga-
og reglugerðarskilyrði væru upp-
fyllt eða vísa til ákvæða þar um
eins og oft er gert hjá öðrum
bæjaryfirvöldum. Nægir þar að
nefna lög um fjöleignarhús, eins
og vitnað hefur verið til margot í

samskitpum hingað til. Gögn þar
um hljóta að hafa legið fyrir frá
sýslumanni eins og fundargerð
bæjarráðs frá 15. júlí 2010 ber
með sér,“ segir í bréfinu.

Þar segir að einnig sé ámælis-
vert og hljóti að skoðast rækilega
hvers vegna sýslumaður treysti
sér til að gefa út rekstrarleyfi til
eins árs, eins og hann gerir 22.
júlí, þrátt frir að vita til þess að
laga- og reglugerðarskilyrðum sé
ekki fullnægt. Bæjarráð vísaði
málinu til bæjarlögmanns.



FIMMTUDAGUR     17. FEBRÚAR 2011 33333



44444 FIMMTUDAGUR     17. FEBRÚAR 2011

Raðhús til sölu
Til sölu er raðhús við Hlíðarveg á Ísafirði á

frábæru verði. Laust strax. Um er að ræða rað-
hús á þremur hæðum auk bílskúrs, samtals
skráð 213m². Eignin þarfnast einhverrar stand-
setningar. Aukaíbúð á jarðhæð með sérinn-
gangi. Ekkert áhvílandi og engin skipti. Verð
aðeins 11,4 milljónir króna.

Allar nánari upplýsingar gefur Stefán í síma
895 2049.

Á yfir fimmtíu hljóðfæri
smíðaði einhverja útgáfu af lang-
spili fyrir hann. Hún var nú
reyndar ansi grallaraleg, af því
að þetta var í fyrsta skiptið sem
ég spreytti mig á þessu,“ segir
hann og brosir. „Ég hef náð góðu
hljóði úr öllum hljóðfærum sem
ég hef smíðað, sem ég er mjög
sáttur við, en þessi fyrstu voru
kannski ekki öll mjög mikið fyrir
augað,“ bætir hann við.

Langspilasmíði fylgja engir leið-
beiningabæklingar. Aðspurð-ur
um hvort hann hefði á þeim tíma-
punkti haft skýrar hugmyndir um
hvernig maður ber sig að við
smíði þeirra hlær Jón við. „Nei,
engan veginn. Ég byrjaði bara
og fann svo ýmsar upplýsingar á
netinu, það er allt mögulegt til
þar. Það voru reyndar engar eig-
inlegar teikningar til, en maður
getur stuðst við aðrar upplýsingar
og myndir, sem ég gerði bara,“
segir hann.

Jón segist ekki geta fullyrt um
hversu margir stundi slíka smíði
á landinu. „Þeir eru einhverjir,
en ég efast um að það séu margir.
Ætli þeir séu ekki teljandi á fingr-
um annarrar handar,“ segir hann.

Hljóðfærasmíði er varla ofar-
lega á listum yfir algengustu
áhugamál Íslendinga, enda óhætt
að staðhæfa að hún sé ekki á
hvers manns færi. Hún er þó aðal-
áhugamál hins handlagna og tón-
elska Jóns Sigurðssonar á Þing-
eyri, sem smíðar langspil og ís-
lenskar fiðlur að gömlum sið.

Styðst við netiðStyðst við netiðStyðst við netiðStyðst við netiðStyðst við netið

Fjallað var um langspil Jóns
Sigurðssonar í sjónvarpsþættin-
um Landanum fyrir stuttu, en hann
ver löngum stundum við smíði
þeirra og annarra hljóðfæra í bíl-
skúrnum sínum. Jón smíðaði
fyrsta langspilið sitt eftir pöntun
frá samkennara sínum.

„Ég var smíðakennari hérna í
grunnskólanum á Þingeyri, sem
ég er reyndar ekki lengur. Á þeim
tíma, 2003 eða 2004, var hjá okk-
ur tónlistarkennari frá Eistlandi,
Olavi Körre. Hann var með alls
konar hljóðfæri, frá fjölda landa,
með sér, sem ég hafði aldrei séð
áður,“ útskýrir Jón.

„Hann bað mig einu sinni um
að smíða fyrir sig langspil og ég

Úr langspili í balalaikuÚr langspili í balalaikuÚr langspili í balalaikuÚr langspili í balalaikuÚr langspili í balalaiku
Langspilið sem Jón smíðaði

fyrir Olavi var fyrsta tilraun hans
í hljóðfærasmíði. Síðan þá er
mikið vatn runnið til sjávar. „Ég
hef smíðað alls konar hljóðfæri,
lýrur, balalaiku, strumstick og ég
veit ekki hvað og hvað. Þetta eru
svona tíu, fimmtán tegundir af
hljóðfærum, en ég hef ekki tölu
á því hvað þau eru orðin mörg,“
segir Jón.

Það segir sig sjálft að til að ná
árangri í hljóðfærasmíði þarf
smiðurinn að hafa einhverja
þekkingu á tónlist. Jón gerir gott
betur en það, því að eigin sögn
hefur hann verið í tónlist „alla
tíð“. „Ég hef verið í tónlist frá
því að ég var sjálfur í grunnskóla
og hef síðustu fimm árin verið
tónmenntakennari hérna á Þing-
eyri. Það gengi held ég illa að
vera laglaus og tónlaus að reyna
að smíða hljóðfæri,“ segir hann
og hlær við.

„Ég spilaði mikið á gítar, eins
og allir gera held ég,“ segir Jón
kankvís. „Svo spila ég líka á
bassa, og frá því að ég fór að
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smíða þessi hljóðfæri hef ég reynt
mig á þeim líka. Ég get spilað
lag á öll þessi hljóðfæri. Ég er
enginn snillingur, en ég næ lagi
úr þessu öllu,“ segir Jón. Það
telst í flestra huga ekki lítið afrek,
þar sem hljóðfærasafn hans
spannar nú tugi hljóðfæra, bæði
heimasmíðuð og aðkeypt.

„Þetta eru í kringum fimmtíu
hljóðfæri sem eru að þvælast
hérna á heimilinu,“ segir Jón.
Hann á í dag myndarlegt safn
gítara, einnig flautur, trommur,
banjó, mandólín, ukulele og pí-
anó auk öllu óþekktari gripa á
borð við strumstick, dulcimer,
lýrur, bouzouki og balalaiku sem
hann hefur sjálfur smíðað og er
þó ekki allt upptalið.

„Dulcimer leikur maður á svip-
að og langspilið, þó það sé ekki
eins. Ameríkanarnir vilja nú samt
bendla það við langspilið, en
þetta er ekki sama hljóðfærið,“
útskýrir Jón.

Flókið verkefniFlókið verkefniFlókið verkefniFlókið verkefniFlókið verkefni

Aðspurður um hvort hljóð-
færasmíði sé ekki með flóknari
smíðaverkefnum sem hægt er að
ráðast í segir Jón að vissulega
þurfi að hafa margt í huga. „Efnið
þarf til dæmis að vera rosalega
þunnt og ég þarf að velja viðinn
alveg sérstaklega,“ segir Jón, sem
hefur smíðað langspilin úr furu.

„Það mega til dæmis hvergi
vera kvistir í furunni, sem er nú
oft frekar kvistótt. Þeir geta ann-
ars bara pompað úr einn góðan
veðurdag. Svo þarf ég líka að
velja hvernig æðarnar liggja í
viðnum. Þær mega ekki liggja
þvert á viðinn og svo eru þær
líka misbreiðar. Þær þurfa að vera
þéttar og liggja endilangt eftir
viðnum,“ útskýrir Jón. Hann er
nú einnig farinn að smíða langspil
úr harðviði. „Hann er með þéttum
æðum, en ég þarf samt að vanda
mig að velja viðinn vel,“ segir
hann.

Gömul hljóðfæriGömul hljóðfæriGömul hljóðfæriGömul hljóðfæriGömul hljóðfæri

Langspil og íslensk fiðla voru
algeng hljóðfæri hér á öldum
áður, en ekki er víst að allir geti
kallað fram mynd af þeim í hug-
skoti sínu eða séu sérlega fróðir
um sögu þeirra. Jón hefur hins
vegar viðað að sér upplýsingum
um hljóðfærin og notkun þeirra.

„Íslensk fiðla var í rauninni á
undan langspilinu,“ útskýrir
hann. „Hún er aflangur kassi,
holur að innan, og svo liggja
tveir strengir yfir hana. Streng-
irnir voru stroknir með hross-
hársboga. Fiðlan er frá því svona
um og eftir 1600. Það eru til
einhverjar sögur um hana frá 17.
öld,“ heldur hann áfram.

Langspil eru til í tveimur út-
gáfum, að sögn Jóns. Fyrri út-
gáfunni svipar til fiðlunnar að
því leyti að þar er um að ræða
aflangan kassa. Seinni útgáfan,

sem Jón notast við í sínum smíð-
um, er með sveigða peru út frá
annarri hliðinni. Hún er vanda-
samari í smíðum en sú fyrri.

„Langspilin komu á 18. öld og
veltu fiðlunni eiginlega úr sessi,“
segir Jón frá. „Það eru nótur, eða
þverbönd, á langspilinu sem eru
ekki á íslensku fiðlunni. Fyrir
vikið var stærri skali á langspil-
inu, sem gaf meiri möguleika,“
útskýrir hann. „Um aldamótin
1900 er langspilið hins vegar
eiginlega líka að týnast. Þegar
það var farið að semja meiri tón-
verk var hvorki hægt að spila þau
á langspil eða fiðlu, sem höfðu
mest verið notuð til að leika undir
sálmasöng, til dæmis.“

Hann hefur einnig smíðað enn
eldra hljóðfæri. Það kallast Rebec
og er forveri fiðlunnar eins og
við þekkjum hana í dag. „Hún er
frá á að giska 1000, mun eldri en
nútímafiðlur. Það er hins vegar
spilað á hana eins, en Rebec er
með kúptu baki. Hún er mjög
sniðug og það er skemmtilegt að
spila á hana,“ segir Jón.

Vekja athygliVekja athygliVekja athygliVekja athygliVekja athygli
í Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavíkí Reykjavík

Á liðnu ári hóf Jón framleiðslu
á langspilum, sem hann segir ein-
göngu hafa komið til af eftir-
spurn. „Ég auglýsti mig ekki neitt,
en þetta virtist spyrjast eitthvað
út,“ segir Jón. „Það virðist bara
vera hver sem er sem hefur
áhuga. Fólk á kannski líka auð-
velt með að kaupa sér langspil
því þau sem ég hef smíðað eru
ekkert svo dýr. Ég hef smíðað
þau úr furu, sem er í ódýrari
kantinum. Þau sem ég geri úr harð-
við eru aðeins dýrari,“ útskýrir
Jón.

Langspil hans eru til sölu í
versluninni Sangitamiya í miðbæ
Reykjavíkur þar sem þau hafa
vakið töluverða athygli. „Mér er
sagt að margir ferðamenn hafi
komið þangað til að skoða þetta
hljóðfæri, sem hefur ekki verið
þar áður. Fram að því að mín
fóru í sölu held ég að fólk hafi
ekki beinlínis getað gengið inn í
búð og virt svona hljóðfæri fyrir
sér,“ segir Jón.

Hann hefur sömuleiðis sent
langspil austur á land, þar sem
eitt þeirra er að finna á Minjasafni
Austurlands. „Þjóðlagasetrið á
Siglufirði veit líka af mér. Ég fór
þangað sumarið 2009. Ég og
konan vorum á ferð um  Norður-
land og ég var með hljóðfærið
með mér. Ég sýndi þeim það á
Siglufirði og hún var stórhrifin,
konan á safninu,“ segir Jón.

Í víkinga-Í víkinga-Í víkinga-Í víkinga-Í víkinga-
sveitinni Grásíðusveitinni Grásíðusveitinni Grásíðusveitinni Grásíðusveitinni Grásíðu

Auk þess að sinna hljóðfæra-
smíðum í frístundum er Jón
sömuleiðis einn þriggja meðlima
víkingabandsins Grásíðu. Aðrir
meðlimir eru eiginkona Jóns,

Rakel Brynjólfsdóttir, og vin-
kona þeirra, Guðrún Snæbjörg.

„Sveitin heitir eftir sverði úr
Gísla sögu Súrssonar. Við erum
komin með nokkur lög sem við
höfum samið og höfum komið
aðeins fram, til dæmis  á Dýra-
fjarðardögum, og þá bara svona
úti í tjaldi,“ útskýrir Jón. „Ég
smíðaði líka hljóðfærin sem við
notum í þeirri hljómsveit. Þar á

meðal er sérstök víkingapan-
flauta líkt og fannst í fornri gröf
á Englandi. Ég smíðaði hana líka
eftir upplýsingum sem ég fann
bara á netinu – það er allt til
þar!“ segir Jón og hlær við.

Þau hjónin hafa bæði mikinn
áhuga á víkingatímanum og eru
meðlimir í Víkingafélaginu á
Þingeyri. „Við erum svolítið í
þessu og höfum saumað okkur

búninga og fleira,“ segir Jón.
En hefur hann þá einhvern tíma

í önnur áhugamál? „Það er nú
eiginlega allt of mikið af áhuga-
málum,“ segir hann brosandi.
„En verður maður ekki bara að
gefa sér tíma í þetta? Smíðin og
tónlistarstússið tekur svolítinn tíma,
en ég hef mjög gaman af þessu
hvoru tveggja,“ segir hann að lok-
um.

Hljóðfærasmíði er varla ofarlega á listum yfir algengustu áhugamál Íslendinga, enda óhætt
að staðhæfa að hún sé ekki á hvers manns færi. Hún er þó aðaláhugamál hins handlagna og

tónelska Jóns Sigurðssonar á Þingeyri, sem smíðar langspil og íslenskar fiðlur að gömlum sið.
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Spurningin
Eiga Ísafjarðarbær,

Bolungarvík og
Súðavíkurhreppur

að sameinast?
Alls svöruðu 1.010.

Já sögðu 530 eða 53%
Nei sögðu 433 eða 43%

Veit ekki sögðu 47 eða 4%

Netspurningin er birt viku-
lega á bb.is og þar geta

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Það þarf kjark til
Fagna ber að blásið hefur verið á ný til leiks í atvinnumálum á

Flateyri. Að útgerð og fiskvinnsla muni hefjast þar innan skamms.
Þrátt fyrir einarða baráttu laut Eyraroddi ehf., í grasið. Kerfið lætur
ekki að sé hæða. Lotna ehf., á Álftanesi, með þá Sigurð Aðalsteinsson
útgerðarmann og Kristján Kristjánsson skipstjóra í forsvari hefur
tekið við keflinu. Vonandi er aðkoma þeirra upphaf endurreisnar
tryggara atvinnulífs á Flateyri. Augu manna ættu að fara að opnast
fyrir því, að fólk í sjávarþorpum umber ekki endalaust þá þolraun að
standa í sporum hnefaleikarans í hringnum sem getur átt von á að
vera sleginn niður, meðvitaður um að við hvert fall dvínar þrekið til
að standa upp að nýju.

,,Við sendum stjórnvöldum bréf um framtíðar úrlausnir varðandi
málefni Flateyrar,“ sagði bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, Daníel Jakobs-
son, nýkominn af fundi með forsætisráðherra út af málefnum Flat-
eyrar og Vestfjarða almennt: ,,Það eru allir mjög jákvæðir.“

Það gagnast ekki árum saman að vera í sömu skotgröfunum hvað
varðar kvótakerfið. Rifrildi um hvaða stjórnmálamenn hafi komið
þessu eða þessu á, heimilað hitt og þetta, frjálsa framsalið, veðsetn-
ingu aflaheimilda, svo dæmi séu tekin, breytir engu úr því sem kom-
ið er. Það sem skiptir máli er með hvaða hætti klæði verða borin á
vopnin til að sátt náist í þeim gífurlegu hagsmunaátökum sem
kvótakerfið hefur leitt af sér og ýmist eru kölluð eigna- eða umráða-
réttur.

Gríðarlegir fjármunir hafa verið teknir út úr sjávarútvegsfyrirtækj-
um, andvirði aflaheimilda, sem upphaflega var deilt út án endurgjalds;
síðar heimilað að leigja, veðsetja og selja. (Braskið er stærsti þyrnir-
inn í augum almennings.) Þetta viðgengst enn og er rót mikilla skulda
margra fyrirtækja sem orðið hafa að kaupa til sín veiðiheimildir dýr-
um dómi.

Eitt það brýnasta til að ná sátt um kvótakerfið er tafarlaust afnám
veiðiheimilda til þeirra, sem ekki nýta þær sjálfir. Hversu margar
eru þær enn, afæturnar sem gera það eitt að hirða leigugjald fyrir
kvóta sem þeir fá árlega úthlutað? Hvers vegna í ósköpunum var
mönnum, sem upphaflega fengu gefins kvóta en seldu hann, hleypt
inn í kerfið á ný? Hvaða rök eru fyrir rétti hobbýveiðimanna, sem
koma úr hinum og þessum atvinnugreinum yfir sumarmánuðina, á
meðan íbúum sjávarbyggða er meinaður aðgangur að lífsbjörginni
við bæjardyrnar?

Það dugir ekki lengur að rífast um hver gerði hvað. Fyrri tíma
stjórnmálamennirnir verða hvort sem er ekki látnir sæta ábyrgð
gjörða sinna. Til að byggðir eins og Flateyri verði ekki enn einu
sinni slegnar í gólfið verða stjórnmálamenn að hafa kjark til að taka
til hendinni í kvótakerfinu, tryggja vöxt og viðgang velrekinna fyr-
irtækja, nauðsynlega nýliðun með eðlilegum hætti og að samfélagið
í heild njóti sanngjarnar uppskeru af auðlindinni, sem krafan er uppi
um að sé í þjóðareign.                                                                  s.h.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:

Austanátt og rigning eða
slydda með köflum SA-
og Austanlands, annars
úrkomulítið. Hiti breytist
lítið. Horfur á laugar-

dag: Austanátt og rigning
eða slydda með köflum

SA- og Austanlands,
annars úrkomulítið. Hiti
breytist lítið. Hiti breytist
lítið. Horfur á sunnu-

dag: Austanátt og rigning
eða slydda með köflum

annars úrkomulítið.

Frumathuganir benda ekki til
merkjanlegra eitrunaráhrifa

„Frumathuganir benda ekki til
merkjanlegra eitrunaráhrifa sam-
kvæmt upplýsingum sóttvarnar-
læknis. Sóttvarnarlæknir mun
engu að síður standa að rann-
sóknum á fólki til að ganga úr
skugga um hvort díoxín hafi bor-
ist í fólk og þá í hvaða magni.
Nánar verður greint frá því hvern-
ig rannsóknum verður háttað á
næstu dögum og þær gerðar eins
fljótt og auðið er,“ segir á vef
Umhverfisstofnunar en fulltrúar
stofnunarinnar funduðu á dög-
unum með fulltrúum Matvæla-
stofnunar og sóttvarnarlæknis um
nýlegar mælingar á díoxínmeng-

un í mjólk og kjöti í Skutulsfirði,
nálægum fjörðum og á Svínafelli.
Ákveðið var á fundinum að halda
borgarafundir í nágrenni eldri
sorpbrennslna. á Ísafirði, á
Kirkjubæjarklaustri og í Vest-
mannaeyjum þar sem fulltrúarnir
munu kynna stöðu mála og næstu
skref fyrir íbúum.

Á vef Umhverfisstofnunar
segir að talið er mjög ólíklegt að
það kjöt og mjólk sem hugsan-
lega var yfir mörkum á díoxíni
og fór á markað hafi heilsufars-
áhrif á fólk. „Mælingar benda til
að lítill hluti af sex hálfu tonni af
kjöti sem fór á markaði hafi verið

yfir mörkum, af þeim fóru fimm
tonn af kjöti til útflutnings en eitt
og hálft tonn fór ferskt á innan-
landsmarkað og sennilega ekkert
af því lengur á markaði. Matvæla-
stofnun vinnur að því að kanna
hvert kjötið fór og taka það af mark-
aði ef enn er eitthvað í dreifingu.“

Matvælastofnun mun á næstu
dögum vinna áfram með málið í
samráði við landeigendur í Skut-
ulsfirði. Matvælastofnun hefur
ákveðið að gera fleiri mælingar
á díoxíni í búfjárafurðum í ná-
lægð við eldri sorpbrennslur á
næstunni. Sala á búfjárafurðum
hefur verið stöðvuð frá þeim

bæjum þar sem díoxín mældist
með hækkuð gildi og yfir mörk-
um. Mæling á díoxín í búfjáraf-
urðum á Svínafelli þar sem starf-
rækt er eldri sorpbrennsla var
undir mörkum. Niðurstöður úr
díoxínmælingum á mjólkursýn-
um úr nærliggjandi fjörðum,
Álftafirði, Önundarfirði og Súg-
andafirði eru í lagi og það bendir
eindregið til þess að um stað-
bundna díoxínmengun er að
ræða.

Umhverfisstofnun hefur lagt
mat á þekktar uppsprettur díoxíns
á Íslandi. Heildarlosun díoxíns á
Íslandi hefur minnkað um 66%

frá 1990, þar af um 82% frá úr-
gangsmeðhöndlun. Í ljósi niður-
staðna díoxínmælinga í búfjár-
afurðum hefur stofnunin ákveðið
að taka jarðvegssýni í nágrenni
mögulegra uppsprettna á díoxíni.
„Tilgangurinn er að meta áhrif á
umhverfið og lífríkið og í fram-
haldinu ákveða hvort bregðast
verði við. Tekin verða sýni eins
fljótt og auðið er og niðurstöður
kynntar almenningi.

Meðal mögulegra uppsprettna
á díoxín eru áramótabrennur,
sorpbrennslur og stóriðja,“ segir
á vefsíðu Umhverfisstofnunar.

– thelma@bb.is
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Sorpgjaldið lækk-
ar ekki á næstunni

„Við vonumst til að hægt
verði að lækka sorpgjaldið en
við sjáum ekki fram á að geta
það á þessu ári,“ segir Daníel
Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarð-
arbæjar. Íbúar sveitarfélagsins
greiða umtalsvert hærra sorp-
gjald en gengur og gerist í öðr-
um sveitarfélögum. Gjald á
hvert heimili er 43.659 krónur í
dag en samkvæmt Árbók sveit-
arfélaganna frá árinu 2010 er
gjaldtakan að meðaltali 24 þús-
und krónur í sveitarfélögum
með fleiri en þúsund íbúa.

„Sorpgjaldið segir ekki alla
söguna og getur að gefið skakka
mynd af raunverulegum kostn-
aði íbúanna og sveitarfélaganna.
Sumstaðar stendur sorpgjaldið
ekki undir kostnaðinum og þá
er gripið til þess að brúa bilið
með öðrum tekjum sveitarfé-
lagsins. Þegar ég bjó í Mosfells-
bæ greiddi ég um 30 þúsund í
sorpgjöld en inn í þeirri tölu var
ekki kostnaðurinn sem féll á
mig þegar greiddi fyrir förgun á
söfnunarstöðvunum,“ segir
Daníel.

Hátt sorpgjald í Ísafjarðarbæ
var á sínum tíma réttlætt með
vísun til þess hve dýr Sorpbrenn-
slustöðin Funi var í rekstri. Í

nýju fyrirkomulagi sorpmála,
sem er í þróun hjá bæjarfélaginu
og verktaka, er gert ráð fyrir að
tunnur verði framvegis losaðar
hálfsmánaðarlega. Í ljósi þess
að þjónustan hefur versnað og
að Funi er ekki lengur í rekstri,
finnst bæjarstjóranum ekki eðli-
legt að gjaldtakan lækki? „Jú, en
það eru því miður enn of margir
óvissuþættir í framkvæmd-inni
sem gera það að verkum að við
höfum ekki nægilega góða yfir-
sýn yfir kostnaðinn. Við vitum
t.d. ekki hve mikið af endur-
vinnanlegu sorpi við komum
til með að fá inn og við vitum
ekki frá hverjum fyrirtækin í
bænum munu kaupa þjónust-
una. Þessir hlutir munu hins
vegar koma í ljós núna á þessu
ári en að þessum upplýsingum
fengnum getum við svo endur-
skoðað gjaldið,“ segir Daníel
og bætir við:

„Almennt er stefna okkar að
lækka beri gjöld, hvort sem um
er að ræða sorp- eða fasteigna-
gjöld eða eitthvað annað. Þrátt
fyrir að þessi gjöld séu há í dag
erum við enn að glíma við 90
milljón króna gat í rekstrinum
og þar til því verður lokað sé ég
ekki fram á lækkanir í bráð.“

Færri farþegar fóru um Ísa-
fjarðarflugvöll á síðasta ári miðað
við árið 2009. Alls fóru 44.544
farþegar um flugvöllinn á síðasta
ári samkvæmt nýútkomnum
flugtölum Isavia. Flestir voru far-
þegarnir í júní á síðasta ári þegar
5.556 ferðalangar fóru um völl-
inn. Í júlí voru farþegarnir 5.241
og í ágúst voru þeir 4.812. Að
sumarmánuðunum frátöldum var

apríl annasamastur á Ísafjarðar-
flugvelli en þá fóru 4.693 farþeg-
ar um völlinn. Minnst var um-
ferðin í janúar er 2.705 farþegar
fóru um völlinn. Í febrúar á
síðasta ári fóru 2.867 um Ísa-
fjarðarflugvöll, 3.254 í mars,
3.185 í maí, 3.184 í september,
3.210 í október, 2.948 í nóvember
og 2.889 í desember.

Alls komu 22.277 til Ísafjarðar

með flugi á síðasta ári og 22.267
fóru þaðan. Er það ívið færri
ferðamenn en undanfarin tvö ár
en komu- og brottfararfarþegar
voru 46.905 talsins árið 2009 og
51.791 árið 2008. Þess má geta
að Ísafjarðarvöllur fagnaði fimm-
tíu ára afmæli á síðasta ári en
hann var tekinn í notkun 2. októ-
ber 1960 og hefur verið áætlunar-
flug þangað síðan.

Flugfarþegum fækkar
Ísafjarðarflugvöllur.
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Hátt í tvö hundruð gestir sóttu
Stútung, árlega vetrargleði Ön-
firðinga, í íþróttahúsinu á Flateyri
á laugardagskvöld. Mikið var
fjallað um atvinnumál þorpsbúa
og ýmsa möguleika sem í boði
væru. Til að mynda var opinber-
uð sú hugmynd að gera Flateyri
að fangamiðstöð fyrir landið þar
sem mikið verði um ónotað hús-
næði á staðnum þegar búið verði
að loka grunnskólanum og leik-

skólanum í viðbót við lokun elli-
heimilisins.

„Það var góð stemmning og
ekki annað að heyra en að
skemmtiatriðin hafi fallið í góðan
jarðveg. Við heyrðum allavega
ekki annað en að fólk hafi verið
ánægt með þetta,“ segir Sigurður
Hafberg í skemmtinefnd. Þá var
þorramat frá Vesturslóð að Ísa-
firði gerð góð skil og var hann
rómaður.

Stemmningin náði hámarki þegar
hljómsveitin Æfing steig á svið
eftir áratugalanga pásu frá Stút-
ungi. „Æfing tryllti lýðinn og
sannaði að þeir hefðu engu
gleymt,“ segir Sigurður. Vetrar-
gleði Flateyringa hefur frá árinu
1935 heitið Stútungur en heitið
er sótt í nafnasjóð fiskanna, en
svo er þorskurinn kallaður þegar
hann er fullvaxinn.

– thelma@bb.is

Mikil gleði á Stútungi
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Nýr eigandi að fisk-
vinnslunni á Flateyri

Verið er að leggja lokahönd á
kaupsamning á öllum eigum
þrotabús Eyrarodda ehf., á Flat-
eyri. Um er að ræða allar fast-
eignir þrotabúsins, fiskvinnsluna
og skrifstofuhúsnæðið, og króka-
aflamarksbátinn Stjána Ebba ÍS.
Kaupandinn er fyrirtækið Lotna
ehf., þar sem útgerðarmaðurinn

Sigurður Aðalsteinsson og Krist-
ján Kristjánsson skipstjóri eru í
forsvari.

„Við byrjum að ráða fólk í
vinnsluna í þessari viku. Þá er
stefnan að hefja vinnslu á allra
næstu vikum,” segir Kristján, en
hann mun starfa sem framkvæm-
dastjóri vinnslunnar og flytja

vestur í framhaldinu. Félagið hef-
ur yfir nokkrum bátum að ráða
s.s. Kristrúnu HF, 196 brl. línu-
beitningarbát, Stefáni BA, 50
tonna snurvoðarbát, krókaafla-
marksbátinn Blikaberg og strand-
veiðibátinn Huldu HF. Lotna
ehf., er skráð til heimilis á Álfta-
nesi.                         – kte@bb.is

Hljómsveitin Æfing á sviðinu í Vagninum þann 30. maí 2009 þegar haldið var upp á 40 ára
afmæli hljómsveitarinnar. F.v.: Halldór Gunnar Pálsson, Siggi Björns, Önundur Pálsson,

Árni Benediktsson, Ásbjörn Björgvinsson og Jón Ingiberg Guðmundsson. Bræðurnir Halldór
Gunnar og Önundur voru nýjustu meðlimir Æfingar. Ljósm: Björn Ingi Bjarnason.

Von á plötu frá Æfingu
Hljómsveitin Æfing er vænt-

anleg í hljóðverið Tankinn á Flat-
eyri þar sem tekin verður upp
gullplata með þessu mesta bandi
gullaldartímans á staðnum. „Bíbb-
arinn (Björn Ingi Bjarnason) er
búinn að þrýsta á þetta í svo
mörg ár að ekki varð lengur und-
an því vikist að gera eina plötu
fyrir kallinn. Ég er búinn að sitja
með sveittan lubbann út í Berlín
að semja efni þar sem vinum

mínum á Flateyri er fórnað á
þessu mikla altari listagyðjunnar.
Efnið er sótt í lífið í áhyggjulausu
þorpi fyrir kvóta, lokun búða og
fyrirtækja, sem sagt á meðan allt
lék í lyndi og stjórnvöld létu
þorpin í friði“ segir Siggi Björns
í samtali við flateyri.is.

Þeir eru ófáir á Vestfjörðum
og nærsveitum sem eiga góðar
minningar af kraftmiklum böll-
um með Æfingunni og margir

vildu þar hafa verið. Einn þeirra
sem séð hefur hljómsveitina í
rósrauðum bjarma fortíðarljóm-
ans er Björn Ingi sem heldur því
fram að hann sé sá sem næst hafi
komist því að vera í Æfingu án
þess þó að hafa verið í henni,
enda hafi hann átt heima í næsta
húsi við félagsheimilið og fylgst
hugfanginn með þegar þeir á
nokkrum vikum náðu að æfa
fyrsta lagið sitt. – thelma@bb.is

Þremur kúabændum á Vest-
fjörðum hefur verið boðin lög-
reglusátt vegna vanrækslu á að
tryggja kúm á búum þeirra lög-
bundna útiveru. Sáttin hljóðar
upp á 50 þúsund króna sekt. Ekki
liggur fyrir hvort bændurnir fari
með málið fyrir dómstóla. Sam-
kvæmt upplýsingum blaðsins eru
þeir ekki allir sáttir við niður-
stöðuna og kanna nú réttarstöðu

sína. Matvælastofnun kæri níu
kúabú í nóvember síðastliðnum
vegna brota á reglum um útivist.

Bændablaðið greindi frá því á
dögunum að bændur á kúabúi á
Norðurlandi eystra hefðu gengist
við brotinu og greitt uppsetta
sekt. Jafnframt sagði blaðið frá
því að unnið sé að breytingum á
aðbúnaðarreglum nautgripa og
er útivist kúa eitt þeirra mála

sem þar eru undir. Haft er eftir
Halldóri Runólfssyni yfirdýra-
læknir að hans skoðun sé að eðli-
legt sé að tryggja kúm útivist.
„Það þarf ekki annað en að fylgj-
ast með kúm þegar þeim er hleypt
út á vorin til að sjá röksemdir
fyrir því,“ segir Halldór og bætir
því við að áfram verði fylgst vel
með útivist kúa.

– kte@bb.is

Kúabændur á Vestfjörðum
sektaðir fyrir vanrækslu
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Fram á veginn
„Ég reyni að horfa ekki til baka

heldur líta fram á veginn,“ segir
Þröstur Óskarsson, forstjóri Heil-
brigðisstofnunar Vestfjarða.
Stofnunin og heilbrigðismálin öll
hafa verið á allra vörum síðasta
misserið. Eftir að stórfelldur nið-
urskurður á heilbrigðisþjónustu
á landsbyggðinni var boðaður
síðastliðið haust risu Vestfirð-
ingar, eins og margir aðrir lands-
menn, upp og mótmæltu harð-
lega. Þröstur segir hér frá því
hvernig það er að sitja hans megin
við borðið, ljósum og dekkri hlið-
um starfsins og leið hans þangað.

Víkkar sjón-Víkkar sjón-Víkkar sjón-Víkkar sjón-Víkkar sjón-
deildarhringinndeildarhringinndeildarhringinndeildarhringinndeildarhringinn

Þröstur tók við starfi forstöðu-
manns Heilbrigðisstofnunar Vest-
fjarða, sem þá var reyndar Heil-
brigðisstofnun Ísafjarðar, árið
2001 og á því tíu ára starfsafmæli
nú í vor. Hann er fæddur og upp-
alinn á Hornafirði en hafði farið
nokkuð víða um land áður en
hann og eiginkona hans, Guðrún
Karlsdóttir hársnyrtimeistari,
ásamt dætrunum, þeim Hebu Dís
og Birtu Rós, fluttu sig um sel til
Ísafjarðar.

„Ég gekk í skóla á Höfn, en
þegar kom að því að fara í fram-
haldsskóla varð ég að fara, því
þá var enginn framhaldsskóli á
Höfn eins og er núna. Ég þvældist
þá vestur í Borgarfjörð í skóla og
hélt svo til Reykjavíkur til að klára
stúdentsprófið. Eftir það fór ég
aftur í Borgarfjörðinn og svo út á
vinnumarkaðinn,“ útskýrir Þröst-
ur.

Einhverjum árum síðar gerði
námsþorstinn aftur vart við sig
og hann hóf nám í rekstrarfræð-
um við Háskólann á Akureyri.
„Ég lauk því námi og tók svo
diplómapróf í gæðastjórnun því
til viðbótar. Undanfarin misseri
hef ég svo verið að dunda mér í
mastersnámi í heilbrigðisvísind-
um við Háskólann á Akureyri,
svona samhliða öllu öðru. Ég
vona að ég ljúki því í vor, þetta
hefur ekki verið neitt afskaplega
hröð námsframvinda,“ segir
Þröstur kíminn, en hann segir
áhugann á heilbrigðisvísindum
vera smit úr starfinu. „Það er líka
gott að víkka sjóndeildarhring-
inn. Þó að ég hafi ekki lokið
náminu ennþá er ég búinn að
víkka hann eitthvað,“ bætir hann
við.

Hefur komið víða viðHefur komið víða viðHefur komið víða viðHefur komið víða viðHefur komið víða við

Hjónin voru búsett á Akureyri
þegar starf framkvæmdastjóra
Heilbrigðisstofnunarinnar var
auglýst laust til umsóknar. „Það
hittist þannig á að við vildum
gjarnan breyta til, hjónin. Ég sótti
um og það æxlaðist þannig að
hingað kom ég. Við höfðum hins
vegar verið hér áður, á árunum
1989 til 1994. Þá vann ég bæði á
Suðureyri og í Súðavík. Konan
mín er Súgfirðingur og fædd og
uppalin hér. Við þekktum okkur
þess vegna alveg á svæðinu,“
útskýrir Þröstur, sem aðspurður
kveðst vera gott betur en dálítill
Vestfirðingur í sér;

„Ég myndi nú halda að ég væri
orðinn algjör Vestfirðingur, en
ætli Vestfirðingar verði ekki að
segja til um það,“ segir hann og
kímir. „Það er víst ekki aðkomu-
manna að skera úr um það!“

Starf hans á Heilbrigðisstofn-
uninni er það fyrsta innan heil-
brigðisgeirans sem hann tekst á
hendur. „Ég hafði unnið við
ýmislegt, svona eins og gengur
og gerist, við bókhald og fjár-
málastjórnun. Á Suðureyri að-
stoðaði ég við útgerð bæði á línu-
bát og togara, sá um sjómanna-
laun og svona. Í Súðavík var ég í
bókhaldi og launum og á Akur-
eyri vann ég sem sérfræðingur
hjá Rannsóknarstofnun Háskól-
ans á Akureyri. Ég vann líka sem
fjármálastjóri hjá byggingafyrir-
tæki í dálítinn tíma, svo þetta er
nokkuð fjölbreytt reynsla,“ segir
Þröstur frá.

„Já, og svo er ég með réttindi
til að mjólka kýr,“ bætir hann
glettinn við. „Ég er nefnilega bú-
fræðingur líka. Það er reyndar
ekki þar með sagt að ég kunni
það lengur, þetta er orðið svo
rosalega flókið með öllum þess-
um hátæknifjósum,“ segir hann
og hlær við.

Fyrir utan reynslu hans af sjáv-
arútvegi, landbúnaði og heil-
brigðismálum er Þröstur áhuga-
maður um skógrækt og meðlimur
í Skógræktarfélagi Ísafjarðar.
„Ég hef því miður haft of lítinn
tíma til að sinna því núna undan-
farið, en vonandi stendur það til
bóta. Þetta gerir mikið fyrir bæj-
arsvipinn og skapar útivistartæki-
færi fyrir fólk – fegrar umhverfið
og býr til betri aðstæður,“ segir
Þröstur, sem var áður í Skóg-
ræktarfélagi Eyfirðinga.

Niðurskurð-Niðurskurð-Niðurskurð-Niðurskurð-Niðurskurð-
urinn var áfallurinn var áfallurinn var áfallurinn var áfallurinn var áfall

Gengið hefur á ýmsu á þeim

tíu árum sem Þröstur hefur setið
í forstjórastólnum, en óhætt er
að fullyrða að niðurskurðartil-
lögurnar sem kynntar voru liðið
haust hafi verið með dekkstu
stundum starfs hans. Miðað við
þær tillögur var gert ráð fyrir
tæplega 20% niðurskurði á
starfsemi heilbrigðisstofnunar-
innar á árinu 2011.

„Þetta var bara áfall,“ segir
Þröstur, aðspurður um hvernig
fréttirnar hafi komið við hann og
samstarfsfólk hans. „Það er í
rauninni erfitt að lýsa ástandinu
eins og það var hérna í haust,
þegar þetta blasti við. Það var
allt annað en þægilegt. Og það
gilti eflaust ekki bara fyrir okkur
hér, heldur á landsvísu,“ bætir
hann við.

„Við settumst niður og fórum
yfir hvað væri eiginlega verið að
segja við okkur og hvað þetta
myndi þýða. Við komumst fljót-
lega að því að þessi niðurskurður,
eins og hann var upprunalega
settur fram, þýddi að sjúkrahús-
þjónusta á norðanverðum Vest-
fjörðum myndi leggjast af tiltölu-
lega fljótlega. Fjárhæðirnar voru
af þeirri stærðargráðu að það
hefði ekki verið hægt að gíra
niður starfsemina og halda uppi
óbreyttri þjónustu, til dæmis með
því að fella niður vaktir eða eitt-
hvað þvíumlíkt – það hefði ekki
dugað til. Þetta voru það stórar
tölur,“ segir Þröstur.

SamstaðanSamstaðanSamstaðanSamstaðanSamstaðan
kom ekki á óvartkom ekki á óvartkom ekki á óvartkom ekki á óvartkom ekki á óvart

Áformaður niðurskurður var
kynntur á starfsmannafundi í
stofnuninni, sem fulltrúar bæjar-
yfirvalda sátu einnig. Fréttin
barst svo um samfélagið eins og
eldur í sinu og skömmu síðar var
boðað til borgarafundar í íþrótta-
húsinu, sem var afar vel sóttur.

„Þar sýndu Vestfirðingar gríð-
arlega samstöðu með stofnuninni
og því starfi sem hefur verið unn-
ið hér, eins og þeir hafa oft gert
áður með einum eða öðrum hætti.
Þess er náttúrulega skemmst að
minnast að Vestfirðingar hafa séð
til þess að útbúa þessa stofnun
mjög vel með tækjum í gegnum
árin, með gjöfum og framlög-
um,“ segir Þröstur.

„Við erum auðvitað afskaplega
þakklát fyrir þann mikla stuðning
sem stofnuninni hefur verið
sýndur. Ég held að fólk hafi feng-
ið nóg – því fannst ráðist gegn
stofnuninni þeirra og kannski
hreinlega tilverugrundvelli okkar

hafi haft áhrif á hvernig mál þró-
uðust.

Í henni var meðal annars sýnt
fram á að kostnaður við áætlaða
sjúkraflutninga suður væri langt-
um hærri en niðurskurðartillögur
tækju mið af, svo ekki sé minnst
á þá staðreynd sem er öllum Vest-
firðingum kunnug, að flugsam-
göngur séu í hæsta máta óáreið-
anlegar yfir vetrarmánuðina. Í
kjölfar birtingu skýrslunnar fund-
uðu höfundar hennar með full-
trúum heilbrigðisráðuneytisins.
Loks var niðurskurðartillögum
breytt stórkostlega, úr tæpum
20%  í 5,5.

„Það er alveg öruggt mál að
þessi skýrsla hafði áhrif, en það
er erfitt að meta nákvæmlega
hversu mikil. Það er hins vegar
eitt sem kemur í ljós þegar skýrsl-
an er gerð, og það er að þessar
upplýsingar sem þau tóku saman
virðast hvergi annars staðar vera
til á aðgengilegu formi. Það er
mjög merkilegt þegar það er verið
að taka svona stefnumótandi
ákvarðanir, að það sé ekki búið
að vinna þessa vinnu,“ segir
Þröstur.

Hann segir stofnunina hafa
unnið með höfundum að því leyti
að sitja fyrir svörum, en önnur
hafi aðkoman ekki verið. „Þau
leituðu til okkar eftir einhverjum

hérna fyrir vestan. Við þurfum
að vera sjálfum okkur nóg um
ansi margt og búa við það að
samgöngur hérna eru ekki áreið-
anlegar allt árið um kring. Dæmin
hafa sannað það að við þurfum á
því að halda að geta bjargað okk-
ur um mjög margt og sem allra
flest sjálf. Það var verið að ráðast
á það og þá rís fólk upp,“ segir
hann.

Mikill mannauðurMikill mannauðurMikill mannauðurMikill mannauðurMikill mannauður

Í kjölfar borgarafundarins
myndaðist óformlegur félags-
skapur undir nafninu Heimavarn-
arliðið, sem flestir kannast við.
Þröstur segist dást að þeirri vinnu
sem fulltrúar þeirra samtaka,
sérstaklega Dóra Hlín Gísladóttir
og Kristinn Hermannsson, tókust
á hendur.

„Það kom náttúrulega mjög
merkileg útkoma úr því starfi –
skýrslan sem var rituð og hefur
verið gerð skil áður. Ég segi nú
bara alveg eins og er að á meðan
við höfum mannauð af þessari
stærðargráðu, eins og þetta unga
fólk sem skrifaði skýrsluna, þá
erum við virkilega rík. Hvað þá
ef við getum fengið það til að
vera hérna áfram,“ segir Þröstur,
sem er fullviss um að skýrslan
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upplýsingum, en unnu þetta
algjörlega sjálf. Þetta var þeirra
frumkvæði og þeirra dugnaður
að koma þessu á legg,“ segir hann.

SólborgarmáliðSólborgarmáliðSólborgarmáliðSólborgarmáliðSólborgarmálið
hið sorglegastahið sorglegastahið sorglegastahið sorglegastahið sorglegasta

Þrátt fyrir að Þröstur, sam-
starfsfólk hans og eflaust allir
íbúar norðanverðra Vestfjarða
fagni því að niðurskurðurinn varð
svo miklum mun minni en upp-
haflegar áætlanir sögðu fyrir um
gætir áhrifa hans samt, og sums
staðar meira en annars staðar.
Þegar blaðamaður fær góðfús-
lega skoðunarferð um deildir
sjúkrahússins minna auð skrif-
borð til dæmis harkalega á þann
niðurskurð sem þegar hefur farið
fram. Lokun Sólborgar á Flateyri
er annað og kannski enn stærra
dæmi, sem farið hefur nokkuð
hátt í fjölmiðlum.

„Að niðurskurðurinn hafi verið
minnkaður breytir því náttúru-
lega að við getum haldið uppi
bráðaþjónustunni eins og við höf-
um gert undanfarið, og sjúkra-
húsþjónustan út af fyrir sig verður
ekki fyrir skerðingu. En niður-
skurðurinn hefur nú þegar birst í
uppsögnum á fólki,“ segir Þröst-
ur.

„Áþreifanlegasta dæmið er á
Flateyri, þar sem var mjög lítil
og hugguleg hjúkrunareining.
Hún var raunar skorin niður á
árinu 2009. Það var ekki veitt
fjárveiting fyrir hana á árinu
2010, en eftir kröftug mótmæli
heimamanna ákvað Álfheiður
Ingadóttir að veita fjármunum til
rekstrarins til áramóta. Það varð
svo ekki framhald á því, það var
ekki gert ráð fyrir því í fjárlögum
ársins í ár að þessum rekstri yrði
haldið áfram,“ útskýrir hann.
Sömuleiðis voru starfseminni sett
þau takmörk að ekki mætti taka
inn nýja vistmenn. Var fjárveit-
ingin þá bara gálgafrestur? „Já, í
raun og veru lítur það þannig
út,“ segir Þröstur.

„Ákvörðunin var í raun og veru
tekin af fjárveitingarvaldinu, en
svo kemur það í okkar hlut að
framfylgja því. Svo hittist svo
hörmulega á að framkvæmdin
kemur á óheppilegasta tíma fyrir
alla,“ segir Þröstur og vísar þar
til afar bágs atvinnuástands á
Flateyri í kjölfar gjaldþrots Eyr-
arodda.

„Eins og ég hef látið hafa eftir
mér í fjölmiðlum þá er það nátt-
úrulega bara hörmulegt að þetta
skuli ske. Við, stjórnendur heil-
brigðisstofnana, þurfum að axla
þá ábyrgð að taka þessa ákvörðun

– en það erum ekki við sem leggj-
um þessar stóru línur. Við erum
ekki fjárveitingavaldið. Við þurf-
um að framfylgja þeirri stefnu
sem þar kemur fram. Svo er það
undir þeim sem ráða málaflokkn-
um komið, það er að segja ráðu-
neytinu, hvernig það vill leggja
línurnar á landsvísu.“

Engin óskastaðaEngin óskastaðaEngin óskastaðaEngin óskastaðaEngin óskastaða

Aðspurður um hvernig honum
líki umræddar línur, sem lagðar
eru í heilbrigðismálum andvarpar
Þröstur. „Auðvitað er þetta ekki
óskastaðan eins og þetta lítur út
núna. En verður maður ekki bara
að reyna að sætta sig við það
sem er uppi á teningnum hverju
sinni? Ég held það. Og reyna að
gera það besta úr því,“ segir hann.

Sem hluti heilbrigðiskerfisins
segir Þröstur telja að það megi
ekki við meiri niðurskurði. „Það
er hins vegar vissulega hægt að
hagræða eitthvað, en það er best
gert með því að leyfa stjórnend-
um að gera það á sínum forsend-
um og lengri tíma – heimamenn
vita væntanlega best hvernig er
hægt að hagræða og hvað er hægt
að gera. Það að skera niður um
fimm til tuttugu prósent á milli
ára, það er engin hagræðing með
hagsmuni íbúanna að leiðar-

ljósi,“ segir Þröstur.
„Það er mjög takmarkað hvað

við getum skorið niður án þess
að fækka fólki. Á þessari stofnun
hérna lækkar launakostnaðurinn
á hverju ári en allt annað hækkar
– það er bara eins og heimilis-
reksturinn, launin hækka ekki en
það hækkar allt annað,“ bætir
Þröstur við.

Hann segir hátt í tuttugu prós-
enta niðurskurð, eins og þann
sem boðaður var, algerlega
óásættanlegan. „Sem betur fer
varð það ekki, en ef slíkar tölur
koma upp aftur og af því verður,
þá þýðir það verulega röskun á
högum allra á þessu svæði, ekki
bara þeirra sem vinna á heilbrigð-
isstofnuninni. Og landsbyggð-
inni í heild sinni ef þetta gengur
yfir allt landið. Þá er náttúrulega
verið að segja það að það séu
ekki allir jafnir. Við eigum þá að
búa við það að sæta mun lakari
þjónustu en aðrir landsmenn, það
er að segja þeir á höfuðborgar-
svæðinu,“ segir Þröstur.

Erfiðir tímarErfiðir tímarErfiðir tímarErfiðir tímarErfiðir tímar

Á tímum sem þessum, þegar
atvinnuleysi er mikið og mál-
tækið um bárurnar sem sjaldan
eru stakar virðist sífellt eiga betur
við, er hugur fólks oftar en ekki

með þeim sem missa vinnu og
eiga erfitt uppdráttar. En hvernig
er það að þurfa að halda um
stjórnartaumana?

„Auðvitað er þetta erfitt. Þetta
er ekkert gaman! Það er bara
mjög langt frá því,“ segir Þröstur.
„Þegar þú ert stjórnandi í stofnun
eða fyrirtæki held ég að það sé
fátt leiðinlegra en að segja upp
fólki sem þú veist að hefur unnið
gott starf. Það er bara ekki gaman.
Og það er ennþá verra þegar það
er ekki vitað hvað tekur þá við
hjá því, þegar atvinnuástand er
slæmt eins og núna. Það er auð-
veldara ef það er brjáluð vinna
alls staðar, en það er ekki þannig
í dag,“ bætir hann við.

Hann hefur sömuleiðis mikinn
skilning á að fólk verði ósátt.
„Ég skil það vel, eins og á Flat-
eyri, til dæmis, þegar bærinn
gengur í gegnum svona mikla
erfiðleika. En ég hef mikla trú á
Vestfirðingum og Flateyringum,
ég held að þeir vinni sig út úr
þessu. Ef þeim verður gert það
kleift og þeir verða látnir í friði
með sín mál þá takist þeim að
vinna sig út úr þessu aftur. Svona
áföll hafa dunið á hér fyrir vestan
áður og fólki hefur tekist að kom-
ast út úr því. Það hafa hins vegar
alltaf orðið einhverjar breytingar
í kjölfarið og svo er umdeilanlegt
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hvort það hefur verið til góðs
eða ills. Sitt sýnist hverjum um
það,“ segir Þröstur.

„Það er það sem Vestfirðir hafa
– við búum að afskaplega góðum
fiskimiðum. En við verðum nátt-
úrulega að hafa möguleika til að
nýta þau. Og hvernig því verður
best fyrir komið verða pólitíkus-
arnir bara að véla um – ég ætla
ekkert að ráðast í neinar útlegg-
ingar um það!“ segir hann og
brosir við.

Verður að veraVerður að veraVerður að veraVerður að veraVerður að vera
vondi kallinnvondi kallinnvondi kallinnvondi kallinnvondi kallinn

Þó að óánægja geti ríkt vegna
uppsagna og samdrátt kveðst
Þröstur ekki verða var við að
hann sé skipaður í hlutverk skúrks-
ins.

„Vestfirðingar eru mjög skyn-
samt fólk og ég held að þeir átti
sig alveg á því hvernig málunum
er háttað. Auðvitað kemur það
kannski einhvern tíma upp að
einhverjum finnst það, en ég held
að það séu undantekningartil-
felli,“ segir Þröstur.

„Forstöðumenn heilbrigðis-
stofnana bera ábyrgð á rekstri
stofnunarinnar. Við höfum ekki
lengur neina stjórn, skipaða full-
trúum sveitarfélaga, til að njóta
stuðnings af. Það er ég og svo
faglegir stjórnendur; fram-
kvæmdastjóri lækninga
og framkvæmdastjóri
hjúkrunar og

fleiri sem förum saman með
reksturinn. Ef það á hins vegar
að draga einhvern einn til ábyrgð-
ar er það alltaf forstjórinn. Mér
er settur rammi í fyrirmælum
ráðuneytisins, í gegnum erindis-
bréf og fjárlög, að fara eftir. Síðan
er misjafnt hversu frjálsar hendur
menn hafa til að útfæra það –
stundum er beinlínis mælt fyrir
um það hvað á að gera og
stundum ekki,“ útskýrir hann.

„Auðvitað lendir maður stund-
um í því að vera vondi kallinn,
það verður bara að vera svoleiðis.
En á meðan að fólk heldur að
það sé ekki gert af illum hug
held ég að það sé í lagi,“ bætir
hann svo við.

Margir sigrarMargir sigrarMargir sigrarMargir sigrarMargir sigrar
Þó að nú þurfi að taka ýmsar mis-

jafnlega skemmtilegar ákvarð-
anir hefur margt áunnist í starfi
stofnunarinnar þau tíu ár sem
Þröstur hefur setið við stjórnvöl-
inn.

„Það hefur ýmislegt breyst á
þeim tíma. Þjónustan hefur bæði
þjappast meira saman og líka
orðið fjölbreyttari. Það tengist
líka breyttum samgöngum innan
svæðisins. Ég held að okkur hafi

orðið að flestu leyti vel ágengt í
því að auka við þjónustufram-
boðið. Það er eitthvað sem kemur
sér vel fyrir íbúana alla og okkur
líka,“ segir Þröstur, sem sér mörg
ánægjuefni þegar litið er um öxl.

„Okkur tókst til dæmis að gera
upp röntgendeildina. Hún er núna
ein af best búnu röntgendeildum
landsins, með fullkomnustu
myndtækjum og stafrænni fram-
köllun á röntgenmyndum. Áður
var þarna lítill klefi þar sem
röntgenfilmur voru framkallaðar
með framköllunarvél. Pestin var
alveg skelfileg. Geislafræðing-
arnir hefðu átt að fá heiðursmerki
fyrir að vinna við þetta, þetta
voru engar aðstæður!“ segir hann
og hlær við. „Nú er þetta allt
skoðað í tölvu og myndirnar vist-
aðar á stafrænu formi. Á meðan
sneiðmyndir eru teknar hér geta
röntgenlæknar í Reykjavík lesið
úr þeim á rauntíma, um ljósleið-
aratengingu. Þetta er annar
heimur og gjörbreytir starfinu,“
segir hann.

Blöndunarskápurinn, sem bland-
ar krabbameinslyf, sem félagið
Sigurvon og fleiri færðu sjúkra-
húsinu að gjöf hefur sömuleiðis
haft mikið að segja. „Aðstaðan

batnaði þannig til
muna og

nú er farið að gefa krabbameins-
lyf í auknum mæli hérna á Ísa-
firði. Þetta eykur lífsgæðin hérna
hjá okkur. Eins að fá sérfræðinga
til að gera aðgerðir hér í stað
þess að senda alla suður,“ segir
Þröstur, sem vill gjarnan stuðla
að því að meira verði um það.

„Við viljum allavega ekki minn-
ka það  - frekar auka það,

ef nokkur kostur er á,“

segir hann.

Gefandi starfGefandi starfGefandi starfGefandi starfGefandi starf
Þröstur segir starf sitt innan

heilbrigðisgeirans vera að mörgu
líkt þeim sem hann hefur áður
gegnt. „Samt er ákveðinn munur.
Heilbrigðisgeirinn er svo sér-
hæfður og sá rammi sem honum
er markaður með fjárveitingum
úr fjárlögum er mjög þröngur,
það verður að segjast alveg eins
og er. En það er samt alveg
merkilegt hvað er hægt að gera
innan þessa ramma, ef fólk er
samstíga um það,“ segir Þröstur
sem ber samstarfsfólki sínu afar
vel söguna.

„Á þessari stofnun allri – alveg
frá Þingeyri til Bolungarvíkur –
starfar einvalalið góðs starfsfólks
sem sinnir sínu hlutverki mjög
vel og gerir sitt besta. Ég vil
leyfa mér að halda því fram að
þjónustan sé yfirleitt mjög góð.
Biðtímar eru yfirleitt mjög stuttir
og við afgreiðum flestöll þau mál
sem upp á koma. Þau sem við
ráðum ekki við hér heima eru
send til þeirra sem ráða betur við
það, það er að segja Landsspít-
alans,“ segir Þröstur.

Starf hans sem forstjóri hefur
fleiri kosti. „Í þessu starfi hefurðu
ákveðinn möguleika til að láta
gott af þér leiða, þó það sé svo
spurning hvernig til tekst. Það
verður að segjast alveg eins og
er, að það að reka heilbrigðis-
stofnun getur verið mjög gefandi,
þó að það sé oft á tíðum erfitt. Ég
reyni að horfa ekki til baka heldur
líta fram á veginn. Auðvitað er
alltaf eitthvað sem þarf að bæta
og breyta. Það eru verkefni sem
þarf að vinna í hægt og rólega.
Það gerist ekkert á einni nóttu.
Og allt sem gerist á einni nóttu er
nú yfirleitt frekar umdeilanlegt
svo ekki sé meira sagt!“ segir
Þröstur að lokum.

– Sunna Dís Másdóttir.
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Jens Kristmannsson á Ísafirði fagnaði sjötugs-
afmæli með hófi í Stjórnsýsluhúsinu á laugardag.
Um 150 manns komu til að fagna með honum, þar
á meðal bróðurpartur barna og barnabarna Jens.
„Þetta var mjög indælt,“ segir Jens. Sunnukórinn
og kirkjukórinn sungu fyrir afmælisbarnið í til-
efni dags. Jens hefur langa reynslu af störfum í
félags- og stjórnmálum í Ísafjarðarbæ auk þess
sem hann starfaði í árafjöld hjá Orkubúi Vest-
fjarða. Þá var hann viðriðinn íþróttahreyfinguna
á Ísafirði lengi vel sem formaður Harðar á árunum
1960 1982. Meðfylgjandi myndir voru teknar í af-
mælishófinu.

Fagnaði sjötugsafmæli
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Milli 150-160 manns sóttu þorra-
blót Grunnvíkinga sem haldið
var í félagsheimilinu í Hnífsdal á
laugardag. Blótið þótti heppnast
vel en þema kvöldsins var titill
lags Ragga Bjarna, Allir eru að
fá sér. Að sögn Elvars Ingasonar,
formanns skemmtinefndar, vakti
það mikla lukku.

Fólk gæddi sér á dýrindis þorra-
mat sem það kom með að heiman
og var góð stemmning í húsinu.
Að dagskrá tæmdri lék Flórída
fyrir dansi. „Mikil ánægja var
með hljómsveitina en það var
ekki ein einasta pása tekin,“ sagði
Elvar. Ljósmyndari blaðsins kom
við á blótinu og tók þar meðfylgj-
andi myndir.

Fjölmenni
á Grunnvík-

ingablóti
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Vilja fullnægjandi farþegaað-
stöðu við Bolungarvíkurhöfn
Ferðaþjónustuaðilar í Bolung-

arvík hafa óskað eftir því við
bæjaryfirvöld að sett verði upp
farþegabryggja í bænum. „Þar
sem mjög mikil aukning hefur
orðið á farþegafjölda sem fer um
höfnina á hverju sumri, er fyrir
löngu orðin þörf á að skapa full-
nægjandi aðstöðu til að taka far-
þega um borð,“ segir í bréfi frá
Sigurði Hjartarsyni og Reimari
H. Vilmundarsyni fyrir hönd
ferðaþjónustuaðila í Bolungar-
vík. Þar kemur fram að allt stefni
í að um 4000 manns fari um
höfnina næsta sumar. „Þetta er
vaxandi atvinnugrein og það þarf
að hlúa að henni. Nú eru jarð-
göngin orðin að veruleika og þeir
sem voru hræddir við hlíðina fara
að láta sjá sig. Sigling frá Bolung-
arvík er mun styttri en t.d. frá
Ísafirði og þetta tala farþegar um
sem góðan kost og fleiri og fleiri
velja að fara héðan.“

Í bréfinu segir að félagarnir
hafi notið góðvildar olíufélag-

anna varðandi upp- og útskipanir
en núverandi löndunaraðstaða
geti ekki gengið lengur. „T.d.
eru bryggjurnar olíumengaðar og
oft uppteknar vegna báta sem
eru að taka olíu. Einnig veitist
farþegum erfitt að finna hvar bát-
arnir eru þar sem ekki er hægt að
auglýsa aðstöðu sem við höfum
ekki lögsögu yfir. Við munum
fúslega greiða farþegagjöldin
þegar boðlega aðstaða verður að
veruleika, enda myndu þessi
gjöld hugsanlega greiða kostanð
við uppsetningu aðstöðunnar á
4-5 árum.“

Þá leggja félagarnir til stað-
setningu fyrir nýja bryggju. „Væri
ekki hagkvæmast að staðsetja

slíka bryggju þar sem báturinn
Garðar liggur, þar yrði mest pláss
fyrir e.t.v. 20-30 manna hópa að
athafna sig, svo ekki þrengi að
annarri umferð.“

Félagarnir hafa kannað hvað
sé í boði af notuðum og nýjum
bryggjum. Kom þar í ljós að not-
aðar bryggjur virðast ekki vera á
lausu en tilboð barst frá fyrir-
tækinu Króla en í því felst að
tilbúin bryggja á flutningstæki í
Reykjavík kosti tæpar 2,7 millj-
ónir króna með sex metra land-
gangi. Hafnarstjórn tók vel í er-
indið og fól hafnarstjóra að afla
tilboða í farþegabryggju í sam-
ræmi við umræður á fundinum.

– thelma@bb.is
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Setið yfir ánum

Stakkur hefur ritað
vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir

hans á mönnum og mál-
efnum hafa oft verið um-

deildar og vakið umræður.
Þær þurfa alls ekki að

fara saman við skoðanir
útgefenda blaðsins. Þrátt

fyrir það bera ábyrgðar-
menn blaðsins ábyrgð á
skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Umhverfisstofnun hefur lagt
fram áætlun um mælingar á díox-
ín í jarðvegi í nágrenni mögulegra
uppsprettna hérlendis. Rætt hefur
verið við fagaðila til að annast
mælingarnar en lögð er áhersla á
að þær verði gerðar sem fyrst. Í
Skutulsfirði verður tekið jarð-
vegssýni á lóð og í næsta ná-
grenni sorpbrennslunnar Funa
auk jarðvegssýnis á jörðinni
Engidalur í botni Skutulsfjarðar.
Þá verður einnig tekið jarðvegs-
sýni í Holtahverfi, sem er sá þétt-

býliskjarni sem er næstur brenn-
slunni, og sýni úr sjávarseti innst
í Skutulsfirði. Einnig verður tekið
jarðvegssýni frá Skarfaskeri í
Hnífsdal, áhrifasvæði eldri sorp-
brennslu. Þá verður fjöldi annarra
sýna tekin víðs vegar um landið
við sorpbrennslur og aðra meng-
andi starfssemi þar sem díoxín
getur myndast.

Fram kemur á vef Umhverfis-
stofnunar að mælingar Matvæla-
stofnunar á búfjárafurðum leiddu
í ljós að sýni mældust yfir mörk-

um fyrir díoxín í Skutulsfirði en
ekki á Svínafelli þar sem starf-
rækt er eldri sorpbrennsla. Niður-
stöður úr díoxínmælingum á
mjólkursýnum úr nærliggjandi
fjörðum, Álftafirði, Önundarfirði
og Súgandafirði eru í lagi og það
bendir eindregið til þess að um
staðbundna díoxínmengun sé að
ræða.

Umhverfisstofnun hefur lagt
mat á hverjar séu helstu hugsan-
legu uppsprettur díoxíns á Íslandi
en ekki eru til sértækar mælingar

á díoxín í umhverfinu. Matið er
byggt annars vegar á mælingum
á útblæstri frá sorpbrennslum og
hins vegar alþjóðlegum losunar-
stöðlum fyrir mengandi starfsemi
og opnar brennslur (s.s. áramóta-
brennur). Mælingarnar eru gerð-
ar til þess að fá upplýsingar um
mögulega uppsöfnun á díoxíni
svo hægt sé að leggja mat á hugs-
anlega áhrif á lífríki og umhverf-
ið. Stofnunin telur nauðsynlegt
að staða mála hvað þetta varðar
sé skýr og leggur því  mælingar.

Lagt í viðamiklar díoxín mælingar

Furðar sig á samráðsleysi
Sigurður Jarlsson, héraðsráðu-

nautur á Vestfjörðum, furðar sig
á samráðsleysi þeirra stofnana
sem rannsaka nú umfang meng-
unarinnar frá sorpbrennslustöð-
inni Funa. „Ekkert samráð hefur
verið haft við Búnaðarsamtökin,
Bændasamtökin eða Landssam-
band kúabænda, mér að vitandi.
Við höfum enga pappíra né gögn
fengið og lesum því um fram-
vinduna í blöðunum eins og aðrir.
Þær upplýsingar sem ég hef feng-
ið er sem sagt úr fjölmiðlum og
svo persónulegum samskiptum
við viðkomandi bændur,“ segir
Sigurður. Blaðið hafði samband
við nokkra bændur þar sem sýni
voru tekin til frekari rannsókna.
Enginn þeirra hafði fengið niður-
stöður úr mælingum sínum en
samkvæmt upplýsingum BB þá
liggja þær niðurstöður fyrir.

„Áður en rannsóknirnar fóru
fram var gefið út að samráð yrði
haft með Matvælastofnun og
leiðbeiningarmiðstöðvum. Ég
starfa sem ráðunautur við leið-

beiningarmiðstöð en hef þó ekki
verið hafður með í ráðum.  Málið
varðar hagsmuni bænda en ekkert
samráð hefur verið með Bænda-
samtökunum né Landssambandi
sauðfjárbænda eða kúabænda, og
eru þetta þó helstu hagsmuna-

samtök bænda,“ segir Sigurður.
Upplýst hefur verið í fjölmiðl-

um að talið sé að um sex og hálft
tonn af menguðu kjöti hafi farið
á markað, þar af fimm tonn á
erlenda markaði. Matvælastofn-
un sagði þá að verið væri að

rekja hvert kjötið fór.  Erlendir
markaðir fyrir kjötvörur geta hins
vegar lokast ef í ljós kemur að
afurðirnar eru uppfylla ekki heil-
brigðisreglur og því ljóst að mik-
ið hagsmunamál er hér að ferð-
inni fyrir bændur.    – kte@bb.is

Býli í Engidal var svipt afurðarnýtingaleyfi vegna mengunar.

Hvað er Vestfirðingum nauðsynlegast nú um stundir? Von og
vissa um að næg atvinna verði fyrir hendi til þess að lífvænlegt verði
að búa áfram á Vestfjörðum. Því miður eru teikn á lofti um að svo
verði ekki. Undirstaða atvinnu hefur verið sjávarútvegur og vinnsla
fenginna sjávarafurða. Þær breytingar sem orðið hafa í veiðum og
vinnslu afla, sem er að nokkru komin út á sjó, telja margir kvóta í fisk-
veiðum um að kenna, en svo er ekki. Ekki verður umflúið að framfar-
ir hafi áhrif og breyti aðstæðum. Vill einhver Vestfirðingur hverfa til
þess tíma að róið var á opnum bátum til veiða og ekkert var til bjargar
ef veður versnaði? Tæpast og reyndar væri sennilega óhætt að segja ákveð-
ið nei við því. Vill einhver Íslendingur hverfa til þeirra búskaparhátta
sem ríktu um aldir og héldu þjóðinni í gildru fátæktar og vonleysis?

Því verður ekki trúað að svo sé. En framfarir hafa haft margt í för
með sér. Fyrst og fremst að þjóðin er margfalt betur sett en fyrir einni
öld. Fólk býr í upphituðum og upplýstum húsum og þarf ekki að berj-
ast við kulda og sagga líkt og fyrir hundrað árum og aldirnar allar frá
upphafi Íslands byggðar. En, segja margir. Er ekki kvótinn að setja
Flateyri á hvolf? Með mikilli viðleitni geta menn fundið svör við
þessari spurningu. Þeir sem vilja kvótann feigan eru ekki í vandræðum
með að finna svör. Að sjálfsögðu er kvótakerfinu um að kenna. Það
gengur jú að sjálfsögðu ekki að hægt sé að veiða fisk í dag með færri

höndum og betri tækjum en gert var fyrir hálfri, að ekki sé talað um
heilli öld. Eða hvað?

Það er einlæg ósk okkar allra að Flateyri og Flateyringar fái sín
atvinnutækifæri og þar á meðal með því að veiða fisk og verka. En
það sem skiptir máli nú er að leit atvinnu fyrir fólk sem samræmist
hugmyndum nútímans um aðstæður, laun og möguleika til að
þroskast. Gott er að spyrja á hverju lifir fólk í póstfangi 101 og ná-
grenni? Rær það til fiskjar eða fer í frystihúsið að morgni dags til
þess að verka fisk? Nei! Ein helsta hetja þeirra í 101, sem reyndar
kýs að búa upp í Hvalfirði, ætlaði aldrei - aldrei - aftur að vinna í
fiski í Ísbirninum. Það hefur væntanlega verið fyrir neðan virðingu
hennar að dunda við slíkt gauf.

Hvar liggja tækifæri okkar? Í orku og mannviti, menntun og
áræði. Þjónusta, ekki síst við ferðamenn ætti að veita okkur ýmis
færi á atvinnu. Að sjálfsögðu eiga Íslendingar og þar á meðal Vest-
firðingar að nýta sér öll tækifæri til að nýta orkuna. Nú nýverið var
ákvörðun ráðherra snúið við í Hæstarétti og skipulag í sveit á
Suðurlandi sem hann hafði ógilt þar með gert gildandi á ný. Tvö ár
töpuðust meðan ráðherrann sat yfir ánum á Suðurlandi. Glötuð
tækifæri eru glatað fé og glötuð atvinna fyrir fólk sem hennar
þarfnast. Það má ekki skorta kjark til að nýta tækifærin.

Stakkur skrifar >

smáar
Til sölu eru fjögur ónotuð Han-
kook vetrar/heilsársdekk, 195
65R-15. Verð kr. 50 þús. Uppl.
í síma 456 2172 og 861 1436.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á
eyrinni á Ísafirði. Um er að
ræða efri hæð í tvíbýlishúsi
með sér inngangi, sameigin-
legu þvottahúsi og geymslu í
kjallara. Reglusemi skilyrði.
Íbúðin er laus. Uppl. í síma
867 4832, 897 4249, 865 0178.

Bæjarráð Bolungarvíkur
hefur falið bæjarstjóra að
hefja undirbúning að fram-
kvæmdum við sjóminjasafn-
ið við Ósvör með áherslu á
aðkomu að safninu og hrein-
lætismál. Greint var frá því
á bæjarráðsfundi að Alþingi
hafi samþykkt að úthluta 2,4
milljónum króna til Ósvarar
á fjárlögum þessa árs.

Framkvæmdum við að
bæta aðbúnað gesta og starfs-
manna í Ósvör var frestað
undanfarið tvö ár eða þar til
nýr vegur um jarðgöng yrði
tekinn í notkun og vegurinn
ofan við safnið þá ekki leng-
ur þjóðvegur með tilheyr-
andi hraðri umferð.

2,4 milljónir
til Ósvarar
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Hljómsveitin Grafík og Páll Ósk-
ar mæta á rokkhátíð alþýðunnar

Forsprakkar Aldrei fór ég suð-
ur tónlistarhátíðarinnar héldu op-
inn borgarafund í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði í síðustu viku.
Tilefnið var að ræða um framtíð
hátíðarinnar og einnig að kveða
niður þær sögusagnir að hátíðin
hefði sungið sitt síðasta. Hið
sanna er að hátíðin og þeir sem
að henni standa, virðast í stuði.
Örn Elías Guðmundsson (Mugi-
son) einn af forsprökkum hátíðar-
innar fór yfir stöðu mála og tí-
undaði hvernig málum hafi verið
háttað hingað til. Mæting á fund-
inn var prýðileg og fundargestir
í fantastuði, allir sem mættu fengu
sleikipinna og skapaðist því afar
góð stemning, segir í tilkynningu
frá aðstandendum hátíðarinnar.

„Jón Þór Þorleifson var kynnt-
ur til leiks fyrir bæjarbúum sem
nýr rokkstjóri en hann var keypt-
ur frá Sundfélaginu Styrmi á dög-
unum, þegar leikmannaglugginn
opnaði í lok janúar. Jón Þór ræddi
um framkvæmd hátíðarinnar í ár
og nokkrar nýjungar sem og um
staðsetningu hátíðarinnar í ár en
öðlingarnir í verktakafyrirtækinu
KNH hafa lýst yfir vilja til að
hýsa hátíðina þriðja árið í röð.
Lagði Jón Þór til að að öllum
starfsmönnum KNH yrði gefið
svokallað „high-five“ þegar þeim
er mætt úti á götu,“ segir enn-
fremur í tilkynningunni.

„Ljóst er að viðbrögð fólks við
hugsanlegum endi á hátíðinni
hafi verið gríðarsterk því allir

virðast vilja leggja hönd á plóg.
Þannig skráðu fundargestir sig á
lista hinna staðföstu, þar sem
hægt var að skrá sig í ýmis verk-
efni, s.s. að undirbúa tónleika-
staðinn, sjá um að fæða poppar-
ana, búa um alla gesti, lesa popp-
arana í svefn, tryggja salernisað-
stöðu við tónleikastað og svo
mætti lengi telja. Í framhaldi var
kynntur tímamótasamningur Ísa-
fjarðarbæjar og Aldrei fór ég suð-
ur þar sem megin inntakið er að
bæjarfulltrúar lofa að vera í sull-
andi bullandi stuði og tryggja
framtíð hátíðarinnar næstu árin.
Mikil gleði ríkti með samninginn
en Hálfdán Bjarki Hálfdánsson
upplýsingafulltrúi Ísafjarðarbæj-
ar skrifaði undir samninginn fyrir
hönd bæjaryfirvalda og einnig
fyrir hönd hátíðarinnar en Hálf-
dán Bjarki sem er fyrrum rokk-
stjóri átti í mjög hörðum samn-
ingaviðræðum við sjálfan sig á
síðustu dögum. Hann handsalaði
svo samninginn við lófaklapp fund-
argesta.“

Íslandsstofa hefur lýst yfir
áhuga á samstarfi við Aldrei fór
ég suður og Markaðsstofu Vest-
fjarða um að streyma viðburðin-
um á netinu, fá erlenda fjölmiðla-
menn á svæðið og ná þannig at-
hygli heimsins að Íslandi, þar
sem íslenskir tónlistarmenn og
Vestfirðir verða í fókus. Megin
inntak Inspired by Iceland verk-
efnissins byggist á því að allir
sem hafa taugar til Íslands fái

tækifæri til að leggja lóð sitt á
vogaskálarnar, bæði Íslendingar
og þeir sem hafa heimsótt landið
eða dreymir um að sækja það
heim. Í því felst megin hug-
myndafræði herferðarinnar, að
fólk tali beint hvert við annað

um hvers vegna það eigi að heim-
sækja landið. Vestfirðir hafa
fengið lofssamlega umfjöllun í
Lonely Planet, eru þar taldir einir
af 10 áhugaverðustu stöðum að
heimsækja árið 2011 og einnig
er tónlistarhátíðin Aldrei fór ég

suður einn af þremur helstu at-
burðum sem lesendur eru hvattir
til að kynna sér á apríl.

„Það er því ljóst að Aldrei fór
ég suður kemur tvíefld til leiks í
ár þar sem allir bæjarbúar virðast
tilbúnir að leggja sitt að mörkum.
Tónlistarmenn virðast á sömu
nótum til í að leggja hönd á plóg
því umsóknir renna í massavís í
herbúðir hátíðarinnar en ljóst er
að ekki yrði mikið úr hátíðinni ef
ekki væri fyrir velvild tónlistar-
manna. Loks var tilkynnt um
samstarf Flugfélags Íslands við
hátíðina en þeir hafa stutt við
hana frá byrjun og gera í ár af
enn meiri myndarskap en áður.
Kristján Freyr Halldórsson fund-
arstjóri sagði fundarmönnum að
lokum frá því afar fallega lúxus-
vandamáli að raða í dagskrána
og tilkynnti um leið fyrstu tölur
frá tónlistarnefndinni. Fyrstu atr-
iðin sem hafa verið bókuð á há-
tíðina eru m.a. Bjartmar og Berg-
risarinir, FM Belfast, Skálmöld,
Jónas Sigurðsson, Perla Sig, Vin-
tage, hljómsveitin Grafík og Páll
Óskar Hjálmtýsson.“

Í lok fundar fór fram stuðmæl-
ing í afar flóknum tæknibúnaði
en fór ekki betur en svo að tra-
voltamælirinn brann yfir, svo
mikið var sullandi bullandi stuð-
ið.

– thelma@bb.is

Grafík, sem fagnar þrítugsafmæli í ár verður meðal þeirra sem koma fram á Aldrei fór ég suður.
Hér eru þeir félagar Rúnar Þórisson og Helgi Björnsson í góðum gír síðustu Menningarnótt.

Ber og rjúpur í Engidal
kunna að vera menguð

„Að óathuguðu máli er erfitt
að fullyrða um hvort einhver
mengun hafi borist í ber og
rjúpur í Engidal,“ segir Hrönn
Ólína Jörundsdóttir, verkefna-
stjóri hjá Matís. Engidalurinn
er gott berjaland og mikið sótt-
ur af Ísfirðingum. Rjúpan unir
sér einnig í berjalynginu og
nokkuð um að skotveiðimenn
sæki þangað jólasteikina. „Það
mældist díoxín í heyinu á bæn-
um í Engidal sem kom nokkuð
á óvart.  Díoxínefnin setjast á
rykagnir og líklegast er að efn-
in hafi borist með rykinu yfir á
túnin. Á sama hátt er mögulegt

að rykið hafi sest á berin í næsta
nágrenni við sorpbrennslustöð-
ina,“ segir Hrönn og bætir við að
ef það er tilfellið ætti að vera nóg
að skola berin vel til að losna við
mengunina.

„Það er möguleiki að jarðveg-
urinn sé mengaður og mun Um-
hverfisstofnun gera jarðvegs-
mælingar í nágrenni við sorp-
brennslustöðina til að ganga í
skugga um hvort svo sé. Ef það
er tilfellið er einnig möguleiki á
að mengun hafi borist í berin í
gegnum ræturnar, en mér að vit-
andi hafa fáar rannsóknir verið
gerðar sem styðja slíkt. Þetta er

ekki líklegt en mælingarnar munu
leiða þetta í ljós,“ segir Hrönn.

Í mælingum Matvælastofnun-
ar greindist díoxín yfir viðmið-
unarmörk í lambakjöti af sauðfé
sem var á beit inn í Engidal.

„Smitleiðin er sú sama hjá
sauðfé og rjúpunni og því er ekki
útilokað að díoxín hafi borist í
rjúpuna. Díoxínmengunin sem
greindist í sauðfénu var eingöngu
bundin við fé sem var á beit inn í
dalnum, við bæinn og sorpbrenn-
slustöðina, en ekkert greindist í
kindum sem voru á beit í hlíðun-
um utan við dalinn. Þetta bendir
til þess að mengunin sé mjög

staðbundin og hafi þá ein-
göngu náð til rjúpna sem hafa
haldið sig í næsta nágrenni við
stöðina,“ segir Hrönn.

Hrönn segir erfitt að taka
afstöðu til þess hvort þeir sem
eiga bæði rjúpur og ber úr Engi-
dal í frystikistum sínum ættu
að losa sig við matvælin. „Þetta
er á mörkunum.  Einn mögu-
leiki er að bíða eftir niðurstöð-
um úr þeim rannsóknum sem
áformaðar eru, en þær munu
varpa betra ljósi á umfang
mengunarinnar. Á grundvelli
betri upplýsinga getur fólk svo
tekið ákvörðun,“ segir Hrönn.
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Krossgáta og Vestfirðinga.
Höfundur: Hafliði Magnússon frá Bíldudal.

Leita
samstarfs

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur ákveðið að leita sam-
starfs við Umhverfisstofn-
un,  Matvælastofnun og sótt-
varnalækni um úrvinnslu
mengunarmála í Engidal í
Skutulsfirði. Þetta kom fram
á bæjarráðsfundi er rætt var
um ný framkomnar upplýs-
ingar um mengun frá Funa í
Engidal.

Um er að ræða niðurstöð-
ur mælinga á díoxíni og dí-
oxínlíkum PCB efnum. Þar
kemur m.a. fram að af tólf
sýnum af kjötafurðum frá
bændum í Skutulsfirði reynd-
ust tvö yfir hámarksviðmið-
unarmörkum. Auk þess
reyndist mjólkursýni og
safnsýni úr heyrúllum tekið
í Skutulsfirði yfir mörkum.

Kaupa hlut
Atorku í 3X

Gengið hefur verið frá sölu
á hlut Atorku hf., í fyrirtæk-
inu 2X ehf., sem átti um
helmingshlut í 3X Techno-
logy á Ísafirði. Kaupendur
eru núverandi eigendur 3X
Technology, þ.e. Straum-
borg ehf., Albert Högnason
og Jóhann Jónasson.

Í tilkynningu um kaupin
segir að í kjölfar efnahags-
hrunsins hafi myndast ákveð-
in óvissa um afdrif eignar-
hluta Atorku hf., en með
framangreindum viðskiptum
hafi þeirri óvissu verið eytt.

Kennslustofa
í Jónsgarði
Útikennsla er í undirbún-

ingi í Grunnskólanum á Ísa-
firði en starfshópur á vegum
skólans vinnur að því að setja
markmið fyrir kennsluna.
Hópurinn hefur fengið leyfi
bæjaryfirvalda til að útbúa
útikennslustofu í Jónsgarði
en til þess að hún verði starf-
hæf þarf töluverða jarðvinnu
og ýmsan búnað. Leitaði hóp-
urinn á náðir Lionsmanna á
Ísafirði sem brugðust vel við
og veittu skólanum ketil, pott
og hlóðaleggi að gjöf.

„Skólinn þakkar Lions-
klúbbnum á Ísafirði hjartan-
lega fyrir þessa höfðinglegu
gjöf,“ segir í frétt á vef skól-
ans. Næsta skref starfshóps-
ins verður svo að huga að
jarðvinnu og undirbúningi
fyrir útikennslustofuna, en
hugmyndavinnan er langt á
veg komin.
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Sælkeri vikunnar er Þórlaug Ásgeirsdóttir á Ísafirði

Veislumáltíð að hætti ÞórlaugarVeislumáltíð að hætti ÞórlaugarVeislumáltíð að hætti ÞórlaugarVeislumáltíð að hætti ÞórlaugarVeislumáltíð að hætti Þórlaugar

Lausn á síðustu krossgátu

Sælkeri vikunnar býður upp
á súpu sem hentar vel í forrétt,
hægeldaða lambaskanka Óper-
unnar með lambasoðsósu ásamt
hvítlaukskartöflumús í aðalrétt
og köku í eftirrétt.

Humarsúpa
500 g humar í skel
3 stk. fiskiteningar
3 stk. meðalstórar gulrætur
4 stk. hvítlauksrif
2 l vatn
2 stk. laukar
1 stk. græn paprika
1 l matreiðslurjómi

Smjör til að steikja skeljarnar
og ljós sósuþykkir. Humarinn
er skelflettur og hreinsaður.
Skeljarnar brúnaðar í potti
ásamt hvítlauknum við vægan
hita. Vatni, gróft skornum lauk,
papriku og gulrótum bætt útí
og látið krauma í 10 tíma.

Soðið er sigtað og fiskikraft-
inum bætt út í. Soðið er þykkt
með sósujafnaranum eftir smekk
og rjómanum bætt saman við.
15 mín. áður en súpan er borin
fram er humarinn settur út í.
Passið að súpan sjóði ekki eftir
það, humarinn á einungis að
hitna í gegn. Súpan er borin
fram með heitu hvítlauksbrauði.

Hægeldaðir lambaskankar

4 lambaskankar
3 gulrætur, skornar í bita
2 stórir laukar, saxaðir
Salt og pipar
1 ½ msk. lambakraftur
3 hvítlauksrif, söxuð
1 búnt ferskt rósmarín
1 búnt ferskt tímían

Lambaskankar, gulrætur og
laukur brúnaðir vel á pönnu,
kryddað með salti og pipar. Allt
sett í ofnpott ásamt 2 l af vatni.
Lambakrafti, hvítlauk, rósmarín
og tímían er bætt saman við.
Pottinum er lokað og eldað í
140°C heitum ofni í 3 ½ klst.

Lambasoðsósa
1 l lambasoð
Sósulitur
Maizena-mjöl
70 g smjör

Soðið af skönkunum sigtað í
pott og soðið niður um 1/3. Sósu-
lit bætt við og sósan þykkt með
Maizena eftir smekk. Að lokum
er smjörinu hrært út í, sósan má
ekki sjóða eftir að smjörið er
komið út í.

Hvítlaukskartöflumús
5 bökunarkartöflur
100 g smjör
2 dl rjómi
2 hvítlauksgeirar, fínt saxaðir

Salt og pipar

Afhýðið kartöflunar, skerið
þær í meðalstóra bita og sjóðið.
Allur vökvi sigtaður frá, kartöfl-
urnar settar aftur í pottinn og þær
stappaðar. Bætið smjöri, rjóma
og hvítlauk út í. Hrært vel saman
og kryddað með salti og pipar
eftir smekk. Auðvitað þarf ekkert
endilega að vera með bökunar-
kartöflur, venjulegar eru líka
fínar og ef þær eru nýjar er alveg
óþarfi að vera að afhýða þær.

Konungleg kaka
280 g 70% súkkulaði
280 g smjör
9 egg – aðskilin
280 g sykur
1 tsk vanillusykur

Brytjið súkkulaðið í pott og
bræðið ásamt smjörinu við væg-
an hita, hrært stöðugt.

Þeytið saman eggjarauður,
sykur og vanillusykur. Súkku-
laðiblöndunni hrært saman við.

Eggjahvítur stífþeyttar og þeim
blandað varlega saman við með
sleikju. Ath. að deigið sé orðið
kalt áður en eggjahvítunum er
blandað saman við, þ.e. að
súkkulaðið fari ekki of heitt út í
eggin og sykurinn. Einnig þarf
að passa að blanda hvítunum ekki
og vel saman við deigið þannig

að loftið fari úr hvítunum.
Setjið helminginn af deiginu í

skál og geymið í ísskáp. Setjið
hinn helminginn í 22 cm smellu-
form og bakið í 180°C heitum
ofni í ca 1 klst. Kakan kæld.
(Athugið kökuna eftir 50 mín. í
ofninum, ef hún er aðeins blaut
þá er það nóg).

Setjið bakaða botninn á tertufat
og bregðið hringnum af smellu-
forminu utan um (lokið hringn-
um).

Hellið kælda súkkulaðideiginu
yfir og látið kökuna standa í ís-
skáp í einn sólarhring áður en

hún er borin fram. (Það dugir
alveg að kæla kökuna í 12
klst.).

Jarðaberjasósa
Fersk eða frosin jarðaber
Flórsykur

Maukið jarðaberin og bragð-
bætið með flórsykri (ca 1 tsk).
Borið fram með kökunni

Ég skora á systur mína og
hennar mann Sigríði Guðfinnu
Ásgeirsdóttur og Gunnar S.
Sæmundsson á Ísafirði.

Tíu stúlkur taka þátt í keppn-
inni um titilinn Ungfrú Vestfirðir
sem fer fram í næsta mánuði. Er
það metþátttaka. Fjórar þeirra
koma frá Suðureyri, fjórar frá Ísa-
firði og tvær úr Dýrafirði. Und-
irbúningur keppninnar gengur
mjög vel að sögn Svölu Sigur-
geirsdóttur og Karenar Elísabetar
Særúnar Ingvadóttur sem sjá um
þjálfun og skipulag keppnis-
kvöldsins.

Stúlkurnar eru: Arndís Dögg
Jónsdóttir, 21 árs frá Suðureyri,
Bergrós Eva Valsdóttir, 19 ára
frá Suðureyri, Bylgja Dröfn
Magnúsdóttir, 19 ára frá Ísafirði,
Erla Sighvatsdóttir, 20 ára frá
Dýrafirði, Inga Sif Ingvadóttir,
20 ára frá Suðureyri, Ingunn

Fanney Hauksdóttir, 19 ára frá
Ísafirði, Karen Lind Richards-
dóttir, 21 árs frá Þingeyri

Kristey Bjarnadóttir, 19 ára frá

Suðureyri, Lydía Björk Guð-
mundsdóttir, 21 árs frá Ísafirði
og Rósey Ósk Stefánsdóttir, 19
ára frá Ísafirði.  – thelma@bb.is

Tíu stúlkur taka þátt í Ungfrú Vestfirðir
 Hluti þátttakenda fór í siglingu með Björgunarfélagi Ísafjarðar á dögunum.
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