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Knattspyrnumaðurinn Nigel Quashie er genginn í
raðir BÍ/Bolungarvíkur. Nigel hefur leikið knattspyrnu
frá 12 ára aldri. Hann hóf ferilinn hjá Queens Park
Rangers og lék síðan með liðum á borð við
Nottingham Forrest, WBA, West Ham, Birmingham
og Wolves. Á síðustu leiktíð lék hann með ÍR. Nigel
segir lesendum BB frá ferlinum og hversu ánægður
hann er á Ísafirði og með unga vestfirska knattspyrmenn

Reynslubolti úr
enska boltanum

– sjá bls. 12 og 13.

Líf og fjör á grímu-
balli KFÍ

– sjá bls. 18

Grímuball KFÍ var hald-
ið í Edinborgarhúsinu á

 laugardagskvöld. Sem fyrr
voru búningarnir ekki af verri

endanum enda mikill metnaður
í búningavali. Ljósmyndari
blaðsins kom við á ballinu.

„Fallegi smiðurinn“ Pétur Magnússon bregður sér í hlutverk borðs við undirritun
samstarfssamnings Aldrei fór ég suður og styrktaraðila fyrr í vikunni þegar uppstill-
ingarnefnd tilkynnti um þau 26 tónlistaratriði sem verða á hátíðinni 29.-30. mars. Jón
Þór Þorleifsson rokkstjóri og Magnús Kristjánsson framkvæmdastjóri Orkusölunnar
undirrita samninginn, en auk Orkusölunnar styrkja Flugfélag Íslands, Landsbankinn,
Kampi, Samskip og Menningaráð Vestfjaðra hátíðina.

Bakhjarlar!
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Framtíðarsýn
atvinnumála

– opinn fundur ASÍ
og stéttarfélaganna

Stjórnir Verk Vest, Fél. járniðnaðarmanna, VLS Bolungarvíkur og ASÍ.

Verk Vest, Fél. járniðnaðarmanna, VLS Bolungarvíkur og
ASÍ standa fyrir opnum fundi mánudaginn 18. mars kl.
20:00 á Hótel Ísafirði. Fundurinn er liður í undirbúningi
stéttarfélaganna og ASÍ fyrir komandi kjaraviðræður.
Megin þema fundarins er framtíðarsýn atvinnumála á
Vestfjörðum. Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna á
fundinn en þar gefst tækifæri til að ræða atvinnumál í
sem víðustum skilningi beint við forystu stéttarfélaganna
og ASÍ.

Framtíðarsýn
atvinnumála

– opinn fundur ASÍ
og stéttarfélaganna

Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég
suður verður haldin í 10. sinn um
páskahelgina á Ísafirði. Hátíðin,
sem kölluð er rokkhátíð alþýð-
unnar, nýtur geysilegra vinsælda
en þar koma fram tugir tónlistar-
manna á ári hverju sem allir gefa
vinnu sína. Á mánudag var hald-
inn blaðamannafundur á Ísafjarð-
arflugvelli þar sem Jón Þór Þor-
leifsson rokkstjóri hátíðarinnar
og uppstillingarnefnd tilkynntu
um alla þá listamenn sem fram
koma á hátíðinni. Óhætt er að
segja að í ár beri hæst koma
Bubba Morthens á hátíðina, en
þetta er í fyrsta sinn sem Bubbi
spilar á Aldrei fór ég suður. „Við
höfum stefnt að því í nokkur ár
að fá hann og það er viðeigandi
að hann komi á 10 ára afmælinu,“
segir Jón Þór.

Daníel Jakobsson bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar ræddi á fundinum
um hátíðina og mikilvægi hennar
fyrir Ísafjörð. Kristján Freyr
Halldórsson úr uppstillingar-
nefnd tók einnig til máls og Hálf-
dán Bjarki Hálfdánsson las upp
bréf Mugisons til blaðamanna,
þar sem Mugison harmaði fjar-
veru sína og föður síns, Papamug,
á fundinum. Hann væri þó full-

viss að á Aldrei fór ég suður í ár
yrði stuðinu haldið á lofti sem
endranær. Mugison er um þessar
munir á tónleikaferðalagi.

Á blaðamannafundinum undir-
rituðu styrktaraðilar samstarfs-
samning við Aldrei fór ég suður,
en þeir sem styrkja hátíðina í ár
eru Flugfélag Íslands, Lands-
bankinn, Kampi, Orkusalan,
Samskip og Menningarráð Vest-
fjarða. Undirritun samstarfs-
samninganna var gerð á baki
Péturs „smiðs“ Magnússonar, en
hann hefur þjónað hlutverki borðs
við undirritun samninganna und-
anfarin ár. Pétur er einnig kynnir
á Aldrei fór ég suður.

Þær hljómsveitir sem fram
koma á hátíðinni í ár eru í starf-
rófsröð:

Abbababb, Blind Bargain,
Borkó, Bubbi Morthens, Dolby,
Duro, Fears, Futuregrapher,
Hörmung, Jónas Sig., Lengi Seli
og skuggarnir, Lára Rúnars,
Monotown, Mugison, Ojba Rasta,
Oyama, Prinspóló, Ragga Gísla
og Fjallabræður, Rythmatik,
Samaris, Sin Fang, Skúli Menn-
ski, Sniglabandið, Stafrænn Há-
kon, Valdimar og Ylja.

– gudmundur@bb.is

Bubbi Morthens á
Aldrei fór ég suður

Frá blaðamannafundinum á Ísafjarðarflugvelli.
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Níutíu og þrjú börn fæddust á
Vestfjörðum á síðasta ári saman-
borið við 98 árið áður. Þessar
tölur eru athyglisverðar í ljósi
þess íbúum á Vestfjörðum fjölg-
aði um 76 á milli ára, en þeir
voru 6.955 í upphafi síðasta árs
en 7.031 í upphafi þessa árs. Í
sveitarfélögunum níu á Vest-
fjörðum fjölgaði fæðingum í
þremur þeirra þ.e. í Kaldrana-

neshreppi, Tálknafjarðarhreppi
og Vesturbyggð. Í Vesturbyggð
fæddust sautján börn á síðasta
ári samanborið við fjórtán árið
áður, og fimm börn fæddust í
Tálknafjarðarhreppi en einungis
eitt árið 2011. Tvö börn fæddust
í Kaldrananeshreppi á síðasta ári
en ekkert árið áður.

Fjörutíu og fimm börn fæddust
í Ísafjarðarbæ á síðasta ári en 55

árið áður. Fjöldi fæddra barna í
Ísafjarðarbær hefur ekki verið
lægri frá árinu 2007, en þá fædd-
ust 43 börn. Árið 2008 fæddust
63 börn, 51 árið 2009 og 54 árið
2010. Í Bolungarvík fæddust ell-
efu börn á síðasta ári en 15 börn
árið 2011. Samkvæmt upplýs-
ingum frá Hagstofu Íslands fædd-
ust 4.533 börn á Íslandi árið 2012
sem er nokkur fjölgun frá árinu

2011, þegar börnin voru 4.492.
Þá komu 2.317 drengir í heiminn
og 2.216 stúlkur árið 2012.

Tölur Hagstofunnar um fæð-
ingar ná til allra barna mæðra
sem eiga lögheimili á Íslandi,
hvort heldur sem þau eru fædd
innanlands eða utan. Börn sem
fædd eru á Íslandi en eiga lög-
heimili erlendis eru ekki talin með.

– gudmundur@bb.is

Færri börn fæddust á Vestfjörðum
93 börn fæddust á Vestfjörðum á síðasta ári.

Einungis fjórtán börn ferm-
ast í Bolungarvík á þessu ári
sem þykir undir meðallagi í
bænum. Einungis 12 börn á
fjórtánda aldursári eru búsett
í Bolungarvík en einnig ferm-
ast þar í ár börn sem eru ekki
búsett í sveitarfélaginu. Ferm-
ingar fara fram á skírdag,
hvítasunnu og 8. júní. „Þetta
eru bæði börn úr Bolungarvík
og svo eru börn sem vilja gagn-
gert fermast hér,“ segir Ásta
Ingibjörg Pétursdóttir sóknar-
prestur í Bolungarvík.

Ásta segir árganginn í ár
vera óvenju fámennan. „Þetta
er vissulega lítill árgangur og
í þokkabót eru tveir nemendur
kaþólskir,“ segir Ásta, en eins
og alþjóð veit fermast kaþólsk
börn ekki innan íslensku þjóð-
kirkjunnar.

Óvenju fáir
fermast í

Bolungarvík
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Ritstjórnargrein

Ísafjörður útflutn-
ingshöfn á ný

Spurning vikunnar
Ætlar þú að ferðast um Vestfirði í sumar?

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

Alls svöruðu 492.
Já sögðu 378 eða 77%
Nei sögðu 47 eða 9%

Óvíst sögðu 67 eða 14%

Skóla- og tómastundasvið Ísa-
fjarðarbæjar telur besta kostinn í
leikskólamálum sveitarfélagsins
vera þann að opna deild fyrir
fimm ára börn við leikskólann
Sólborg. Deildin yrði hins vegar
staðsett í kjallara dvalarheimil-
isins Hlífar, að því er fram kemur
í minnisblaði sviðstjóra skóla-
og tómstundasviðs til bæjarráðs.
Í minnisblaðinu segir ennfremur:
„Áður hefur verið rekinn útiskóli
þar og þekkja starfsmenn Sól-
borgar húsnæðið og líst vel á
hugmyndina. Lítið sem ekkert
þarf að breyta húsnæðinu. Fag-
legt starf yrði eins og það er í dag
og aðbúnaður á allur að vera vel
viðunandi.“ Börnin fengju mat
af Sólborg og nota útileiksvæðið
þar. Hugmyndin hefur verið
kynnt fyrir stjórn húsfélagsins á
Hlíf 2 og Félagi eldri borgara og
hafa ekki verið gerðar athuga-
semdir við hana.

Bæjarráð tók erindið fyrir á
fundi í gær og leggur til við bæj-
arstjórn að heimiluð verði opnun
á leikskóladeild fyrir fimm ára
börn í húsnæði Hlíf 2 og að opn-
unin taki gildi frá og með 1. ágúst
næstkomandi. Um er að ræða
tímabundna lausn á skorti á leik-
skólaplássi í bæjarfélaginu.

„Þetta er búið að vera í skoðun
í allan vetur. Það er lítill árgangur

að fara út úr leikskólanum og
það eru börn orðin 18 mánaða
sem eru á biðlista og við stefnum
á að öll börn 18 mánaða og eldri
fái leikskólapláss. Ákvörðun var
tekin um áramótin að auka niður-
greiðslu til foreldra barna sem
eru orðin 18 mánaða og eru hjá
dagforeldrum. Við vissum að fá
pláss myndu losna í haust og þá
myndum við lenda í vandræðum.
Talað var um Sundhallarloftið en
niðurstaðan var svona. Við sjáum

þetta bara fyrir okkur í eitt ár.
Þetta verður fimmta deildin frá
leikskólanum Sólborg og það
verða fimm ára börnin á Sólborg
sem verða þarna.. Þetta er allt
háð því að bæjarstjórn samþykki
þetta. Við gerum ráð fyrir að
deildin opni í ágúst, á sama tíma
og Sólborg opnar eftir sumarfrí,“
segir Margrét Halldórsdóttir,
sviðstjóri skóla- og tómstunda-
sviðs Ísafjarðarbæjar.

– hordur@bb.is

Leikskóladeild opn-
uð í kjallara Hlífar 2

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt tillögu umhverf-
isnefndar þess efnis að Guðmundi
Tryggva Ásbergssyni verði veitt
leyfi til að byggja fjölbýlishús á
lóðinni að Sindragötu 4b á Ísa-
firði. Guðmundur hyggst reisa

ellefu íbúða fjölbýlishús á lóð-
inni. Samkvæmt teikningum
verður húsið fimm hæðir með
lyftu. Stórar svalir og sólstofur
munu einkenna íbúðir hússins,
verði það að veruleika.

Umhverfisnefnd lagði til við

bæjarstjórn að Guðmundur fengi
lóðina með þeim reglum sem í
gildi eru og settar kunna að verða.
Lóðarumsókn fellur hins vegar
úr gildi hafi teikningar ekki borist
innan sex mánaða og framkvæmd-
ir ekki hafist innan tólf mánaða.

Guðmundur Tryggvi fær
lóðina að Sindragöta 4b

Tölvuteiknuð mynd af fyrirhuguðu íbúðarhúsnæði við Sindragötu 4b á Ísafirði.

BB hefur ekki legið á afstöðu sinni til strandsiglinga. Þótt dæmið verði
aldrei gert upp, er augljóst hversu dýrkeyptur sá afleikur varð, að leggja
þær af, sér í lagi fyrir fjölmörg byggðarlög. Skipun nefndar undir forystu
Guðmundar M. Kristjánssonar, hafnarstjóra Ísafjarðarhafna, til að kanna
möguleika á koma þeim á að nýju, var skref í rétta átt. Sú vinna leiddi til
þess að ákveðið var að bjóða út tilraunaverkefni strandsiglinga til sex ára.
En skjótt skipast veður í lofti, og nú hefur útboðinu verið frestað. Á það
skal látið reyna hvort fyrirhugaðar siglingar Samskipa og Eimskips fylli
skarðið.

Samskip reið á vaðið og kynnti siglingar frá Reykjavík til Bretlands og
meginlandsins með viðkomu á Ísafirði, Akureyri, Reyðarfirði og í
Færeyjum. Með þessu verður Ísafjarðarhöfn útflutningshöfn. Það eitt
skiptir miklu fyrir framleiðslufyrirtæki eins og 3X Technology, svo dæmi
sé tekið. Að auki má reikna með ýmiss konar ávinningi, þar á meðal aukn-
um tekjum hafnarinnar.

Sem við mátti búast mætti Eimskip til leiks stuttu eftir útspil Samskipa:
,,Það hefur ekki verið gerð önnur eins breyting á siglingaleiðum í 40 ár. Ég
hef sterka trú á þessu hérna, það á eftir að koma svo margt í kjölfarið og það
á eftir að hafa mikil áhrif á landsbyggðina,“ segir svæðisstjóri Eimskips á
Vestfjörðum, Hafþór Halldórsson.

Gylfi Sigurðsson, forstjóri Eimskips, kveður ekki um strandsiglingar að
ræða eins og tíðkuðust á árum áður, þegar skip Skipaútgerðar ríkisins
höfðu viðkomu á svo að segja hverri höfn. Slík hringkeyrsla innanlands sé
gengin sér til húðar, segir Gylfi. Möguleikarnir sem uppi eru núna, og
skipafélögin veðja á, séu tilkomnir vegna tenginga við erlendar hafnir.

Af ummælum Hafþórs verður ekki annað ráðið en að erfitt hafi verið
orðið að þjónusta fyrirtæki á Vestfjörðum með landflutningum, bæði
vegna tíðarfars og þungatakmarkana sakir lélegs ástands vega. Hvort lang-
tímaspár um framhald hins síðar nefnda eiga einhvern þátt í viðbrögðum
skipafélaganna, skal ósagt látið. Minni þungaflutningar hjóta hins vegar
að koma Vegagerðinni til góða.

Hafi það verið ætlun ríkisvaldsins að endurvekja ,,hringkeyrsluna“ sem
forstjóri Eimskips kallar svo, liggur beint við að vanda smærri byggðarlaga
verður að leysa með bættu vegasambandi við þá staði sem huganlega er
verið að gera að miðpunktum framtíðardreifikerfis, með útspili skipa-
félaganna. Úrlausn af því tagi rímar við fyrri tíma samþykkt ríkisvaldsins
um byggðakjarna. Fram hjá því verður ekki horft að fáeinir sterkir
byggðakjarnar eru forsenda þess að megin hluti landsins haldist í byggð.

 s.h.
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Allra stétta – allar stéttir

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

„Það er frekar rólegt í dagsferð-
unum en vorvertíðin fer af stað
um helgina. Fyrsta ferð skútunnar
Auroru er á mánudag en þá verður
farin fimm daga skíðaferð. Þær
ferðir eru nánast uppseldar út
maí. Vertíðin hefur verið að byrja
af alvöru um páskana svo við
erum að teygja okkur lengra inn
í veturinn,“ segir Sigurður Jóns-
son, skipstjóri hjá ferðaþjónustu-
fyrirtækinu Borea Adventures á
Ísafirði. Veður getur sett strik í
reikninginn þegar kemur að
skipuögðum ferðum með ferða-
menn. Borea Adventures hefur

þó aldrei aflýst ferð þrátt fyrir
það.

„Einhverjir eru að fara í dags
skíðatúr á morgun. Það er alltaf
reytingur í sölu á dagsferðum,
hvort sem um ræðir skíða-,
göngu- eða kajakaferðir. Það er
alltaf hægt að gera eitthvað þrátt
fyrir veðrið. Við fórum með tvo
Kanadamenn í skíðaferð í síðustu
viku, þá var rok og rigning og
tekinn var hringur í Mjóafirði á
skíðum, upp úr Húsadal og niður
í Heydal, í staðinn fyrir að fara
yfir fjallið og gista í tjaldi. Það er
aldrei þannig að ekki sé hægt að

gera eitthvað þótt veður sé vont,
þá verður bara að breyta planinu.
Nú er ekkert að því að fara á
skíði á Seljalands eða Tungudal.
Við höfum aldrei aflýst ferð.
Síðastliðin sjö vor höfðum við
boðið upp á skíðaferðir í Jökul-
firði og aðeins einu sinni höfum
við ekki komist af stað frá Ísafirði
á áætluðum tíma vegna veðurs.
Við höfum lent í því að þurfa að
liggja í Jökulfjörðum út af vondu
veðri en höfum aldrei aflýst ferð,“
segir Sigurður.

Í umræðunni hefur verið að
byggja hótel á hafnarsvæðinu á

Ísafirði. Sigurður segir að það
verkefni sé ekki á dagskrá eins
og er en ekki heldur slegið út af
borðinu. „Það er í biðstöðu. Það
hefur alltaf verið markmið hjá
okkur að vera með gistingu sem
hluta af því sem við erum að
gera, en í augnablikinu er það í
biðstöðu. Við höfum alltaf farið
varlega í það sem við höfum gert
og klárum bara eitt í einu. Við
höfum nóg að gera með tvo báta,
skútu, ferðir í Bolungarvík og
dagsferðir svo tökum þetta skref
fyrir skref,“ segir Sigurður að-
spurður um áætlanir um bygg-

ingu hótels.
„Það er ekki spurning hvort

markaður sé til staðar fyrir hótel,
maður býr bara til markað eins
og við gerðum með skútuferðirn-
ar. Það var enginn markaður fyrir
skútuferðir fyrr en við fórumað
bjóða upp á þær. Það liggur engin
ákvörðun fyrir um byggingu hót-
els, þetta er í geymslu. Þetta er
hluti af því sem menn eru alltaf
að velta fyrir sér, við erum alltaf
að skoða möguleika á tækifærum
en höfum farið varlega í allar
fjárfestingar,“ segir Sigurður.

– hordur@bb.is

Hafa aldrei aflýst ferð vegna veðurs
Skíðaferðir eru alltaf vinsælar hjá Borea Adventures.

Kosningar nálgast óðfluga. Því fylgir mikil spenna í samfélaginu.
Margir telja sig til kallaða á Alþingi næsta kjörtímabil. Vitað er
að eingöngu 63 verða valdir til setu. En svo margir vilja sæti að
kjörseðillinn 27. apríl næstkomandi verður svo stór að vandræði
verða að handfjatla hann. Það er ótvírætt fagnaðarefni hve margir
telja sig geta sett lög Íslendingum til gagns. En reynsla líðandi
kjörtímabils er ekki góð. Lög eru samskiptareglur sem eiga að
nýtast öllum en þó þannig að sumt er ekki liðið. Lög eru auðvitað
breytingum háð og taka mið af því siðferði sem hverju sinni ríkir
í samfélaginu. En því miður virðist sú gamla góða hugsun að lög
taki til þess sem mestu varðar í samskiptum manna, en taki ekki
til hvers og eins smáatriðis sem gætu komið upp í lífinu og eru oft
með þeim hætti að nánast ógerlegt er að sjá þau fyrir.

Sínum augum lítur hver silfrið segir máltækið. Það er kjarni
málsins í hnotskurn. Fólk hefur hvert um sig skoðun á því hvernig
lög skuli vera og væri það ætlanin að taka fullt tillit til allra skoð-
ana yrði lagasetning langdregin og óvíst hvert gagnið yrði. Vissu-
lega er það skýr skylda löggjafans að lög séu í samræmi við ríkj-
andi meginsjónarmið í samfélaginu. Þess vegna eru lög oft útfærð
með reglugerðum sem auðveldara er að breyta. En sé tekið mið af
því sem fram kemur í tillögum hins títt nefnda stjórnlagaráðs er sú

skoðun ríkjandi hjá þeim góða hópi að lög og þar með talin stjórn-
skipunarlög séu eins konar óskalisti allra. Mikill fjöldi framboða
segir sérstaka sögu. Allir vilja koma óskum sínum að. Það er kostur
lýðræðisins að veita þeim sem vilja og uppfylla skilyrði leið til þess
að komast á Alþingi. Því fleiri flokkar á þingi þeim mun erfiðara
kann að verða að mynda starfhæfa ríkisstjórn.

Nú stefnir í það núverandi ríkisstjórnarflokkar eigi verulega
undir högg að sækja og muni ríða mögru hrossi frá komandi kosn-
ingum. Hið sama er uppi á borðinu hjá Sjálfstæðisflokknum, sem
ekki sýnist hafa náð vopnum sínum, þrátt fyrir algeran viðsnúning
á fylgi stjórnarflokka. En Framsóknarflokkurinn sem stóð bak við
íbúðalánabóluna ætlar nú að bjarga öllum. Lítið sýnast kjósendur
hafa lært. Sjálfstæðisflokkur  var eitt sinn flokkur allra stétta og
rúmaði verkafólk, auðmenn og aðra almenna Íslendinga hvar í stétt
sem þeir stóðu. Stétt með stétt er gleymd leiðsögn.

Stjórnmálaflokkar með styrk að baki eiga mun betri kost á því að
stjórna en margir smáir og sundurlyndir flokkar. Nú er það ekki
flokkur allra stétta sem menn geta valið heldur flokka allra sétta,
hvern fyrir sig. Næstu fjögur ár kunna að verða Íslendingum dýr
lærdómur. Vonandi ná allar stéttir saman um að færa Íslendinga
fram á veginn.
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Flytja vatn frá Ísafirði í sumar
„Þetta hefur gríðarlegar breyt-

ingar í för með sér fyrir okkur og
þýðir að við getum hafið útflutn-
ing frá Ísafirði í sumar. Við hefð-
um viljað byrja á þessu miklu
fyrr en með tilkomu siglinganna
verður þetta að veruleika,“ segir
Birgir Viðar Halldórsson stjórn-
arformaður vatnsflutningsfyrir-
tækisins Brúarfoss ehf. sem mun
hefja útflutning á vestfirsku vatni
frá Ísafjarðarhöfn í sumar. Und-
anfarna mánuði hefur fyrirtækið
flutt vatn frá Hafnarfirði til meg-
inlands Evrópu þar sem vatnið
hefur verið notað í iðnaðarfram-
leiðslu og í endursölu. Einnig er
fyrirtækið í samstarfi við kana-
díska góðgerðarfyritækið On
Guard for Humanity og mun Brú-
arfoss flytja vatn fyrir tilstuðlan
þeirra til flóttamannabúða í Mið-
Ameríku.

Brúarfoss er í samstarfi við
Ísafjarðarbæ um nýtingu á vatni
úr Vestfjarðagöngunum. Ekki
hefur verið hægt að flytja það
vatn út vegna þess að ekki eru
beinar siglingar frá Ísafirði til

meginlandsins, en Samskip og
Eimskip ákváðu hinsvegar ný-
legar að hefja siglingar frá Ísafirði
til Evrópu. Birgir segir að þessi
ákvörðun gjörbreyti öllu lands-
lagi fyrir Brúarfoss og hafi það í
för með sér að starfsemi geti haf-
ist á Ísafirði í sumar.

„Við hefðum þurft að selja 120
gáma af vatni í hverri sölu til

þess að geta leigt skip og siglt út
frá Ísafirði sjálfir. Það er of mikill
fjöldi gáma til að byrja með og
því þurftum við að sækja vatnið í
Hafnarfirði og flytja það út fyrir
sunnan. Það kostaði einfaldlega
of mikið að keyra það suður frá
Ísafirði. Með tilkomu þessara
ákvörðunar skipafyrirtækjanna er
okkur gert kleift að flytja út

minna magn af vatni í hverri
ferð,“ segir Birgir, en Brúarfoss
hefur aðgang að öllu umfram
vatni í Vestfjarðagöngum. Til að
byrja með mun Brúarfoss taka
vatn úr vatnsveitum og flytja út
og því má segja að vatnið komi
beint úr krananum.

„Þegar framkvæmdir okkar
fyrir vestan verða komnar lengra

mun þetta verða stór vinnustaður.
Þetta skiptir okkur gríðarlega
miklu máli og einnig skiptir þetta
máli fyrir Ísafjarðarbæ og Vest-
firði í heild,“ segir Birgir, en
hann telur að ákvörðun stjórn-
valda um að íhuga strandsiglingar
hafi ýtt við skipafélögunum og
gert þennan möguleika að veru-
leika.            – gudmundur@bb.is
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„Kennslustundaúthlutun er
reiknuð út frá nemendafjölda.
Nemendum hefur fækkað sem
og starfsfólki. Skólastarfið
gengur vel og því engin þörf á
fleiri starfsmönnum,“ segir
Sveinfríður Olga Veturliða-
dóttir, skólastjóri Grunnskól-
ans á Ísafirði um ummæli for-
manns Félags grunnskólakenn-
ara sem segir að ástandið í
grunnskólum landsins sé kom-

ið í óefni vegna fækkunar kenn-
ara. Þeim sem sinna kennslu í
grunnskólum á Íslandi hefur
fækkað um 317 frá árinu 2008.
Þar er bæði átt við kennara með
réttindi og leiðbeinendur. Þeim
síðarnefndu hefur fækkað um 578
á tímabilinu, úr 776 í 198. Rétt-
indakennurum hefur hins vegar
fjölgað um 261 og eru þeir nú
95,9% þeirra sem sinna kennslu
í grunnskólum. Frá þessu er

greint á visir.is.
Ólafur Loftsson, formaður Fé-

lags grunnskólakennara, segir
breytinguna fyrst og fremst skýr-
ast af fækkun réttindalausra
leiðbeinanda. Hann segir að
fjölga þurfi kennurum og að þeir
þurfi rýmri tíma til að sinna þeim
verkefnum sem skólinn er að fást
við í dag. Á sama tíma og kenn-
urum fækki, fjölgi verkefnum.
„Þetta er klárlega komið í óefni.

Það hefur komið í ljós í könnun-
um að kennarar vinna miklu
meira en þeir eiga að gera. Þá er
það alltof algengt að kennarar
upplifi að þeir gætu gert betur og
vilji gera betur, en þeim séu ekki
skapaðar aðstæður til þess,“ segir
Ólafur í viðtali við Fréttablaðið.

Vorið 2008 voru 77 starfsmenn
í Grunnskóla Ísafjarðar, þar af
54 kennarar. Vorið 2012 hafði
starfsmönnum fækkað í 66 og

þar af voru 43 kennarar sem
svarar til 20% fækkun kennara
og 14% fækkun á heildar
starfsmannafjölda. Þetta kem-
ur ekki að sök í Grunnskólan-
um á Ísafirði þar sem nemend-
um við skólann hefur fækkað
um 25% á undanförnum árum.
Starfsmannafjöldi er því hæfi-
legur til að sinna þeim nemend-
um sem eru í skólanum.

– hordur@bb.is

Ekki þörf á fleiri starfsmönnum við GÍ
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nema óhollusta það sem eftir
lifir dags, jafnvel einhverja
daga. En ein máltíð á ekki
að þurfa að skemma meira
en bara eina máltíð.

Er notkun fæðubótaefnaEr notkun fæðubótaefnaEr notkun fæðubótaefnaEr notkun fæðubótaefnaEr notkun fæðubótaefna
algeng í kraftlyftingum?algeng í kraftlyftingum?algeng í kraftlyftingum?algeng í kraftlyftingum?algeng í kraftlyftingum?

Notkun fæðubótarefna er
mjög persónubundinn, en
ég tel að notkun fæðubótar-
efna sé orðin viðvarandi í
flestum íþróttum, og ef þau
eru notuð rétt, saman við gott
mataræði geti þau hjálpað,
en ekki á að treysta á þau
eða nota þau sem einhverja
töfralausn.

Fordómar?Fordómar?Fordómar?Fordómar?Fordómar?
Það hafa lengi verið miklir

fordómar gagnvart kraftlyft-
ingum og svipuðum íþróttum,
en þeir eru þó blessunarlega
á undanhaldi með aðild okk-
ar að ÍSÍ og reglubundnu
lyfjaeftirliti. Ég myndi segja
að fólk sé að verða upp-
lýstara en áður um ágæti
lyftinga, enda meiðsla hætta
frekar lítil samanborið við
margar aðrar íþróttir, og lyfja-
misnotkun ekki meiri en í öðr-
um íþróttum.

Hversu ungt getur fólkHversu ungt getur fólkHversu ungt getur fólkHversu ungt getur fólkHversu ungt getur fólk
hafið æfingar?hafið æfingar?hafið æfingar?hafið æfingar?hafið æfingar?

Keppni í kraftlyftingum
getur hafist á fjórtánda ári.
En stefnan hjá okkur er að
bjóða upp á æfingar niður í
allt að 10 ára. Þá er auðvitað
ekki verið að æfa þungar
lyftingar, heldur verður unnið
meira í alhliða þjálfun, með
stökk, spretti, og æfingar
með teygjum að leiðarljósi.
Það er sérstaklega mikilvægt
að kenna krökkunum að
gera æfingar rétt strax, því
mikla vinnu getur þurft að
leiðrétta það sem er vitlaust
kennt.

Þarf að stunda aðrar æf-Þarf að stunda aðrar æf-Þarf að stunda aðrar æf-Þarf að stunda aðrar æf-Þarf að stunda aðrar æf-
ingar samhliða lyftingunum?ingar samhliða lyftingunum?ingar samhliða lyftingunum?ingar samhliða lyftingunum?ingar samhliða lyftingunum?

Nei. Við notum alla al-
menna líkamsrækt samhliða
lóðaræfingum. En lyftingar er
hins vegar hægt að stunda
samhliða öðrum íþróttum og
eru lyftingar í raun nauðsyn-
legur hluti af öllum íþróttum
ef það á að ná góðum ár-
angri í þeim, þó þeir æfi
auðvitað öðruvísi en kraftlyft-
ingamenn.

Hversu mikill er andlegiHversu mikill er andlegiHversu mikill er andlegiHversu mikill er andlegiHversu mikill er andlegi
þátturinn í lyftingum? Þarfþátturinn í lyftingum? Þarfþátturinn í lyftingum? Þarfþátturinn í lyftingum? Þarfþátturinn í lyftingum? Þarf
ekki að byggja sig upp and-ekki að byggja sig upp and-ekki að byggja sig upp and-ekki að byggja sig upp and-ekki að byggja sig upp and-
lega fyrir átök og þá hvern-lega fyrir átök og þá hvern-lega fyrir átök og þá hvern-lega fyrir átök og þá hvern-lega fyrir átök og þá hvern-
ig?ig?ig?ig?ig?

Andlegi þátturinn er mikil-
vægur í öllum keppnisíþrótt-
um og kraftlyftingar eru þar
enginn undantekning. Hver
og einn hefur sína aðferð við
að gera sig tilbúin. Margir
reyna að æsa sig upp með
ýmsum aðferðum meðan
aðrir reyna að vera mjög ein-
beittir, búnir að fara yfir það
sem þeir þurfa að hugsa mest
um í stíl eða framkvæmd lyft-
unar.

Hvað er á döfinni?Hvað er á döfinni?Hvað er á döfinni?Hvað er á döfinni?Hvað er á döfinni?
Á döfinni er nokkuð margt.

Við erum að skoða kaup á
keppnislóðum og keppnis-
setti, ásamt fjármögnun fyrir
það sem gera þarf. Einnig er
stefnan sett á að halda Ísa-
fjarðarmót í bekkpressu og
réttstöðulyftu á sjómanna-
daginn, Ísafjarðarmót í kraft-
lyftingum í október og svo
auðvitað Íslandsmeistaramót
í réttstöðulyftu 14. septem-
ber, allt hérna á Ísafirði. Nú
þegar við höfum fengið út-
hlutaða tíma í vallarhúsinu
erum við að hefja skipulagð-
ar æfingar, en þær hefjast á
næstu dögum. Ingibjörg er
að kenna Powerpúl í Stúdíó
Dan meðfram fastri vinnu, en
ég hef aðeins verið að einka-
þjálfa og fjarþjálfa ásamt því
að vera yfirþjálfari KFV. Ingi-
björg er farin af stað með
réttstöðulyftuæfingar fyrir
stelpur þar sem hópur sem
aðeins er opinn stelpum hittist
og æfir réttstöðulyftu undir
handleiðslu Ingibjargar.

Hvað eru margir semHvað eru margir semHvað eru margir semHvað eru margir semHvað eru margir sem
stunda lyftingar með ykkur?stunda lyftingar með ykkur?stunda lyftingar með ykkur?stunda lyftingar með ykkur?stunda lyftingar með ykkur?

Það eru allnokkrir sem ætla
að æfa með okkur, en þeim
mun hinsvegar fjölga að
einhverju marki þegar við
erum búin að komum á skipu-
lögðum æfingum, en við setj-
um stefnuna á að eiga a.m.k.
tíu keppendur á Íslands-
meistaramótinu í réttstöðu-
lyftu í september.

Æfið þið saman eða í sitt-Æfið þið saman eða í sitt-Æfið þið saman eða í sitt-Æfið þið saman eða í sitt-Æfið þið saman eða í sitt-
hvoru lagi?hvoru lagi?hvoru lagi?hvoru lagi?hvoru lagi?

Við höfum í gegnum tíðina
æft mikið saman en með
börnunum breyttist það svo-
lítið og nú æfum við ekki jafn
oft saman og við gerðum.
Kraftlyftingamenn hafa í
gegnum tíðina mikið æft
hver í sínu horni, en með inn-
göngu í ÍSÍ og stofnun kraft-
lyftingafélaga hefur þetta
breyst mikið og er það hluti
af því sem við viljum vinna
að hér. Að menn geti æft
saman í hópum, og myndað

með sér skemmtilegan fé-
lagsskap sem er alltaf hvetj-
andi þegar á að ná árangri.

Æfið þið alltaf í tækjasal?Æfið þið alltaf í tækjasal?Æfið þið alltaf í tækjasal?Æfið þið alltaf í tækjasal?Æfið þið alltaf í tækjasal?
Við æfum ekki í tækjum,

en lóð, stangir og víravélar
eru þó oft í svokölluðum
tækjasölum, þó við viljum
forðast að nota það orð.
Tæki með föstum hreyfingum
eru ekki góð fyrir líkamann,
þar sem þau æfa nær ein-
göngu yfirborðsvöðva. Við
hins vegar notum stangir,
handlóð, víratæki, ketilbjöllur
og margt fleira þar sem lík-
aminn þarf að nota jafnvægi
og fleiri vöðva til að skila
vinnunni.

Eru lyftingar fyrir alla?Eru lyftingar fyrir alla?Eru lyftingar fyrir alla?Eru lyftingar fyrir alla?Eru lyftingar fyrir alla?
Já, lyftingar geta hentað

öllum, báðum kynjum, háum
og lágum, breiðum og mjó-
um, gömlum og ungum. Kraft-
lyftingar eru kynjaskiptar,
þyngdarflokka skiptar og
aldursflokka skiptar. Ég hef
þekkt lyftara frá 14 ára upp í
73 ára. Frá litlum strákum upp
í stórar stelpur og frá litlum
stelpum upp í stóra stráka.
Allir geta notið góðs af lyft-
ingum sama hvort það er til
keppni, til að styrkja sig al-
mennt, brenna fitu, bæta út-
hald eða lifa heilbrigðara líf-
erni. Við höfum lengi verið

að þjálfa bæði almenna
kúnna og þá sem vilja stefna
á keppni í íþróttinni, og erum
við bæði menntaðir ÍAK
einkaþjálfarar.

Hversu oft í viku æfið þið?Hversu oft í viku æfið þið?Hversu oft í viku æfið þið?Hversu oft í viku æfið þið?Hversu oft í viku æfið þið?
Þrisvar til sex sinnum eftir

því hvert markmiðið er, hve
langt er í mót ef það stendur
til að keppa eða hvað tíminn
leyfir.

Hversu stór þáttur er mat-Hversu stór þáttur er mat-Hversu stór þáttur er mat-Hversu stór þáttur er mat-Hversu stór þáttur er mat-
aræði þegar kemur að þvíaræði þegar kemur að þvíaræði þegar kemur að þvíaræði þegar kemur að þvíaræði þegar kemur að því
að ná árangri?að ná árangri?að ná árangri?að ná árangri?að ná árangri?

Mataræði er hér um bil
jafn mikilvægt og æfingarn-
ar sjálfar. Ef fólk borðar of
lítið þá styrkist það ekki,
brennir það ekki og bætir
sig almennt ekkert. Ég held
að það að borða of lítið sé
mjög vanmetið vandamál í
dag. Auðvitað er óhollt mat-
aræði sennilega það hættu-
legasta, en að borða of lítið
fylgir fast á eftir. Svo eru auð-
vitað þeir sem borða alltof
mikið. Allt er þetta eitthvað
sem þarf að hafa stjórn á,
og þó þú misstigir þig, ekki
halda að allt sé þá ónýtt,
heldur stattu upp og haltu
áfram þar sem frá var horfið.
Of margir halda að það að
gera mistök og borða eitt-
hvað óhollt í hádeginu, þá
sé dagurinn ónýtur og ekkert

Sigfús og Ingibjörg
Kraftlyftingahjónin Sigfús Fossdal og Ingibjörg Óladóttir segja fráKraftlyftingahjónin Sigfús Fossdal og Ingibjörg Óladóttir segja fráKraftlyftingahjónin Sigfús Fossdal og Ingibjörg Óladóttir segja fráKraftlyftingahjónin Sigfús Fossdal og Ingibjörg Óladóttir segja fráKraftlyftingahjónin Sigfús Fossdal og Ingibjörg Óladóttir segja frá
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL Í SÚÐAVÍKURHREPPI

Tillaga að deiliskipu-
lagi á Hlíð í Álftafirði
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps samþykkti á fundi sínum þann 28. febrúar

2013 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi á Hlíð í Álftafirð skv. 41. gr. skipu-
lagslaga nr. 123/2010.

Í tillögunni felst að gert er ráð fyrir 15 lóðum fyrir frístundahús, 6 fyrir stök
hús ofan þjóðvegar og 9 lóðum neðan þjóðvegar. Á 8 lóðum neðan þjóð-
vegar er gert ráð fyrir stökum frístundahúsum en á einni er gert ráð fyrir sam-
byggingu fjögurra frístundahúsa. Á einni lóð neðan þjóðvegar er gert ráð
fyrir geymslu fyrir báta og flotbryggju. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir skjól-
beltarækt til að draga úr áhrifum vinda og umferðarhávaða á svæðinu.

Tillagan ásamt greinargerð verður til sýnis á skrifstofu Súðavíkurhrepps,
Grundarstræti 1-3, Súðavík, virka dag frá kl. 10:00-12:00 og frá 13:00-15:00
frá og með 8. mars til og með 20. apríl 2013.

Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu Súðavíkurhrepps, www.sudavik.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að

gera athugasemdir við tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum
er til 25. apríl 2013.

Athugasemdir, ef einhverjar eru, skulu vera skriflegar og berast til skrifstofu
Súðavíkurhrepps Grundarstræti 1-3, 420 Súðavík.

Hver sá sem ekki gerir athugasemdir innan tilskilins frests, telst samþykkja
tillöguna.

F. h. Súðavíkurhrepps,
Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri.

ReynsluboReynsluboReynsluboReynsluboReynslubo
Nigel Quashie er venjuleg-

ur, auðmjúkur og jarðbundin
persóna, að eigin sögn, sem
gerir hvað sem hann getur til
að hjálpa fólki. Hann á kær-
ustu og sjö mánaða gamlan
son sem fæddist á Íslandi.
Hann á einnig tvö börn úr
fyrra sambandi, 13 og 8 ára,
sem búa í Hampshire á Eng-
landi. Hann er leikmaður
meistaraflokks og þjálfari
yngri flokka BÍ/Bolungarvíkur,
en hann kom frá ÍR þar sem
hann átti gott ár í fyrra, bæði
sem leikmaður og þjálfari.

FerillinnFerillinnFerillinnFerillinnFerillinn
„Ég byrjaði að spila knatt-

spyrnu 12 ára gamall og fékk
styrk frá Queens Park Rangers
til að spila með unglingaliði
þeirra og þá fóru hjólin að
snúast. Ég fór í gegnum ungl-
ingastarfið og spilaði fyrsta
leikinn gegn Manchester
United á Old Trafford, heima-

velli Manchester United, ný-
orðinn 17 ára gamall. Það
var frábær reynsla, ég var
að fara í búninginn þegar
stjórinn tilkynnti liðið klukku-
tíma og korteri fyrir leik og ég
var í byrjunarliðinu. Við töp-
uðum 2-0,“ segir Nigel um
upphaf ferilsins sem knatt-
spyrnumanns á Englandi en
hann hefur síðan spilað með
fjölmörgum liðum. Hann byrj-
aði ferilinn hjá Queens Park
Rangers en spilaði síðan með
Nottingham Forrest, Ports-
mouth, Southampton, West
Bromwich Albion, West Ham
United, Birmingham City,
Wolverhampton Wanderers,
Milton Keynes Dons og ÍR.
Hann hefur einnig spilað með
U-21 árs landsliði Englands
og landsliði Skotlands, en afi
hans var skoskur. Nigel hefur
því komið víða við og býr yfir
mikilli reynslu af knattspyrnu-
heiminum.

„Fótbolti snýst um allskonar
persónur, allir eru mismun-
andi. Ég hef aldrei horft til

persónuleika fólks þar sem
við erum öll misjöfn og hugs-
um öll ólíkt. Ég geri engan
mismun á fólki, ef allir væru
eins væri heimurinn frekar
leiðinlegur,“ segir Nigel og
finnst ekki mikið til einhverra
sérstakra knattspyrnumanna
koma frekar en annara. Þetta
eru allt misjafnir menn að
hans sögn. Hann telur mikla
hæfileika búa í íslenskum
knattspyrnumönnum.

„Það sem er mikilvægt er
að fleiri íslenskir leikmenn fá
tækifæri á Englandi sem er
frábært. Þeir leikmenn  sem
spila erlendis eru að sanna
að það eru hæfilekar á Ís-
landi. Undanfarin þrjú til fjög-
ur ár hafa fleiri og fleiri leik-
menn farið að spila á Eng-
landi og margir hafa farið til
Noregs, Svíþjóðar og Hol-
lands,“ segir Nigel.

Hann segir að toppurinn á
ferlinum hafi verið að byrja
leikinn á móti Manchester
United með Queens Park
Rangers sautján ára gamall.

Hann hefur ekki upplifað
neinn botn á ferlinum að
eigin sögn. „Ég hef notið alls
ferilsins, en í lok dags, ef við
höfum tapað leik, þá sé ég
það sem frábæran dag sem
fór í að spila fótbolta. Ég er
samt ekki góður í að tapa,
en að hafa fengið tækifæri
til að spila með og gegn frá-
bærum leikmönnum á laug-
ardegi skiptir meira máli,“
segir Nigel.

Hvers vegna Ísland?Hvers vegna Ísland?Hvers vegna Ísland?Hvers vegna Ísland?Hvers vegna Ísland?
„Ég fékk tilboð um að spila

í Ameríku, Tyrklandi og Kína.
Ég vildi spila með ungum leik-
mönnum og trúði að ég geti
fært þeim þekkingu og skiln-
ing á leiknum. Mér fannst því
ekki rétt að fara og spila
einhvers staðar eitt keppnis-
tímabil. Ég fékk tækifæri á
Íslandi til að spila með yngri
leikmönnum og hjálpa þeim
að bæta sig. Ef ég get kveikt
á sjónvarpinu og séð þar
ungan leikmann sem ég hef
hjálpað á knattspyrnuferlin-
um mun það veita mér mikla
gleði,“ segir Nigel um ástæð-
una fyrir því að hann ákvað
að koma og spila á Íslandi.
Eftir að hafa þjálfað og leikið
með ÍR lá leið hans til Ísafjarð-
ar til að spila með BÍ/Bolung-
arvík og þjálfa yngri flokka
félagsins.

„Ég átti gott tímabil með
ÍR. Það voru lið í Pepsi deild-
inni sem vildu fá mig í eitt
tímabil en ég fann mig vel í
hlutverki mínu hjá ÍR sem
þjálfari og leikmaður. BÍ/Bol-
ungarvík bauð mér koma og
spila fyrir þá. Ég vildi fyrst vita
hvort ég fengi að vinna fyrir
yngri liðsmenn. Ég talaði við

stjórnendur um það og allt
féll á sinn stað og mér fannst
rétt að koma hingað. Ég er
ánægður með þá ákvörðun.
Þetta er fallegur bær, fólkið
er frábært og fjölskylda mín
er ánægð. Félagið hefur gert
allt sem það getur til að svo
megi vera. Það hefur verið
gaman að vinna með yngri
strákunum hér,“ segir Nigel.

Andrúmslofið á Ísafirði er
afslappaðara og íhaldssam-
ara og algjörlega ólíkt Eng-
landi þar sem allt er á 100
mílu hraða að sögn Nigel.
Hann segir að allir séu að
flýta sér og ekki mikill tími til
að gefa af sér til annarra.
„Það er afslappaðra að vera
hér. Þetta er nánara samfé-
lag, fólk er meira saman og
við höfum aðlagast án vand-
ræða. Það gekk vel að kom-
ast hingað en ég var í Reykja-
vík í millitíðinni sem er smá-
bær miðað við England. Fjöl-
skyldan er ánægð hér, að
vera hér saman er það sem
skiptir máli,“ segir Nigel.

Væntingar næsta tímabilsVæntingar næsta tímabilsVæntingar næsta tímabilsVæntingar næsta tímabilsVæntingar næsta tímabils
„Ég held að við eigum

möguleika á að bæta okkur.
Við getum orðið sterkir í ár.
Karakterinn og hungrið er til
staðar í liðinu. Stjórnin hefur
gert það ljóst að þetta er
þróun sem mun ágerast, við
munum bæta okkur frá hverj-
um leik á undirbúnings-tíma-
bilinu og að ég geti verið
hluti af leikmönnunum og lið-
inu er ánægja og ég vil að
allir standi sig vel. Að allir
njóti þess að liðið verði betra,
sem ég er 100% viss um að
gerist. Ég hef verið hrifinn af
liðinu frá því að ég kom og
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olti frá Englandiolti frá Englandiolti frá Englandiolti frá Englandiolti frá Englandi
ég nýt þess meira en nokkru
sinni að spila fótbolta,“ segir
Nigel. Það hefur komið hon-
um á óvart hvað standardinn
á íslenskri knattspyrnu er hár
og hér eru nokkrir góðir leik-
menn að hans sögn.

„Ég held að íslenski boltinn
eigi bara eftir að batna. Ég
held menn séu að skilja leik-
inn betur og vilji spila meira í
staðinn fyrir að senda langar
sendingar fram völlinn. Þetta
er mjög líkamlega erfiður
bolti. Ég hef fengið nokkra
marbletti og spörk en það er
hluti af því að vera áhuga-
samur og ég hef gaman að
þessu og ég reyni að hjálpa
liðinu að bæta sig,“ segir
hann.

„Strákarnir í öðrum og þriðja
flokki eiga möguleika á að
verða góðir og ef þeir öðlast
meiri leikskilning og þekkingu
á boltanum munu þeir ná
langt í knattspyrnunni. Þeir
þrá að bæta sig og verða
betri. Það er alltaf kostur að
vilja læra og bæta sig. Það
er mikilvægt fyrir félagið að
hafa langtímaálætlun og
frábært fyrir strákana að fá
tækifæri á að komast í að-
alliðið og spila með reyndari
leikmönnum. Aðal markmið-
ið er að liðið verið betra í
heild. Þegar leikmennirnir
verða betri, verður liðið
betra,“ segir Nigel um unga
og efnilega leikmenn BÍ/Bol-
ungarvíkur en hann telur jafn-
vel að einhverjir gætu náð
lengra og orðið atvinnu-
menn í framtíðinni.

„Ég sé nokkra yngri leik-
menn hér spila hjá stærri fé-
lögum í atvinnumennsku
þ.e.a.s. ef strákarnir halda
áfram að hlusta og taka
mark á því sem sagt er við
þá. Ég hjálpa þeim með
minni reynslu og þeir geta
náð langt ef þeir vilja. Ef við-
komandi vill það nógu heitt.
Það er undir leikmanninum
sjálfum komið. Það gerist
bara innra með leikmann-
inum sjálfum. Ég er ekki hér
til að láta leikmenn sóa tæki-
færum sínum, heldur til að
sjá framfarir og njóta þess
að spila fótbolta,“ segir Nigel.

Utan vallarUtan vallarUtan vallarUtan vallarUtan vallar
„Ég hef ekki tíma til að gera

margt annað en þetta og
sjá um litla strákinn minn og
fjölskylduna. Það er líf mitt
utan fótboltans og þau gera

mig að þeim manni sem ég
er. Þau gefa mér ástæðu til
að vera ég og halda áfram

að vera ég. Ég er ánægður
með að vera hjá BÍ/Bolungar-
vík en þau hjálpa mér að

vera ánægður utan vallar.
Það gerir mig hæfan til að
mæta á æfingar og hjálpa

strákunum að verða betri,“
segir Nigel Quashie leikmað-
ur BÍ/Bolungarvíkur.
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Sælkeri vikunnar er Benedikt Bjarnason á Ísafirði

Sætur saltfiskur og rabarbarabakaSætur saltfiskur og rabarbarabakaSætur saltfiskur og rabarbarabakaSætur saltfiskur og rabarbarabakaSætur saltfiskur og rabarbarabaka
Þetta eru vinsælir réttir á

mínu heimili.  Ástæðan er
sennilega hversu fljótlegir þeir
eru.

Saltfiskur fyrir 4-6
800 g  sprautusöltuð hnakka-

stykki (ef venjulegur saltfiskur
þá að muna eftir að útvatna og
beinhreinsa)

Hveiti og rifnum parmesan-
osti blandað saman til helm-
inga

Íslenskt smjör (notist eftir
þörfum)

Roðrífa fiskinn og láta standa
í ca. 1 klst.  Fiskurinn er skorinn
í bita, því næst er honum velt

upp úr hveitiblöndunni og að
lokum léttsteiktur í smjöri. Þegar
fiskurinn er orðin fallega gulur
er hann tekinn af pönnunni og
raðað í eldfast mót.

Sósa
1 krukka af Mango Chutney
4 msk  rjómaostur
2-3 dl  rjómi
Rjómaosti, Mango Chutney og

rjóma blandað saman og hitað í
potti (passa að ekki sjóði).  Bætið
rjóma og rjómaosti eftir smekk,
þetta á að vera fallega gult á
litinn.  Þegar litnum og bragðinu
er náð er sósunni hellt yfir fiskinn
í mótinu og sett í 180°C heitan

ofn í  u.þ.b. 15 mínútur.

Salat
1-2 pokar af velútlítandi salat-

blöndu
Tómatar, agúrka, laukur, feta-

ostur og ólífur allt eftir smekk
Taka einn til tvo poka af fall-

egustu salatblöndunni í búðinni
og setja í skál, skera tómata, rauð-
lauk og agúrku út í.  Ég hef svo
fetaost og ólífur í krukkunum
við hliðina á salatinu fyrir þá
sem það vilja.

Gott er að hafa ítalskt ólífu-
brauð með.

Eftirréttur

Rabarbari (magn fer eftir
formi)
200 g  smjör
1 bolli hveiti
1 bolli sykur
2 egg
1 msk kókosmjöl
1 tsk lyftiduft
1 tsk vanillusykur
1 peli rjómi (að lámarki)
Rabarbari settur í botninn á

eldföstu formi.  Smjörið brætt og
þurrefnunum bætt út í pottinn og
hrært saman.  Taka pott af plötu
og hræra eggin saman við. Blönd-
unni hellt yfir rabarbarann. Baka
við 180*C í 20-30 mínútur.  Borið
fram með þeyttum rjóma.

Ég skora á Jón Ottó Gunn-
arsson á Ísafirði að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Munkar ogMunkar ogMunkar ogMunkar ogMunkar og
uppvakningaruppvakningaruppvakningaruppvakningaruppvakningar
á grímuballiá grímuballiá grímuballiá grímuballiá grímuballi
Grímuball KFÍ var haldið

fimmtánda árið í röð í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði um
helgina. Sem fyrr voru bún-
ingarnir ekki af verri endan-
um en metnaður í búninga-
vali hefur lengi verið eitt að-
alsmerki grímuballsins. Svein-
björn Hjálmarsson, betur
þekktur sem Simbi kafari, og
kona hans Sóley Huld Árna-
dóttir fengu verðlaun fyrir
besta búninginn en þau
klæddu sig upp sem rússí-

bana! Fleiri skemmtilegir bún-
ingar litu dagsins ljós, en
gestir komu m.a. klæddir

sem munkar og uppvakning-
ar. Mikil og góð stemmning
var á ballinu en þeir Rúnar

og Víðir léku fyrir dansi fram
á rauða nótt og þóttu gestir
skemmta sér konunglega.

Ljósmyndari Bæjarins besta
mætti á ballið og tók með-
fylgjandi myndir.
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Una Ólafsdóttir Thoroddsen,

Kolbrún Jóhannsdóttir Vestereng.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma

sem lést þriðjudaginn 5. mars, verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 16. mars kl. 14:00. Þeim sem vildu minnast hennar

 er bent á Slysavarnafélagið Landsbjörg.
Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Árshátíð Heilbrigðisstofn-
unar Vestfjarða á Ísafirði var
haldin á laugardagskvöld í
félagsheimilinu í Hnífsdal.
Fjölmenni mætti á árshátíð-
ina en hún var opin fyrir starfs-
menn sjúkrahússins og maka
þeirra. Skemmtiatriði voru
fjölmörg og að loknum kvöld-
verð var slegið upp balli í
gamla félagsheimilinu.

Ljósmyndari Bæjarins besta
lét sig ekki vanta á þennan
viðburð og smellti af nokkrum
myndum.

FjölmenniFjölmenniFjölmenniFjölmenniFjölmenni
á árshátíðá árshátíðá árshátíðá árshátíðá árshátíð

sjúkrahússinssjúkrahússinssjúkrahússinssjúkrahússinssjúkrahússins
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Fimmtudagur 14. marsFimmtudagur 14. marsFimmtudagur 14. marsFimmtudagur 14. marsFimmtudagur 14. mars
kl. 17:50  Inter M. - Tottenham

kl. 20:00  Newcastle - Anji
kl. 20:00  Chelsea - Steaua

Laugardagur 16. marsLaugardagur 16. marsLaugardagur 16. marsLaugardagur 16. marsLaugardagur 16. mars
kl. 12:35  Everton - Man. City
kl. 14:45  South. - Liverpool

kl. 14:53  Tottenham - Fulham
kl. 14:53  Stoke - WBA

kl. 14:53  Swansea - Arsenal
kl. 14:53  Chelsea - West Ham
kl. 17:15  Man. Utd - Reading

Sunnudagur 17. marsSunnudagur 17. marsSunnudagur 17. marsSunnudagur 17. marsSunnudagur 17. mars
kl. 13:20 Sunderland - Norwich
kl. 15:45  Wigan - Newcastle

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
14. mars 1987: 14. mars 1987: 14. mars 1987: 14. mars 1987: 14. mars 1987: Þyrla Land-

helgisgæslunnar bjargaði níu
manns þegar Barðinn strand-
aði við Dritvík á Snæfellsnesi.

Aðstæður voru erfiðar og í
Morgunblaðinu var sagt að
hér væri um frækilegt björg-

unarafrek að ræða.
15. mars 1983:15. mars 1983:15. mars 1983:15. mars 1983:15. mars 1983: Litlu munaði

að farþegaþota frá Arnarflugi
og herflugvél lentu í árekstri

skammt vestan við Vest-
mannaeyjar. Herflugvélin

hafði farið út fyrir sitt svæði.
17. mars 1988:17. mars 1988:17. mars 1988:17. mars 1988:17. mars 1988: Tólf marka

drengur fæddist á Landsspít-
alanum og var það fyrsta ís-
lenska barnið sem fæddist
eftir glasafrjóvgun erlendis.
18. mars 1926:18. mars 1926:18. mars 1926:18. mars 1926:18. mars 1926: Útvarpsstöð

tók formlega til starfa í Reykja-
vík. Fyrstur talaði Magnús

Guðmundsson, atvinnumála-
ráðherra. Útsendingar náð-

ust til helmings landsins. Stöð-
in hætti fljótlega starfsemi en
Ríkisútvarpið hóf útsendingar

fjórum árum síðar.
20. mars 1982: Sprenging var
í hreyfli Fokker flugvélar Flug-
félags Íslands skömmu eftir

flugtak á Ísafirði og hjólabún-
aður laskaðist. Vélin nauðlenti
á Keflavíkurflugvelli, en engin

slys urðu á fólki.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðaustlæg

átt, stöku él norðan-
og austantil, en annars

bjartviðri. Kalt í veðri
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Fremur hæg norðaustlæg
átt, stöku él norðan-

og austantil, en annars
bjartviðri. Kalt í veðri
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

NA-átt, dálítil él fyrir norðan
og austan en annars bjart.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Börnum á Þingeyri, 10 ára
og yngri, hefur fækkað um
51% frá árinu 2005. Þá voru
67 börn á umræddu aldurs-
bili skráð til heimilis á Þingeyri
en um síðustu áramót voru
þau 33.

Athygli vekur að börnum
og ungmennum á aldrinum
11-20 ára hefur einugis fækk-
að um 10% á umræddu tíma-
bili, eða úr 42 í 38. Á sama
tíma hefur íbúum í bænum
fækkað úr 353 í 279, sem
jafngildir 26% fækkun íbúa.

Fækkar hratt íFækkar hratt íFækkar hratt íFækkar hratt íFækkar hratt í
yngstu kynslóðinniyngstu kynslóðinniyngstu kynslóðinniyngstu kynslóðinniyngstu kynslóðinni

„Það gekk mjög vel hjá okk-
ur í fyrra um páskahelgina
og hún markaði upphaf
tímabilsins hjá okkur. Ætli það
verði ekki þannig aftur í ár,“
segir Magnús Hauksson yfir-
kokkur á veitingahúsinu Tjöru-
húsinu á Ísafirði, en veitinga-
staðurinn hefur þótt einn allra
besti fiskiréttastaður landsins
undanfarin ár. Magnús segir
tímabil ferðaþjónustunnar að
lengjast á Vestfjörðum og því
sé grundvöllur fyrir að hafa
staðinn opinn í fleiri mánuði
en áður.

„Reyndar eru páskarnir
mjög snemma í ár en við sjá-
um til með veðrið og hvernig
ferðamannastraumurinn verð-
ur,“ segir Magnús, en páska-
helgina í ár ber upp á síðustu
helgi mars mánaðar. Að sögn
Magnúsar gekk rekstur Tjöru-
hússins vel á síðasta ári. „Það
var meira að gera framan af
sumri heldur en árið áður en
minna í september og októ-
ber,“ segir Magnús og bætir
því við að yfir hásumarið sé
staðurinn rekinn með há-
marksafköstum.

Tjöruhúsið opn-Tjöruhúsið opn-Tjöruhúsið opn-Tjöruhúsið opn-Tjöruhúsið opn-
ar um páskanaar um páskanaar um páskanaar um páskanaar um páskana

Magnús Hauksson.
Það er enginn svikinn af
heimsókn í Tjöruhúsið.
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