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Ingvar Örn Ákason er tæplega þrítugur
Vesturbæingur sem búið hefur á Ísafirði
síðustu þrjú ár. Hann hefur verið yfirþjálf-
ari handknattleiksdeildar Harðar frá 2010.
Ingvar er fjölhæfur ungur maður og
annast einnig ræðuþjálfun, uppistand
og veislustjórn.

Fjölhæfur handbolta-
þjálfari á Ísafirði

Líf og fjör á
Aldrei fór ég suður
Hátt í 5000 manns sóttu tónlistar-
hátíðina Aldrei fór ég suður sem
haldin var á Ísafirði um pásk-
ana. Ljósmyndarar blaðsins
voru á staðnum og fönguðu
stemmninguna.

– sjá bls. 12 og 13 – sjá bls. 16 og 17.
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Jákvæð ímynd og efnahagslegur ávinningur
„Það er ljóst að þetta hefur gríð-

arlega mikla þýðingu fyrir samfé-
lagið og þetta hefur heppnast í
alla staði frábærlega. Það besta
er ímyndin sem hefur skapast, að
við sýnum hvað við erum góðir
gestgjafar. Þeir sem eru hér út af
skíðasvæðinu eru heillaðir af því
og þeir sem komu á AFES eru
heillaðir af bænum,“ segir Daníel
Jakobsson, bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar, um þá þýðingu sem bæjar-
hátíðir eins og skíðavikan og
rokkhátíðin Aldrei fór ég suður
hafa fyrir samfélagið. Auk þeirrar
jákvæðu ímyndar sem skapast
eyðir fólk líka töluverðum pen-
ingum og fyrirtæki á svæðinu
njóta góðs af auknum fjölda við-
skiptavina.

„Þetta eru um 4000 gestir sem
koma um páskana og má gera
ráð fyrir því að hver skilji eftir
sig 10.000 krónur á dag. Ef við

gerum ráð fyrir 8000 sólarhring-
um er þetta há upphæð. Á skíða-
svæðinu, einu sér, kemur inn 1,5
milljón á dag í miðasölu og svo
einhver velta í sjoppunni líka.
Helmingur innkomu skíðasvæð-
isins kemur inn um páskana, ná-

lægt 5 milljónum. Það var allt
gistirými nánast fullt og veitinga-
staðir vel sóttir. Það eru tugir ef
ekki hundruð milljóna sem þetta
veltir,“ segir Daníel. Ekkert
kostar inn á rokkhátíðina Aldrei
fór ég suður og mikið af þeirri

vinnu sem unnin er í kringum
hátíðina er unnin í sjálfboða-
vinnu. Óbein áhrif hátíðarinnar,
og skíðavikunnar, eru þó töluverð
fyrir samfélagið í heild.

Með hækkandi sól fer ferða-
mönnum fjölgandi og má segja

að páskarnir marki upphaf sumar-
vertíðarinnar fyrir suma árstíða-
bundna ferðaþjónustuaðila á
svæðinu, en margir hefja starf-
semi einmitt um páskana eftir
veturlangt frí.

– hordur@bb.is

Tónleikagestir á Aldrei fór ég suður.

„Sprettgangan gekk alveg
glimrandi flott. Það gekk allt hratt
fyrir sig eins og það á að gera.
Sprettkóngur varð Sigurjón Hall-
grímsson og Elena Dís Víðis-
dóttir varð sprettdrottning í ár,“
segir Kristbjörn R Sigurjónsson,
eigandi verslunarinnar Craft-
Sport á Ísafirði, en hin árlega
gönguskíðakeppni CraftSport var
haldin í Hafnarstræti á Ísafirði í
kjölfar formlegrar setningu skíða-
vikunnar á miðvikudag. Sigurjón
Hallgrímsson bar sigurorð af Ein-
ari Birki Sveinbjörnssyni í úrslit-
um og Elena Dís Víðisdóttir sigr-
aði Guðbjörgu Rós Sigurðardótt-
ur í úrslitum.

Craftsport gaf fataúttekt í verð-
laun og fengu sprettkóngurinn
og -drottningin stórt og mikið
páskaegg í sigurlaun. Keppendur
voru 63 að þessu sinni en krakkar
í Skíðafélagi Ísafjarðar kepptu
einnig og fengu allir þátttakendur
fataúttekt og lítið páskaegg að
launum. „Ég vill koma þökkum
til starfsfólks sem stóð í þessu
með okkur, til Gámaþjónustu
Vestfjarða, skíðasvæðis Ísa-
fjarðarbæjar og áhaldahúss Ísa-
fjarðarbæjar, fyrir frábærlega vel
unnin störf,“ segir Kristbjörn, en
hann er að vonum ánægður með
útkomuna á vel heppnuðu móti í
alla staði.           – hordur@bb.is

Sigurjón og Elena Dís sigruðu
Elena Dís og Sigurjón með Kristbirni Sigurjónssyni.
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Húsfyllir var á styrktartónleik-
um Grænlandssetursins í Bolung-
arvík á laugardag fyrir páska.
Tónleikarnir voru til styrktar
byggingu nýs tónlistar- og sam-
komuhúss í Kulusuk á Græn-
landi. Húsinu er ætlað að koma í
stað eldra húss sem brann til
kaldra kola fyrr í mánuðinum og
var eina samkomu- og tónlistar-
hús staðarins. Fram komu Mugi-
son, Lára Rúnars, Jónas Sigurðs-
son og Ylja. Léku þau á alls oddi
og var góð stemning í húsinu.

Guðmundur M. Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
færði söfnuninni nýjan lúður, og
bað um að séð yrði til þess að
hann kæmist í góðar hendur á
Grænlandi, en öll hljóðfæri sem
í húsinu voru eyðilögðust í brun-
anum.  Á meðan á tónleikunum
stóð birtust myndir frá Kulusuk,
húsbrunanum og ægifagurri nátt-
úru Grænlands, á tjaldi, auk
ýmissa upplýsinga um land og
þjóð eins og vará tónleikum sem
haldnir voru af sama tilefni í

Hörpu viku fyrr. Talsvert var
hringt í styrktarnúmer sem gefin
voru upp og einnig safnaðist
nokkurt fé meðal tónleikagesta.

„Tæpast hefði náðst í alla þá
góðu listamenn sem komu fram
nema þar sem svo vel vildi til að
rokkhátíðin Aldrei fór ég suður
stóð yfir á Ísafirði og fjölmargir
listamennirnir voru staddir vestra
vegna hennar. Var það einkum
fyrir tilverknað Guðmundar M.
Kristjánssonar og Elíasar Arnar,
sonar hans (Mugison), að af þess-
um viðburði gat orðið. Eru þeim
og öllum öðrum sem aðstoðuðu
við að gera þennan viðburð að
veruleika færðar bestu þakkir
fyrir og vonandi að það fé sem
safnaðist nýtist íbúum Kulusuk
á Grænlandi sem best og að þeir
njóti einnig í einhverri mynd
þeirra góðu strauma sem bárust
frá Grænlandssetrinu í Bolungar-
vík þessa eftirmiðdagsstund,“
segir Jónas Guðmundsson, sýslu-
maður í Bolungarvík fyrir hönd
Grænlandssetursins.

Húsfyllir á styrktartón-
leikum í Grænlandssetrinu

Skemmtilegasta ævintýrið til þessa
Fjallabræður, vestfirski karla-

kórinn sem víðfrægur er orðinn
tróð eftirminnilega upp í íþrótta-
húsinu við Torfsnes á skírdags-
kvöld. Um 900 miðar voru seldir
og er það enn eitt met sem slegið
hefur verið þessa páskana á Ísa-
firði.  Góður rómur var gerður af
tónleikunum og enn betra gengi
hefur fylgt í kjölfarið – bæði á
Aldrei fór ég suður hátíðinni
sjálfri en einnig með eftirminni-
legum augnablikum öðrum, eins
og því sem mörgum varð eftir-
minnilegt á öldrunardeild Fjórð-

ungssjúkrahússins á Ísafirði sem
kórinn heimsótti í kjölfarið í til-
efni páskahátíðarinnar.

Fjallabræður fluttu tvo fjörutíu
feta gáma með sér vestur til að
hafa tónleikana sem veglegasta
og munu í ljósi þeirrar frábæru
mætingar sem Ísfirðingar og nær-
sveitafólk sýndi ekki hafa þurft
að borga þó nokkuð með þessu
ævintýri sínu enda heil lúðrasveit
sem fylgdi þeim alla leið frá Vest-
mannaeyjum.  Að sögn Halldórs
Gunnars Pálssonar kórstjóra mun
þetta hafa verið stærsta ævintýri

hljómsveitarinnar til þessa.
„Það var ótrúlegur léttir þarna

þegar liðið var á miðvikudaginn
að heyra af því að við værum
komnir fyrir vind með kostnaðinn
af þessu öllu saman og geta farið
að einbeita sér að því að halda
frábæra tónleika.“  Þess má geta
að minni hópar frá Fjallabræðrum
hafa verið að vinna hjá Exton
hljóð-og sviðsfyrirtækinu síðustu
vikur en það er hluti af framlagi
kórsins til að hafa upp í kostnað
af leigu á sviðs og tækjabúnaðn-
um sem komið var fyrir íþrótta-

húsinu á skírdag. Kórinn leggur
því mikið sjálfboðaliðastarf af
mörkum á hverjum tíma enda
samheldinn og ósérhlífinn félags-
skapur. Kórfélagarnir ákváðu að
leggja í þetta dæmi á sama skala
og í Háskólabíó fyrir áramót og
því er ekki um lítið magn af sviðs-
útbúnaði að ræða en það borgaði
sig fyllilega að mati þeirra félag-
anna.  „Tónleikarnir á Aldrei tók-
ust líka með afbrigðum vel og
allir ánægðir hérna megin“ sagði
Halldór.

„Þetta var það skemmtilegasta
eða eins og afi – og langafi myndu
segja – það er dásamlegt að hafa
fengið að láta þetta gerast allt hér
heima.  Alveg hreint dásamlegt.“
Þrátt fyrir stóra tónleika á fimmtu-
deginum var sólarhringurinn sem

fylgdi alveg jafn ótrúlegur, að
sögn Halldórs Gunnars.  Það var
troðið upp í Hamraborg á föstu-
daginn langa til að þakka veittan
stuðning – enda aldrei áður sem
jafn margir miðar hafa selst í
forsölu á tónleika hér fyrir vestan.
Steinar Snæbjörnsson tæknistjóri
Fjallabræðra var kominn vestur
tveimur dögum fyrr að undirbúa
sviðið enda mikið fyrirtæki að
koma þessum ríflega 100 manns
fyrir sem heildarfjöldi hljóm-
sveitarmeðlima er.  Fjallabræður
telja 49 digra meðlimi, hljóm-
sveitin sjálf telur sex manns og
svo bætist við lúðrasveit Vest-
manneyja og Ragnhildur Gísla-
dóttir.  Fjallabræður sömdu og
fluttu lag AFÉS hátíðarinnar
þetta árið „ Þetta er ást“.

Sveinbjörn Hafsteinsson sem hér syngur ásamt Halldóri
Gunnari og Fjallabræðrum, hélt áfram að slá í gegn alveg
fram á laugardagsmorgun. Mynd: Benedikt Hermannsson.
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Ritstjórnargrein

Þetta er orðið þreytandi

Spurning vikunnar
Hvar vilt þú hafa framtíðarstað-
setningu Reykjavíkurflugvallar

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

Alls svöruðu 1.081.
Í Vatnsmýrinni sögðu 1000 eða 93%

Á Hólmsheiði sögðu 10 eða 1%
Á Keflavíkurflugvelli sögðu 56 eða 5%

Annar staðar sögðu 15 eða 1%

Samningur fjármálaráðherra og formanns borgarráðs um kaup borgar-
innar á tilteknum skika í eigu ríkisins á flugvallarsvæðinu, kom af stað
flóðbylgju, að mestu endurteknu efni, um drauminn um flutning flug-
vallarins úr Vatnsmýrinni á Hólmsheiði, sem lengst af hefur talist til
óbyggða, eða allt þar til það snjallræði dúnkaði upp í kollum ráðamanna,
að þar yrðu ólánsmenn framtíðarinnar best geymdir í einangrun, fjarri
skarkala og amstri daglegs lífs.

Að pólitískum hætti greinir stórnmálamenn á um téðan samning, þótt
margir þeirra hafi með einum eða öðrum hætti komið að málinu á fyrri
stigum. Varðandi flugvöllinn lúta niðurstöður rannsókna að tæknilegum
þáttum, eins og veðurfari og fjarlægð frá fjöllum, svo dæmi séu nefnd,
flestar á einn veg: Flugvöllurinn er betur kominn í Vatnsmýrinni.

Hvað sem öllu líður hefur orrahríðin að þessu sinni ekki skilað neinu til
lausnar málsins. Eitt innlegg í umræðuna er þó rétt að staldra við. Guð-
mundur Andri Thorsson, rithöfundur, skrifar grein í Fréttablaðið 25. mars
s.l. og spyr  meðal annars: ,,Snýst málið um flugvöll? Snýst það um vald?
Snýst það um sanngirni? Snýst málið um að Reykvíkingar skuli greiða
,,landsbyggðinni“ eitthvert gjald fyrir það hversu mikið aðdráttarafl borg-
in hafði á síðustu öld og hversu mörgu góðu fólki fámenn byggðarlög
máttu sjá á eftir til Reykjavíkur?“

Ótal spurningar og vangaveltur Guðmundar Andra verða hér látnar
liggja á milli hluta. Vegna þeirrar síðustu, um gjaldheimtu landsbyggðar-
innar á hendur Reykvíkingum, skal spurt: Stendur rithöfundurinn í þeirri
trú að ,,aðdráttaraflið“, eins og hann orðar það, hafi sjálfkrafa orðið til í
höfuðstaðnum? Hafi sjálfkrafa sprottið þar upp líkt og hver annar gróður.
Ætli þurfi langa leit til að átta sig á því að fyrst og síðast voru það stjórn-
valdsaðgerðir, sem réðu ferðinni. Og í gegnum tíðina hefur sýnt sig að
ekki lá embættismannaklíkan á liði sínu. ALLT -  stórt sem smátt - skyldi
vera í höfuðstaðnum.

Nýlegt dæmi: Ríkisstjórn Íslands naut einróma samþykktar Alþingis
um stofnun prófessorsembættis, tengt nafni Jóns Sigurðssonar, og í hátíð-
arræðu á Hrafnseyri 17. júní 2011, sagði forsætisráðherra: ,,Sá sem gegna
mun stöðunni skal hafa fasta búsetu á Ísafirði eða nágrenni.“ Orð forsætis-
ráðherra og samþykkt Alþingis voru að engu höfð. Ríkisstjórnin og Al-
þingi laut í duftið. Prófessorinn situr í Reykjavík! Annað ekki samboðið
þótti ekki samboðið! Guðmundur Andri: ,,Aðdráttaraflinu“ VAR og ER
handstýrt. NEI,  landsbyggðafólk krefst ekki bóta. Sanngirni er hins vegar
hugtak því að skapi.

Vestfirðingar eru ýmsu vanir, en þetta er orðið þreytandi.      s.h.

Björgunarsveitir frá Ísafirði og
Hnífsdal voru kallaðar út aðfarar-
nótt laugardags til að aðstoða
sjúkralið við að ná manni upp úr
sandsílói við steypustöðina í
bænum. Hafði hann fallið um 5
metra ofan í gryfjuna. Verkið
reyndist nokkuð umfangsmikið
og töluverðan búnað þurfti til að
hægt væri að síga niður í sílóið
þar sem búið var um manninn.

Þegar kom að því að hífa hann

upp fyrir brúnina þurfti aðstoð
kranabíls. Verkið tók því hátt í
tvo tíma og tóku um 20 björgun-
arsveitarmenn þátt. Í tilkynningu
frá Landsbjörgu segir að maður-
inn, sem var gestur á hátíðinni
Aldrei fór ég suður, hafi gefið
þær upplýsingar um ferðir sínar
að hann hann hafi verið að leita
leiðar að bakdyrum tónleikastað-
arins þegar hann féll. Ætlaði hann
reyna að hitta á Fjallabræður bak-

sviðs og fá eiginhandaráritanir.
Fjallabræður voru á sviði um

klukkan 22:00 en maðurinn rank-
aði við sér og hringdi eftir aðstoð
á fjórða tímanum um nóttina.
Hann hefur því legið í töluverðan
tíma í sílóinu. Þegar komið var
að reyndist hann töluvert hruflað-
ur eftir fallið en óbrotinn. Hann
mætti síðan eins og ekkert hefði
í skorist á tónleikana á laugar-
dagskvöldinu.

Féll fimm metra ofan í sandsíló

„Þegar við drógum upp línuna
út af Skálavík kom þessi myndar-
lega tófa í bátinn. Hún var dauð
enda gat hún ekki haldið niðri í
sér andanum,“ segir Guðjón
Ingólfsson háseti á línubátnum
Einari Hálfdáns ÍS frá Bolungar-
vík, en skipverjar fengu tófu á

línuna þegar skipið var við veiðar
út af Skálavík fyrir stuttu.

Guðjón og Pétur Jónsson
skipstjóri vita ekki til þess að
tófa hafi áður komið á línu, en
Guðjón telur líklegt að hún hafi
lent í snjóflóði og farið þaðan út
í sjó. „Hún hefur líklega ekki

gengið í sjóinn,“ segir Guðjón
léttur í bragði. „Veiðiferðin gekk
annars ágætlega. Við veiddum
vel af steinbít og þessa einu tófu,“
segir Guðjón, en tófan kræktist á
línuna í drætti um tvær sjómílur
frá landi. Skipverjarnir náðu ekki
mynd af tófunni.

Skipverjar fengu tófu á línuna

„Fasteignamarkaðurinn er bú-
inn að vera tiltölulega stöðugur
síðastliðið ár og þokkaleg sala á
eignum. Það hefur verið meiri
sala í einbýlishúsum en minni
sala í stærri íbúðum. Það er fólk
á aldrinum 25-40 ára sem kaupir
helst íbúðir. Það er lítið um að
fólk sé að stækka við sig, það má
segja að fólk fari beint í að kaupa
sér einbýlishús í staðinn fyrir að
kaupa íbúð og stækka við sig
seinna. Það eru stærri eignir sem
seljast betur,“ segir Guðmundur
Óli Tryggvason, fasteignasali á
Ísafirði, en svo virðist sem fólk
sé að fjárfesta í íbúðarhúsnæði á

svæðinu um þessar mundir.
Helsta hreyfingin á markaðnum
er á Ísafirði að sögn Guðmundar
Óla en töluverður kippur var á
markaðnum í Bolungarvík í
haust.

Fjöldi skráðra íbúa í Ísafjarðar-
bæ var sá sami við lok árs 2012
og hann var árið 2011, eða 3.750.
Er þetta í fyrsta sinn í mörg ár
sem íbúum fækkar ekki í Ísafjarð-
arbæ. Um er að ræða mikinn við-
snúning frá árunum 1990-2008
þegar íbúum fækkaði um 19%.
Íbúum sveitarfélagsins hefur
fækkað jafnt og þétt undanfarin
ár, en þeim fækkaði um 130 á

milli áranna 2010 og 2011. Fólks-
flótti frá sveitarfélaginu hófst því
löngu fyrir hrun, en á milli áranna
2006 og 2007 fækkaði íbúum
um 135. Sömu sögu er að segja
um Vestfirði í heild. Íbúum á
Vestfjörðum fjölgaði hins vegar
á síðasta ári samkvæmt tölum
Hagstofunnar.

Miðað við stöðugan fjölda íbúa
Ísafjarðarbæjar og fjölgun á
Vestfjörðum ásamt sölu fasteigna
á svæðinu má ætla að fólk sé að
festa rætur á Vestfjörðum. Fólk
á barneignaraldri festir kaup á
fasteignum og fjöldi skráðra íbúa
eykst eða stendur í stað.

Fólk festir rætur á Ísafirði
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Gefa landsbyggðinni fingurinn
„Það er verið að gefa landsbyggð-

inni fingurinn, það er ekkert
flóknara“ segir Albertína Frið-
björg Elíasdóttir formaður Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga um
samkomulag Reykjavíkurborgar
og ríkisins um kaup á landi
ríkisins í Skerjafirði. Með samn-
ingnum er ljóst að flugvöllurinn
í Vatnsmýrinni verður fluttur og
gerir því íbúum af landsbyggð-
inni erfiðara um vik að sækja þá
þjónustu sem er til staðar í höf-
uðborginni. Albertína segir Reyk-
javík ekki sinna starfi sínu sem
höfuðborg alls landsins með

þessari framkomu. „Maður upp-
lifir þetta þannig að borgaryfir-
völd hafi engan áhuga á því að
Reykjavík sé höfuðborg.“

Albertína tekur samgöngumál
í öðrum löndum sem dæmi. „Ef
horft er til helstu stórborga, t.d.
London, þá er þar ekki lítið lands-
svæði sem fer undir járnbrautar-
teina og lestarstöðvar til að
þjónusta þá sem eru fyrir utan
borgina,“ segir Albertína. „Í raun-
inni eru borgaryfirvöld að segja
að þau hafi engan áhuga á því að
sinna þessari þjónustu og Reykja-
vík eigi bara að hugsa um sig

sjálfa. Sem höfuðborg á Reykja-
vík að stuðla að greiðum sam-
skiptum til og frá borginni,“ segir
Albertína sem telur að samkomu-
lag ríkisins og Reykjavíkurborgar
vinni ekki að heildarhagsmunum
landsmanna.

Í samningnum felst að Reykja-
víkurborg kaupir land ríkisins,
alls um 112.000 fermetra svæði.
Gera má ráð fyrir að allt að 800
íbúðir geti risið á byggingarland-
inu. Albertínu finnst það skjóta
skökku við að aðal samgöngu-
miðstöð höfuðborgarinnar og
tenging hennar við landsbyggð-

ina eigi að víkja fyrir íbúahús-
næði. „Það er ekki eins og það
skorti byggingarland né húsnæði
yfirhöfuð í Reykjavík.“

Albertína nefnir staðsetningu
flugvallarins sem eitt mikilvæg-
asta samgöngumálið fyrir íbúa á
landsbyggðinni. „Á föstudaginn
get ég farið suður með síðari vél
frá Ísafirði þar sem ég þarf að
sinna erindum í ekki meira en 15
mínútna fjarlægð frá flugvell-
inum. Ef flugvöllurinn verður
færður upp á Hólmsheiði, svo
dæmi sé tekið, er ljóst að ég þyrfti
að gista. Nálægð flugvallarins

við þjónustustöðvar sem allir
landsmenn eiga aðgang að er eitt
mikilvægasta málið í þessari
umræðu og ef fram heldur sem
horfir er ljóst að flytja þyrfti þessa
þjónustu úr höfuðborginni, kann-
ski það sé bara málið?,“ segir
Albertína.

Samkomulag ríkisstjórnarinn-
ar og borgaryfirvalda um að reisa
byggð í Vatnsmýrinni hefur
fengið nokkra gagnrýni úr þing-
heimi. M.a. sagði Höskuldur Þór-
hallson þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins að um stríðsyfirlýsingu
við landsbyggðina væri að ræða.

Bréfberi
Óskum eftir að ráða bréfbera í 75% starf. Þarf

að geta hafið störf sem fyrst.
Allar nánari upplýsingar gefur stöðvarstjóri í

síma 456 5103.

Aðalfundur
Aðalfundur Félags eldri borgara á Ísafirði

verður haldinn föstudaginn 12. apríl kl. 14:00
í félagsheimilinu Nausti, Hlíf, Ísafirði.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf.
Frjálsar umræður.
Kaffiveitingar.       Stjórnin.

Fjölmenni var á skíðasvæðinu í Tungudal um páskana. Ljósm: Benedikt Hermannsson.

„Bestu páskar í áraraðir“
Skíðavikan á Ísafirði fór slysa-

laust og vel fram. Fjölbreytt
skemmtidagskrá var í boði fyrir

alla fjölskylduna ásamt því að
brekkurnar voru opnar og í besta
standi. „Þetta voru bestu páskar í

áraraðir og jafnvel áratugi. Veð-
urfarslega séð var þetta frábært,
á föstudaginn langa var veðrið
síst. Ætli það hafi ekki verði um
1.300 manns á laugardeginum,
sem er metaðsókn. Hina dagana
voru um 1000 manns á svæðinu.
Það voru engin stórslys á fólki
og það er alltaf fyrir öllu. Það

gekk allt ljómandi vel hérna,
hefði varla getað orðið betra. All-
ar brekkur voru opnar og sumar
sem hafa ekki verið opnar í
langan tíma,“ segir Gautur Ívar
Halldórsson, umsjónarmaður
skíðasvæðis Ísafjarðarbæjar.

Skíðavikan er nauðsynlegur
hluti af páskahátíð marga Íslend-

inga sem leggja leið sína vestur
yfir hátíðina til að skella sér á
skíði. Á kaffihúsinu Bræðraborg
var ljósmyndasýning með mynd-
um frá liðnum skíðavikum en
skíðavikan á sér langa sögu á
Ísafirði og hefur verið haldin
samfleytt í 79 skipti, eða frá árinu
1935.                 – hordur@bb.is

Vélsleðaslys í Þjófaskörðum
Björgunarsveitir frá Ísafirði og

Hnífsdal voru kallaður út síð-
degis á laugardag til að sækja
slasaðan vélsleðamann í Þjófa-
skörðum, fjallgarðinum milli
Hnífsdals og Tungudals. „Við
fórum og sóttum hann upp í
Þjófaskarð. Hann var með bak-
áverka og rispaður á andliti. Hann
virðist hafa keyrt á stein og kast-
ast af sleðanum þegar hann kom
upp á brúnina. Hann fór alveg
upp á brún svo við slökuðum
honum um það bil 200 metra
niður í línu. Hann var svo fluttur
í sjúkrabíl á Seljalandsdal þaðan
sem farið var með hann á Fjórð-
ungssjúkrahúsið á Ísafirði,“ segir
Ari Kristinn Jóhannsson, formað-
ur Björgunarfélags Ísafjarðar.
Maðurinn var í miklum bratta og

því var nauðsynlegt að láta hann
síga í línu, að sögn Ara.

Maðurinn fékk áverka á hrygg
og er rúmliggjandi vegna þess.

Batahorfur eru góðar, að sögn
Arnar Ingasonar, læknis hjá Heil-
brigðisstofnun Vestfjarða.

– hordur@bb.is

Björgunarfélag Ísafjarðar sótti slasaðan mann
eftir vélsleðaslys í Þjófaskörðum á laugardag.
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Íbúum með erlent ríkisfang
fjölgar milli ára í Ísafjarðarbæ
þrátt fyrir að fækkun hafi orðið
í sveitarfélaginu. Alls bjuggu
369 íbúar með erlent ríkisfang
í Ísafjarðarbæ í upphafi árs
2013 en 357 í upphafi síðasta
árs. 3.748 íbúar bjuggu í sveit-
arfélaginu þann 1. janúar síð-
astliðinn, en 3.755 á sama tíma

í fyrra. Hafa ber í huga að þessi
íbúafækkun á við um sveitarfé-
lagið allt.

Íbúum með erlent ríkisfang
fjölgar einnig milli ára í Bolung-
arvík og í Vesturbyggð, en þar
fjölgaði íbúum einnig. Í upphafi
árs 2013 bjuggu 917 manns í
Bolungarvík og þar af 115 ein-
staklingar með erlent ríkisfang.

Við upphaf árs 2013 bjuggu
889 manns í Bolungarvík og
þar af 98 manns með erlent
ríkisfang. Í Vesturbyggð bjó 941
einstaklingur við upphaf árs
2013 og þar af 110 manns með
erlent ríkisfang. Við upphaf
síðasta árs bjuggu 910 manns í
Vesturbyggð og þar af 99 íbúar
með erlent ríkisfang.

Íbúum með erlent ríkisfang fjölgar

Forinnritun nýnema er hafinn
í Menntaskólanum á Ísafirði og
stendur hún til 12. apríl. Innritun-
in er sérstaklega ætluð nemend-
um í 10. bekk, en nemendur geta
gert breytingar á umsókn sinni á
tímabilininu frá 4. maí til 10.
júní. Að sögn Hildar Halldórs-
dóttur er þetta í þriðja sinn sem
forinnritun af þessu tagi á sér
stað en hún er gerð að undirlagi
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins. „Það gerir í raun ekkert
til þótt krakkarnir sæki ekki um á
þessum tíma, ef þeir gera það í
maí eða júní. Þetta er einfaldlega
gert svo skólarnir hafi betri yfir-
sýn yfir þann fjölda nýnema sem
hyggst hefja nám að hausti,“ segir

Hildur.
Hildur bætir því við að þótt

skólar á höfuðborgarsvæðinu
þurfi að hafna nemendum sem
sækja um skólavist vegna fjölda-
takmarkanna, sé nóg pláss í
Menntaskólanum á Ísafirði. „Við
höfum fengið nærri því alla
nýnema á norðanverðum Vest-
fjörðum til okkar á undanförnum
árum. Hér er nóg pláss og því
þurfa nemendur ekki að hafa
áhyggjur af því að þeim verði
synjað um skólavist á þessum
forsendum,“ segir Hildur.

Nemendur sem eru fæddir
1996 eða fyrr og vilja hefja nám
í MÍ að hausti geta innritað sig á
tímabilinu 1. maí til 31. maí.

Forinnritun hafin í MÍ

„Þetta er að klárast hjá okkur
og við stefnum að því að fyrstu
íbúarnir flytji inn um mánaðar-
mótin maí júní,“ segir Valdimar
Lúðvík Gíslason sérleyfishafi í
Bolungarvík, en hann er í forsvari
fyrir byggingarfélag eldri borgara
í Bolungarvík sem byggir nú 10
íbúðir í miðbæ Bolungarvíkur.
Íbúðirnar eru í norðurálmu Hvíta
hússins svokallaða, en þar eru
fyrir fjórtán eldri borgara íbúðir.
Allar íbúðirnar hafa þegar verið

seldar og eru að mestu frágengn-
ar. Upphaflega var gert ráð fyrir
því að 15 íbúðir myndu rísa í
húsinu, en Bolungarvíkurkaup-
staður óskaði eftir kaupum á
neðstu hæðinni síðastliðið haust
og á hæðin að marka fyrsta áfanga
í gerð nýs hjúkrunarheimilis í
Bolungarvík.

Samningar milli eldri borgara
og Bolungarvíkurkaupstaðar um
kaupverð á hæðinni hafa þó ekki
enn náðst og því er óvíst hvort eða hvenær af kaupunum verður.

Að sögn Valdimars er það því enn
á áætlun byggingarfélags eldri
borgara í Bolungarvík að reisa
15 íbúðir. Byggingarfélagið hefur
gert bænum gagntilboð sem bíður
svars. Íbúðirnar sem um ræðir
eru 70 og 90 fermetrar að stærð.
„Fjórar þeirra eru 90m² og sex

þeirra eru 70m². Til viðbótar er
sólstofa í hverri íbúð,“ segir
Valdimar og bætir því við lítið sé
eftir af framkvæmdunum. Ein-
ungis eigi eftir að setja upp mið-
stöð og klára innréttingar.

„Það á eftir að setja upp tré-
verkið. Trésmiðja Ísafjarðar sér
um allar innréttingar fyrir utan

parketlögn,“ segir Valdimar, en
áhersla var lögð á að heimamenn
sæju um alla vinnu við gerð
hússins. Vestfirskir verktakar sáu
um að reisa húsið og fórst það
vel úr hendi að sögn Valdimars.
„Þeir stóðu sig afar vel.“ Sem
fyrr segir hafa 10 íbúðir selst en
að sögn Valdimars.

Eldri borgarar
flytja inn í sumar

Valdimar Lúðvík Gíslason er í forsvari fyrir byggingarfélag eldri borgara í Bolungarvík.

Byggðakvóta Ísafjarðarbæjar
verði úthlutað til vinnslunnar

„Þessi byggðakvótamál eru
svolítið flókin. Við sendum bréf
til Daníels Jakobssonar, bæjar-
stjóra á Ísafirði. Það var beiðni
til yfirvalda um að horfa svolítið
til upprunalegs tilgangs byggða-
kvótans við úthlutun hans, auk-
innar atvinnuuppbyggingar í
byggðarlögunum. Það þarf að
horfa á það þegar úthlutun fer
fram. Þetta var ekki gagnrýni sem
var beint til Ísafjarðarbæjar, en
áskorun til yfirvalda að efla at-
vinnu á svæðinu,“ segir Sigurður
Pétursson, framkvæmdastjóri
fiskvinnslunnar Arctic Odda á
Flateyri. Hann sér ekki fram á að
sá tilgangur náist nema kvótanum
sé úthlutað til vinnslunnar í stað
þess að úthlutað sé til báta.

„Við þurfum að hugsa út í til-
gang byggðakvótans, að efla at-
vinnu í þeim byggðakjörnum sem
hafa orðið illa úti við skerðingu

kvóta. Við þurfum að þora að líta
í eigin barm og athuga hvort verið
sé að vinna aflann lítið, og jafnvel
senda hann í burtu,“ segir Sigurð-
ur. Ekki er mikil eftirfylgni við
þessa hluti, að sögn Sigurðar, en
það vandamál yrði sjálfleyst ef
fiskvinnslur á landsbyggðinni
fengu kvótann. „Það eru þeirra
hagsmunir að vinna aflann sem
mest. Ef menn vilja komast hjá
því að fara eftir reglunum, þá
gera þeir það. Ef kvótinn væri í
höndum þeirra sem hafa hags-
muni af því að efla atvinnu myndi
þetta skila sér á réttan stað,“ segir
Sigurður.

Ekki er úthlutað byggðakvóta
til útgerðar nema viðkomandi út-
gerð sýni fram á vinnslusamning
við fiskvinnslu í landi, en vinnsla
er teygjanlegt hugtak að mati Sig-
urðar. „Ef fiskur er settur í gám
og sendur í burtu eru hausar ekki

þurrkaðir eða unnið í marning.
Er verið að horfa til heildar hags-
muna bæjarfélagsins? Er verið
að koma hryggjunum áfram til
vinnslu innanbæjar? Þetta skiptir
líka máli. Við erum í góðu sam-
starfi við Klofning á Suðureyri,
sem sér um vinnslu á aukaafurð-
um. Það væri gaman að vita hvert
allar aukaafurðir skila sér innan
byggðarlagsins. Við erum ekki
að væla yfir því að fá ekki rétta
úthlutun, kerfið sem slíkt er rangt.
Það er ekki úthlutað til þeirra
sem hafa hagsmuni af því að efla
atvinnu á staðnum,“ segir Sig-
urður.

Arctic Oddi fékk úthlutaðan
byggðakvóta, þótt ekki hafi hann
verið mikill, en sá bátur sem þeir
voru með í útgerð var bilaður
stóran hluta síðasta árs. Ekki er
tekið tillit til slíks. En fyrirtækið
er með á fjórða tug starfsmanna

sem byggir allt sitt á því að nóg
hráefni fáist til vinnslu, að sögn
Sigurðar.

„Okkur gengur vel þegar við
erum í silungnum, en það hefur
verið erfiðara á þeim tímum sem
við erum ekki að vinna eldisfisk.
Það gerir okkur erfiðara fyrir að
hafa minni aðgang að hráefni.
Þetta snýst ekki um litla úthlutun

til okkar báts, heldur að menn
endurskoði úthlutunina í heild.
Það er vinnslan sem tryggir að
unnið verði úr aflanum og að
atvinna verði á svæðinu. Þá þarf
ekkert eftirlit, sem hefur sýnt sig
að virkar ekki sem skyldi, og
markmið byggðakvótans nást,“
segir Sigurður.

  – hordur@bb.is

Sigurður Pétursson.
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Aldrei fór ég suður

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

Páskar eru að baki og vorið framundan, einn besti tími árs-
ins. Því fylgja vonir með hækkandi sól, vonir um gott og gef-
andi sumar. Um páska er haldin tónlistarhátíðin ,,Aldrei fór ég
suður“. Hún hefur unnið sér sess og er órjúfanlega tengd Ísaf-
irði og Vestfjörðum. Það fer að teljast öllum merkari tónlistar-
mönnum nauðsyn í ferilskránni, að hafa komið fram á hátíðinni.
Hún dregur fólk að Ísafirði og gefur staðnum ásamt skíðavik-
unni sérstakan blæ og hækkar stig menningar á Vestfjörðum.
Það sem meira er. Hátíðin hefur aukið veg og virðingu tónlistar
sem kennd er við alþýðu. Þannig hefur hún átt sinn þátt í því að
afmá mörk milli einstakra stefna í tónlist og gert tónlist yfir-
leitt hærra undir höfði, en hefði hennar ekki notið við. Fólk
sem ella hefði ekki lagt leið sína til okkar gerir það og fer heim
með góðar minningar um tónlist, Ísafjörð og Vestfirði. Við
eignumst vini með jákvætt viðhorf í okkar garð. Mikils er um
vert að svo sé.

En hverjir eru þeir sem aldrei hafa farið suður frá Vest-
fjörðum? Svo slegið sé á léttari strengi má gera ráð fyrir því að
þeir hvíli í kirkjugörðum hér vestra. Fáir núlifandi íbúar Vest-
fjarða hafa ekki komið í önnur héruð séu þeir komnir af barns-

aldri. En því miður höfum við misst of marga suður. Fólk hefur
séð sig knúið til að leita annað ýmissa ástæðna vegna. Þótt ætl-
anin hafi verið að dvelja skamman tíma meðan á námi stóð eða
af öðrum osrsökum hefur dvölin dregist á langinn. Eitt hið
mikilvægasta er að fá fólk til að snúa heim að námi loknu. Frá
því um 1980, á rúmlega 30 ára tímabili, hafa 3500 manns farið
suður umfram þá sem til baka hafa snúið eða fæðst inn á Vest-
firði. Efnahagslægðin djúpa sem staðið hefur um fjögurra ára
skeið virðist ekki hafa dregið úr fólksfækkun. Nýja hugsun
vantar. Lausnir virðast ekki í augsýn. Atvinnu skortir og ný
tækifæri. Þó virðast mikil tækifæri hér. Vegið er að sjávarútvegi.
Flug og ferðaþjónusta býr við háa og hækkandi skatta. Til  að
Vestfirðingar nái vopnum sínum á ný þarf ríkið að lina á skattaklónni.

Verði það ekki gert má búast við því að fyrirsögn þessa grein-
arkorns stangist algerlega á við raunveruleikann, því allir séu
farnir eða hugsi um það. Það er stolt fólgið í heiti hátiðarinnar.
Vísað er til þess að fólk geti þrifist á Vestfjörðum og vilji það.
Engum dettur í hug að taka upp einangrunarstefnu. En til þess að
byggð þrífist á Íslandi um ókomna tíð er brýnt að fólki sé ekki
sniðinn og þröngur stakkur. Of mikil afskipti kalla á eymd.

„Menn finna mjög til þess að
hjúkrunarkonu hefur sárlega
vantað í Dýrafjörð síðustu ár.
Kemur þar margt til sem ástæðu-
laust er að rökstyðja nánar. Áður
fyrr voru bæði læknir og hjúkrun-
arkona á Þingeyri. Nú hvorugt
og varla til sárabindi eða önnur
tæki til fyrstu hjálpar á staðnum.
Læknar koma einu sinni í viku

frá Ísafirði og hjúkrunarkonur
stundum oftar. Ber að þakka það,
en ekkert kemur í staðinn fyrir
fasta búsetu,“ segir Hallgrímur
Sveinsson ritstjóri á Þingeyri í
samtali við blaðið. Hallgrímur er
ósáttur við það að íbúar á Þingeyri
sem þurfa á heilbrigðisþjónustu
að halda þurfi að sækja hana til
Ísafjarðar, eða bíða eftir vikulegri

heimsókn heilbrigðisstarfsfólks.
Gárungar á Þingeyri hafa því
brugðið á það ráð að skipa sér-
staka hjúkrunarkonunefnd.

„Grasrótin hefur nú skipað þrjá
menn í hjúkrunarkonunefnd.
Eiga þeir að útvega hjúkrunar-
konu til Dýrafjarðar eins og nafn-
ið bendir til, hvað sem tautar og
raular,“ segir Hallgrímur í nefnd-

inni eru þeir Bjarni Georg Einars-
son fyrrum útgerðarstjóri, Gunn-
ar Sigurðsson í Hlíð og Hall-
grímur sjálfur. Gárungarnir segja
að hjúkrunarkonan eigi bæði að
vera ung og lagleg, og kunna til
verka. „Ef hana vantar mann
segja þeir að Hjónabandsráðgjöf
og greiðsluþjónusta Hemma og
Hallgríms ehf. muni sjá um það

mál. Segja lausafréttir að þeir
félagar í hjúkrunarkonunefndinni
vinni á fullu í málinu og hafi rætt
við ráðherra og aðra ráðamenn,
en einungis strandi á fjárveiting-
unni,“ segir Hallgrímur Sveins-
son á Þingeyri léttur í lund að
vanda og bendir á að full alvara
fylgi máli sínu.

– gudmundur@bb.is

„Þarf að vera ung og lagleg og kunna til verka“

Kómedíuleikhúsið á Ísafirði og
Súðavíkurhreppur undirrituðu
fyrir páska með sér verkefna-
samning. Samkvæmt samningn-
um kaupir hreppurinn verkefni
sem tengjast leiksýningum fyrir
grunn- og leikskóla, uppsetningu
leikþátta í Melrakkasetri Íslands
í Súðavík í tengslum við Blá-

berjadaga og fyrir svokallaða
Miðdalshátíð sem haldin verður
um verslunarmannahelgina í
Heydal í Mjóafirði. „Maður er
nú alltaf að leita leiða til að styrkja
stoðir þessa litla atvinnuleikhúss.
Við undirrituðum sams konar
samning við Ísafjarðarbæ fyrir
nokkrum árum en vildi ég færa

út kvíarnar og sendi því nokkrum
sveitarfélögum bréf þess efnis.
Súðvíkingar voru fyrstir til að
ríða á vaðið og þeir hjálpa okkur
sannarlega í rekstri þessa eina
atvinnuleikhúss á Vestfjörðum,“
segir Elfar Logi Hannesson.

Í samningnum er gert ráð fyrir
því að Kómedíuleikhúsið heim-

sæki Súðavíkurskóla og setji þar
upp sýningar, ásamt því að setja
upp aðra leikþætti í sveitarfélag-
inu. „Við höfum verið að vinna
sum af þessum verkefnum fyrir
Súðavík en það er gott að þetta
sé komið á pappír og það tryggir
okkur fjárhagslega,“ segir Elfar
Logi. Samningurinn er til eins

árs. „Vonandi verður hann endur-
nýjaður í framhaldi af því. Þetta
er gleðidagur og vonandi munu
fleiri hoppa á lestina. Því fleiri
samningar sem eru gerðir því
meiri von eigum við á betri samn-
ingum. Nú er allavega búið að
tryggja að æska Súðavíkur kynn-
ist leikhúsinu,“ segir Elfar Logi.

Súðavík styrkir Kómedíuleikhúsið

Elfar Logi og Ómar
Már Jónsson sveitastjóri

Súðavíkurhrepps við
undirskriftina.
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Rokkhátíð alþýðunnar, Al-
drei fór ég suður, var haldin í
tíunda skipti á Ísafirði um
páskahelgina með mikilli við-
höfn og sóma. Mikill fjöldi
gesta sótti hátíðina að þessu
sinni og var bærinn fullur af
fólki sem skemmti sér vel við
tónleikahald yfir helgina.
„Þetta var rosa fínt. Þetta gekk
allt áfallalaust fyrir sig og við
höldum að um 5000 manns
hafi verið á svæðinu þegar
mest var. Það sem stendur
upp úr er hvað allir voru glaðir.
Það var frábært hvernig Jónas
Sigurðsson og lúðrasveit Ísa-
fjarðar enduðu hátíðina,“ seg-
ir Jón Þór Þorleifsson, rokkstjóri

hátíðarinnar.
Örn Elías Guðmundsson,

einnig þekktur sem Mugison,
setti hátíðina með hörku giggi
og síðan kom hver listamaður-
inn á fætur öðrum og óhætt
er að tala um sannkallaða
tónlistarveislu bæði á föstu-
dags- og laugardagskvöld.
Meðal annara listamanna
sem komu fram voru Bubbi
Morthens, Jónas Sigurðsson,
Langi Seli og Skuggarnir,
Ragga Gísla og Fjallabræður,
Dolby, Stafrænn Hákon og
fleiri góðir flytjendur. Hátíðin
þótti takast vel og fór vel fram
í alla staði eins og sést á með-
fylgjandi myndum.

Allir glaðir á
Aldrei fór ég suður
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Sælkeri vikunnar eru Aðalheiður Óladóttir og Kristinn Einarsson á Ísafirði

Lúða í mango chutney sósuLúða í mango chutney sósuLúða í mango chutney sósuLúða í mango chutney sósuLúða í mango chutney sósu
Þessi uppskrift er í miklu

uppáhaldi fjölskyldunnar.

Lúða í mango chutney sósu
700 g lúða eða annar góður
fiskur
250 g rækjur
1 krukka mango chutney
1-3 tsk karrý (smekksatriði)
2 msk kóríander
2- 3 hvítlauksgeirar
Grænmetiskraftur
Ca 300ml matreiðslurjómi
olía
Salt
Nýmalaður pipar
Hreinsið fiskinn og skerið í

jafna bita. Setjið í pott mango
chutney, karrý og rjóma og

hitið. Pressið hvítlaukinn og saxi-
ð kóríander og bætið út í maukið.

Hitið olíu á pönnu, og steikið
lúðuna í ca 1 mín. á hvorri hlið(
fer eftir þykkt sneiðarinnar)
kryddið með salt og pipar.

Setjið fiskinn  í eldfast mót og
hellið sósunni yfir. Bakið í 10
mín. við 200°c . Eftir 8 mín takið
mótið úr ofninum og stráið
rækjunum yfir og setjið í ofninn
í 2 min til viðbótar.

Mjög gott að bera fram með
salati og brauðbollum.

Eplabaka í eftirrétt
5-6 epli gul eða græn
150 gr súkkulaði brytjað
200 gr smjörlíki

3dl hveiti
3 dl sykur
2 tsk lyftiduft
2 tsk vanilludropar
2 egg
Mönduflögur+sykur
Eplin afhýdd,kjarnhreinsuð og

skorin í bita.  Smjörlíki brætt og
sett í hrærivél ásamt þurrefnum
og eggjum og hrært vel saman.
Eplin sett í form, súkkulaði stráð
yfir og síðan er deiginu smurt
yfir. Möndluflögur og sykur stráð
síðast yfir.

Bakað við 180°c í 30-35 mín
Mjög gott með ís eða rjóma.

Við skorum á hjónin Hörpu og
Gauta að vera næstu sælkerar.

HEILBRIGÐISSTOFNUN VESTFJARÐA

Sjúkraliði eða ófaglærður
starfsmaður við aðhlynningu
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða óskar að ráða til sumarafleysinga í tvær

stöður sjúkraliða eða ófaglærðra starfsmanna við aðhlynningu á legu-
deildum sjúkrahússins á Ísafirði. Um er að ræða 80-100% störf frá 1.
júní til ágústloka 2013, eða eftir nánara samkomulagi. Laun eru sam-
kvæmt kjarasamningi og stofnanasamningum. Umsóknarfrestur er til
15. apríl 2013.

Nánari upplýsingar veitir Rannveig Björnsdóttir, deildarstjóri í síma
450 4500, netfang: rannveig@hvest.is eða Hörður Högnason, fram-
kvæmdastjóri hjúkrunar í síma 450 4500, netfang: hordur@hvest.is.

FÓLK VIÐ LEIK OG STÖRF
Hafdís Sturlaugsdóttir landnýtingarfræðingur hjá Náttúrustofu Vestfjarða segir frá degi í lífi sínu

Miður morgunn
Vaknaði eins og vanalega

við veðurfréttirnar í útvarpinu
kl. 6:40. Sturta og morgun-
matur, sem að þessu sinni
var AB-mjólk með heima-
gerðu múslí. Síðan tók ég til
nesti til að fara með í vinnuna.
Ég varð líka að taka til útiföt
þar sem stóð til að fara yfir í
Reykhólasveit og hitta Mar-
gréti Hallmundsdóttur, forn-
leifafræðing hjá Náttúrustofu
Vestfjarða og aðstoða hana.

Við mæðgurnar, Þorbjörg
Matthíasdóttir dóttir mín og
ég, fórum svo saman akandi

til Hólmavíkur en hún vinnur í
Grunnskólanum þar. Ég fór
niður á Þróunarsetur á Hólma-
vík þar sem skrifstofan mín er.
Ég byrjaði á að fara í gegnum
tölvupóstinn þar sem ég var
ekki í vinnu í gær hafði aðeins
hlaðist upp póstur.  Starfs-
menn Þróunarsetursins eru að
skipuleggja Litlu-Jólin hér
innanhúss en þá leggjum við
öll eitthvað á hlaðborð og
borðum saman í hádeginu.
Ég sá á póstinum að skipu-
lagningin er svo til búin og
bara biðin eftir.

Margrét fornleifafræðingur
hringdi og sagði að vegna
veðurs í Reykhólasveitinni
breyttust áform hjá henni og
þá þarf ég ekki að fara yfir og
hjálpa henni. Ég kíkti aðeins á
skýrslu sem ég á eftir að klára

um gróðurfar í veglínum frá
Bjarkalundi að Melanesi en
Margrét ætlaði að skoða eitt-
hvað á þeirri leið sem hún átti
eftir.

Dagmál
Starfið mitt er nokkuð fjöl-

breytt. Ég starfa aðallega við
verk sem tengjast gróðri á ein-
hvern hátt. Nú liggur fyrir hjá
mér að klára skýrslur um líf-
massamælingar í birkiskógi á
sunnanverðum Vestfjörðum
og gróðurfar vegna um-
hverfismats veggerðar. Vetur-
inn nýtist í slíka vinnu þar sem
þá er ekki hægt að fara út og
skoða gróður á vettvangi. Stór
partur af minni vinnu er gróð-
urkortagerð sem Náttúrustof-
an er að vinna í samvinnu við
Náttúrufræðistofnun. Við er-

um þrjú hjá Náttúrustofunni
sem vinnum við þetta verk,
Hulda og Cristian í Bolungarvík
auk mín. Starfið felst aðallega
í að taka gamlar gróður-
greiningar (vettvangsvinnu)
sem gerðar voru á árunum
frá 1955 – 1981 og koma
þeim gögnum yfir á starfrænt
form. Gögnin sem við vinnum
með eru miklu betri en voru
þegar vettvangsvinnan fór
fram og auðveldar það okkur
vinnuna. Á undanförnum
árum hefur lítið verið unnið af
vettvangsvinnu vegna gróð-
urkortagerðar. Þó hefur verið
farið á nokkur svæði og kort-
lagt á vettvangi og teiknað
svo upp í tölvu að því loknu. Á
Vestfjörðum er búið að teikna
í tölvu svæðið frá Skálavík bak
Bolungarvík, Bolungarvíkina,
Óshlíðina, Hnífsdal og hluta
af Skutulsfirði. Einnig er búið
að teikna hluta af Steingríms-
firði sunnanverðum. Undan-
farið ár hefur verksvið mitt að
mestu verið í að yfirfara teikn-
ingar og leiðrétta það sem
aðrir hafa teiknað. Sú vinna er
hluti af vistgerðaflokkun á
hálendi Íslands. Íslandi er skipt
upp í reiti sem eru 20x20 km
að stærð. Í dag var ég að
vinna með reit 4737 sem heitir
Laufafell og er suðaustur af
Heklu. Ég nota forritið Micro-
station og hef loftmyndir af
svæðinu sem ég er að vinna
með auk þess að hafa inn-
rauðar gervihnattarmyndir
(Spot). Ég hef einnig aðgang
að gömlum gróðurkortum
sem búið er að hnitsetja á
rétt-an stað, svo ég get
skoðað þau í tölvunni. Ég byrja
á því að teikna upp mun á

gróðri og gróðurlausum svæð-
um og síðan skipti ég gróður-
svæðunum upp eftir gróður-
flokkum. Gróðursvæðin skipt-
ast í 16 flokka gróðurlenda
og 102 undirflokkar. Sem
dæmi um flokka er „mosa-
gróður“ sem skiptist í 10 undir-
flokka og „mýri“ sem er með
16 undirflokka. Á innrauðu
myndunum sést yfirleitt breyti-
legur litur eftir því hvaða gróð-
ur er á hverjum stað. Einnig
þarf að taka tillit til þekju gróð-
urs þ.e. hvort það er algróið,
75%, 50% eða 25% þekja.
Gróðurlausum svæðum er
einnig skipt upp.  Það eru
áreyrar, leirur, grýtt land, melar
og fleira. Það krefst nokkurrar
þjálfunar að sjá mun á gróð-
urlendum á loftmyndum og
innrauðum myndum en það
kemur með tímanum. Þegar
ég er að yfirfara eldri gögn
þarf ég að kanna hvort línurn-
ar séu ekki dregnar á réttum
stöðum, hvort merkingar í
reitum séu réttar, hvort gróður-
þekjan sé rétt skráð. Miklar
breytingar hafa orðið á gróð-
urþekju frá því að vettvangs-
vinnan var unnin fyrir 30-50
árum. Flestar breytingar eru í
átt að meiri þekju og gróðri á
stöðum þar sem áður var
auðn.

Miðdegi
Á Þróunarsetrinu, þar sem

skrifstofan mín er, eru 6 aðilar
með skrifstofur. Það eru Menn-
ingarráð Vestfjarða, Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða, Atvinnu-
þróunarfélag Vestfjarðar,
Sauðfjársetrið, Náttúrustofan
og Sveitarfélagið Stranda-
byggð. Auk þess er námsver í
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húsinu. Þegar allir mæta eru
11-12 manns í húsinu. Það
eru ekki teknir formlegir kaffi-
tímar en flestir fara saman í
mat. Ég kem yfirleitt með nesti
með mér. Í dag var ég með
skyr og brauð með heima-
reyktum laxi.

Þorbjörg kom eftir hádegið
og tók bílinn þegar hún var
búin að vinna. Ég fékk far með
Jóni menningarfulltrúa heim
þegar ég var búin um kl. 16.
Það var mjög mikil hálka þar
sem rigndi ofan á svell. Þegar
ég kom heim skrapp ég í fjár-
húsin en Matthías, maðurinn
minn, var að setja fullorðins-
númer í lömbin. Hann var nú
eiginlega búinn þegar ég
kom svo ég gat lítið hjálpað
honum. Aftur á móti kom
Ingvar Þór 1 ½ árs, sonarsonur
minn í heimsókn í fjárhúsin til
að skoða kindurnar og amma
þurfti að sýna honum hrútana
og gefa þeim aðeins og
annað sem tilheyrir þegar
svona herramenn koma í
heimsókn. Við erum með um
470 kindur á fóðrum í vetur.
Matthías sér að mestu um
kindurnar en ég hjálpa til
þegar þarf og sé um bók-
haldið sem þessu fylgir bæði
kindabókhaldið og líka fjár-
hagsbókhald fyrir búið. Við
erum einnig með kjötvinnslu.
Þar vinnum við og seljum
lambakjöt og ærkjöt, niður-

sagað eða meira unnið. Við
framleiðum líka Lostalengjur
sem er aðalbláberja legið og
þurrkað ærkjöt.

Miðaftann

Ég fór í stuttan göngutúr
með tíkurnar okkar, Grímu og
Ronju, niður í fjöru svona rétt til
að hreyfa þær aðeins. Eftir
að inn var komið fór ég að
undirbúa mig fyrir hlaðborð á

Café Riis. Við hjónin mættum
á ásamt góðum hópi úr Þró-
unarsetrinu. Það var frábær
matur eins og við var að bú-
ast. Það er bara þannig að
Báru á Riis tekst að gera allan

mat góðan. Það var dansað
eftir matinn en við vorum orðin
þreytt og fórum fljótlega heim
eftir mjög skemmtilega kvöld-
stund. Fór að sofa rétt eftir
miðnætti.‘

Hafdís í skógarreit sem geymir framtíðar jólatré fjölskyldunnar.
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Fjölhæfur handboltaþjálfari

Ingvar Örn Ákason er tæp-
lega þrítugur Vesturbæingur
sem búið hefur á Ísafirði síð-
ustu þrjú ár. Hann hefur verið
yfirþjálfari handknattleiks-
deildar Harðar frá 2010 en
áður var hann framkvæmda-
stjóri handknattleiksdeildar KR.
Ingvar er fjölhæfur ungur
maður og annast einnig
ræðuþjálfun, uppistand og
veislustjórn, auk þess sem
hann vinnur nú að útgáfu sinn-
ar fyrstu bókar. Ingvar Örn sett-
ist niður með blaðamanni
Bæjarins besta og ræddu þeir
m.a. um handboltann, ræðu-
listina og Ísafjörð – og dálæti
Ingvars á séra Magnúsi Erlings-
syni sóknarpresti.

Ingvar Örn fæddist árið
1984 og er Vesturbæingur í
húð og hár. Hann gekk í
Grandaskóla og Hagaskóla
og þaðan lá leið hans í

Verzlunarskóla Íslands. Eins og
sönnum Vesturbæingi sæmir
er hann KR-ingur í húð og hár.

„Ég æfði fótbolta og borð-
tennis með KR sem barn og
svo handbolta í 12 ár,“ segir
Ingvar. Hann tók við starfi fram-
kvæmdastjóra handknatt-
leiksdeildar KR einungis 21 árs
gamall, auk þess sem hann
gerðist yfirþjálfari deildarinnar.
Eftir fimm ára starf hjá KR
ákvað Ingvar að söðla um
og flytja til Ísafjarðar. „Ég frétti
að handknattleiksdeild Harðar
væri að leita að yfirþjálfara
og spurðist fyrir um stöðuna.
Mig langaði að breyta til.
Upphaflega stóð til að ég færi
til Akureyrar en þegar Ísa-
fjörður kom upp gat ég ekki
sleppt tækifærinu.“

Ingvar segir jákvæð
kynni hans af Ísafirði fyrr
um vorið hafa spilað inn
í þá ákvörðun að koma
vestur. „Ég hafði verið
með uppistand í Sólrisu-
viku Menntaskólans á
Ísafirði og varð innlyksa
á Ísafirði í fjóra daga. Þá
kynntist ég fólkinu í bænum
og fann hvað mér líkaði vel
hérna,“ segir Ingvar Örn, sem
sér ekki eftir ákvörðuninni að
flytja vestur. „Þetta átti að vera
tilraun til eins árs en nú eru
þau orðin þrjú,“ segir hann og
hlær.

Ingvari er greinilega margt
til lista lagt og handbolti ekki
hans eina sérgrein. „Ég hef
verið með uppistand hér og
þar síðan ég var í mennta-
skóla. Einnig hef ég sinnt
veislustjórn og það er svo
sannarlega markaður fyrir slíkt
á Ísafirði. Ef maður er hress og
skemmtilegur og ber sig eftir
þessu, þá er nóg að gera. Ég
haldið þessu við síðan ég kom
til Ísafjarðar. Eftirminnilegasta
skiptið var þó án efa þegar
ég var kynnir á Ungfrú Vestfirðir
árið 2011. Þá fékk ég tækifæri
til að segja orðin ... og ungfrú
Vestfirðir er ... og á eftir kom
ungfrú Ísland stefið. Það var
rosalegt.“

Auk þess að þjálfa hand-
bolta hefur Ingvar þjálfað
ræðulið fyrir Morfís-keppnina.
„Ég keppti tvisvar sinnum í
Morfís fyrir Versló á sínum tíma
og hef þjálfað fjóra eða fimm
skóla síðan, nú síðast Mennta-
skólann á Ísafirði,“ segir Ingvar,
en hann hefur þjálfað lið MÍ
síðastliðin tvö ár auk þess sem
hann hefur haldið ræðunám-
skeið fyrir nemendur. „Hátt í
30 nemendur hafa mætt á
síðustu tvö ræðunámskeið,
sem segir mér að það sé vax-
andi metnaður fyrir Morfís á
Ísafirði. Einu sinni þurfti að pína

fólk til að taka þátt í Morfís en
nú þarf að velja keppendur
sérstaklega.“

Uppgangur í hand-
boltanum á Ísafirði

Þegar Ingvar tók við starfi
yfirþjálfara handknattleiks-
deildar Harðar voru tvö ár frá
því að deildin var vakin úr
dvala. Segja má því að
handboltinn á Ísafirði núna sé
enn í sínum fæðingarhríðum.
Ingvar segir þó að mikið vatn
hafi runnið til sjávar á síðustu
árum. „Það er gaman að fá
að kynnast svona starfi frá
grunni og vinna að því að
móta hefð, þó að Hörður sé
auðvitað tæplega hundrað
ára gamalt félag,“

segir Ingvar.
En finnst honum
að handboltinn sé
búinn að festa rætur
á Ísafirði?

„Ég myndi segja
það. Handknattleiks-
deildin telur í kringum 60
iðkendur og fjöldi flokka
er stöðugur. Hér eru fjórir
flokkir og við stefnum á
að fjölga þeim á næstu
árum. Það er vel mætt á
leiki, hér eru þrír þjálfarar
og þeir eru góðir,“ segir Ing-
var, en Hörður sendir lið til
keppni í sjötta, fimmta,
fjórða og öðrum flokki auk
þess sem eldri leikmenn
taka þátt í bikarkeppni meist-
araflokksliða.

„Við höfum náð mjög langt
á stuttum tíma. Það er mikil
jákvæðni í garð deildarinnar
og allir eru tilbúnir að hjálpa.
Hér er fyrir rík íþróttamenn-
ing,“ segir Ingvar. Á Ísafirði
búa innan við 3000 manns
og því er ljóst að ekki eru
eins margir iðkendur
íþrótta eins og t.a.m. á
höfuðborgarsvæðinu.
Margar íþróttagreinar
eru í boði en Ingvari
finnst það ekki vera
vandamál.

„Ég er þeirrar skoð-
unar að hér eigi að
vera sem fjölbreytt-
ust íþróttaflóra.

Það er aldrei þannig að allir
geti tekið þátt í öllum íþróttum
og þetta væri vissulega erfið-
ara ef það væri sérstakt
afreksstarf hjá Herði,“ segir
Ingvar, en eins og fram kom
heldur handknattleiksdeild
Harðar ekki úti meistaraflokki.
„Ég held að með góðu sam-

tali, samvinnu og samstarfi
milli íþróttagreinanna sé hægt
að láta þetta ganga upp þótt
bæjarfélagið sé lítið.“

Aðspurður hvort það sé
raunhæft að stofna meistara-
flokkslið í handbolta á Ísafirði
segir Ingvar það vera lang-
tímamarkmið. „Þessar pæl-
ingar eru á byrjunarstigi en
við erum byrjuð að ræða
þessi mál. Það verður að fara
skynsamlega af stað í þessum
efnum. Kannski byrjum við í
utandeild og sjáum svo til. Ef
við náum að búa til metn-
aðarfullt plan, þá er aldrei að
vita,“ segir Ingvar, en til þess

að hægt sé að stofna
meistaraflokk verður

að halda
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Þjónustuauglýsingar
leikmönnum eldri en 20 ára í
bænum að sögn Ingvars.

Lífið fyrir vestan
Ingvar hefur búið á Ísafirði í

þrjú ár. Aðspurður hvort hann
sé sestur hér að endanlega
segir hann svo ekki vera en
það sé ekki hægt að útiloka
neitt. „Ég hef alltaf sagt að á
meðan mér líður vel og fólk
er ánægt með mig vil ég
vera áfram. Ég á eftir að gera
margt með krökkunum hjá
Herði, ég vil t.d. fara til útlanda
á æfingamót með liðið og
mig langar að verða Íslands-
meistari sömuleiðis. Einnig vil
ég láta reisa styttu af mér fyrir
utan Torfnes,“ segir Ingvar og
hlær. „Þannig að ef þið viljið
losna við mig, þá er um að
gera að reisa styttu af mér.“

Eins og fram hefur komið
Ingvari margt til lista lagt. Í
ofanálag við ræðuhöld, uppi-
stönd og handknattleiksþjálf-

un er hann nú að skrifa bók.
„Bókin er í raun endurminning-
ar mínar. Þetta er ekki beint
ævisaga en þetta er almúga-
saga. Í bókinni reifa ég skemmti-
legar sögur, atvik sem ég hef
lent í og segi frá mörgum
skemmtilegum einstakling-
um,“ segir Ingvar, en bókin
mun heita því sérkennilega
nafni „Byssan gerir aldrei aldrei
skyssan“. „Ég fékk viðurnefnið
Byssan þegar ég var í Versló,
og þessi vafasama setning
var alltaf kölluð þegar ég fór í
pontu í Morfís.“ Ingvar segist
hafa rætt við nokkur útgáfufé-
lög um útgáfu bókarinnar.
„Það er jákvæður gangur í
því. Ég stefni á að gefa bókina
út á þrítugsafmælinu mínu 2014.“

Ingvar er búsettur í Múla-
landinu og líkar það vel. „Ég
kann vel við að vera svolítið
fyrir utan miðbæinn. Það er
einnig gott að labba þaðan
á æfingar í Torfnesi. Einu skipti-

n sem mér líður illa þarna er
þegar það er mjög mikill snjór
í fjallinu. Þá óttast ég um líf
mitt,“ segir Ingvar og viður-
kennir að hann sé mjög
lífhræddur. „Jú, það er rétt.
Ég er hræddur við snjóflóð,
flugvélar, myrkur og hvað-
eina. Ég er mjög lífhræddur.“

Hvort sem það tengist líf-
hræðslu Ingvars eður ei, þá
segist hann sækja mikið
messur á Ísafirði, umfram það
sem hann gerði í Reykjavík.
„Ég fer mikið í messur hjá séra
Magnúsi og þykir hann frábær
prestur. Ég fór aldrei mikið í
messur í Reykjavík en eftir að
ég flutti til Ísafjarðar hef ég
sótt kirkju meira. Prédikanirnar
hjá séra Magnúsi eru hreint
frábærar og fá mig alltaf til
þess að hugsa hlutina upp á
nýtt,“ segir þessi geðþekki þús-
undþjalasmiður að lokum,
sem spennandi verður að
fylgjast með á næstu árum.
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Krossgátan

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

Fimmtudagur 4. aprílFimmtudagur 4. aprílFimmtudagur 4. aprílFimmtudagur 4. aprílFimmtudagur 4. apríl
kl. 19:00  Chelsea - R. Kazan
kl. 19:00  Benfica - Newcastle
kl. 19:00  Tottenham - Basel

Laugardagur 6. aprílLaugardagur 6. aprílLaugardagur 6. aprílLaugardagur 6. aprílLaugardagur 6. apríl
kl. 11:35  Reading - Souh.pt.

kl. 13:45  WBA - Arsenal
kl. 13:53  Stoke - Aston Villa

kl. 13:53  Norwich - Swansea
kl. 15:50  Reald M. - Levante
kl. 16:20  Watford - Cardiff

kl. 19:50  Barcelona - Mallorca
Sunnudagur 7. aprílSunnudagur 7. aprílSunnudagur 7. aprílSunnudagur 7. aprílSunnudagur 7. apríl

kl. 12:20  Liverpool - West Ham
kl. 12:55  Tottenham - Everton
kl. 13:53  Newcastle - Fulham
kl. 13:53  Chelsea - Sunderl.

kl. 15:00  QPR - Wigan
Mánudagur 8. aprílMánudagur 8. aprílMánudagur 8. aprílMánudagur 8. aprílMánudagur 8. apríl

kl. 18:45  Man. Utd. - Man. City
Þriðjudagur 9. aprílÞriðjudagur 9. aprílÞriðjudagur 9. aprílÞriðjudagur 9. aprílÞriðjudagur 9. apríl

kl. 18:30  Dortmund - Malaga
kl. 18:30 Galatasaray - Real M.

Miðvikudagur 10. aprílMiðvikudagur 10. aprílMiðvikudagur 10. aprílMiðvikudagur 10. aprílMiðvikudagur 10. apríl
18:30  Barcelona - PSG

kl. 18:30  Juventus - Bayern M.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
4. apríl 1970: 4. apríl 1970: 4. apríl 1970: 4. apríl 1970: 4. apríl 1970: Rúgbrauðs-

gerðin í Reykjavík skemmdist í
eldi. Húsið var gert upp og
þar eru nú veislusalir ríkisins.
5. apríl 1986: 5. apríl 1986: 5. apríl 1986: 5. apríl 1986: 5. apríl 1986: Flugslys varð í
Ljósufjöllum á Snæfellsnesi.
Fimm fórust en tveir komust
af. Þeir biðu hjálpar í ellefu

klukkustundir. Flugvélin var á
leið frá Ísafirði til Reykjavíkur.
6. apríl 1944:6. apríl 1944:6. apríl 1944:6. apríl 1944:6. apríl 1944: Átta mönnum

var bjargað þegar bandarísk
herflugvél steyptist í sjóinn út

af Vatnsleysuströnd.
7. apríl 1968:7. apríl 1968:7. apríl 1968:7. apríl 1968:7. apríl 1968: Lög um tíma-

reikning öðluðust gildi kl.
01:00. Samkvæmt þeim skal

hvervetna á Íslandi telja
stundir árið um kring eftir

miðtíma Greenwich.
8. apríl 1989:8. apríl 1989:8. apríl 1989:8. apríl 1989:8. apríl 1989: Fyrsta Bónus-

verslunin var opnuð við
Skútuvog í Reykjavík.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
NA og A 3-10 m/s. Dálítil él
við norður og austurströnd-

ina og stöku él syðst. Úrkomu-
laust annars staðar.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
NA og A 3-10 m/s. Dálítil él
við norður og austurströnd-

ina og stöku él syðst. Úrkomu-
laust annars staðar.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir austanáttt með

bjartviðri vestan til.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir „Listasýningin gekk rosalega
vel. Það kom mikið af fólki, ég
gæti trúað að það hafi verið
um 4-500 manns sem mættu
á sýninguna, sem telst nokkuð
gott. Það voru 16 listamenn
sem sýndu  verk sín, Mírman,
Hugleikur Dagsson, Örn Töns-
berg, Ziska, Sara Óskarsson
og fleiri. Hver listamaður sýndi
tvö til þrjú verk. Það var frjálst
þema svo hver og einn sýndi
hvað þeim langaði að sýna,“
segir Rakel Sævarsdóttir,
eigandi vefgallerísins muses.is
og sýningarstjóri listahátíðar-
innar Westfjords ArtFest sem
haldin var þriðja árið í röð á
Ísafirði um páskana.

„Einn af bílunum sem not-
aðir voru til að koma verkun-
um á sýninguna var skreyttur

fyrir utan Norska bakaríið á
Ísafirði, þar sem sýningin var
haldin. Það var svolítill flutning-
ur að koma verkunum vestur,
Kuku Campers lánaði okkur
bíla til að flytja verkin og þeirra
bílar eru allir skreyttir. Því var
ákveðið að við myndum vera
með live painting fyrir utan
sýningarsalinn og Örn Töns-
berg málaði einn bíl á meðan
sýningin stóð yfir,“ segir Rakel.

Ísfirðingafélagið lánaði lista-
hópnum aðstöðu sína í Sóltúni
og var eitt verk nefnt eftir því,
Sóltúnsverkið. Það verður
boðið upp á fésbókarsíðu
Ísfirðingafélagsins 3. til 4. apríl
í gegnum netgallaríið Mus-
es.is, en gestir listasýningar-
innar eiga stóran hlut í því
verki.

„Sýningargestir máttu mála
það sem þeir vildu á tóman
striga sem hengdur var upp
á sýningunni og listamenn
klára svo verkið fyrir sunnan.
Allur ágóði af sölu verksins
rennur til Björgunarfélags Ísa-
fjarðar. Þetta er skemmtilegt
verkefni og það var gaman
að sjá hvað gestir voru viljugir
að mála, fólk úr öllum aldurs-
hópum tók upp pensil. Lista-
menn fínisera verkið svo það
verði einhver mynd á því,“
segir Rakel, en penslar og akríl
málning var á staðnum til að
gestir gætu spreytt sig á
verkinu og tekið þátt í list-
sköpuninni. Það var ansi
skrautlegt verk að sögn Rakel-
ar.

– hordur@bb.is

Gestir Westfjords
ArtFest máluðu verk

Sýningargestir tóku í pensil og máluðu mynd.
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