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Spessi ljós-
myndari og
mótorhjóla-

töffari í viðtali
í miðopnu

Easy Rider
er málið!
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Haukur í horni: Haukur í horni: Haukur í horni: Haukur í horni: Haukur í horni: Mér finnst nú saltfiskurinn mikið betri en Skjárinn!Mér finnst nú saltfiskurinn mikið betri en Skjárinn!Mér finnst nú saltfiskurinn mikið betri en Skjárinn!Mér finnst nú saltfiskurinn mikið betri en Skjárinn!Mér finnst nú saltfiskurinn mikið betri en Skjárinn!

Vestfirskt sjónvarpsefni lélegt? „Auglýsingar sjónvarpsstöðvarinnar sýna það sem talið er vera
leiðinlegt sjónvarpsefni, og er myndefni frá Vestfjörðum notað í því samhengi.

Listamanna-
listinn op-
inberaður

Opinberað hefur verið
hverjir koma fram á rokk-
hátíð alþýðunnar Aldrei fór
ég suður sem haldin verður
á Ísafirði um páskana. 32
atriði verða á dagskránni og
sem fyrr eru heimamenn
áberandi og má þar nefna
Skúla Þórðar og Sökudólg-
ana, Fjallabræður í Önund-
arfirði, Yxnu, BIX, Mugison
og Ragnar Sólberg. Vin-
sældir hátíðarinnar hafa farið
vaxandi með hverju árinu
en þetta verður í sjötta sinn
sem hún verður haldin. Nú
er svo komið að hátíðin er
orðin ein af öflugustu menn-
ingarhátíðum landsins. Tón-
listarhefð svæðisins er þar
samtvinnuð því nýjasta sem
er að gerast í tónlistarlífi
landsins. Verkefnið hefur
vakið mikla athygli langt út
fyrir landsteinana. Kveikjan
að hátíðinni var, eins og
kunnugt er orðið, hugdetta
tónlistarmannsins Mugison
og föður hans Mugipapa um
hátíð þar sem heimamenn
stæðu jafnfætis við helstu
nöfn tónlistarbransans.

Hátíðin verður haldin í
nýju húsnæði KNH verktaka
og fer fram dagana 10. og
11. apríl. Eins og vanalega
verður enginn aðgangseyrir
á hátíðina. Nánari upplýs-
ingar verður hægt að nálgast
á vefsíðunni aldrei.is á næstu
dögum.

Þeir listamenn sem koma
fram á Aldrei fór ég suður
2009 eru:
Dr. Spock
Sudden weather change
Agent fresco
Sin fang bous
Reykjavík!
FM Belfast
Múm
Vicky
Bent moustache
Klezmer chaos
Hemmi Gunn og Kraftlyfting
Klikkhausar
Stórsveit Vestfjarða
Skúli Þórðar og Sökudólgarnir
Stjörnuryk
Brot
BIX
Yxna
Mugison
Jóhan Piribauer
701
Ekki þjóðin
Þröstur og Þúfutittlingarnir
Who knew
Myst
Dikta
Blazroca og Sesar A
Fjallabræður úr Önundarfirði
The sleeping prophets
Karl og mennirnir
Boys in a band
Ragnar Sólberg

– thelma@bb.is

Stækkun Mjólkárvirkjunar í skoðun
Umhverfisnefnd Ísafjarðar-

bæjar hefur tekið fyrir erindi
Orkubús Vestfjarða ohf., um
hugsanlega stækkun Mjólkár-
virkjunar í Arnarfirði. Að sögn
Sölva Sólbergssonar, framkvæmda-
stjóra orkusviðs OV, eiga fram-
kvæmdirnar sér langa forsögu
en markmiðið með þeim er að
auka afhendingaröryggi raforku
á Vestfjörðum. Árið 2007 skilaði
verkfræðistofan Verkís athugun
á hagkvæmni þess að reisa tvær
nýjar virkjanir í Mjólka, til að

nýta betur rennsli árinnar fyrir
ofan inntak vélar 1 og þá aðstöðu
sem þar er fyrir hengi. Sölvi segir
athugunina hafa gefið tiol kynna
að hér gæti verið um hagkvæmar
framkvæmdir að ræða og var því
ákveðið að kanna betur aðstæður
á verkstað og bæta umræddum
tveimur vélum við vélaútboðið,
sem nauðsynlegt var að viðhafa
gagnvart núverandi virkjun.

Tilboð í mismundandi útfærsl-
ur og fjölda véla voru opnuð í
janúar á þessu ári.  Fjögur tilboð

bárust og stendur yfirferð þeirra
yfir. Sölvi segir vonir standa til
að á næstu vikum verði yfirferð-
inni lokið en áður en samið verð-
ur við framleiðanda, þarf ákvörð-
un OV að liggja fyrir, hvort fram-
kvæmdin takmarkist við endur-
bætur á núverandi virkjun eða
hvort stærsti kosturinn verði val-
inn og fjórar vélar  keyptar.

Stefnt er að því að fyrsta vélin
verði sett upp á næsta ári og
verður það væntanlega endur-
nýjun á vél II. Útboðið hefur

leitt í ljós að hagkvæmast er að
endurnýja alla vélina og munar
þar mestu um aukna orkuvinnslu
miðað við að halda eftir hluta af
gömlu vélinni. Orkuvinnslan
eykst um rúm 7% og fer aflið úr
5,7 MW í 7 MW. Ef af fjárfest-
ingunni verður, stendur kostnað-
urinn í  500 milljónum króna.
Umhverfisnefnd tekur jákvætt í
erindið en bendir á að fyrirhug-
aðar framkvæmdir eru hugsan-
lega tilkynningarskyldar.

                        – birgir@bb.is

Mjólkárvirkjun. Ljósm: © Mats Wibe Lund.
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Hollvinasamtök Félagsheim-
ilis Súgfirðinga voru stofnuð 20.
mars síðastliðinn. Markmið sam-
takanna er að vinna að viðhaldi
félagsheimilisins, ásýnd þess og
aukinnar starfsemi í húsinu. Óð-
inn Gestsson var kosinn formað-
ur samtakanna. Á stofnfundinum
færði Guðni Einarsson samtök-

unum eina milljón króna fyrir
hönd stjórnar Klofnings. Þá til-
kynnti Óðinn um gjöf upp á 1,5
milljónir króna frá Íslandssögu
ehf., og tengdum fyrirtækjum. Á
fundinum var einnig greint frá
því að 150 manns hefðu lýst því
yfir á samskiptavefnum Face-
book að þeir myndu gerast

stofnfélagar.
Þá hefur Hvíldarklettur ehf.,

boðist til að sjá um lóðafrágang
við húsið og Mansavinir færðu
samtökunum peningagjöf upp á
250 þúsund krónur auk 40 þús-
und króna framlags frá áramóta-
dansleik sem áhugamenn héldu.
Þá hefur Stuð ehf., tilkynnt að

greiðslur fyrir leigu á hljóðkerf-
um félagsins sem notuð verða í
húsinu árið 2009 renna til sam-
takanna.

Á stofnfundi samtakanna var
ákveðið að ganga til viðræðna
við eigendur félagsheimilisins
um þeir velti fyrir sér hver fram-
tíð hússins geti verið. Samkvæmt

upplýsingum samtakanna eru eig-
endur hússins Ísafjarðarbær sem
á 55%, Verkalýðsfélag Vestfirð-
inga sem á 15%, íþróttafélagið
Stefnir sem á 15% og kvenfélagið
Ársól sem á 15%. Erindi samtak-
anna var tekið fyrir á fundi bæjar-
ráðs og bæjarstjóra var falið að
ganga til viðræðna við stjórnina.

Hollvinasamtök     Félagsheimilis Súgfirðinga stofnuð

Kostnaður vegna straumleysis
nemur 84 milljónum króna á ári

„Áreiðanleiki raforkuafhend-
ingar í kerfi Landsnets er lægstur
á Vestfjörðum. Meginástæðan
fyrir því er að þangað liggur að-
eins ein flutningsleið, Vesturlína,
sem saman stendur af þremur
línum, Glerárskógalínu 1, Geira-
dalslínu 1 og Mjólkárlínu 1. Lín-
urnar, sem byggðar eru og reknar
sem 132 kV línur, liggja að hluta
til um svæði þar sem veðurfar
getur valdið truflunum á rekstri
og staðhættir torveldað viðgerð-
arstörf í slæmum veðrum,“ segir
í skýrslu Landsnets um afhend-
ingaröryggi raforku á Vestfjörð-
um sem nú er aðgengileg á
heimasíðu Landsnets. Meðaltal
samfélagslegs kostnaðar vegna
straumleysis árin 2002-2008, að
teknu tilliti til keyrslu varaafls, á
Vestfjörðum er 84 milljónir króna
á ári. Meðalkostnaður Landsnets,
vegna tapaðs flutnings og keyrslu
varaafls, er hins vegar ekki nema
10,4 milljónir króna á ári miðað
við sama tímabil.

„Það er því eftir nokkru að
sækjast að lækka hinn samfélags-
lega kostnað vegna straumleysis.
Landsnet hefur nú um nokkurt
skeið unnið að endurbótum á
varnarbúnaði á Vestfjörðum í því
skyni að leysa út einingar sem
verða fyrir truflun með skjótum
og markvissum hætti, þannig að
truflunin hafi lágmarksáhrif á þá
kerfishluta sem eftir standa.
Einnig hefur verið ákveðið að
styrkja hið staðbundna 66 kV
flutningskerfi á Vestfjörðum með
því að nýta meðal annars fyrir-
huguð jarðgöng á svæðinu og
leggja í þau jarðstrengi og bæta
þannig áreiðanleika þeirra flutn-
ingslína sem tengja byggðarlögin
saman,“ segir í skýrslunni.

Talið er að bæta megi afhend-
ingaröryggi umtalsvert með til-
tölulega litlum tilkostnaði. Er þar
um að ræða að nýta alla þá kosti
sem til boða standa varðandi það
að leggja jarðstrengi í jarðgöng
og leysa þannig af hólmi erfiðar

línuleiðir. Einnig er í gangi vinna
á vegum Landsnets við að endur-
nýja og endurbæta varnarbúnað
og setja upp undirtíðnivarnir.
Þetta eru grunnaðgerðir sem þarf
að fara í, óháð því hvaða aðrar
leiðir verða farnar að auki.

Tæknilegir kostir aukinnar raf-
orkuvinnslu á Vestfjörðum, til
dæmis með byggingu Hvalár-
virkjunar og tengingu við flutn-
ingskerfið, eru allnokkrir að mati
Landsnets. Tenging Hvalárvirkj-
unar á Ísafjörð gefur kost á álags-
aukningu á Vestfjörðum án þess
að til þurfi að koma stærri spennir
í Mjólká. Einnig er ekki þörf á
uppsetningu þéttavirkis á norð-
anverðum Vestfjörðum til þess
að ráða bót á lágri spennu þar.
Afhendingaröryggi mun einnig
stóraukast á Vestfjörðum, þar
sem tenging er í flestum tilvikum
ígildi tvöfaldrar tengingar til
Vestfjarða. Líkur á tvöfaldri
truflun, þ.e. truflun á Vesturlínu
samhliða truflun á tengingu

Hvalárvirkjunar, hafa ekki verið
rannsakaðar sérstaklega, en ekki
er sjálfgefið að ísingarmyndun
verði samtímis á sunnanverðum
Vest-fjörðum og á svæðinu milli
Stranda og Ísafjarðardjúps.

Á Vesturlínu er slydduísing
megináhættuþáttur á meðan
skýjaísing er líklegasti áhættu-
þáttur á hugsanlegri línuleið milli
Hvalár og Ísafjarðardjúps, en
þarna er um sitt hvort veðurfyr-
irbærið að ræða. Á þessari stundu
eru engir samningar fyrirliggj-
andi varðandi orkusölu frá virkj-
uninni og þar af leiðandi óvissa
varðandi auknar flutningstekjur
til Landsnets. Tengikostnaður er
verulega hár og þjóðhagslegur
ábati (í formi lækkunar á samfé-
lagslegum kostnaði vegna straum-
leysis) er ekki það mikill að hann
nægi til þess að arðsemi tenging-
arinnar sé jákvæð. Það hafa held-
ur ekki farið fram athuganir á
hugsanlegum strengleiðum á
botni Ísafjarðardjúps, t.d. með

tilliti til fiskimiða og siglingaleiða.
Tilkoma Hvalárvirkjunar gefur

Landsneti færi á kaupum á reiðu-
afli. Miðað við kaup á 10 MW
og verðið 3 mkr/MW á ári myndu
greiðslur Landsnets vegna þess
nema 336 mkr á 20 ára tímabili.
Kaup á reiðuafli frá Hvalárvirkj-
un myndu þó þýða tilsvarandi
lækkun á reiðuaflskaupum frá
öðrum framleiðendum og áhrifin
á arðsemi Landsnets eða þjóð-
hagslega arðsemi yrðu engin.
Tenging Hvalárvirkjunar í Geira-
dal hefur lítil áhrif á spennu og
afhendingaröryggi á norðanverð-
um Vestfjörðum. Við óbreytt
ástand er þörf á aukinni launafls-
framleiðslu, til dæmis á Ísafirði.
Það er óbreytt þó Hvalárvirkjun
tengist í Geiradal. Tenging í
Geiradal leysir um það bil 5 –
10% af þeim straumleysistilvik-
um sem upp koma á Vesturlínu.
Hvorug tengileiðin er arðsöm,
hvorki fyrir Landsnet né þjóð-
hagslega.            – birgir@bb.is

Skráningar í Fossavatnsgönguna ganga
vel, sérstaklega erlendis frá. „Íslendingar

eru alltaf svolítið seinni í gang en eftir
öllum sólarmerkjum að dæma þá stefnir í

mjög fína þátttöku, bæði Íslendinga og
útlendinga. Menn eru jafnvel farnir að gæla
við þátttökumet“, segir Heimir G. Hansson,

einn af skipuleggjendum göngunnar.
Gangan, sem er elsta skíðamót sem enn er

haldið á landinu, nýtur sívaxandi vinsælda
og undanfarin ár hafa margir af þekktustu

skíðagöngumönnum heims tekið þátt.
Fossavatnsgangan fer fram í sextugasta

sinn 2. maí. Þá verður keppt í fjórum
vegalengdum í ýmsum aldursflokkum en

auk einstaklingskeppninnar fer fram
liðakeppni og geta allir tekið þátt í henni

sem vilja. Þrír einstaklingar, óháð kyni eða
aldri, mynda saman eitt lið og samanlagður

tími þeirra er tími liðsins.
– thelma@bb.is

Stefnir í
þátttökumet
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Tölvan er tól til
að skapa tónlist

Ísfirski tónlistarmaðurinn 7oi, sem réttu nafni nefnist Jóhann Friðgeir
Jóhannsson, gaf í ársbyrjun út sína fimmtu plötu „Don´t push the rocks in
my face“. Platan er sú fyrsta sem er ekki sett saman af Jóhanni en hún var
prentuð í þúsund eintökum utan landsteinanna og prýðir hönnun Jelenu,
eiginkonu Jóhanns, umslagið. Athygli hefur vakið að Jóhann fékk mikla
kynningu í Japan í lok síðasta árs, en tónlist 7oi var sett í spilun á um 50
veitingastöðum í Japan. Nýja platan samanstendur af ýmsum lögum sem
Jóhann hefur unnið að upp á síðkastið og er að mestu ósungin tölvugerð
raftónlist.

Fyrsta plata Jóhanns kom út árið 2001 en það var 7oi síngur en þær hafa
allar fengið góða dóma, Þá hefur Jóhann vakið athygli á tónlistarhátíðum
eins og Airwaves og Aldrei fór ég suður.

Jóhann hefur fengist við tónlistarsköpun frá unglingsaldri með tölvuna
að vopni. Hann er nú búsettur í Reykjavík ásamt eiginkonu sinni og dóttur
og er að ljúka tónsmíðanámi við Listaháskóla Íslands.

Nýja platan hefur fengið góða dóma sem frískleg raftónlistarplata og

hlaut hún þrjár stjörnur í Fréttablaðinu. Þar segir að Jóhanni hafi farið
mikið fram og margt sé mjög vel gert á Don’t Push The Rocks In My Face.
„Stór hluti plötunnar er sveimkenndur, hljóðheimurinn er sannfærandi og
oft nær tónlistin tökum á manni“, segir jafnframt í dómnum. Blaðamaður
vildi forvitnast hvað væri svo á döfinni hjá Jóhanni.

–Ertu á leið í tónleikaferðalag til að kynna nýju plötuna eða eitthvað slíkt?
„Ég er nú ekkert byrjaður að kynna plötuna að ráði en mun fara í það á

næstunni. En það er ekki í bígerð nein sérstök tónleikaferð í tengslum við
það, ég er nú ekki kominn svo langt. Ég er að reyna útskrifast úr Listaháskól-
anum fyrst, en ég er að klára tónsmíðanám.“

– Hefurðu verið í fullu námi samhliða útgáfu á plötunum þínum?
„Nei, ekki hinum fjórum sem ég hef gefið út. Síðasta platan kom út árið

2003, sem er nokkru áður en ég hóf námið.“

Spilaður á japönskum súpuveitingastöðumSpilaður á japönskum súpuveitingastöðumSpilaður á japönskum súpuveitingastöðumSpilaður á japönskum súpuveitingastöðumSpilaður á japönskum súpuveitingastöðum

– Hvernig kom það til að þú fékkst svona góða kynningu úti í Japan?
„Það var í gegnum konu sem heitir Yuka Ogura, sem hefur komið mikið

af íslenskri tónlist á framfæri í Japan. Hún kom mér að á safndisk með ís-
lensku efni, sem fylgdi tímaritinu Sotokoto þarlendis. Súpuveitingahúskeðjan
Soup Stock Tokyo leist vel á eitt af mínum lögum þaðan, en forsvarsmenn
hennar voru á höttunum eftir íslenskri tónlist vegna þess að verið var að
bjóða upp á íslenska humarssúpu í útibúum hennar.“

– Þannig að þú ert bara búinn að meika það í Japan?
„Já, allavega á þessum súpuveitingastöðum“, segir Jóhann og hlær. „Um

klukkutími af efni eftir mig var spilaður í fimmtíu útibúum súpuveitingahúss-
ins í um mánuð.“

– Hvernig kom það til að þú fórst út í raftónlistarbransann?
„Tónlistin mín er í raun út um allt og ég geri hvað sem mig langar með

hana. Með tölvunni fann ég tól til að hafa fulla stjórn á tónlistarsköpuninni,
þar sem að einu sinni var ég ekkert voðalega góður á gítar eða önnur hljóð-
færi. Ég fann þarna miðil sem ég gat spilað á sjálfur,“ segir þessi ungi og
efnilegi ísfirski tónlistarmaður.

Ljósmynd: Masaki Watanabe.
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Spurningin
Ertu ánægð(ur) með

þá frambjóðendur sem
eru í kjöri til Alþingis í

NV-kjördæmi?
Alls svöruðu 526.

Já sögðu 137 eða 26%
Nei sögðu 281 eða 53%

Hlutlausir voru 108 eða 21%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

„Útúrsnúningar hjá umhverfisnefnd“
Umhverfisnefnd Ísafjarðar-

bæjar segir umferðarþunga ekki
aukast í Sólgötu og Hrannargötu
með byggingu einbýlishúss á lóð-
inni að Sólgötu 6 að því er kemur
fram í svari nefndarinnar til bæj-
arráðs vegna undirskriftarlista frá
eigengum húseigna í götunum
tveimur, þar sem framkvæmd-
unum er mótmælt. Stígur Arnórs-
son, einn húseigenda við Hrann-
argötu, segir íbúana aldrei hafa
haldið því fram að umferðar-
þungi myndi aukast með bygg-
ingu hússins og því sé um algjör-
an útúrsnúning að ræða hjá
nefndinni. „Umferðarþungi mun
aukast eftir að Bolungarvíkur-
göng verða tekin í notkun og þá
eykst slysahætta í götunum, því
þær þrengjast mjög ef bifreiðum
íbúanna verður öllum lagt í göt-
una,“ segir Stígur.

Í svörum nefndarinnar kemur

breytingar á einstöku lóðum þar
sem fyrir liggur samþykkt deili-
skipulag.

„Þegar verið er að setja hús
inn í gömul hverfi, verður sveitar-
félagið að setja slíkar fram-
kvæmdir í grenndarkynningu.
Við verðum að fá að vita hvernig
húsið verður. Ég má ekki byggja
skúr í garðinum mínum nema ég
fái leyfi til þess,“ segir Stígur.

Svanlaug Guðnadóttir, for-
maður umhverfisnefndar, telur
að lesa megi úr fyrirspurn íbúa
við Sólgötu og Hrannargötu, að
umferðarþungi aukist með bygg-
ingu hússins á lóðinni að Sólgötu
6, því hafi umhverfisnefnd bent
á að umferðarþungi aukist ekki
með byggingu hússins. Umhverf-
isnefnd bendir á að slysahætta,
vegna gegnum aksturs á lóðinni,
minnki með tilkomu hússins.
„Lóðin hefur verið á deiliskipu-
lagi og hefur ekki verið mómælt
hingað til,“ segir Svanlaug. Hún
gerir sér grein fyrir að umferð
aukist um göturnar, með tilkomu
Bolungarvíkurganga, en hugsan-
lega dragi úr umferðarhraða
vegna þrengsla í götunum.

Einnig er fyrirhugað að setja
upp skilti sem sýni ökumönnum
á hve miklum hraða þeir aka á,
áður en þeir aka inn göturnar, og
það komi til með að draga úr
umferðarhraða. Gert er ráð fyrir
sex til átta bílastæðum við húsið
að Sólgötu 6 og segir Svanlaug
fleiri bílastæði á teikniborðinu í
grennd við göturnar, en bílastæði
við Pollgötu og Ísafjarðarkirkju
komi til greina fyrir íbúa við Sól-
götu og Hrannargötu. Einnig er
möguleiki á að gera bílastæði
við Fjarðarstræti 38 á Ísafirði,
betur þekkt sem Aldan.

einnig fram að þrátt fyrir bygg-
ingu hússins sé gert ráð fyrir 6-8
bílastæðum á umræddu svæði,
Hrannargötu megin. Stígur segist
vita að umrædd bílastæði eigi að
fara inn á lóðina hans. „Það er á
deiliskipulagi en það hefur aldrei
verið rætt við mig um það,“ segir

Stígur. Samkvæmt skipulags- og
byggingarlögum nr. 73/1997
telur umhverfisnefnd að grennd-
arkynningu sé ekki beitt, varð-
andi byggingu hússins, heldur sé
henni einungis beitt þar sem ekki
liggur fyrir deiliskipulag í byggð-
um hverfum, eða við óverulegar

Lóðin að Sólgötu 6. Hrannargata er í baksýn.Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Allhvöss eða hvöss

austlæg átt og rigning
sunnantil, en snjókoma
eða slydda norðantil.
Hiti 0-6 stig. Horfur á

laugardag: Suðlæg átt
og vætusamt, en þurrt að

mestu norðaustantil.
Heldur kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:

Suðlæg átt og vætusamt,
en þurrt að mestu

norðaustantil. Heldur
kólnandi veður.

Það er ódýrara
að vera áskrifandi!
Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

,,Ég hef oft talað um Vestfirði og svæðið hérna á þann veg, að við
þurfum að gæta þess að halda okkar efnahagskerfi virku. Menn
þurfa að standa saman og vinna saman og ná hér inn verkefnum. Ég
hef alltaf verið bjartsýnn hvað varðar okkar hlut hér á Vestfjörðum,
bæði varðandi atvinnu og annað. Ég held að við séum einfaldlega
þannig gerð að við finnum okkur alltaf eitthvað til. Þeir sem ætla sér
á annað borð að búa hér og skapa hér lífsviðurværi sitt finna sér
alltaf eitthvað til að bjarga sér.“

Brýningin sem felst í þessum orðum Hermanns B. Þorsteinssonar,
framkvæmdastjóra, eins af eigendum Vestfirskra verktaka ehf. á
Ísafirði, í viðtali við BB í síðustu viku, endurspeglar það viðhorf
sem haldið hefur verið á lofti í skrifum blaðsins, að við eigum eigum
að leggja allt kapp á að ná hér inn nýjum verkefnum, skapa ný og
fjölbreytt atvinnutækifæri og treysta með því grunninn að öflugu og
eftirsóttu samfélagi til búsetu.

Hermann kveðst vita um margt fólk sem vill flytjast hingað og
setjast hér að en til að svo megi verða þarf atvinna að vera fyrir
hendi. ,,Líka hef ég sagt því fólki sem hefur áhuga á að flytja, að það
verði að vera tilbúið að leggja sitt af mörkum og koma með hug-
myndir og hjálpa til að skapa sér sitt umhverfi.“

Hér bendir framkvæmdastjórinn á mikilvægt atriði. Búseta í til-
tölulega fámennu og dreifðu byggðarlagi eins og Ísafjarðarbæ, með

sínum aðskildu byggðakjörnum, er í mörgu ólík íveru í þéttbýlis-
kjarnanum syðra. Margt er þó líkt með skyldum, eins og þar stendur.
Mikilvægt er að fólk sem hingað hyggst flytja sé upplýst um að hér
ríkir gamalgróin menningarhefð á ótal sviðum, sem stendur öllum
opin er áhuga hafa. Og hér er að finna flesta þá þjónustu sem hinn
almenni bæjarbúi þarf á að halda. Um mannfólkið gildir sama og
með nýgræðinginn, að þeim mun dýpri rætur festir hann, sem betur
er að hlúð. Þörfin fyrir fólksfjölgun til að bera samfélagið uppi er
brýn. Þess vegna verða sveitarstjórnir og fyrirtæki verða að taka
höndum saman og leita allra leiða til að laða fólk og fyrirtæki hingað
og greiða götu þess, sem framast er unnt.

Mjór er mikils vísir. Í fyrsta skipti í langan tíma hefur fólksfækkun
á Vestfjörðum stövast. Látum neistann sem þar kviknaði verða að
báli. Tökum einhuga undir með Hermanni B. Þorsteinssyni, sem er
viss um ,,að Vestfirðir og landið allt munu fyrr en síðar rísa á ný úr
kreppunni sem um þessar mundir herjar hvað harðast á fólk og
fyrirtæki.“ Missum ekki móðinn.

Í hreinskilni sagt: Við gerum alltof lítið af því að halda á lofti
öllum þeim kostum sem fylgja búsetu á Vestfjörðum. Við eigum að
nota hvert tækifæri til að auglýsa fjórðunginn. Ófeimin og stolt.

 Járnið verður að hamra meðan heitt er.
s.h.
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Búferlaflutningar innanlands
hafa mikil áhrif á búsetuþróun

Búferlaflutningar innanlands
hafa mikil áhrif á búsetuþróun
samkvæmt samantekt fjármála-
ráðuneytisins. Þar kemur fram
að nettóbrottflutningur innan-
lands síðustu fimm árin er mestur
á Vestfjörðum þar sem hann nam
18,5% af íbúafjölda. Þar ná milli-
landaflutningar ekki að vega upp
fækkunina og hið sama á við um
Norðurland bæði austurhlutann
og þann vestari. „Á síðustu 5
árum hafa tæplega 46.000 manns
flutt til landsins. Þar af voru
rúmlega 34 þúsund með erlent
ríkisfang. Af landinu hafa flutt
tæplega 30 þúsund. Á sama tíma
hafa 47 þúsund manns flutt milli
landshluta innanlands. Með
landshlutum er átt við höfuðborg-
arsvæðið og gömlu kjördæmin.
Innan landshluta, en milli sveitar-
félaga fluttu tæplega 55 þúsund
en 170 þúsund hafa flutt lögheim-
ili innan sama sveitarfélags á
þessum fimm árum“, segir í vef-
riti ráðuneytisins.

Auk beinna breytinga á íbúa-
fjölda gefa miklir búferlaflutn-
ingar tilefni til breytinga á hlut-
föllum milli kynja og aldursskipt-
ingu ef þeir sem flytja skera sig
úr brottflutnings- eða aðflutn-
ingssvæðinu í þeim efnum. Slíkt
getur haft áhrif á vinnuframboð
og þörf fyrir ýmsa þjónustu.
Áhrif búferlaflutninganna koma
mjög fram í aldursdreifingu íbú-
anna. Á sama tíma og íbúum
Vestfjarða fækkar um 8% fækkar
þeim sem yngri eru en tvítugum
um 15%. Þeim sem eru eldri en
sjötugir fjölgar um 11%. Þessar
tölur taka ekki til áhrifa búferla-
flutninga undangengis árs á ald-
ursskiptingu Vestfirðinga. Flutn-
ingar á þessu tímabili hafa ekki
raskað hlutföllum milli kynja.

Innanlandsflutningar hafa
skipt mjög litlu fyrir íbúaþróun
höfuðborgarsvæðisins. Þeir hafa

bætt 0,3% við íbúafjöldann á
tímabilinu meðan flutningar milli
landa hafa aukið hann um tæp-
lega 6%. Suðurnes annars vegar
og Suðurland hins vegar eru einu

landshlutarnir þar sem innan-
landsflutningar hafa bætt við
íbúafjöldann. Í öðrum landshlut-
um hafa innanlandsflutningar
fækkað íbúum en í öllum lands-

hlutum hafa millilandaflutningar
bætt við hann. Suðurnes skera
sig úr en þar hafa innanlands-
flutningar bætt 15% við mann-
fjöldann auk þess sem millilanda-

flutningar hafa aukið hann um
8%. Búferlaflutningar hafa þann-
ig bætt næstum því fjórðungi við
þann íbúafjölda sem bjó á Suður-
nesjum fyrir fimm árum.

Styttist í
fermingar

Nú styttist óðum í fermingar á
norðanverðum Vestfjörðum en
þær fyrstu fara fram í dymbil-
viku. Flestar fermingarnar fara
þó fram um Hvítasunnuna. 52
fermast í Ísafjarðarprestkalli og
ein ferming fer fram í Hnífsdal
og sex á Ísafirði. Fimm fermast í
Flateyrarsókn, þar af þrír á Flat-
eyri og tveir í Holti. Í Bolungar-
vík fermast þrír á skírdag og fimm
á Hvítasunnudag. Sex börn ferm-
ast á Suðureyri og fimm í Súðavík.
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Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að kaupa Arnardal.

Hvar langar þig helst að búa?
Þar sem ég bý, svo finnst mér líka ágætt að búa

í ferðatösku, kannski ég endurtaki þann leik í ellinni.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?

Hef svo oft upplifa djúpstæða hamingju sem ekki endilega er
sköpuð af utanaðkomandi þáttum, en svo hafa verið ham-
ingjusamar stundir sem stýrast af aðstæðum, umhverfi og

þátttakendum eins og brúðkaupsdagurinn sem var yndislegur.
Mestu vonbrigði lífs þíns?

Tjahhh, gerist þegar væntingar og útkoma fara ekki saman.
Ekkert sem hefur ekki verið einhverjar hnetur þegar litið er á

heildarmyndina eða reynst blessun í dulargervi.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Að allt sem er í heiminum er í mér líka – mjög frelsandi.
Uppáhaldslagið?
Brennið þið vitar.

Uppáhaldskvikmyndin?
The Big Lebowski.
Uppáhaldsbókin?

Litli prinsinn og Lögmálin sjö um velgengni...
og svo auðvitað Anna í Grænuhlíð.

Ógleymanlegasta ferðalagið?
Mörg góð og ferðalög um afkima sálartetursins

hafa reynst happadrýgst, verð þó að nefna
siglingu um Karíbahaf með Navigator of the Seas.

Uppáhaldsborgin?
San Fransisco. Fór svo til Rómar einn dag sl. vetur

í siglingu og þrái heitt að skoða þá fallegu borg betur.
Besta gjöfin?

Ætti auðvitað að þakka fyrir einhverjar blessanir
hérna, en vá júniform fötin er erfitt að toppa.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Örugglega.

Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Er voða háð tölvunni og gemsanum.

Fyrsta starfið?
Barnapössun og blaðaútburður í fyrndinni.

Draumastarfið?
Fjölbreytt.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Línu langsokk.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Svalvogahringurinn.

Skondnasta upplifun þín?
Vá margar ótrúlega fyndnar, einu sinni t.a.m. hljóp ég

á fullum farti á rúðu… og var á sundbolnum!!! Mjög elegant.
Aðaláhugamálið?

Lífið.
Besta vefsíðan að þínu mati?

Ef það er verið að spyrja hvar ég ver
mestum tíma er svarið Facebook.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Dýralæknir, leikkona, prestur, óperusöngkona.

Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég er traustur vinur og yfirleitt með gott viðhorf til hlutanna.

En helsti löstur?
Á það til að klára illa og einhverjir

myndu nefna til sögunnar óstundvísi.
Besta farartækið?

Tveir jafnfljótir.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

Aðfangadagur, ég elska hann.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Ég lít mikið upp til mannsins mín fyrir að vera ótrúlega góður
í að vera með gott viðhorf til hlutanna. Guðmæður mínar eru svo
þrjár: Guðrún Bergmann, Gabrielle Roth og Guðný Hafliðadóttir,

merkilega komískt að tvær þeirra heiti „Guð“.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Eitthvað kraftmikið, Brimrún hljómar
vel eða íslenskt, Ísafold kannski.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Það er breytilegt.

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútur.

Lífsmottóið þitt?
Hvernig sem hlutirnir fara þá fara þeir alltaf einhvern veginn.

Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Anna Sigríður Ólafsdóttir,
þjónustubóndi í Arnardal

Anna Sigríður Ólafsdóttir er þjónustubóndi og húsfreyja í Arnardal ásamt því sem hún
nemur við Háskólann á Hólum. Í gegnum tíðina hefur hún sinnt ýmsum störfum, til að

mynda stýrt hátíðum eins og Skíðavikunni og Veturnóttum á Ísafirði. Þegar Bæjarins besta
spurði Önnu Sigríði spjörunum úr kom hins vegar í ljós að meðal þess sem hún ætlaði að

gera að ævistarfi sínu þegar hún var barn er prestur og óperusöngkona

Margir um
hvert starf

Fimmtíu og fjórir einstakl-
ingar sóttu um stöðu rekstr-
arstjóra N1 stöðvarinnar á
Ísafirði. Sömu sögu er að
segja af Húsasmiðjunni á
Ísafirði en 25 einstaklingar
sóttu um stöðu rekstrarstjóra
þess fyrirtækis. Heimamenn
hafa mikinn áhuga á störfun-
um en einnig ber á áhuga
íbúa frá höfuðborgarsvæð-
inu.

Verið er að fara yfir um-
sóknirnar og verður ráðið í
stöðurnar innan tíðar. Þá
auglýsti sýslumannsembætt-
ið í Bolungarvík tvær stöður
lausar vegna innheimtu van-
rækslugjalda og sóttu átta
um. Búið að ráða í þær.

Á góðum
launum

Unglingar í Ísafjarðarbæ
verða meðal hæst launuðu
unglinga landsins í vinnu-
skólum á vegum sveitarfé-
laganna. Bæjarráð Ísafjarð-
arbæjar á eftir að samþykkja
sumarlaunin en að sögn
Margrétar Halldórsdóttur,
íþrótta- og tómstunda-full-
trúa, verða launin svipuð og
á síðasta ári eða 702,16 krón-
ur fyrir hverja unna klukku-
stund hjá 16 ára unglingum,
585,13 krónur hjá 15 ára
unglingum og 507,11 krón-
ur hjá 14 ára unglingum.

Á Akureyri fá 14 ára ungl-
ingar 359 krónur fyrir hverja
vinnustund, 15 ára fá 410
krónur og 16 ára fá 539 krón-
ur. Í Reykjavík fá 14 ára
unglingar 325 krónur fyrir
hverja vinnustund, 14 ára fá
366 krónur og 16 ára fá 486
krónur.

Mikið gróð-
ursett í ár
Skógræktarfélag Ísafjarð-

ar hyggst gróðursetja 8-10
þúsund plöntur á skógrækt-
arsvæði félagsins í Tungudal
í sumar. Magdalena Sigurð-
ardóttir, formaður félagsins
segir starfið í sumar vera með
hefðbundnum hætti og verð-
ur mest megnis um gróður-
setningu og almenna umhirðu
í Tunguskógi að ræða en eng-
ar stórfelldar framkvæmdir
eru fyrirhugaðar.

„Það eru nóg verkefni hjá
félaginu í sumar,“ segir Magda-
lena Sigurðardóttir, formað-
ur félagsins.
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Óhjákvæmilegt að
skerða lífeyrisréttindi

„Hlutverk lífeyrissjóða  er
að ávaxta  iðgjöld sjóðfélaga
og mótframlag atvinnurek-
enda, þannig að sjóðurinn  geti
á hverjum tíma staðið við
greiðslu lífeyris. Trygginga-
fræðileg úttekt Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga  miðað við síð-
ustu áramót liggur nú fyrir.
Eins og hjá flestum öðrum líf-
eyrissjóðum hefur orðið tölu-
verð lækkun á eignum sjóðs-
ins. Þær efnahagslegu ham-
farir, sem gengið hafa yfir
þjóðfélagið og raunar  um
heim allan hafa að sjálfsögðu
mikil áhrif á stofnanir eins og
lífeyrissjóði,“ segir í tilkynn-
ingu sem blaðinu hefur borist
frá Lífeyrissjóði Vestfirðinga.

Undanfarin ár hafa verið líf-
eyrissjóðunum mjög hagfelld
og lífeyrisréttindi sjóðfélaga
verið hækkuð verulega um-
fram verðbólgu  um margra
ára skeið. Lífeyrissréttindi  sjóð-

félaga í Lífeyrissjóði Vestfirð-
inga hafa verið hækkað um
22,4% frá  árinu  2002 umfram
hækkun vísitölu neysluverðs.
Rétt er að halda því  til haga að
lífeyrir fylgir ávallt hækkunum á
vísitölu neysluverðs  og hefur
því  hækkað um 18,8 % frá 1. jan-
úar 2008, sem er mun meira en
laun á almennum vinnumarkaði.

Að öllum líkindum er óhjá-
kvæmilegt að skerða lífeyrisrétt-
indi  nú, en  ekki liggur fyrir   hversu
mikil sú skerðing verður. Vænt-
anlega munu  lífeyrisgreiðslur
ekki  lækka niður í það sem þær
voru  í ársbyrjun 2008. Verkefni
stjórnar Lífeyrissjóðs Vestfirð-
inga er að ávaxta fé sjóðsins sem
best og öruggast. Rétt er að benda
á að sjóðurinn hefur dreift áhættu
sinni mjög mikið undanfarin ár,
en ýmsir fjárfestingarkostir sem
þóttu áhættulitlir  urðu fyrir
skakkaföllum í bankahruninu, en
ekki má gleyma þeim hagnaði

sem sjóðfélagar hafa þegar haft
vegna góðrar ávöxtunar und-
anfarinna ára.

Sömuleiðis er hlutverk stjórn-
ar sjóðsins að gæta aðhalds í
öllum kostnaði við rekstur
hans. Í þeim efnum er mikil
aðgæsla höfð, sem kemur fram
í ársreikningum undanfarinna
ára á heimasíðu sjóðsins. Fram-
tíðin gefur vonandi tækifæri
til að finna ávöxtunarleiðir í
breyttu efnahagsumhverfi,
sem gerir sjóðnum mögulegt
að  hækka lífeyrisréttindi á ný.
Endanleg ákvörðum um breyt-
ingu á  réttindum  verður tekin
á ársfundi sjóðsins 21. maí n.k.,
sem er öllum opin  og verður
haldinn á Hótel Ísafirði.

Allar frekari upplýsingar
veita Guðrún Guðmannsdóttir
framkvæmdastjóri sjóðsins og
Pétur Sigurðsson formaður
stjórnar sjóðsins,“ segir í til-
kynningunni.

Þekja á Brim-
brjótinn í sumar

Vonir standa til að hægt verði
að hefjast handa við steypta
þekju á Brimbrjótinn í Bolung-
arvík í sumar. Að sögn Elíasar
Jónatanssonar bæjarstjóra er
verið að ljúka við útboðsgögn
og er stefnt að því að verkið
verði boðið út í apríl. Um er að
ræða 3.000 m² þekjusteypu og
lagnir. Er þetta annar áfangi
verksins en byrjað var á því að
endurbyggja stálþil við Brjótinn
síðasta sumar. Framkvæmdirnar
stækka athafnasvæðið við höfn-
ina til muna. Framkvæmdirnar
hafa lengi verið í bígerð en fyrst
var ráðist í dýpkun hafnarinnar
árið 2005. Að því verki loknu
var innsiglingin 9,5 metrar að dýpt

og dýpið í höfninni 9,2 metrar.
Samkvæmt hafnaáætlun átti að

hefja framkvæmdir við endur-
byggingu efsta hluta Brjótsins í
Bolungarvík árið 2007. Keypt
var stálþil 103 plötur Z17 og fest-
ingaefni frá G. Arasyni ehf. Seinni
hluta árs var boðin út vinna við
römmun þils, fyllingu að þili,
steyptan kantbita og lagnir. Einnig
fólst í verkinu umtalsvert múr-brot
á steyptum skjólvegg og þekju
gamla Brjótsins. Íslenska Gáma-
félagið ehf., bauð lægst í verkið,
um 49 millj. kr. sem var 73% af
kostnaðaráætlun. Þess má geta
að hlutur sveitarfélagsins í fram-
kvæmdinni var  25% eða 13,5
milljónir króna.
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Að fíla titringinn
alveg upp í stýri

Spessi ljósmyndari er víðkunnur fyrir listgrein sína, ljósmyndunina, en áhugi
hans beinist í fleiri áttir og þar ber mótorhjólin líklega hæst. Hann er félagsmaður
í íslenska Harley-Davidson klúbbnum og jafnframt er hann ritstjóri (og ljósmyndari,
að sjálfsögðu) tímaritsins sem klúbburinn heldur úti og ber heitið Harley – H-D
Club Iceland. Tímaritið er hið glæsilegasta og má alveg með réttu kallast glanstímarit.

„Ég tók við þessu blaði fyrir tveimur árum. Þetta var unnið af áhugamönnum og
dálítið litlaust en þegar ég tók við kom ég því á hærra plan og setti það inn í alvöru
prentsmiðju og reddaði í það auglýsingum. Núna stenst blaðið hundrað prósent
hæstu gæðakröfur og stendur alveg jafnfætis erlendum mótorhjólatímaritum.“

Núna er Spessi nýkominn úr vikudvöl í bænum Daytona Beach á Flórída, þar sem
hann var ekki einungis sér til skemmtunar heldur var hann þar einnig að afla efnis
í grein fyrir sænskt mótorhjólatímarit sem hefur hann á sínum snærum sem blaða-
mann og ljósmyndara.

„Ég hef verið að vinna fyrir blað í Stokkhólmi sem heitir MCM. Núna fór ég á
hátíðina í Daytona Beach til að vinna þriðju greinina mína fyrir það blað. Hátíðin
heitir Daytona Bike Week, þar sem saman koma allir helstu mótorhjólahönnuðirnir
og smiðirnir og sýna það sem þeir hafa verið að gera. Á þessari hátíð koma saman
um hálf milljón mótorhjól. Þetta er alls ekki bundið við Harley þó að flestir séu að
vísu á Harley-Davidson eða hjólum sem eru byggð á þeirri pælingu.“

Spessi heitir réttu nafni Sigur-
þór Hallbjörnsson, fæddur og
uppalinn á Ísafirði þar sem hann
átti heima fram undir tvítugt en
núna er hann skriðinn nokkuð
yfir fimmtugt. Á árunum fyrir
og upp úr 1990 stundaði hann
nám í ljósmyndun í Hollandi og
hefur haldið fjölda sýninga víða
um lönd og hlotið margvíslegar
viðurkenningar og verðlaun. Ekki
er hann síst þekktur fyrir þema-
raðir sínar, þar á meðal bensín-
stöðvamyndir sínar og mynda-
seríuna Hetjur, sem hefur að
geyma einstæðar myndir af fólki
á Ísafirði.

ÁhuginnÁhuginnÁhuginnÁhuginnÁhuginn
byrjaði á Ísafirðibyrjaði á Ísafirðibyrjaði á Ísafirðibyrjaði á Ísafirðibyrjaði á Ísafirði

Áhugi Spessa á mótorhjólum
byrjaði á ungum aldri heima á
Ísafirði.

„Þegar ég var fjórtán ára keypti
ég skellinöðru af Má Óskarssyni.
Þá vorum við að pæla mikið í
skellinöðrum og svona. Hann átti
Hondu 67 módel, 50 kúbik, en
fékk sér 68 módel af Hondu og
seldi mér gamla hjólið. Þá var ég
ekki kominn með próf. Mig
minnir að Már hafi svo gefið
mér hitt hjólið einu eða tveimur
árum seinna þegar hann var far-
inn á sjóinn og ekki einhver svona
unglingur lengur. Hann er aðeins

eldri en ég. Við vorum mikið í
mótorstússi. Ég man eftir stóru
mótorhjóli sem hann hafði eign-
ast, merkilegu hjóli sem mig
minnir að hafi heitið Viktoria en
við komum aldrei í gang. Gott ef
það endaði ekki einhvers staðar
inni í Djúpi og sjálfsagt löngu
ónýtt. Það væri svakalega merki-
legt að eiga það núna.“

Spessi segir að nokkuð hafi
verið um mótorhjólamenningu á
Ísafirði þegar hann var ungur.

„Já, hérna voru til nokkur
stærri mótorhjól. Ég man að Halli
Ingólfs átti eitt. Svo var fullt af
skellinöðrum.“

Easy RiderEasy RiderEasy RiderEasy RiderEasy Rider
„Þessi mótorhjólabaktería sat

svo alltaf í manni. Úti í London
árið 1979 sá ég myndina Easy
Rider með Peter Fonda og Dennis
Hopper, sem kristallar alveg þá
stemmningu sem maður var alltaf
að leita að. Og einmitt þá fattaði
ég: Þetta er málið! Ég var á putta-
ferðalagi frá Norður-Skotlandi
og kom við í London og fór á
þessa mynd.

Síðan liðu árin en líklega hefur
það verið um 1985 sem ég keypti
mér Kawasaki 650 módel 1981.
Þetta hjól náði hins vegar ekki
alveg hippastemmningunni. Lík-
lega tveimur árum seinna keypti
ég mér Yamaha sem fylgdi meiri

chopper-fílingur, meira svona
eins og þeir voru á drengirnir í
Easy Rider. Samt var markmiðið
alltaf Harley og maður reyndi að
láta þennan Yamaha líta svolítið
út eins og Harley, en það var nú
ekki alveg komið að því. Það var
heldur ekki svo mikið af Harley
hérna á þessum árum. Síðan seldi
ég þennan Yamaha og ákvað að
eiga bara ekkert hjól fyrr en ég
fengi mér Harley og geyma dell-
una þangað til.“

Loksins Harley-Loksins Harley-Loksins Harley-Loksins Harley-Loksins Harley-
DavidsonDavidsonDavidsonDavidsonDavidson

„Svo var það loksins fyrir eitt-
hvað sex árum sem ég var að
vinna auglýsingu fyrir SS-pylsur
þar sem þurftu að vera mótor-
hjólatöffarar. Ég vildi hafa þar
Harley þó að ekkert væri beðið
um það sérstaklega og ég fór að
hringja í gömlu félagana og
spyrja hvar ég fengi í þessa aug-
lýsingu flotta mótorhjólatöffara
á Harley. Líka fór ég í Harley-
umboðið sem þá var komið hér
og komst svolítið inn í þessa senu
aftur. Og þegar ég var búinn með
þessa auglýsingu, þá rölti ég bara
í umboðið og keypti mér Harley.
Það má því segja að þarna fyrir
sex árum hafi bakterían tekið sig
upp aftur.“

Eins og áður sagði er Spessi í
Harley-Davidson klúbb Íslands.

„Meðlimirnir eru um 120. Hins
vegar eru eitthvað um 500 Har-
ley-hjól á Íslandi og fjölgunin
hefur verið rosaleg undanfarin
ár.“

Harley-klúbburinn er ekki í
neinum tengslum við Sniglana
eða aðra íslenska klúbba mótor-
hjólamanna.

„Nei, Harley-samtökin eru al-
veg óháð öllum öðrum. Þetta er
bara félagsskapur Harley-manna,
alveg eins og tíðkast um alla Evr-
ópu. Klúbburinn okkar hérna á
Íslandi er nýgenginn í evrópsku
heildarsamtökin.“

Á hverju ári eru Harley-mót í
Evrópu og alltaf á nýjum stað frá

ári til árs.
„Síðast var mótið í Danmörku

og þar áður í Hollandi. Næst
verður það í Finnlandi og þar
næst á Ítalíu. Mætingin á þessi
mót er kannski fimmtán til tutt-
ugu þúsund manns á Harley-hjól-
um alls staðar að úr Evrópu, bæði
karlar og konur. Þetta eru fyrst
og fremst stórar útihátíðir með
rokki og róli og öðru tilheyrandi
en þó fyrst og fremst mótorhjól-
um.“

Sjarminn er íSjarminn er íSjarminn er íSjarminn er íSjarminn er í
grófleikanumgrófleikanumgrófleikanumgrófleikanumgrófleikanum

Stundum hefur heyrst að hjólin
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frá Harley-Davidson séu frum-
stæðari og ekki eins nútímaleg
og fullkomin tæknilega og hjól
af sumum öðrum tegundum,
einkum þeim japönsku. Spessi
er spurður hvort eitthvað sé hæft
í því.

„Þeir fylgjast alveg með tækn-
inni. Ný Harley-hjól eru komin
með beina innspýtingu og með
dempara milli grindar og mótors
en eru miklu grófari en þau jap-
önsku. Það er einmitt krafan frá
notendunum. Svo eru þeir sem
vilja til dæmis ekki hafa hjólin
með neinum dempurum að aftan
og mótorinn bara skrúfaður beint
í grindina, ekki með neinum púð-
um eða neinum hristivarnabún-
aði þannig að maður fær allan

titringinn alveg upp í stýri. Það
er partur af sjarmanum. Menn
vilja hafa þetta allt mjög gamal-
dags. Það er einfaldlega ákveðin
stemmning í því. Og margir sem
eru á Harley vilja helst ekki vera
með hjálm eða í neinum hlífðar-
fatnaði. Í hlýju loftslagi er
skemmtilegast að vera bara á
stuttermabol og láta vindinn leika
um hárið.“

Harley-maðurinnHarley-maðurinnHarley-maðurinnHarley-maðurinnHarley-maðurinn

Staðalímynd töffara á Harley-
Davidson er síðhærður og síð-
skeggjaður náungi, gjarnan grá-
skeggjaður, með sólgleraugu og

klæddur einhvers konar hippa-
múnderingu, sem hallar sér mak-
indalega aftur á mótorhjóli með
geysiháu stýri og með geysi-
löngum framgöfflum. Af þessu
vantar Spessa a.m.k. síða gráa
skeggið og vissulega er hann ekki
feitlaginn. Hann segir að síða
skeggið sé svo sem ekki nauð-
synlegt – „en það er auðvitað
ákveðið lúkk“.

En víkjum nánar að ferðinni
til Daytona Beach núna í mars-
byrjun. Hún var vissulega skemmti-
ferð en í rauninni ekki síður
vinnuferð, eins og áður segir.

Daytona Bike WeekDaytona Bike WeekDaytona Bike WeekDaytona Bike WeekDaytona Bike Week
Daytona Beach er tæplega 70

þúsund manna bær á Flórída.
Mótorhjólaviðburðurinn Day-
tona Beach Bike Week eða ein-
faldlega Daytona Bike Week er
haldinn fyrstu vikuna í mars á
hverju ári og rekur sögu sína allt
frá því fyrir heimsstyrjöldina
fyrri eða í rúma sjö áratugi. Þetta
er annar af tveimur stærstu við-
burðum af því tagi í Bandaríkj-
unum og þar með heiminum en
hinn er ár hvert í smábænum
Sturgis í Suður-Dakóta. Báða
þessa stórviðburði sækja um eða
yfir hálf milljón mótorhjóla-
manna hverju sinni.

Í Daytona Beach er þessi vika
eiginlega eitt allsherjar partí,

barir úti um allt, sýningar af ýmsu
tagi og léttklæddar konur og karl-
ar á stjái, eins og Spessi kemst að
orði. Auk þess er Daytona Beach
víðfrægur staður fyrir ýmiss
konar mótorsport af öðru tagi,
svo sem bílakappakstur (NASC-
AR). Þessar akstursíþróttir byrj-
uðu á ströndinni sjálfri þar sem
sandurinn er einstaklega þéttur
og harður, nánast eins og malbik,
og hentar vel til hraðaksturs og
menn voru að spyrna á bílum
sem til slíkra hluta eru fallnir.

Hátíðin í SturgisHátíðin í SturgisHátíðin í SturgisHátíðin í SturgisHátíðin í Sturgis

Í fyrra fór Spessi á hátíðina í
Sturgis, sem er með nokkuð svip-
uðu sniði og Bike Week í Day-

tona Beach.
„Eitt af því sem gerir mun á

hátíðunum í Sturgis og í Daytona
Beach er sá, að Sturgis er lengst
inni í landi en Daytona Beach er
á strönd Flórída eins og nafnið
gefur til kynna. Meðal annars af
þessari ástæðu verður stemmn-
ingin talsvert ólík. Í Flórída er
mikið um almenna túrista sem
fylgjast með hátíðinni enda ýmis-
legt fleira um að vera, en í Sturgis
er viðburðurinn frekar einskorð-
aður við mótorhjólafólkið sjálft
sem þar kemur saman.

Á Sturgis fer alltaf fram heims-
meistaramótið í mótorhjóla-
smíði. Sturgis er 6.500 manna

bær og þarna á hátíðina koma frá
hálfri milljón og upp í sjö hundr-
uð þúsund mótorhjól, í þennan
litla bæ. Það er allt pakkað af
mótorhjólum og fólk leigir út
stæði í garðinum hjá sér fyrir
mótorhjól og þannig er allt pakk-
að af hjólum í tuttugu kílómetra
radíus kringum bæinn. Rokktón-
leikar eru haldnir þarna úti á engi
og tónleikasvæðið afmarkað með
vörugámum. Þarna er hægt að
koma á mótorhjólunum á tónleik-
ana og leggja fyrir framan sviðið.
Þarna sá ég til dæmis ZZ Top og
Lynyrd Skynyrd. Þarna eru engin
lög um hjálma, þú mátt bara vera
eins og þú vilt, berhöfðaður með
sólgleraugu. Þetta er mikil frels-
istilfinning og alveg rosafín

stemmning og þrátt fyrir þennan
óskaplega fjölda gengur þetta
alveg snurðulaust fyrir sig enda
allir með það sama markmið að
hafa það bara skemmtilegt. Hugs-
aðu þér bara ef nokkur hundruð
þúsund manns á mótorhjólum
kæmu saman á Ísafirði! Þetta er
óskaplega fallegt svæði með
trjám og fjöllum og nægur hiti.
Þarna er Rushmore-fjall með
höggmyndunum risavöxnu af
gömlu forsetunum.“

Lét sérsmíða hjólLét sérsmíða hjólLét sérsmíða hjólLét sérsmíða hjólLét sérsmíða hjól

„Við fórum saman til Sturgis
fjórir félagar og þá var málið að

leigja sér hjól eða kaupa sér hjól.
Það kostar talsvert að leigja sér
hjól í hálfan mánuð. Mig langaði
ekki að vera á einhverju leigu-
hjóli og ákvað að láta smíða fyrir
mig hjól sem væri alveg ná-
kvæmlega eins og ég vildi hafa
það. Ég fann mann í Las Vegas
sem er þekktur mótorhjólasmiður
og heitir Paul Stewart, reyndar
einn af topp tíu í þeirri grein í
heiminum. Á heimsmeistaramót-
inu 2007 varð hann númer sex.
Ég hringdi í hann og spurði hvort
hann gæti smíðað fyrir mig hjól
fyrir Sturgis-hátíðina. Hann
sagði að tíminn væri dálítið stutt-
ur, en ef ég vissi alveg hvað ég
vildi ætti það alveg að vera hægt,
við höfðum fimm mánuði til

stefnu.
Ég vissi alveg hvað ég vildi og

þetta var afráðið. Ég vildi hjól
sem er kallað bobber og vissi
hvernig mótor ég vildi. Það eru
nokkur fyrirtæki sem framleiða
gömlu Harley-mótorana og ég
valdi mér mótor sem heitir
shovelhead því að heddið minnir
á skóflublað í laginu. Þessi mótor
er eins og Harley var með árið
1966 með öllum tilheyrandi titr-
ingi og djöfulgangi og skrúfaður
beint í grindina og síðan er bara
gormahnakkur, engin stefnuljós,
enginn hraðamælir, enginn bens-
ínmælir, ekkert aukadót sem þarf
ekki til að geta keyrt. Það er með

„Easy Rider“ á hjólinu sínu hér heima.
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Mótorhjólasmiðurinn Paul Stewart við eigið hjól en hitt er hjólið sem hann smíðaði fyrir Spessa.

kikkstart til að setja það í gang,
en er líka með startara. Allt eins
plein og hægt er. Við komum
okkur saman um málin á grind-
inni og hallann á gafflinum og
bárum saman bækur okkar í
tölvupósti. Ég vildi ekki stóran
tank. Ég kemst kannski áttatíu
mílur á tankinum.“

Bobber og chopperBobber og chopperBobber og chopperBobber og chopperBobber og chopper

Bobber er í rauninni fyrsta kyn-
slóðin af chopper. Nafnið chopp-
er kom eftir stríðið þegar menn
fjarlægðu allt ónauðsynlegt af
hjólunum - chop þýðir að höggva
burt. Svo var farið að smíða hjól
með lengri göfflum. Það var
aðallega á vesturströndinni en til
dæmis í New York og annars
staðar á austurströndinni eru
menn aðallega með hjól með
stuttum göfflum. Hjól með löng-
um göfflum eru meira til að keyra
beint langar leiðir enda er mikið
af löngum beinum vegum á
vesturströndinni en þannig gaffl-
ar henta ekki vel í þröngri um-
ferðinni á götum eins og í New
York.

Krafturinn í þessu sérsmíðaða
hjóli er yfirdrifinn enda þótt yfir-
leitt sé ekki stundaður á því hrað-
akstur.

Endorfín frekarEndorfín frekarEndorfín frekarEndorfín frekarEndorfín frekar
en adrenalínen adrenalínen adrenalínen adrenalínen adrenalín

„Maður kæmist örugglega í
hundrað og fimmtíu, en þá væri
hreinlega ekki sitjandi á því. Þá
héngi maður bara í aparólunni,
eins og maður kallar svona hátt

stýri. Á svona hjóli snýst málið
ekki um hraðann þó að krafturinn
sé mikill. Mótorinn er 1500 kúb-
ík. Menn eru ekki að sækjast
eftir neinu adrenalínkikki heldur
miklu frekar endorfínfílingi.
Meira að líða bara um í sólinni.“

Mótorhjólið sem Spessi lét

smíða í Bandaríkjunum geymir
hann þar þegar hann er ekki á
ferð þar í landi. Hér heima á
hann annað hjól. Hann segir að
planið sé að planta niður hjóli
helst í hverri heimsálfu og geta
gengið að þeim þar á ferðalögum.

Chopper-mótorhjólið sem Spessi

keypti hér heima fyrir sex árum
er ekki sama hjólið og hann á hér
núna heldur það þriðja í röðinni.
Það er að vísu Harley í grunninn
en hefur verið mjög mikið breytt,
bæði í Svíþjóð og hér heima.
Eiginlega eru mótorinn og raf-
kerfið það eina sem er uppruna-

legur Harley eins og nú er komið.
Nú er bara að bíða eftir því að

Spessa vaxi sítt grátt skegg svo
að ímyndin verði fullkomin. Síð-
an þarf hann að verða sér úti um
einhvern annan álíka snjallan
ljósmyndara og hann er sjálfur
til að taka hina fullkomnu mynd.

Sérstæð stemmning á hátíðinni í Sturgis. Ofurlítill hluti gestanna í smábænum Sturgis í Suður-Dakóta.

Spessi (með hjálm!) í Memphis í Tennessee, borginni sem er einna þekktust fyrir Elvis Presley.
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VINNUSKÓLI ÍSAFJARÐARBÆJAR

Yfirflokkstjóri í Vinnuskóla
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar er útiskóli, sem í sumar hefur aðsetur í bakhúsi

gamla Straums Silfurgötu 5 og í Skólagötu 10 þar sem yfirflokkstjóri mun
hafa aðsetur.

Helstu verkefni og ábyrgðasvið
Yfirflokkstjóri starfar undir stjórn íþrótta- og tómstundafulltrúa. Hann er

framvörður í sumarstarfi Vinnuskólans og stjórnar og samræmir vinnu leið-
beinenda sem hann hefur umsjón með. Yfirflokkstjóri skilar greinagerð um
sumarstarfið og ber ábyrgð á öllum skilum leiðbeinenda um nemendur
þ.m.t. launaskýrslum til launafulltrúa.

Hæfniskröfur
Yfirflokkstjóri þarf að hafa lokið framhaldsskólamenntun, vera orðinn tutt-

ugu ára og hafa góða reynslu af vinnu með unglingum. Hann þarf að hafa
stjórnunarhæfileika, snerpu og samskipta- og skipulagsfærni. Yfirflokkstjóri
verður að vera leiðbeinendum sínum góð fyrirmynd og hafa skýra framsetn-
ingu. Yfirflokkstjóri þarf að hafa bílpróf.

Almennur flokkstjóri í Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
Vinnuskóli Ísafjarðarbæjar er útiskóli þar sem starfið gefur einstaka

möguleika á að njóta útivistar og eiga þátt í að prýða umhverfið í Ísafjarðarbæ.
Helstu verkefni og ábyrgð
Flokkstjóri starfar undir stjórn yfirflokkstjóra. Hann stjórnar starfi vinnu-

skólahóps, kennir nemendum rétt vinnubrögð, vinnur með liðsheild og
verksvit, er uppbyggilegur og góð fyrirmynd. Flokkstjóri ber ábyrgð á tíma-
skýrslum og skilum á vinnuskólamati um nemendur.

Hæfniskröfur
Þarf að hafa lokið framhaldsskólamenntun og vera orðinn tuttugu ára.

Hann þarf að  vera nemendum fyrirmynd í heilbrigðum lífsstíl. Flokkstjóri
þarf að hafa bílpróf.

Flokkstjóri í frístundaskóla Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
Flokkstjóri sem vinnur með unglingum í Frístundaskóla fyrir 6-9 ára börn.
Helstu verkefni og ábyrgð
Starfar undir stjórn yfirflokkstjóra/ íþrótta- og tómstundafulltrúa. Stjórnar

starfi í frístundaskóla, leiðbeinir og kennir nemendum vinnuskólans. Flokk-
stjóri ber ábyrgð á tímaskýrslum og skilum á vinnuskólamati um vinnuskóla-
nemendur.

Hæfniskröfur
Umsækjendur verða að vera 25 ára og hafa menntun eða reynslu af vinnu/

þjálfun með ungum börnum.
Sumarstörf við garðyrkju í tengslum við Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar
Um er að ræða störf fyrir unglinga fædda 1991 og 1992.
Helstu verkefni
Almenn garðyrkjustörf s.s. illgresishreinsun, gróðursetning og umhirða.
Sláttur og umhirða.
Hæfniskröfur
Leitað er eftir ungmennum sem hafa áhuga á útivinnu og garðyrkju. Við-

komandi þarf að vera stundvís og hafa jákvætt viðhorf til vinnunnar.

Umsóknarfrestur um allar stöðurnar er til 8.4.2009
Nánari upplýsingar um störfin veitir íþrótta- og tómstundafulltrúi Margrét

Halldórsdóttir í síma 450 8000 eða um netfangið fristund@isafjordur.is.

„Það gengur illa að fá fjármagn
inn í  verkefnið og ástandið á Ís-
landi er virkilega að hafa áhrif á
það. Útlitið er samt gott en þetta
tekur lengri tíma heldur en við
reiknuðum með út af þessu
ástandi,“ segir Birgir Viðar Hall-
dórsson, framkvæmdastjóri Brú-
arfoss ehf., en fyrirtækið hyggst
á að setja á fót vantsverksmiðju
á Ísafirði og mun fá allt umfram-
vatn sem fellur til á Ísafirði til
útflutnings, eftir að þörfum heim-
ila og fyrirtækja hefur verið ann-
að, samkvæmt samningi við Ísa-
fjarðarbæ.

Birgir Viðar segir erlenda kaup-
endur vera til staðar en nú þurfi
að rúlla boltanum af stað og til

þess þurfi fjármagn. Hann segir
erfitt að segja til um hvenær
vatnsverksmiðja fyrirtækisins
geti hafið störf á Ísafirði en unnið
er hörðum höndum að því koma
verkefninu af stað. „Við höfum
verið í viðræðum við nokkra
aðila og eigum von á aðilum til
Ísafjarðar í byrjun maí, til að sýna
þeim aðstæður,“ segir Birgir Viðar.

Brúarfoss ehf., hefur frest til
15. september 2010 til að nýta
lóð til byggingarframkvæmda á
Ísafirði. Hafi fyrirtækið ekki
tengt vatnslagnir og hafið fyrir-
hugaða starfsemi fyrir 30. apríl
2010 fellur samningurinn í heild
sinni úr gildi án sérstakrar upp-
sagnar.                – birgir@bb.is

Illa gengur að fjármagna
vatnsverksmiðju á Ísafirði

Tvö hundruð erlendir ríkisborg-
arar fluttu til Vestfjarða á síðasta
ári samkvæmt tölum Hagstof-
unnar. Er það mesti fjöldi í tíu ár
en árið 1998 fluttu 246 erlendir
ríkisborgarar til fjórðungsins.
Karlmenn voru í meirihluta þeirra
sem fluttu eða 123 á móti 78
konum. Þá fluttu 60 erlendir rík-
isborgarar frá landshlutanum á
árinu. Nítján Íslendingar fluttu
til Vestfjarða í fyrra en 34 fluttu
þaðan.

Þess má geta að um 550 er-
lendir ríkisborgarar voru búsettir
í fjórðungnum í upphafi síðasta

árs. Erlendum innflytjendum
hefur fjölgað lítillega undanfar-
inn áratug en árið 1998 voru íbúar
með erlent ríkisfang í fjórðung-
inum 461 eða 0,5% af mannfjölda
fjórðungsins.

Hlutfall innflytjenda hér á
landi er nú álíka hátt og í Noregi
og Danmörku. Aftur á móti er
hlutfall annarrar kynslóðar inn-
flytjenda mun lægra hér á landi
en í þessum löndum. Árið 1996
tilheyrðu einungis 0,1% lands-
manna annarri kynslóð innflytj-
enda en 0,5 árið 2008. Þessar
tölur eru fengnar frá Hagstofunni.

Yfir 200 manns fluttu til
Vestfjarða á síðasta ári

Ísfirðingurinn Alexander
Örn Birgisson og danskir

félagar hans í hljómsveitinni
The Boys, sigruðu í hljóm-

sveitarkeppni félagsmið-
stöðva í Kaupmannahöfn sem

haldin var um síðustu helgi.
Alexander, sem sækir Nor-

dregårdsskole í Kaupmanna-
höfn er sonur Ísfirðingana

Söndru Maríu Arnardóttur
og Birgis Arnar Sigurjóns-

sonar. Hann leikur á bassa og
congotrommur í bandinu og

hefur hljómsveitinni verið
boðið, í kjölfar góðs árangurs

í keppninni, að spila á stór-
tónleikum í Tívolí í Kaup-

mannahöfn þriðjudaginn 14.
apríl.  „Það voru allir mjög

ánægðir með okkur og
enginn sem setti út á okkar

atriði,“ segir Alexander Örn,
sem hefur æft á bassa í fjögur

ár og trommur í tvö ár.
Honum hlakkar mikið til að
spila á tónleikunum í Tívolí

og á von á miklum fjölda
áhorfenda. Hljómsveitin

hefur spilað saman í hálft ár
og leikur rapptónlist og segir

Alexander hljómsveitar-
meðlimi vera orðna mjög

vinsæla í skólanum.
– birgir@bb.is

Alexander Örn Birgisson.

Ellefu ára Ísfirðingur
gerir það gott í Köben
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Hlutafélagavæð-
ing sparisjóðanna

Bloggið

Matjurtagarðar í Ísafjarðarbæ
Til leigu eru matjurtagarðar á

Ísafirði og á Flateyri. Stærð garð-
anna er mismunandi og verður
gjaldið kr. 200 pr m² á ári. Lág-
marksstærð garða er 15m².

Umsóknarfrestur er til og með
27. apríl nk. og skal umsóknum
skilað til tæknideildar Ísafjarðar-
bæjar, Hafnarstræti 1, Ísafirði.
Umsækjendur sklu láta fylgja
óskir um stærð garðsins. Leið-
beiningar og ráðgjöf verða í boði
á tæknideild.

Frekari upplýsingar um matjurtagarðana veitir Ralf Trylla, umhverfisfulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar í síma 450 8000 milli kl. 10-12 virka daga eða á ralf@isafjordur.is.

Fyrstir koma, fyrstir fá!

Margoft varaði ég við „háeff-
un“ sparisjóðanna, braski og taum-
lausri markaðsvæðingu sumra
þeirra. Ég hef krafist þess að
einungis þeir sparisjóðir sem
starfa á grunni hugsjóna félags-
hyggju og samvinnu fái að bera heitið „sparisjóður“ í nafni sínu.
[…] Sparisjóðirnir munu gegna lykilhlutverki í endurreisn heiðarlegs
fjármálakerfis í landinu. Mikilvægt er því að hefja aftur til vegs hér-
aðssparisjóði sem geta þjónað minni fyrirtækjum og einstaklingum
í nærumhverfi sínu. Til að svo megi verða þarf að tryggja hinn fé-
lagslega grunn sparisjóðanna og standa vörð um þá sem stóðu
græðgisvæðinguna af sér. Látum þá sem vörðust árásum braskaranna
ekki gjalda hinna.

Það á að vera forsenda fyrir aðkomu ríkisins að sparisjóðunum
sem verða endurreistir, að þeim sé gert skylt að endurskipuleggja
sig í samræmi við grunngildi sparisjóðanna.

Jón Bjarnason
http://jonbjarnason.blog.is

Dólgapópúlismi
Ritstjóri Herðubreiðar mælir

svo: Yfirlýsing Ögmundar Jónas-
sonar um að hann afþakki ráð-
herralaun markar trúlega nýjar
lægðir í ódýrri yfirboðs- og yfir-
borðspólitík mánuði fyrir kosn-
ingar[...] Skyldu líkurnar hafa
aukist á því að Ögmundur verði
ráðherra í næstu ríkisstjórn eða
skyldu vera síðustu forvöð fyrir
hann að slá enn eitt met í dólga-
pópúlisma?

Yfirboðs- og yfirborðspólitík? Ég veit ekki betur til en að Ög-
mundur sé að standa í lappirnar sem er meira en sumir ráðherrar
þessarar ríkisstjórnar geta sagt.  Og ekki þarf að bera hans aðgerðir
við „slydduháttinn“ sem einkenndi allar aðgerðir súperríkisstjórnar-
innar sem tók við sumarið 2007. Ögmundur Jónasson hefur lítið
breyst og ekki tekið u-beygjur miklar í sannfæringu sinni og pólitík.
Það eru ugglaust margir aðrir sem þurfa að kyngja fyrri hugmyndum
og yfirlýsingum og þeir ættu að hafa vit á því að gala heldur lægra.

Herðubreið sem varið hefur útrásarvini sína meira en góðu hófi
gegnir, og það eftir hrunið, ætti að líta sér nær í dólgapópúlismanum.

Grímur Atlason
http://eyjan.is/grimuratlason

Einleikinn
einmánuður

Einmánuður gekk í garð þriðju-
daginn 24. mars. Einmánuður er
síðasti mánuður vetrar sam-
kvæmt gömlu norrænu tímatali
og er sagt að ef fyrsti dagur Ein-
mánaðar sé votur þá sé von á
góðu vori. Það er gaman að segja
frá því í upphafi Einmánaðar að
sjaldan hefur fjörið verið jafn
mikið í einleikjalífinu á Íslandi og einmitt í dag. Hver einleikurinn
á fætur öðrum er settur á svið og er gaman að sjá hve vegur listar-
innar hefur vaxið og dafnað vel hér á landi.

Á þessu ári hafa fjölmargir einleikir litið dagsins ljós. Borg-
arleikhúsið hefur nú þegar sett á svið eina þrjá einleiki og von er á
einum til viðbótar áður en leikárinu lýkur. Kómedíuleikhúsið frum-
sýnir nýjan einleik 1. apríl á Ísafirði og heyrst hefur af einleiknum
æfingum í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Það má því búast við fjölbreyttri
og spennandi Act alone hátíð í ár. Undirbúningur fyrir hátíðina er
þegar hafin en hún verður haldin dagana 14. - 16. ágúst í einleikja-
bænum Ísafirði.

Elfar Logi Hannesson  – http://komediuleikhusid.blog.is

Talið er að bæta megi afhend-
ingaröryggi raforku talsvert með
styrkingum og endurbótum í 66
kV flutningskerfinu á Vestfjörð-
um. Er þar helst litið til þess að
nýta fyrirhuguð jarðgöng á Vest-
fjörðum til strenglagna. „Með því
að leggja hluta Breiðadalslínu 1
í streng í fyrirhuguð jarðgöng
milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar
myndi áhættan af rekstri loftlínu
yfir Hrafnseyrarheiði heyra sög-
unni til. Þessi hluti línunnar ligg-
ur um veðurfarslega erfitt svæði
og með strenglögn um göngin er
talið að hægt sé að auka afhend-
ingaröryggið á norðanverðum
Vestfjörðum umtalsvert. Einnig
myndi strengur í Bolungarvík-
urgöngum auka áreiðanleika

Bolungarvíkurlínu 2 og skapa
möguleika á betri samnýtingu
varaafls á Ísafirði og Bolungar-
vík.

Auknar strenglagnir á völdum
köflum hafa líka í för með sér
aukna launaflsframleiðslu sem
er kostur með tilliti til vandamála
vegna lágrar spennu á norðan-
verðum Vestfjörðum. Strengur
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur
myndi bæta spennuna á báðum
stöðum frá því sem nú er“, segir
í skýrslu Landsnets um afhend-
ingaröryggi raforku á Vestfjörð-
um.

Að auki hefur verið í gangi
vinna á vegum Landsnets með
það að markmiði að bæta varnar-
búnað kerfisins á Vestfjörðum.

Að því er fram kemur í skýrslunni
hefur sú vinna gengið vel og
virkni varnarbúnaðarins hefur
batnað umtalsvert. Settar hafa
verið upp alls 11 nýjar fjarlægð-
arvarnir; á 66 kV og 132 kV
línuútganga í Mjólká og 66 kV
línuútganga á Keldeyri, í Breiða-
dal, Bolungarvík og á Ísafirði. Á
næstunni er fyrirhugað að setja
upp undirtíðnivarnir í stöðvum
Landsnets og Orkubús Vestfjarða
á Vestfjörðum. „Tilgangurinn
með uppsetningu þessara undir-
tíðnivarna er að tryggja mark-
vissa útleysingu ótryggs álags í
truflanatilvikum og tryggja þar
með rekstur kerfisins“, segir í
skýrslunni.

– thelma@bb.is

Jarðstrengur í göngunum
myndi bæta raforkuöryggi

Strengur milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur myndi
bæta spennuna á báðum stöðum frá því sem nú er.
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„Tökum tapi Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga ekki þegjandi“

Hörður Ingólfsson, sjóðfélagi
í Lífeyrissjóði Vestfirðinga, skor-
ar á aðra sjóðfélaga að sitja ekki
þegjandi yfir tapi sjóðsins. Hann
hvetur sjóðfélaga til að gefa sig
fram til að styðja við kröfu um
að stjórn sjóðsins sundurliði
opinberlega á hvaða fjárfesting-
um sjóðurinn tapaði, en eins og
frá hefur verið greint var Lífeyr-
issjóður Vestfirðinga er með nei-
kvæða raunávöxtun upp á 29%
samkvæmt skýrslu um trygg-
ingafræðilega stöðu sjóðsins frá
því í árslok. Neikvæð trygginga-
fræðileg staða sjóðsins var um
16%. „Ég vil bjóða mig fram til
að skrifa bréf og óska eftir þess-
um upplýsingum, en vantar fleiri
sjóðfélaga til að styðja við
erindið. Ég hvet því fólk til að
hafa samband ef það ætlar ekki
bara að kyngja þessu skýringar-
laust. Það að fá fram glöggar
upplýsingar er jafnmikilvægt
fyrir stjórnendur LV til að hreinsa

þá af öllum grun um saknæmt
atferli og að allt hafi verið gert
samkvæmt gildandi lögum“,
segir Hörður.

Hörður bendir á nýlegt dæmi
um að sjóðfélagar hafa krafist
samskonar upplýsinga og fengið
eftir mikla tregðu viðkomandi
stjórnar í upphafi. „Í því dæmi
virðist koma í ljós að lög hafa
verið brotin, það fordæmi kallar
á að nákvæmar upplýsingar verði
birtar opinberlega. Þegar kemur
í ljós að einn sjóður er með er
eitthvað með óhreint í pokahorn-
inu, þá verða hinir að hreinsa orð
sitt. Tíðarandinn er bara þannig í
dag að allir eru sekir þar til sak-
leysi þeirra hefur verið sannað,
og það á alveg sérstakalega við
um þá sem treyst hefur verið til
að gæta fjármuna í eigu almenn-
ings.“

Hörður segir fyrsta skrefið sé
að fá fram upplýsingar hjá stjórn
sjóðsins um einstaka fjárfestingar

sem orsökuðu tapið. Það sé sjóð-
félaganna að senda stjórn lífeyris-
sjóðsins bréf og óska eftir upplýs-
ingunum. Síðan gæti þurft að
fara betur ofan í saumana á ein-
stökum fjárfestingum ef tilefni
gefst til og eftir atvikum láta

kanna hvort brotin hafa verið lög
með beinum eða óbeinum hætti.
„Ég vona svo sannarlega að
stjórnin sitji nú þegar sveitt við
að undirbúa ítarlegan lista yfir
þær fjárfestingar sem töpuðust
ásamt skýringum á mannamáli

sem birtar verða opinberlega, svo
ekki þurfi að ganga á eftir þessum
upplýsingum“, segir Hörður.

Þeir sem vilja taka þátt í kröfu
Harðar er bent á að hafa samband
við hann á netfanginu hoin@
simnet.is.           – thelma@bb.is

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista.

Fyrirhugaðar breytingar á
þjónustusamningi vegna Þing-
eyrarflugvallar skerða þjónustu
á flugvellinum að mati bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar. Meðal breytinga
er að viðveru starfsmanns á vell-
inum frá kl. 8 á morgnana til
hádegis alla virka daga. Umrædd
breyting tekur gildi 1. október
nk. og á að gilda fram til 20. apríl
2010, en þá telst vetrarviðhalds-
tímabili lokið. Á meðan verður
þjónusta veitt fyrir hvert flug
samkvæmt beiðni sem koma á til
starfsmanns á Ísafjarðarflugvelli,
sem síðan tekur ákvörðun um
framhaldið og kallar til verktaka
til að sinna aðgerðarþjónustu.

„Að fenginni áralangri reynslu
af vetrarviðhaldi flugbrauta,
verður ekki hjá því komist að
telja þessa ráðstöfun til verulegr-
ar skerðingar á nýtingu flugvall-
arins,“ segir í bréfi Guðbjörns
Charlessonar, umdæmisstjóra
Flugstoða á Vestfjörðum til bæj-
arráðs.

Bæjarráð mótmælir þessum
breytingum og leggur áherslu á
mikilvægi Þingeyrarflugvallar,
sem varaflugvallar fyrir Ísafjörð.
Bæjarráð beinir þeim eindregnu
tilmælum til Flugstoða ohf., í
ljósi sparnaðaraðgerða, að ekki
verði hreyft við starfi umdæmis-
stjóra Flugstoða á Vestfjörðum.

Veruleg skerðing á
nýtingu flugvallarins
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Að slá ryki í augu fólks

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.

Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

smáar

Starfsemi Byggðasafns Vest-
fjarða mun aukast til muna með
nýju verkefni „Gullkistunni“ sem
felst í því að taka við báta- og
vélaminjasafni Þjóðminjasafns-
ins. Jón Sigurpálsson forstöðu-
maður safnsins segir nafngiftina
vera skírskotun í Ísafjarðardjúp-
ið, sem jafnan hefur verið kölluð
„Gullkistan“ vegna gjöfulla fiski-
miða.

„Verkefnið felst í því að finna
bátunum sem Byggðasafnið er
að gera upp, hlutverk. Upphaf-
lega var meiningin að fara með
bátana í siglingar og til veiða.
Þetta er útvíkkun á því verkefni,“
segir Jón. Verkefnið er einnig
hugsað sem tenging við trésmíða-
kennslu Menntaskólans á Ísa-
firði, þ.e. að kenna nemendunum
horfin vinnubrögð í trésmíði og
viðhaldi véla.

Kenna horf-
in vinnubrögð

Ein aðalforsendan fyrir því að
tillögur nefndar um leiðir til að
efla háskólastarfsemi skili árangri
er að Ísafjarðarbær verði skil-
greindur sem mennta- og há-
skólabær. Í drögum að skýrslu
nefndarinnar, sem menntamála-
ráðuneytið hefur birt með þeim
fyrirvara að nú sé efnahags-
ástandið breytt frá því að skýrslan
var unnin, segir: „Líta má á há-
skólanám sem helsta hráefni fyrir
atvinnu- og efnahagslíf á nýrri
öld og því skiptir miklu að bjóða

háskólanám á svæðinu.
Á sama tíma þarf að huga vel

að þeirri sérstöðu sem öflug mennta-
stefna skapar samfélaginu. Því
er nauðsynlegt að byggja sam-
fellu í skólastarfinu allt frá leik-
skóla og upp úr með öflugri
skólastefnu og skapandi áhersl-
um. Líta má á háskólastarfsemi
sem tæki til atvinnu- og efna-
hagsuppbyggingar og til hag-
sældar í framtíðinni. Með hærra
menntunarstigi og áherslu á ný-
sköpun í atvinnulífi getur byggð-

in fengið byr, vaxið og dafnað.
Það má telja víst að sterkur Ísa-
fjarðarbær muni koma til með að
efla Vestfirði alla.

Vestfirðingar þurfa að skapa
segul til að fá fleiri aðila og aukið
fjármagn á svæðið. Mikilvægt er
að heimamenn laði að atvinnulíf
og opinbera starfsemi, geri að-
stæður heima fyrir spennandi
m.t.t. mennta- og atvinnulífs og
menningarlegra þátta fyrir núver-
andi jafnt sem væntanlega íbúa,
hugi að heildarsamhengi og nái

að búa til sameiginlegt aðdráttar-
afl og togkraft fyrir samfélagið.
Bæjaryfirvöld og aðrir hags-
munaaðilar þurfa að standa þétt
saman til að árangur náist í styrk-
ingu byggðar og menn þurfa að
hafa sameiginlega og öfluga
framtíðarsýn.“

Í skýrslunni er einnig lagt til
að ný háskólabygging rísi sem
inniheldur eitt af helstu torgum
Ísafjarðarbæjar. Byggingin skuli
taka mið af því sem best þekkist
í háskólahönnun þar sem fléttast
saman mismunandi fræðasvið,
rannsóknir, verklegt nám, frum-
kvöðlastarfsemi og daglegt líf
fólks. Að auki er lagt til að bygg-
ingin verði samstarfsverkefni
margra aðila og verði vígð á 200
ára afmæli Jóns Sigurðssonar for-
seta þann 17. júní 2011.

Ísafjarðarbær skilgreindur
sem mennta- og háskólabær?

Ísafjörður.

Óska eftir íbúð til leigu með 3
svefnherbergjum á eyrinni á
Ísafirði. Reglusemi heitið. Uppl.
í síma 849 8699.

Til sölu er ryðfrí kerra. Stærð
1,5 x 3. Uppl. í síma 861 4681.

Fimm manna fjölskylda óskar
eftir einbýlishúsi til leigu á Ísa-
firði frá og með 1. maí. Góð greið-
sla fyrir rétt húsnæði. Uppl. í
síma 856 0808.

Ertu að fara vestur! Til leigu er
einbýlishús í Bolungarvík. Hægt
er að leigja húsið, bæði í staka
sólarhringa eða í viku í senn. Í
húsinu eru 3 svefn.herb., með
rúmum og sængum fyrir fimm
manns. Tilvalið fyrir páskavik-
una á Ísafirði og Aldrei fór ég
suður hátíðina. Uppl. gefur María
í síma 486 4405 og 867 3296.

Merkileg helgi er að baki.
Sjálfstæðisflokkur og Samfylking

hafa haldið landsfund og landsþing. Engan þarf að undra að
Jóhanna Sigurðardóttir hafi verið kosin formaður í rússneskri
kosningu. Hún er frelsari Samfylkingarinnar þótt hún sem for-
sætisráðherra hafi enn ekki komið neinu í verk til að styðja
heimilin og fyrirtækin í landinu, nema ef vera skyldi að ráða
Norðmann til starfa í Seðlabankann. Síðan hefur gegnið fallið
látlaust með tilheyrandi vanda fyrir þau heimili og fyrirtæki á
Íslandi sem skulda erlend lán. Það er ekki merkilegur árangur í
þágu kvalinnar þjóðar. Það er einfladlega staðfesting á því að
núverandi ríkisstjórn er ekki hótinu skárri en sú fyrri, sem
Jóhanna Sigurðardóttir sat einnig í, nema verri sé.

En heimilin í landinu hljóta að finna vel fyrir því í atvinnuleys-
inu og lækkandi launum, fallandi gengi og úrræðaleysi ríkis-
stjórnar hve gríðarlega góð áhrif það hefur á hag þeirra að nú
skuli eiga að banna nektarstaði. Sama gildir væntanlega um
fyrirtækin, sem eiga í verulegum vandræðum með viðskipti við
útlönd, þau hljóta að finna til léttis yfir þessari björgunaraðgerð
sem helst verður jafnað til þess að fá nú bjórinn í búðirnar.
Vonbrigðin með úrræðaleysi ríkissstjórnarinnar koma fram á
mörgum hrjáðum heimilum, sem sjá ekki fram úr erfiðleikum
sínum. Á sama tíma er talað um það að mikill meirihluti fólks
hafi atvinnu og enn eigi stór hluti heimilanna fyrir skuldum. Það

er gott að sjá ljósið. Það er rétt, en til hvers að draga stóru orðin
í land og slá ryki í augu fólks?

Dagur B. Eggertsson var kjörin varaformaður Samfylkingar-
innar og hlýtur því að vera framtíðarleiðtogi þessa kosninga-
bandalags sem ætlar að slá sér saman við Vinstri græna, sem
hækka vilja skatta á fólki. Nú skal taka upp hátekjuskatta á þá
sem liggja vel við, ekki þá sem hafa háar tekjur í raun, heldur
slaga yfir meðaltekjur. Eignarskatta skal leggja á gamla fólkið
sem á skuldlitlar eða -lausar eignir. Þarna er björgunin fundin.
En við auðmönnunum sem studdir voru dyggilega í Borgarnes-
ræðu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur fyrir nokkrum árum skal
ekki snert. Hversu langt er hægt að ganga í þá átt að hegna þeim
sem ekki sukkuðu og hafa í ofanálag tapað sparnaði sínum af
ýmsu tagi?

Sjálfstæðisflokkurinn segist hafa endurnýjast. Einar K. Guð-
finnsson náði 2. sæti en ætlaði sér fyrsta í kjördæminu okkar.
Bjarni Benediktsson er formaður Sjálfstæðisflokksins, Davíð
Oddsson helsti ræðumaðurinn sem hlustað er á og Þorgerður
Katrín enn varaformaður. Hvað er breytt? Er stefnan ný? Það á
allt eftir að koma í ljós. En eitt er klárt að Vinstri grænir hafa
fundið fórnarlömbin til að standa undir hærri sköttum,
barnafjölskyldur og gamalt fólk og þeir liggja á því. Sumt er
öruggt og breytist ekki. Því miður. Fátt virðist breytast, ekki til
batnaðar.

Atvinna
Auglýsum eftir

matreiðslunemum
og starfsfólki í sal

í sumar.
Upplýsingar í

síma 456 3360

Opið alla virka daga kl. 05:45
til 21:00, laugardaga frá kl.
10:00 til 16:00 og sunnudaga
frá kl. 13:00 til 16:00.
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Réttur til atvinnuleysisbóta,
vinnumarkaðsaðgerðir og

rekstrarerfiðleikar fyrirtækja
Verk Vest og FOS-Vest bjóða upp á námskeið fyrir félagsmenn sem

fjallar um réttinn til atvinnuleysisbóta, vinnumarkaðsaðgerðir og rekstr-
arerfiðleika fyrirtækja.

Á námskeiðinu verður leitast við að gefa yfirsýn yfir þann hugmynda-
grunn sem lög um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir
byggja á og framkvæmd laganna. Leitað verður svara við spurningunum
eins og:

• Hver er hugmyndagrundvöllur laganna um atvinnuleysisbætur og
vinnumarkaðsaðgerðir? Hvernig á að skrá sig atvinnulausan og hve-
nær?

• Hverjir eiga rétt á atvinnuleysisbótum?
• Hvernig eru atvinnuleysisbætur reiknaðar út?
• Hvernig reiknast hlutabætur á móti skertu starfshlutfalli?
• Hvað þýðir virk atvinnuleit?
• Hver er lengd bótatímabils?
• Hvaða reglur gilda um atvinnuleysisbætur og atvinnuleit erlendis?
• Hverjir lenda á biðtíma eftir atvinnuleysisbótum?
• Hvaða reglur gilda um vinnumarkaðsúrræði?
• Hvað reglur gilda um nám samhliða greiðslu atvinnuleysisbóta?
• Hvaða reglur gilda um hópuppsagnir?
• Hver er réttarstaða launamanns við gjaldþrot?
Markmið námskeiðsins er að veita svör við algengum spurningum

og álitaefnum sem koma upp hvað varðar rétt einstaklinga til atvinnu-
leysisbóta og vinnumarkaðsaðgerða, sem og vegna rekstrarerfiðleika
og gjaldþrot fyrirtækja.

Námskeiðið verður haldið þann 6. apríl nk. í húsnæði Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða á Ísafirði og stendur frá kl. 17:30 – 21:00. Ætlunin er
að tengjast þátttakendum á Hólmavík og Patreksfirði um fjarfundarbún-
að. Kennarar á námskeiðinu koma frá ASÍ og Vinnumálastofnun.

Þátttaka er félagsmönnum að kostnaðarlausu. Vinsamlegast skráið
ykkur fyrir 3.apríl.

Félagsmenn Verk Vest í síma 4565190 eða postur@verkvest.is
Félagsmenn FOS-Vest í síma 456-4407 eða fosvest@fosvest.is  

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps
er sammála um að afþakka boð
samgönguráðuneytisins um þátt-
töku í athugun á samfélagslegum
og hagrænum ávinningi af sam-
einingu Súðavíkurhrepps, Ísa-
fjarðarbæjar og Bolungarvíkur.
Áður en til slíkra athugana kæmi
telur sveitarstjórnin að bæta verði
úr samgöngum milli Súðavíkur
og Ísafjarðar með jarðgöngum og
það sé forsenda fyrir því að hægt
sé að horfa á sveitarfélögun þrjú
sem eina heild. Stjórnendur Ísa-
fjarðarbæjar vilja taka þátt í at-
huguninni og Elías Jónatansson
bæjarstjóri í Bolungarvík segir
ekkert því til fyrirstöðu að taka
þátt í slíkri athugun og samein-
ingarmál verði skoðuð án for-

dóma.
Í bréfi Elíasar til ráðuneytisins

segir að stjórnvöld verði að tryggja
að ný opinber störf komi í stað
þeirra sem hafa glatast, þ.e. ef til
sameiningar sveitarfélaganna
kæmi. „Þau störf þurfa að vera
ný inn á svæðið, ekki störf sem
verið er að flytja á milli byggða-
kjarna innan svæðisins,“ segir í
bréfi Elíasar. Hann ítrekar mikil-
vægi þess að áfram verði tryggð
starfsemi sjúkrahúss og heilsu-
gæslu í Bolungarvík „...sem er
ein af grunnstoðum samfélagsins
og lykillinn að því að aldraðir
finni til þeirrar öryggiskenndar á
staðnum sem nauðsynleg eru til
að þeim líði vel,“ segir í bréfi
Elíasar.                – birgir@bb.is

Afþakka boð um at-
hugun á sameiningu

Súðavík. Ljósm: ©Mats Wibe Lund.

Óhagstæður flutningsjöfnuður í 20 ár
Flutningsjöfnuður var aldrei

jákvæður á Vestfjörðum á árun-
um 1988-2007. Þetta kemur fram
í hagtíðindum Hagstofunnar um
þróun búsetu eftir landsvæðum.
Á tímabilinu voru brottfluttir
fleiri en aðfluttir á öllum land-
svæðum nema á höfuðborgar-
svæðinu, Suðurlandi og Suður-
nesjum. Vestfirðir standa lakast
hvað þetta varðar. Þaðan fluttu
4.429 umfram aðflutta. Einkum
var flutningsjöfnuðurinn óhag-
stæður gagnvart höfuðborgar-
svæðinu en það dró til sín 3.346
Vestfirðinga á þessu tímabili.
Flutningsjöfnuður Vestfjarða var
neikvæður gagnvart öllum land-
svæðum, en hins vegar voru 722

aðfluttir um fram brottflutta frá
útlöndum.

Höfuðborgarsvæðið utan Reyk-
javíkur er eini landshlutinn sem
hafði jákvæðan flutningsjöfnuð
öll árin frá 1988–2007. Aftur á
móti var flutningsjöfnuður aldrei
jákvæður á Vestfjörðum og á
Norðurlandi vestra á þessum tutt-
ugu árum. Á Norðurlandi eystra
var flutningsjöfnuðurinn jákvæð-
ur aðeins á árunum 1992 og 2007.
Á Austurlandi var neikvæður
flutningsjöfnuður þar til 2003
þegar afar margir fluttu til Aust-
urlands umfram brottflutta á ár-
unum 2003–2006. Á Vestur-
landi, Suðurlandi og Suðurnesj-
um var flutningsjöfnuður oftast

neikvæður fram til ársins 1999
en eftir það hefur flutnings-
jöfnuður fremur verið jákvæður
en neikvæður á þessum land-
svæðum.

Á þeim 20 árum sem þetta
hefti Hagtíðinda spannar voru
alls 468.611 manns í búferla-

flutningum milli landsvæða að
Reykjavík meðtalinni og til og
frá útlöndum, eða 23.431 ein-
staklingur að meðaltali á ári. Þá
eru ekki taldir flutningar innan
sveitarfélaga eða innan land-
svæðis. Á tímabilinu fluttu
96.490 manns frá útlöndum til

Íslands en 80.621 fluttu úr landi.
Landsmönnum fjölgaði því um
15.869 vegna meiri aðflutnings
frá útlöndum en af landinu. Flutn-
ingsjöfnuður allra landsvæða var
hagstæður gagnvart útlöndum
þegar litið er til tímabilsins alls.

– thelma@bb.is
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stíllLífsLífs ssssstíll
Gaman er í dag

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi
Þetta eru ekki áhorfendur á landsleik Ísraels og Íslands í fót-

bolta þó að leiðindin í svip hinna svartklæddu manna gætu
bent til þess. Klæðaburðurinn
sýnir að þetta getur varla heldur
verið mynd af áheyrendum á
þingpöllum að hlýða á umræður á Alþingi Íslendinga þó að
yfirgengileg leiðindin gætu bent til þess.

Þetta eru ekki einu sinni þingmenn.
Nei, þetta eru heittrúargyðingar á hinni árlegu Purim-hátíð

í Jerúsalem. Þar er minnst merkilegs og gleðilegs atburðar í
sögu gyðinga mörg hundruð árum fyrir fæðingu Krists sem
greint er frá í Esterarbók í Gamla Testamentinu en ekki verður
farið nánar út í hér. Þeir sem geta fundið á myndinni eitt andlit
sem ljómar af áhuga fá karamellu í verðlaun og þeir sem geta
fundið þrjú slík andlit fá frímiða á næstu Purim-hátíð og pláss
á þingpöllum við næstu umræður á Alþingi um stefnuræðu
forsætisráðherra meðan húsrúm leyfir.

Fólk sem sefur mikið stuðlar að kröftugu ónæmiskerfi og
verst sníkjudýrum betur. Þetta eru ályktanir vísindamanna við
Max Planck stofnunina í Leipzig í Þýskalandi út frá rann-
sóknum á mörgum tegundum spendýra. Jákvæð áhrif af góðum
og löngum svefni eru mælanleg í blóðinu.

Enn eru menn að brjóta um það heilann hver sé eiginlega til-
gangurinn með svefni manna og dýra. Tilgátur eru um að
hann sé til orkusparnaðar, að heilinn sé að endurraða á harða
diskinum, svo gripið sé til tölvumáls, eða sjálfvirkt viðhald
fari fram í líkamanum. Líka er talið að svefninn hafi jákvæð
áhrif á ónæmiskerfi líkamans.

Síðastnefndu kenninguna hafa vísindamenn við Max Planck
nú rannsakað rækilega. Þeir unnu úr gagnagrunnum um lengd
svefntíma, mótstöðukraft ónæmiskerfisins og ásókn sníkjudýra
hjá rúmum tug spendýrategunda, þar á meðal svo ólíkum dýr-
um sem kúm og sauðfé, köttum, broddgöltum, öpum, selum
og refum. Niðurstöðurnar eru eindregnar: Því lengri sem
svefninn er, þeim mun meiri er þéttleiki hvítra blóðkorna í
blóðinu og viðnámsþrótturinn þá jafnframt þeim mun meiri.

Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós, að svefntími fólks hefur
styst jafnt og þétt á undanförnum áratugum. Slík breyting á
lífsháttum getur haft óheppileg áhrif á ónæmiskerfið.

Svefninn og
 ónæmiskerfið

Leigubílakirkjugarður
Hér sést ofurlítill hluti þeirra þúsunda bíla sem lagt hefur verið til að sofna svefninum langa í

leigubílakirkjugarði í Chongqing-héraði í Kína.Garðsstaðir hvað?

Færði Ísafjarðarbæ
áritaða landsliðstreyju

Herdís Albertsdóttir, sem fagnaði
aldarafmæli sínu í nóvemer á síðasta
ári, færði Ísafjarðarbæ áritaða lands-
liðstreyju að gjöf í síðustu viku. Her-
dís, sem er að öllum líkindum elsti
handboltaunnandi landsins í dag,
fékk treyjuna að gjöf frá HSÍ á 100
ára afmælinu. Það var Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, þáverandi
menntamálaráðherra sem færði Her-
dísi treyjuna frá HSÍ. Við það tæki-
færi færði Þorgerður Katrín, Herdísi
einnig aðra treyju að gjöf frá eigin-
manni sínum Kristjáni Arasyni, sem
hefur ávallt verið í miklu uppáhaldi
hjá Herdísi.

„Herdís vildi gefa Ísafjarðarbæ
treyjuna sem er innrömmuð og er
hún komin upp á vegg í íþróttahúsinu
á Torfnesi“, segir Guðný Stefanía
Stefánsdóttir, formaður íþrótta- og
tómstundanefndar sem veitti treyjunni
móttöku. Eins og flestir sem þekkja
til Herdísar vita, er ákafari stuðn-
ingsmann íslenska landsliðsins í
handbolta varla hægt að finna. Hefur
því verið um afar dýrmæta gjöf að
ræða sem hún færði sveitarfélaginu,
svo ekki sé á  minnst sögulegt gildi
hennar þegar fram líða stundir.

Guðný Stefanía Stefánsdóttir formaður
íþrótta- og tómstundanefndar tók við gjöfinni

frá Herdísi Albertsdóttur.
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Pastareimar í skinkurjóma ogPastareimar í skinkurjóma ogPastareimar í skinkurjóma ogPastareimar í skinkurjóma ogPastareimar í skinkurjóma og
heitir bananar með karamellusósuheitir bananar með karamellusósuheitir bananar með karamellusósuheitir bananar með karamellusósuheitir bananar með karamellusósu

Sælkerar vikunnar skelltu á
blað tveimur einföldum upp-
skriftum. Í fyrsta lagi eru pasta-
reimar í skinkurjóma sem pasta-
unnendur ættu að vera mjög
hrifnir af. Og í öðru lagi eru
heitir bananar með karamellu-
sósu sem eru gjörsamlega ómót-
stæðilegir þegar maður vill fá
sér eitthvað reglulega gott.

Pastareimar í skinkurjóma
1pk pastareimar
200 grömm skinka
200 grömm sveppir
1 blaðlaukur
1 msk olía
1 dós sýrður rjómi
1 msk ljóst franskt sinnep
1-2 hvítlauksrif
salt og pipar

Sjóðið pastað eftir leiðbein-
ingum. Skerið niður skinku,
sveppi og blaðlauk. Hitið sveppi
og blaðlauk í olíunni, og bætið
svo skinkunni við. Hrærið sýrða
rjómanum við smám saman. Ekki
láta sjóða eða ofhitna.

Bætið við hvítlauk, sinnepi og

6 bananar, afhýddir og skornir
í tvennt eftir endilöngu.
1 bolli púðursykur
6 msk smjör
1 msk soðið vatn
vanilluís
1/2 bolli hunangsristaðar hnet
ur eða ristaðar möndluflögu

Hitið ofninn í 180°C. Setjið
bananana í eldfast mót með
skornu hliðina upp. Blandið púð-
ursykri og smjöri saman í pott og
hitið á vægum hita þangað til
blandan er bráðin. Hækkið hit-

salti og pipar. Hellið svo sósunni
yfir pastað. Berið fram með
fersku salati og hvítlauksbrauði.

Heitir bananar
með karamellusósu

ann, blandið soðna vatninu út í
og sjóðið í 3 mínútur. Hellið sós-
unni yfir bananahelmingana.
Bakið bananana í 15 mínútur eða
þar til karamellan sýður. Berið
bananana fram strax með ískúlu

og hnetum stráð yfir.

Við stólum á að Helga Margrét
Marzellíusardóttir og Birgir Örn
Sigurjónsson töfri fram eitthvað
gott í næsta blaði.

Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Steingrímur Rúnar Guðmundsson
og Sæunn Sigríður Sigurjónsdóttir á Ísafirði.

Frumhannað ferðahandverkshús
Nýstofnað félags handverks-

fólks á Vestfjörðum vinnur nú
að smíði á handverkshúsi á hjól-
um sem hægt verður að flytja á
milli staða. Nina Ivanova, ein
þeirra sem staðið hafa að smíð
hússins, segir það vera einstakt
sinnar tegundar.

„Húsið er frumhannað og byggt
að mestu leiti af Stefáni Haf-
steinssyni og Ómari Smára Krist-
inssyni. Margar pælingar hafa
verið í gangi á hverju stigi ferlis-
ins, en eins og Stefán segir sjálfur
– nú veit hann upp á skrúfu hvern-
ig næsta húsið verður byggt. Það
var mikil heppni að fá Stefán
sem smið í þetta verk því hann
smíðar eins og sumir búa til lista-
verk, með ánægju og metnaði.“

– Hvernig kviknaði hugmynd-
in að húsinu?

Smári fékk hugmyndina og

kom með fyrstu teikningar á fund
í Reykjanesi fyrir tveimum árum.
Þar var rætt um þróun, fram-
leiðslu og sölu á vestfirskum
minjagripum. Upphaflega hug-
myndin var um heila lest af
skrautlegum söluvögnum, sem
væru gerðir af ólíkum aðilum
með ólíkan smekk. Að sjálf-
sögðu, eiga vörurnar að vera
mjög fjölbreyttar rétt eins og
fólkið hér á Vestfjörðum. En eins
og reynslan sýnir þá er mjög hollt
að byrja smátt, eitt hús er það
sem nýstofnað félag Handverks-
fólks á Vestfjörðum ræður við á
þessu stigi málsins“

– Mikið hefur verið lagt í að
gera húsið sem best úr garði.

„Ósk um að búa í fallegu um-
hverfi vex með þroskastigi ein-
staklinga og samfélagsins. Þann-
ig að nútíma þjónustuhús eiga að

vera í takt við stað og tíma. Flestir
ferðamenn í útlöndum sækja í
sögulegar byggingar. Með Neðsta-
kaupstað sem fyrirmynd vildum
við minna á menningarleg verð-
mæti Ísafjarðarbæjar.“

Ætlunin er að nýta húsið til sölu
á minjagripum til ferðamanna,
hvort sem þeir koma sjóleiðis
eða landleiðis.

„Það þarf að hafa fyrir því að
ná til nútíma ferðamanna. Ferð-
irnar eru stundum skipulagðar
þannig að ferðafólkið hefur lítinn
tíma til að labba um bæinn. Það
er því fín lausn að færa húsið til
fólksins og gefa því kost á að
fjárfesta í gæða-
vörum, fram-
leiddum á
Vestfjörð-
um.“

– Húsið er hægt að keyra á
milli staða.

„Þegar húsið er á ferðinni er
hægt að leggja þakið á hliðina,
loka framhliðinni þannig að
húsið verði helmingi mjórra. Inni
er allt sérinnréttað sem lítill sölu-
staður með tréhillum í stíl við
bygginguna. Þar er að finna sölu-
borð, geymslurými fyrir vörur
og tvö útiborð.“

– Prufukeyra á húsið samhliða
tónlistarhátíðinni Aldrei fór ég
suður um páskana en markmiðið
er húsið verði nýtt við móttöku
skemmtiferðaskipa í sumar.
Einnig stendur til að mynda
handverkshóp með ferskt við-

horf á minjagripi sem verða
til sölu í húsinu.

„Við ætlum að setja reglur um
gæði minjagripa til þess að þeir
verði einstök. Við viljum kenna
áhugasömu fólki að hanna og
meira að segja framleiða allskon-
ar gæðahluti ef vilji er fyrir
hendi“, segir Nina en í síðustu
viku hófst námskeið í Edinborg-
arhúsinu í hönnun og gerð minja-
gripa. „Markmiðið með því er
að sýna hvað þarf stundum lítið
til til þess að skapa góðan minja-
grip og gleðja sjálfan sig og aðra.
Aðal áherslan er lögð á vinnu
með íslensk efni, efni úr náttúru
og góðar hugmyndir.“

– Hvernig sjáið þið svo fyrir
ykkur framtíðina með hand-
verkshúsið?

„Vonandi fær hver einasti bær
sér eitt slíkt hús á hjólum í

nánustu framtíð og haldin
verða reglulega á

handverkshúsa-
mót á Vest-

fjörðum.“
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