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MugiBoogie, fyrir-
tæki í eigu tónlistar-
mannsins Mugison og
fleiri, fékk í síðustu viku
fjögurra milljóna króna
styrk til útgáfustarfsemi
og tónleikahalds á er-
lendri grundu. Styrkur-
inn fékkst úr Kraumi,
sjóði til styrktar íslensku
tónlistarlífi. Sjóðurinn
er starfræktur af vel-
gerðarsjóðnum Aurora
sem var settur á laggirn-
ar að frumkvæði hjón-
anna Ingibjargar Krist-
jánsdóttur og Ólafs Ól-
afssonar.

„Þetta er náttúrlega
geðveikt og ég er alveg
mega þakklátur fyrir þenn-
an styrk“, segir Mugi-
son aðspurður um mál-
ið. „Það fylgir náttúrlega
klikkuð áhætta því að
standa í þessari útgáfu
og það eru margar millj-
ónir í spilinu.

Núna getum við tekið
fleiri tónleika og staðið
myndarlegar að þessari
útgáfu. Það eykur svo
aftur líkurnar á að fleiri
eintök seljist af plötunni
og við getum látið fyrir-
tækið stækka og blóm-
stra“, segir Mugison.

– halfdan@bb.is

Mugison
fær fjórar
milljónir

Gert er ráð fyrir auknu
veltufé frá rekstri Ísafjarðar-
bæjar á næstu árum sam-
kvæmt nýjum drögum að
þriggja ára áætlun bæjarsjóðs.
Drögin voru lögð fram á fundi
bæjarráðs í síðustu vikuog var
þeim vísað áfram til fyrri

umræðu á fundi bæjarstjórnar.
Í drögunum er gert ráð fyrir
um 50 milljónum í árlegar fjár-
festingar við Grunnskólann á
Ísafirði árin 2009-2011, en á
yfirstandandi ári er gert ráð
fyrir 273 m.kr. í þetta verkefni.
Í ár er einungis gert ráð fyrir

25 milljónum í fjárfestingar
vegna æskulýðs- og íþrótta-
mála, en á næstu þremur árum
verður framlagið liðlega 200
milljónir á ári, breytist drögin
ekki mikið í meðförum bæjar-
stjórnar. Þarna má meðal ann-
ars nefna gerð nýrrar sund-

laugar og púttvallar á Torf-
nesi.

Sé litið á áætlaðar fjárfest-
ingar bæjarsjóðs samkvæmt
drögunum kemur fram að þær
verða tæplega 460 milljónir í
ár, en rétt rúmlega 400 millj-
ónir á ári næstu þrjú ár. Þá

gerir bærinn ráð fyrir því að
selja eignir fyrir 15-18 millj-
ónir árlega til og með ársins
2010. Í ár er gert ráð fyrir um
190 m.kr. í veltufé frá rekstri,
en næstu þrjú reikningsár er
reiknað með á bilinu 242-260
m.kr.           – halfdan@bb.is

Auknar fjárfestingar í íþrótta- og
æskulýðsmálum Ísafjarðarbæjar

Hafist var handa við brúar-
smíði í Mjóafirði í Ísafjarðar-
djúpi á mánudag. Til stóð að
byrja strax eftir páska en leið-
indaveður setti strik í reikn-
inginn. „Við erum byrjaðir á
brúnni núna, Vestfirskir verk-

takar mættu á mánudag og
byrjuðu að slá upp fyrir stöpl-
unum. Brúin er komin og er
tilbúin til uppsetningar. Hún
var flutt með skipum til lands-
ins og á bílum frá Reykjavík
og er núna geymd í Saltvík í

Mjóafirði. Í byrjun júní eða
þar um bil koma svo suðu-
menn og byrja að sjóða brúna
saman, þá ætti fólk að geta
farið að sjá hvernig hún kemur
til með að líta út“, segir Gísli
Guðnason, verkstjóri.

Þá ganga aðrar framkvæm-
dir í Inndjúpi vel og hamast
starfsmenn KNH nú við að
klára vegagerð yfir Vatns-
fjarðarháls. „Þar eigum við
eftir um 700 metra af vega-
gerð. Svo byrjum við að leggja

slitlag á veginn í Ísafirði í júní
og vinnum okkur svo yfir í
Reykjarfjörð og áfram.“ Brúin
yfir Reykjarfjörð er tilbúin.
„Við erum samt ekki farnir að
hleypa á hana umferð“, segir
Gísli.           – halfdan@bb.is

Brúarsmíðin hófst á mánudag
Tölvuteikning af brúnni yfir Mjóafjörð. Mynd: Línuhönnun.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 10. APRÍL 200822222

Ísfirskur Íslandsmeistari í kraftlyftingumÍsfirskur Íslandsmeistari í kraftlyftingumÍsfirskur Íslandsmeistari í kraftlyftingumÍsfirskur Íslandsmeistari í kraftlyftingumÍsfirskur Íslandsmeistari í kraftlyftingum
Ingibjörg Óladóttir, 23 ára Ísfirðingur, varð um helgina Íslandsmeistari kvenna í kraftlyftingum. Vann
hún bæði +90 kg flokkinn og varð meistari meistaranna á stigum í kvennaflokki. Hún tók 140 kg í
hnébeygju, 90 kg í bekkpressu og 160 kg í réttstöðulyftu eða 390 kg í samanlögðum árangri. Í
aukatilraun í réttstöðulyftu tók hún 172,5 kg, sem var 2,5 kg yfir gildandi heimsmeti hjá WPF (World
Power Lifting) sambandinu í hennar flokki. Ingibjörg hefur sett markið á að keppa á HM WPF í Vín í
Austurríki í haust, þar sem hún ætlar að bæta metið, sem og metið í hnébeygju og bekkpressu.
Jafnframt kemur til greina að hún keppi á EM í WPFí Þýskalandi í sumar, en það er ennþá óákveðið.

Sigrún sýnir í EdinborgarhúsinuSigrún sýnir í EdinborgarhúsinuSigrún sýnir í EdinborgarhúsinuSigrún sýnir í EdinborgarhúsinuSigrún sýnir í Edinborgarhúsinu
Sýning á verkum Sigrúnar Sigurðardóttur, myndlistarkonu frá Þing-

eyri, var opnuð í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á föstudag. Til sýnis eru
21 olíumálverk af fjölbreyttum toga. Þetta er þriðja einkasýning Sig-

rúnar en hún hefur sótt tvö námskeið hjá Pétri Guðmundssyni í Lista-
skóla Rögnvaldar Ólafssonar og farið í nokkra einkatíma hjá Sólrúnu

Björk Benediktsdóttur, sem er nemi og kennari við Listaskóla Bob
Ross í Bandaríkjunum. Sýningin sem er sölusýning stendur út apríl.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Skönnunarmiðstöð
á Ísafirði – tvö störf

Sýslumaðurinn á Ísafirði auglýsir tvö laus
störf skrifstofufólks við embættið. Um er
að ræða ný verkefni sýslumannsembætt-
isins vegna stofnunar skönnunarmiðstöðv-
ar á vegum dóms- og kirkjumálaráðuneyt-
isins hjá embættinu.

Starfið krefst góðrar íslenskukunnáttu,
góðrar lestrarkunnáttu, tölvuþekkingar,
talnagleggni, góðrar skipulagningar og
þolinmæði. Verksvið nær til þess að flokka
og raða skjölum, skönnun þeirra og frá-
gangur til þjóðskjalasafns, ljósritun skjala
og samskipti við önnur embætti vegna
starfans, svo eitthvað sé nefnt.

Embætti sýslumannsins á Ísafirði leitar
að einstaklingum sem eru jákvæðir og
reiðubúnir að takast á við krefjandi verk-
efni og eru sjálfstæðir í vinnubrögðum.
Miðað er við að ráða í störfin sem fyrst.

Um launakjör fer samkvæmt kjarasamn-
ingi fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og SFR.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Krist-
ín Völundardóttir, sýslumaður á Ísafirði.
Umsóknir með upplýsingum um menntun
og starfsferil, sendist sýslumanninum á
Ísafirði, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði fyrir 23.
apríl 2008. Öllum umsóknum verður svar-
að þegar ákvörðun um ráðningu hefur
verið tekin.

Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Kristín Völundardóttir.

Von er á 1.500 sjóstanga-
veiðimönnum til Suðureyrar
og Flateyrar í sumar og koma
fyrstu hóparnir strax um næstu
mánaðarmót. Elías Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri Hvíld-
arkletts á Suðureyri, segir sölu
ferðanna hafi gengið vel og
upppantað fyrstu þrjá mánuði
tímabilsins en ekki er uppselt
í ágúst. „Það fór einn hópur til
veiða á laugardag en það var
meira til gamans gert. Form-
lega opnum við ekki fyrr en
um næstu mánaðarmót“, segir

Elías. Fleiri fyrirtæki hafa hasl-
að sér völl á þessum vettvangi
og má þar helst nefna Sumar-
byggð ehf. sem býður upp á
sjóstangaveiði frá Súðavík og
Tálknafirði. Algjör sprenging
hefur verið í komum sjóstanga-
veiðimanna til Vestfjarða á
undanförnum árum. Aðspurð-
ur hvort markaðurinn sé enda-
laus fyrir þessar ferðir segir
Elías svo ekki vera.

„Við förum að nálgast efri
mörkin. Við erum að keppa
við fyrirtæki í N-Noregi sem

eru að bjóð sömu verð og við.
Það eru 700.000 manns sem
hafa áhuga á sjóstangaveiði í
Þýskalandi en ekki nema lítill
hluti, eða 5 – 10 þúsund manns
kaupa svona dýrar ferðir. Ef 2
– 3000 af þeim koma til Vest-
fjarða þá megum við vel við
una.“

Að sögn Elíasar sækja flest-
ir veiðimenn til Suður-Nor-
egs þangað sem þeir geta keyrt
á eigin bílum og eru það mun
ódýrari ferðir. Hvað gerir
Vestfirði áhugaverða segir

Elías vera ný veiðisvæði,
meiri veiði og betri báta. Þá
mega veiðimennirnir fiska
eins og þeir vilja þar sem afl-
inn er bundinn í venjulegan
kvóta sem fyrirtækin útvega.
Hingað til hafa það aðallega
verið Þjóðverjar sem hafa sótt
í sjóstangaveiðina á Vestfjörð-
um, en Elías segir það vera að
breytast. Austurríkismenn,
Svisslendingar, Tékkar, Svíar
og Pólverjar eru farnir að
sækja í þessar ferðir í auknum
mæli.              – smari@bb.is

1.500 sjóstangaveiðimenn hafa
staðfest komu sína í sumar

Heildarfjöldi tilkynninga til
barnaverndarnefndar á norð-
anverðum Vestfjörðum árið
2007 var 163 um 117 börn.
Þetta kom fram á síðasta fundi
nefndarinnar þar sem lagt var
til kynningar yfirlit yfir sí
skráningu barnaverndarmála.
Þá kom einnig fram að tuttugu
tilkynningar bárust til barna-

verndarnefndar á norðanverð-
um Vestfjörðum í febrúar og í
desember voru tilkynningarn-
ar sjö. Sameiginleg barna-
verndarnefnd er fyrir norðan-
verða Vestfirði en nefndin
starfar fyrir Ísafjarðarbæ,
Bolungarvík, Súðavíkurhrepp
og Reykhólahrepp. Aðsetur
nefndarinnar er á Ísafirði og

starfsmenn hennar starfa á
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
Ísafjarðarbæjar.

Almenningi ber skylda til,
gagnvart öllum börnum, að
gera barnaverndarnefnd við-
vart ef ástæða er til að ætla að
barn búi við vanrækslu, áreiti
eða ofbeldi eða stofni heilsu
sinni og þroska í hættu. Starf-

stéttum sem hafa afskipti hafa
af börnum, þá sérstaklega dag-
mæður, félagsráðgjafar, leik-
skólakennarar, sálfræðingar,
kennarar og prestar, ber sér-
stök skylda til að fylgjast með
hegðun, uppeldi og aðbúnaði
barna eftir því sem við verður
komið og tilkynna til barna-
verndarnefndar.

Á annað hundrað tilkynningar

Reykingamenn hvattir til að
nota öskubakka og stubbahús

Eftir að reykingafólki var
úthýst út af veitinga- og
skemmtistöðum leystist eitt
vandamál en önnur sköpuð-
ust. Eitt af þeim eru sígarettu-
stubbarnir. Norpandi nikótín-
þrælar eiga oft erfitt með að
koma stubbum sínum í viðeig-
andi ílát sem veitingamenn
hafa komið upp fyrir utan
staðina og hendir þeim frekar
frá sér og fátt þykir ógeðfelld-
ara en hrúga af sígarettustubb-
um „Það erfitt að eiga við
þetta. Það eru stubbahús við

innganga hússins og mælst til
að reykingafólk noti þau, en
það er ekki gert í öllum til-
fellum“, segir Erik Newman
vert á Kaffi Edinborg.

Hann segir að á mánudög-
um þurfi starfsfólk að fara út
og tína upp stubba og segir
það vera viðbjóðslegt starf og
ekki það vinsælasta sem hann
býður starfsmönnum sínum
upp á. Hann hvetur reykinga-
menn til að nota stubbahúsin
og hjálpa til við að halda um-
hverfinu snyrtilegu. Guð-

mundur Hjaltason, veitinga-
maður á Langa Manga tekur í
sama streng og Erik og segir

erfitt við þetta að eiga.
„Við sópum stubbum upp

jafnharðan en þetta lítur illa

út núna þar sem snjóa er að
leysa og ýmislegt að koma
undan honum“, segir Guð-

mundur og bætir við að það
sé erfitt að sópa undir snjón-
um.                  – smari@bb.is

Ekki geðslegt á að líta. Aðalstrætis inngangur Edinborgarhússins.
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UMSJÓNARMAÐUR FÉLAGSSTARFS
ELDRI BORGARA Í FÉLAGSBÆ

Laust er til umsóknar starf umsjónar-
manns félagsstarfs eldri borgara, sem
starfrækt er í Félagsbæ á Flateyri.
Um er að ræða 25% starf sem er laust
nú þegar. Vinnustofa Félagsbæjar er
opin á þriðjudögum og fimmtudögum
milli kl. 13:00 og 17:00 yfir vetrar-
mánuðina. Í vinnustofunni er unnið
fjölbreytt og skapandi starf og við
leitum að metnaðarfullum og kraft-
miklum einstaklingi sem hefur gam-
an að því að vinna með fólki.
Upplýsingar um starfið veitir Sædís
María Jónatansdóttir á Skóla- og fjöl-
skyldusviði Ísafjarðarbæjar, í síma
450 8000 eða um netfangið saedis@
isafjordur.is.

Lárus varði Íslandsmeistaratitilinn í þungavigtLárus varði Íslandsmeistaratitilinn í þungavigtLárus varði Íslandsmeistaratitilinn í þungavigtLárus varði Íslandsmeistaratitilinn í þungavigtLárus varði Íslandsmeistaratitilinn í þungavigt
Ísfirðingurinn Lárus Mikael Knudsen Daníelsson varði Íslandsmeistaratitilinn í þungavigt í ólympískum hnefa-
leikum á dögunum. Keppnin fór fram í Reykjanesbæ. Lárus sigraði einnig í fyrra en þá var Íslandsmeistaramót í
hnefaleikum haldið í fyrsta sinn í 53 ár. Lárus segir að það hafi alltaf verið ætlunin að verja titilinn. Aðspurður
segist hann þó ekki vera viss um hvað verði á næsta ári. „Ég ætla bara að sjá til hvort ég reyni að verja titilinn
þá, það er nú heilt ár þangað til og nægur tími að spá í það.“Lárus tók þátt í úrtökumóti fyrir ólympíuleikana í
Róm á Ítalíu fyrir stuttu en hann varð ekki fyrir valinu sem ólympíufari landsins. „Mótið gekk ágætlega og það
munaði mjög litlu að ég kæmist áfram. Það var líka mjög gott að taka þátt upp á reynsluna að gera.“

Andsnúinn því að sveitar-
félög úthluti byggðakvótum

Ólíklegt er að gerð snjóflóða-
varna í Kubbanum ofan Holta-
hverfis á Ísafirði verði boðin
út fyrr en í lok þessa árs eða í
upphafi þess næsta. Vinna við
aðalskipulag hefur staðið yfir
og verður nýtt skipulag tekið
fyrir á næsta fundi umhverf-
isnefndar Ísafjarðarbæjar. „Þá
verður lagt til við bæjarstjórn
að hún samþykki skipulagið
óbreytt eða með einhverjum
ákveðnum breytingum“, segir
Jóhann Birkir Helgason bæj-
artæknifræðingur. „Þegar því

lýkur munum við samþykkja
nýtt deiliskipulag og má gera
ráð fyrir að það verði klárt í
júní. Því næst verður umhverf-
ismatsskýrslan auglýst, og
það á eftir að taka einhvern
tíma. Það má kannski gera
ráð fyrir því að þessari vinnu
ljúki í október eða þar um bil.
Það er ekki enn búið að útbúa
verkteikningu og verklýsingu,
þannig að ég býst ekki við að
verkið verði boðið út fyrr en í
lok þessa árs eða í upphafi þess
næsta.“

Talið er að kostnaður við
varnirnar verði ekki undir 500
milljónum króna og verður
hlutur Ísafjarðarbæjar því um
50 milljónir. Bæjaryfirvöld
höfðu gert ráð fyrir 30 millj-
ónum í þessar framkvæmdir á
yfirstandandi reikningsári.
„Svo veit maður ekki hversu
hratt Ofanflóðasjóður vill fara
í þetta, en við erum ofarlega á
lista hjá þeim“, segir Jóhann
Birkir, en eins og frægt er
orðið var framkvæmdunum
frestað árið 2006 vegna þenslu

í hagkerfinu.
„Þessi skipulagsmál hafa

setið nokkuð í fólki. Fjórar
athugasemdir komu fram og
voru margir efins á þennan
vegaslóða upp Hafrafellsháls-
inn. Nú hafa menn verið að
kanna hvernig þetta hefur ver-
ið gert annars staðar á landinu
og hvort það væri möguleiki
að sleppa þessum slóða“, segir
Jóhann Birkir Helgason bæj-
artæknifræðingur hjá Ísafjarð-
arbæ.

– halfdan@bb.is

Gerð snjóflóðavarna ekki
boðin út fyrr en um áramót

Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar er andsnúinn því
að sveitarfélög úthluti byggða-
kvótum og óskar eftir því að
sjávarútvegsráðuneytið losi
sveitarstjórnir við þann kaleik.
Á bæjarstjórnarfundi var svo-
hljóðandi tillaga Í-listans sam-

þykkt um úthlutun byggða-
kvóta í upphafi hvers fisk-
veiðiárs. „Bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar skorar á sjávarútvegs-
ráðherra að sjá til þess að út-
hlutun byggðakvóta fari fram
í upphafi hvers fiskveiðiárs
og það sé tryggt að aðilar nái

að nýta sér úthlutunina innan
raunhæfs tímaramma.“

Í greinargerð tillögunnar
segir: „Mikilvægt er að útgerð-
um verði gert mögulegt að
sækja um byggðakvóta í upp-
hafi fiskveiðiársins. Úthlutun
byggðakvóta fiskveiðiársins

2006/2007 hefur í mörgum
tilfellum dregist mjög og verð-
ur ekki lokið fyrr en langt verð-
ur liðið á þetta ár. Þá er enn
ekki byrjað að úthluta byggða-
kvóta fyrir yfirstandandi fisk-
veiðiár, 2007-2008. Með því
að úthlutun byggðakvóta fari

fram í upphafi næsta fiskveiði-
árs, mætti ná upp þeirri töf
sem orðin er á úthlutun til ein-
stakra byggðarlaga og vinna
gegn þeirri röskun, sem niður-
skurður þorskveiðiheimilda
veldur sjávarbyggðunum.“

Þá lagði Í-listinn fram tvær
tillögur til viðbótar merktar B
og C en þær voru báðar tillög-
urnar felldar með jöfnum at-
kvæðum; fjórum á móti fjór-
um. Sú fyrri er svohljóðandi:

„Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar óskar eftir því við sjávarút-
vegsráðherra að hann leggi
fram breytingu á lögum um
stjórn fiskveiða, sem heimili
sveitarstjórnum að bjóða
byggðakvóta til leigu á frjáls-
um markaði. Með reglugerð
má ákvarða að kvótinn verði
bundinn þeim útgerðarflokki,
sem hann tilheyrir og bundinn
skilyrðum um að útgerðin
starfi innan sveitarfélagsins,
að útgerðin tryggi þreföldun
kvótans og að aflanum verði
landað til vinnslu í sveitarfé-
laginu.“

Gísli H. Halldórsson bæjar-
fulltrúi lagði þá fram svo-
hljóðandi bókun við þeirri til-

lögu: ,,Ég kýs þessu sinni að
fara að yfirveguðum ráðum
atvinnumálanefndar varðandi
tillögur Í-lista merktar A,B og
C og greiða atkvæði gegn til-
lögu B og C, en styðja tillögu
A. Engu að síður tel ég það
mjög æskilegt að skoða betur
þann möguleika, að byggða-
kvótar verði boðnir út á þeim
svæðum sem þeim er úthlutað,
með þeim skorðum sem um
slíkar úthlutanir verða settar
svo lengi sem úthlutununum
byggðakvóta verður fram hald-
ið.

Tel ég slík útboð fremur í
anda frjálsra viðskipta og
stefnu Sjálfstæðisflokksins
heldur en gjafaúthlutanir.“
Þriðja tillaga Í-listans fjallaði
um betri nýtingu línuívilnun-
ar. „Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar leggur það til við sjávar-
útvegsráðherra að þar sem sá
kvóti sem úthlutað hefur verið
til línuívilnunar í þorski hefur
ekki nýst að fullu undanfarin
fiskveiðiár, verði línuívilnun
í þorski aukin úr 16 % í 20 %
frá og með yfirstandandi fisk-
veiðiári“

– thelma@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar er andsnúin því að sveitarfélög úthluti byggðakvótum
og óskar eftir því að sjávarútvegsráðuneytið losi sveitarstjórnir við þann kaleik.
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Poppara-ferðaþjónusta í Önundarfirði
Önundur Pálsson, hljóð-

maður og tónlistarkennari á
Flateyri, hefur tekið gamlan
lýsistank og gert þar fullkomið
hljóðver sem strax er farið að
njóta vinsælda meðal poppara
úr miðbæ Reykjavíkur. Hann
og aðrir Önfirðingar eru með
mjög metnaðarfullar hug-

myndir um starfsemi hljóð-
versins og hvernig það geti
gagnast í eins konar poppara-
ferðaþjónustu í firðinum öll-
um. Bæjarins besta sló á þráð-
inn til Önundar og spurði hann
út í þessar hugmyndir.

Verður klárt í sumarVerður klárt í sumarVerður klárt í sumarVerður klárt í sumarVerður klárt í sumar

– Hvenær kom upp sú hug-
mynd að taka löngu úreltan
lýsistank og innrétta þar hljóð-
ver?

„Það var fyrir svona tveimur
árum að ég held. Þá var beitn-
ingaskúr í lýsistanknum og
ég byrjaði bara á því að tala
við Sparisjóðinn sem átti hús-
ið. Þeir tóku vel í þetta og
síðasta sumar má segja að ég
hafi byrjað af einhverri alvöru
á að innrétta tankinn.

Ég fékk hjálp góðra manna
við að innrétta, þeir voru með
mér í þessu Dóri bróðir og
Ásgeir og fleiri alveg í tvær –
þrjár vikur. Svo hefur konan
mín, Sigrún Svanhvít Óskars-
dóttir, staðið mér í gegnum
þetta allt saman. Það gekk
mjög vel á þessum tíma en
við erum ekki búnir ennþá.
Þetta verður tilbúið í sumar.

Það á eftir að klára að seta
plötur í loftið uppi og parket,
gólfefni niðri og mála og
svoleiðis. Þannig séð er ekkert
mikið eftir, en þegar maður er
einn að vesenast í þessu þá
gengur allt voðalega hægt.
Maður er kannski kominn upp
í tröppu og fattar þá að maður
gleymdi málbandinu.“

Orðið upptökufærtOrðið upptökufærtOrðið upptökufærtOrðið upptökufærtOrðið upptökufært
– En þú ert kominn með

allar græjur þangað inn og
stúdíóið er í raun orðið vel
upptökufært, eða hvað?

„Jú, það má einmitt segja
að það sé orðið vel upptöku-
fært þarna. Ef maður lítur á
stafrænu hliðina þá má segja
að maður verður ekkert mikið
betur græjaður en þetta. En
við stefnum líka á að vera

með analóg hliðina á hreinu,
við viljum að menn geti mixað
analóg í Tankanum og verið
með þær krúsídúllur sem þeir
vilja.

Þetta kemur allt á endanum,
en það er bara svo gífurlegur
peningur sem þarf í þetta.“

Strax byrjaðurStrax byrjaðurStrax byrjaðurStrax byrjaðurStrax byrjaður
að taka uppað taka uppað taka uppað taka uppað taka upp

– Þú ert nú þegar byrjaður
að taka upp og/eða hljóð-
blanda einhverjar plötur þarna,
eins og með Villa Valla og
Múgsefjun.

„Villa Valla platan var nú
ekki nema að mjög litlu leyti
tekin upp í Tankanum, en hún
var öll mixuð þar. Svo er ég
búinn að taka upp plötu með
blúsbandinu Johnny and the
rest og eina plötu með Vicky
Pollard. Þar fyrir utan er ég
búinn að vera að taka upp eitt
og eitt lag með hinum og þess-
um.“

SamstarfSamstarfSamstarfSamstarfSamstarf
við Vagninnvið Vagninnvið Vagninnvið Vagninnvið Vagninn

– Þú ert með nokkuð metn-
aðarfullar hugmyndir um eins
konar upptökusumarbúðir,
einhvers konar heildarpakka
sem menn geta keypt.

„Já, ég verð með aðgang að
gistirými í bænum, til dæmis
hef ég fengið afnot af Önfirð-
ingafélagshúsinu nema rétt
yfir hásumarið.

Vagninn og Tankinn eru að
fara í mjög spennandi og
skemmtilegt samstarf. Við
ætlum að stíla út á hljómsveitir
sem vilja taka sér smá frí og

skemmta sér, og ætlum að
bjóða þeim svona pakkaferð
sem gengur út á að menn geta
komið vestur og spilað kaup-
laust á Vagninum tvö kvöld. Í
staðinn fá þeir gistingu og mat
og alls konar afþreyingu, geta
farið á sjóstöng eða kajak á
sumrin og snjósleða á veturna.
Og svo fá þeir að taka upp eitt
lag í Tankanum.“

– Já, heldurðu að það sé
ekki sæmilega stór markaður
fyrir svona? Verður ekki fullt
af fólki æst í koma vestur í
svona skemmtiferð?

„Jú, ég held það. Sérstak-
lega ef þeir þurfa ekkert að
borga fyrir það. Ef þeim sýnist
svo geta þeir framlengt dvöl
sína og jafnvel tekið upp heila
plötu í Tankanum.

Við viljum sýna fram að á
að það er hægt að gera ýmis-
legt hérna fyrir vestan þó það
tengist hvorki fiski né olíu.“

Svala útgáfanSvala útgáfanSvala útgáfanSvala útgáfanSvala útgáfan
af Bahamasaf Bahamasaf Bahamasaf Bahamasaf Bahamas

– Nú fékkstu heimsókn góðra
gesta um páskana. Fyrir utan
hljómsveit sem var að taka
upp hjá þér komu til þín urm-
ull af erlendum blaðamönnum
og poppurum sem voru að
spila á Aldrei fór ég suður.
Hvernig leist mönnum á þetta?

„Þeim leist mjög vel á þetta.
Allir sem ég talaði við voru
mjög hrifnir af þessu, og ein-
hverjir popparanna ætluðu að
koma aftur í sumar og sjá
hvernig þetta hefði þróast.

Á Íslandi er bransinn svo
lítill að það er engin sérstök
þörf á að markaðssetja neitt
mikið. Núna vita held ég allir

af þessu. Frekari markaðssetn-
ing fer ábyggilega meira fram
erlendis

Með þessu erum við að
reyna að auglýsa Flateyrina
svolítið upp sem tónlistarbæ.
Við ætlum að byrja að auglýsa
og markaðssetja alveg á fullu
um leið og það er búið að
negla síðasta naglann.

Við byrjum á þessum pakka-
ferðum með Vagninum lík-
lega bara strax í sumar. Ég
held að þetta verði mjög heill-
andi fyrir marga poppara.
Þetta er svona svala útgáfan
af Bahamas. Svo getur bara
vel verið að þetta komist í tísku
í bransanum og ég hafi ekki
undan.“

Innblástur afInnblástur afInnblástur afInnblástur afInnblástur af
IngjaldssandiIngjaldssandiIngjaldssandiIngjaldssandiIngjaldssandi

– En þú ert með annað
hljóðver eða einhverja aðstöðu
á Ingjaldssandi, ekki satt?

„Það er ekki beint hljóðver,
en það verður hluti af þessu
öllu saman að geta farið út á
Ingjaldssand og unnið músík
þar, samið lög, fengið inn-
blástur og ef menn vilja þá
geta þeir líka tekið upp. Ég
verð með aðstöðu til þess.

Þetta verður á Hrauni. Menn
myndu þá gista í íbúðahúsinu
og spila í fjárhúsunum svo-
kölluðu sem eru nú varla fjár-
hús og eiginlega líkari félags-
heimili.

Pælingarnar eru nokkurn
veginn á þennan hátt. Við
viljum aðeins reyna að blanda
saman öllu því sem Önundar-
fjörðurinn hefur upp á að
bjóða.“

Önundur Pálsson, hljóðmaður og tónlistarkennari á Flateyri.
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Fermingarbörn
fá nornagjafir

Nýaldarverslunin Orku-
steinn á Ísafirði hefur ákveð-
ið að gefa öllum fermingar-
börnum á Vestfjörðum gjöf
í tilefni þessa merku tíma-
móta í lífi þeirra. „Þetta eru
fyrstu fermingarnar sem við
náum að taka þátt í og við
erum með verslun sem teng-
ist trúarbrögðum af öllum
toga. Við opnuðum í maí í
fyrra en nú erum við búin
að marka okkar stefnu og
innifalið í henni er þátttaka
í fermingum“, segir Ólöf
Hildur Gísladóttir, annar
eigandi Orkusteins og bætir
við að stefnt sé að ferming-
argjafirnar verði árlegur
viðburður. Aðspurð um
fjölda fermingarbarna í
fjórðungnum í ár segist Ólöf

ekki hafa fengið nákvæmar
tölur þar um.

„Við höfum sent fyrir-
spurnir til allra presta á
Vestfjörðum en höfum ekki
fengið svör frá þeim öllum.
Við óttumst að einhverjir
geti því verið skildir út und-
an og það viljum við alls
ekki og reynum með besta
móti að koma í veg fyrir
það . Ég vonast því til að fá
upplýsingar um öll ferm-
ingarbörn innan tíðar.“ Þess
má geta að verslunin hefur
hlotið afar góðar viðtökur
frá opnun hennar fyrir tæpu
ári en þar er m.a. að finna
mesta úrval af tarotspilum
á landinu og um 120 teg-
undir af reykelsum.

– thelma@bb.is

Jónsi var viðstaddur þó minnstu munaði að hann
missti af keppninni vegna seinkunar á flugi.

A-lið Grunnskólans á Ísa-
firði fór með sigur af hólmi
í Skólahreysti en þar öttu
kappi grunnskólar á Vest-
fjörðum. Sigurliðið var
skipað þeim Brynjari Erni
Þorbjörnssyni, Sverri Guð-
mundi Harðarsyni, Elínu
Jónsdóttur og Hildi Maríu
Halldórsdóttur. B-lið GÍ
hafnaði í öðru sæti og
Grunnskólinn á Þingeyri í
því þriðja. Mikil stemmning
var í íþróttahúsinu á Torf-
nesi og áhorfendur létu vel
í sér heyra og hvöttu sitt
fólk til dáða. Skólarnir sem
kepptu voru Grunnskólinn
á Ísafirði, Grunnskólinn á
Þingeyri og Grunnskóli Bol-
ungarvíkur og sendi hver
þeirra tvö lið til keppni.

Skólahreysti er ætluð nem-

endum í 9. og 10 bekk allra
grunnskóla landsins. Mótið
byggist upp á fimm keppn-
isgreinum sem skiptist á
milli drengja og stúlkna.
Drengir keppa í upphífing-
um og dýfum, stúlkurnar í
armbeygjum og fitnes-
sgreip en bæði kynin keppa
svo í hraðaþraut, sem byggð
er á mörgum þrautum.

Haldnar hafa verið 10
forkeppnir víðsvegar um
landið og stigahæsti skóli í
hverjum riðli komst áfram
í úrslitakeppnina sem hald-
in verður í Laugardalshöll
17. apríl. Þar er til mikils
að vinna því sigurvegarinn
fær 200 þúsund krónur í
verðlaun sem rennur til
nemendafélags skólans.

– thelma@bb.is

GÍ sigraði í
Skólahreysti

Keppendur bíða spenntir eftir að hefja keppni.

Héraðsdómur Vestfjarða hef-
ur verið dæmt karlmann í
þriggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi fyrir rangan
framburð fyrir dómi. Maður-
inn tilkynnti lögreglu síðasta
sumar að tveir ölvaðir menn
væru með ólæti í Reykjanesi í
Ísafjarðardjúpi og annar þeirra
væri að gera sig líklega til að
aka burt. Þegar lögregla kom
á vettvang var sá drukkni
sofandi í bílstjórasætinu. Fyrir
dómi bar maðurinn sem til-

kynnti um málið hins vegar
að hann hefði einungis séð að
bíll þess drukkna hefði verið
færður úr stað en tók aftur
fyrri framburð um að ákærði
hefði ekið bílnum. Vegna
þessa breytta framburðar var
sá drukkni sýknaður af ákæru
um ölvunarakstur þar sem
ekki var lengur hægt að byggja
á vitnisburði eina vitnisins.

Síðar kom vitnið  fram og
sagðist geta staðfest að allt
sem hann hafi tjáð lögreglunni

hvað varðaði meintan ölvun-
arakstur hins sýknaða. Maður-
inn játaði að hafa breytt þeim
framburði sem hann gaf hjá
lögreglunni þegar hann kom
fyrir dóm þar sem hann hafi
verið beittur áköfum þrýstingi
frá hinum ákærða. Seinna hafi
hann síðan áttað sig á alvar-
leika málsins og þeirri stað-
reynd að koma hinum ákærða
undan sök væri hann að koma
á sjálfan sig mikilli ábyrgð.
Hann sagðist harma mjög orð-

inn hlut og vísaði til þess að
hann hafi verið undir miklum
þrýstingi að breyta framburði
sínum fyrir dómi.

Höfðað var mál á hendur
vitninu fyrir falskan framburð
og hann sakfelldur. Tekið var
mið af hreinni sakaskrá hans
við uppkvaðningu dómsins og
refsing hans skilorðsbundin.
Þess má geta að hámarksrefs-
ing að lögum fyrir brot sem
þetta er fjögurra ára fangelsi.

– thelma@bb.is

Fangelsi fyrir falskan vitnisburð

Reiknað er með 750-800
keppendum á öldungamót
BLÍ í blaki sem haldið verður
á Ísafirði og nágrenni dagana
1.-3. maí. Skráningu lauk á
dögunum og hefur hún farið
fram úr björtustu vonum. 95
lið hafa skráð sig til leiks; 62
kvennalið og 33 karlalið. Lið-
in koma úr öllum landshlutum

og er mikill spenningur meðal
blakara, en margir eru að
koma til Vestfjarða í fyrsta
sinn. Keppt verður á Ísafirði,
Suðureyri, Flateyri og í Bol-
ungarvík. Undirbúningur móts-
ins stendur nú sem hæst og
ljóst er að eitt íþróttafélag get-
ur ekki staðið að svo stórum
viðburði án aðstoðar frá sam-

félaginu.
„Fjölmargir einstaklingar

og fyrirtæki hafa ásamt bæjar-
yfirvöldum lagt hönd á plóg-
inn við undirbúning mótsins
og því er óhætt að segja að
allir leggist á eitt við að stuðla
að ógleymanlegri upplifun
blakara á Vestfjörðum í byrjun
maí“, segir í tilkynningu en

íþróttafélögum á svæðinu hafa
boðist fjáraflanir í tengslum
við mótið og munu t.d. nokkur
félög taka sig saman og sjá
um veitingasölu í öllum íþrótta-
húsunum á meðan á mótinu
stendur. Önnur koma að und-
irbúningi og frágangi eftir loka-
hóf.

– thelma@bb.is

Nær hundrað lið skráð
á öldungamót blakara

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
telur ekki tímabært, að gefa út
framkvæmdaleyfi vegna vega-
lagningar í Hnífsdal í tengsl-
um við fyrirhuguð jarðgöng.
Ástæðan er sú að ekki hefur
enn verið gengið frá sam-
komulagi við hestamenn vegna
reiðvallar, sem skerðist vegna
vegalagningarinnar. Á fundi
bæjarstjórnar var samþykkt er

að fresta útgáfu framkvæmda-
leyfis vegna endurbyggingar
Djúpvegar frá Hreggnasa um
Hnífsdal að Skarfaskeri og
þaðan í göngum að bæjar-
mörkum við Bolungarvíkur-
kaupstað. Eins og greint hefur
verið frá hefur Vegagerðin
sótt um framkvæmdaleyfi
vegna endurbyggingar Djúp-
vegar (61) frá Hreggnasa að

bæjarmörkum við Bolungar-
víkurkaupstað.

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar lagði til við bæjarstjórn
að framkvæmdaleyfi yrði veitt
með fyrirvara, þar sem aðal-
skipulagsbreyting vegna jarð-
gangnanna hefur ekki verið
auglýst í B-deild stjórnartíð-
inda. Umhverfisnefnd taldi
framkvæmdina vera í sam-

ræmi við gildandi aðalskipu-
lag Ísafjarðarbæjar 1989-2009
með síðari breytingum, en
mælti með að framkvæmda-
leyfið yrði veitt á grundvelli
þess að framkvæmdaraðilinn,
Vegagerðin, taki tillit til
ábendinga Umhverfisstofnun-
ar er varðar frágang á efnis-
töku- og haugsvæðum.

– thelma@bb.is

Ekki tímabært að gefa út
framkvæmdaleyfi í Hnífsdal

Frá Hnífsdal.
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Þeir sjö sem sóttu um nýja stöðu upplýsingafulltrúa Ísafjarðarbæjar eru Elísabet Samúelsdóttir Ísafirði,
Hálfdán Bjarki Hálfdánarson Ísafirði, Hlynur Kristjánsson Ísafirði, Kristján Freyr Halldórsson Reykja-
vík, Margrét Þóra Óladóttir Ísafirði, Sigríður Dögg Auðunsdóttir Reykjavík og Thelma Hjaltadóttir
Ísafirði. Upplýsingafulltrúi mun sjá um innri og ytri upplýsingamiðlun fyrir sveitarfélagið, stefnumörk-
un fyrir nýtt þjónustuver og stefnumótun varðandi markaðssetningu Ísafjarðarbæjar utan Vestfjarða.
Helstu verkefni hans eru m.a. þátttaka í mótun upplýsingastefnu og framkvæmd hennar, ábyrgð á
miðlun upplýsinga til íbúa sem varða starfssemi bæjarfélagsins og uppbygging og starfssemi þjónustuvers.

Í fyrrinótt um miðnætti varð sá hörmulegi atburður að tvær ungar
stúlkur slösuðust illa í bifreiðarslysi, en þeim hafði orðið þá á að þiggja
far með pilti, er þær ekki þekktu. Reyndist pilturinn vera á stolinni
bifreið, ökuleyfislaus og undir áhrifum áfengis. Sagði rannsóknarlög-
reglan að það væri aldrei nógsamlega brýnt fyrir fólki, og þá fyrst og
fremst unglingum, að þiggja ekki far með mönnum, er byðu þeim í
ökuferð, og það ekki þekkti. Hefði þetta hvað eftir annað leitt til mjög
alvarlegra óhappa. Atburðurinn í fyrrinótt varð með þeim hætti að 19
ára piltur hafði stolið bifreið á stæði skammt frá Stjörnubíói. Tókst
honum að koma bílnum í gang án þess að hafa lykla. Ók hann síðan
upp hjá Þórscafé og var þar á rangli skammt frá þar til hann hitti tvær
17 ára stúlkur og bauðst til að aka þeim heim, en þær kváðust hafa
ætlað heim með strætisvagni. Sagði hann þeim óhætt að aka með sér
og þágu þær það.[…] Er kom austu fyrir bensínstöð Shell fór pilturinn
að svipta bílnum til og sýna kúnstir við aksturinn, en endaði með því
að hann missti vald á bílnum og lenti inn á graseyjuna milli akreinanna
og skáhallt austur henni og hafnaði á ljósastaur.

Þáðu far hjá ókunn-
ugum ökumanni

Hátt í hundrað manns voru
viðstaddir stofnfund Náttúru-
verndarsamtaka Vestfjarða
sem fór fram í Hömrum á Ísa-
firði á laugardag að viðstödd-
um umhverfisráðherra, alþing-
ismönnum og sveitarstjórnar-
mönnum. Í ályktun fundarins
er skorað á stjórnvöld og for-
ráðamenn sveitarstjórna á
Vestfjörðum að standa vörð
um vestfirska náttúru með hóf-
legri og skynsamlegri nýtingu
náttúrugæða, rannsóknum á
vistkerfi og verndun náttúru-

verðmæta.
Samtökin hvetja til þess að

tekið verði fyllsta tillit til nátt-
úrufars, dýralífs, gróðurs og
sjávarvistkerfa við stefnumót-
un og ákvarðanir um sam-
göngumannvirki, stóriðju,
uppbyggingu í ferðaþjónustu
og önnur umsvif sem áhrif
hafa á umhverfi og landgæði.
Þá leggja samtökin til að rík-
issjóður veiti fjármuni til þess
að stofna rannsóknastöðu í
náttúru- og umhverfisfræðum.

Umhverfisráðherra flutti

ávarp á fundinum ásamt Árni
Finnssyni, formanni Náttúru-
verndarsamtaka Íslands og
Ómari Ragnarssyni, formanni
Íslandshreyfingarinnar.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
fyrrverandi bæjarfulltrúi á Ísa-
firði, var kosin formaður sam-
takanna. Í stjórn með henni
voru kosin þau Ásta Þóris-
dóttir, kennari á Hólmavík,
Jóna Valgerður Kristjánsdótt-
ir, fyrrverandi alþingismaður
frá Reykhólum, Ragnheiður
Hákonardóttir, fyrrverandi

bæjarfulltrúi á Ísafirði, Sig-
ríður Ragnarsdóttir, skóla-
stjóri á Ísafirði, Víðir Hólm
Guðbjartsson, bóndi í Arnar-
firði og Þórhallur Arason,
verkefnastjóri á Þingeyri.

Í varastjórn eru sr. Guðrún
Edda Gunnarsdóttir, sóknar-
prestur á Þingeyri, Jóna Bene-
diktsdóttir, bæjarfulltrúi á Ísa-
firði, Ólína Þorvarðardóttir,
verkefnastjóri á Ísafirði og
Ómar Smári Kristinsson,
myndlistarmaður á Ísafirði.

– thelma@bb.is

Skora á stjórnvöld að standa
vörð um vestfirska náttúru

Gunnhildur Gestsdóttir,
eigandi snyrtivöruverslunar-
innar Silfurtorg á Ísafirði hefur
fært hár- og snyrtideild Menn-
taskólans á Ísafirði að gjöf
stóran hluta af snyrtivörulager
búðarinnar sem nú er hætt
rekstri. „Ég vil efla starf deild-
arinnar og sjá hana dafna og

vildi því leggja mitt af mörk-
um“, segir Gunnhildur. Mar-
grét Skúladóttir, sviðsstjóri
brautarinnar, sagði gjöfina
koma sér afar vel en snyrtinám
mun hefjast á ný á haustönn.
„Þetta er mjög rausnarleg gjöf
og hún nemur örugglega um
hálfa milljón króna. Við erum

mjög ánægð og þakklát.“
Kennsla hófst á hár- og

snyrtibraut síðastliðið haust
en um er að ræða tveggja ára
grunnnám sem ekki er í boði
annarsstaðar á landinu, auk
þess sem mögulegt er fyrir
nemendur hár- og snyrtibraut-
ar að ljúka stúdentsprófi á jafn

löngum tíma og bóknáms-
brautarnemendur. Snyrtinám-
ið er þó ekki eingöngu fyrir
nema á þeirri braut heldur val-
fag fyrir alla nemendur skól-
ans. Þess má geta að Gunn-
hildur mun einnig færa Litla
leikklúbbnum á Ísafirði snyrti-
vörur að gjöf á næstum dögum.

Færði hár- og snyrtideild
Menntaskólans rausnarlega gjöf

Gunnhildur Gestsdóttir, Margrét Skúladóttir og Hildur Halldórsdóttir, aðstoðarskólastjóri MÍ.

Fagna ber samþykkt bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar á tillögu
bæjarfulltrúanna Gísla H. Halldórssonar og Sigurðar Pétursson-
ar, þar sem segir meðal annars að ,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
(óski) eftir að sjávarútvegsráðuneytið komi að því í samstarfi
við Háskólasetur Vestfjarða, Rannsóknarráð Íslands, Landsam-
bands smábátaeigenda og fleiri hagsmunaaðila, að efla rann-
sóknir á sviði sjávarútvegs á vettvangi HsVest.“ Þá segir enn-
fremur í samþykktinni: ,,Einnig leggur HsVest til að sett verði
á laggirnar rannsóknarverkefni á vegum doktorsnema og fræði-
manna um rannsóknarspurningar sem varða sjálfbærni sjávar
og aðra þætti í lífkeðju hafsins umhverfis landið.“ Að lokum
segir í samþykktinni: ,,Því tekur bæjarstjórn undir óskir HsVest
um að stofnuð verði ,,doktorsnematorfa“ með þeim hætti sem
HsVest leggur til. Jafnframt óskar bæjarstjórn eftir því að
ráðuneytið komi að því með beinum hætti að efla rannsóknir
í þorskeldi á Vestfjörðum, s.s. með veiðum til áframeldis og
styrkjum til þróunarverkefna.“

Fyrir réttri viku lýsti BB yfir vonbrigðum með fremur
snubbótt viðbrögð sjávarútvegsráðherra við samþykkt Lands-
sambands smábátaeigenda, í þá átt að ekki verði stofnuð ný
opinber rannsóknastofnun á sviði sjávarútvegs. Hvað sem
orðaleik um nýja stofnun eða ekki nýja stofnun líður er flest-
um ljóst að Hafró hefur í engu sinnt því hlutverki sem um
ræðir í tillögu LS. Því verður ekki hjá því komist að byggja
umræddar rannsóknir upp frá grunni sé það á annað borð ætl-
un ríkisstjórnarinnar að sinna þessum málum. Til þess þarf
mannskap og aðstöðu. Um þörfina fyrir þekkingu á lífríki
hafsins, hvernig umgengni skuli háttað og hvaða veiðarfæri sé
skynsamlegt að nýta á einstökum veiðislóðum, er ekki þráttað.
Það sem kann að vera tekist á um er staðsetning rannsóknanna.
Það er engin þörf á að hola verkefninu niður í Reykjavík.

Í fyrirspurnartíma á Alþingi nýverið svaraði Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra, fyrirspurn Kristins
H. Gunnarssonar, alþm. um hvað liði opinberun tillagna nefndar
sem skipuð var um háskólanám á Vestfjörðum. Í máli ráðherra
kom fram að eindreginn vilji væri til að setja upp háskólastofnun
á Vestfjörðum, annað hvort í samstarfi við aðra háskóla eða
sjálfstæða stofnun. Og formaður umræddrar nefndar, Guðfinna
S. Bjarnadóttir, alþm. upplýsti á fundi á Ísafirði fyrir skemmstu
að niðurstöður nefndarinnar yrðu kynntar í vor. Þá kemur í
ljós hver vilji stjórnvalda er.

BB kýs að benda einu sinni enn á að baráttan fyrir mennta-
skóla á Ísafirði var löng og ströng. Ekki vantaði úrtölumennina,
sem fundu menntaskólanum  allt til foráttu. Þeir hafa heldur
ekki legið á liði sínu í andstöðunni gegn háskóla. Öll rök hníga
að því að umrædd rannsóknastofnun gæti orði ein styrkra
stoða væntanlegs Háskóla Vestfjarða. Vestfirðingar eiga þann
eina leik í stöðunni að hvika hvergi frá kröfunni um Háskóla
Vestfjarða.

s.h.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 10. APRÍL 2008 77777

MATRÁÐUR Á EYRARSKJÓLI
Ísafjarðarbær auglýsir lausa stöðu mat-
ráðs við leikskólann Eyrarskjól á Ísa-
firði. Um er að ræða 100% starf mat-
ráðs á skemmtilegum leikskóla þar
sem eldað er og bakað ofan í 90 manns
að jafnaði á dag.
Unnið er skv. áherslum lýðheilsu-
stöðvar um hollustu og gott mataræði.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið
störf sem fyrst.
Helstu verkefni:
Ábyrgð á innkaupum í eldhús.
Eldamennska.
Uppvask og frágangur.
Þvottar.
Menntunar- og hæfniskröfur:
Öll menntun sem nýtist í starfi er góð.
Reynsla af viðlíka störfum æskileg.
Sjálfstæði og frumkvæði.
Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Jón Lind Karlsdóttir, leikskólastjóri
í síma 450 8280 eða um netfangið
eyrarskjol@isafjordur.is.

Eiríkur tilnefndur til þýðingarverðlaunaEiríkur tilnefndur til þýðingarverðlaunaEiríkur tilnefndur til þýðingarverðlaunaEiríkur tilnefndur til þýðingarverðlaunaEiríkur tilnefndur til þýðingarverðlauna
Ísfirska skáldið, rithöfundurinn og þýðandinn Eiríkur Örn Norðdahl hefur verið tilnefndur til íslensku þýðingarverðlaunanna fyrir
snörun sína á bókinni Móðurlaus Brooklyn eftir Jonathan Lethem. „Þetta er auðvitað mikill heiður, og ekki beinlínis nein peð
sem maður er tilnefndur með. Ég hoppa bara hæð mína af ánægju, ítrekað“, segir Eiríkur en auk hans eru tilnefnd þau Jón
Kalman Stefánsson (Loftskeytamaðurinn e. Knut Hamsun), Friðrik Rafnsson (Brandarinn e. Milan Kundera), Sigrún K. Magnús-
dóttir (Módelið e. Lars Saabve Christensen) og Sigurður Pálsson (Skíðaferðin e. Emmanuel Carrere). Tilkynnt verður um sigur-
vegara á bókadaginn þann 23. apríl, en þá verður Eiríkur staddur á ljóðahátíð bandaríska Flarf hópsins í New York. Af Eiríki er
það annars að frétta að hann vinnur nú að sinni þriðju skáldsögu sem ber heitið „Rasmus Klumpur & pólitíski ofstopinn“.

Nokkrir kostir eru í stöð-
unni þegar kemur að því að
auka orkuframleiðslu á Vest-
fjörðum, en eins og greint hef-
ur verið frá í fréttum síðustu
daga virðist sem áhugi sé að
vakna á málaflokknum í þing-
heimum. Aðspurður segist
Kristján Haraldsson orkubús-
stjóri ekki hafa verið í miklu
sambandi við ráðamenn upp
á síðkastið vegna þessa, en
starfsmenn Orkubús Vest-
fjarða hafa verið að skoða
þessi mál í fjölda ára. Meðal
kosta sem hefur verið velt upp
er svokölluð Glámuvirkjun.

„Þar erum við að tala um svo-
kallaða þakrennuvirkjun sem
safnar vatni hálendisins saman
með gangakerfi og tekur það
niður í einn fjörð. Svo er
möguleiki að búta þetta niður
í minni einingar og virkja
vatnið niður á nokkrum stöð-
um“, segir Kristján.

„Okkar vandamál er að þær
athuganir sem við höfum gert
sýnir að orkan úr þessari virkj-
un verður það dýr að hún er
ekki samkeppnisfær við aðra
orku sem nú er fáanleg, en
tíminn vinnur að vísu með
okkur í þessum efnum. Svo

eru algjörlega óþekkt um-
hverfisáhrif þess að leiða
svona mikið ferskvatn niður í
einn fjörð.“

Þá hafa þingmenn verið að
hitna fyrir stækkun Mjólkár-
virkjunar. Sölvi R Sólbergs-
son, framkvæmdastjóri orku-
sviðs Orkubús Vestfjarða,
segir að tíðinda af endurnýjun
og mögulegri stækkun virkj-
unarinnar sé að vænta með
haustinu. Stjórnarfundur verð-
ur að líkindum haldinn í næstu
viku þar sem ákvörðun verður
tekin um það hvort fara eigi í
vélaútboð. „Það þarf að endur-

nýja núverandi vélar, en í raun
fellst ekki mikil aflaukning í
því. Þá liggja fyrir tvær við-
bótartillögur, önnur þeirra
gengur út á að kaupa tvær
aðrar vélar sem staðsettar
verða ofar í fjallinu, og hin
gengur út á að stækka fyrstu
vélina enn meira en hagkvæmt
er miðað við vatnsbúskap-
inn. Sú aðgerð er fýsileg til
að styrkja varaafl á svæð-
inu. Aflaukningin gæti orðið
á bilinu 1-5 MW, allt eftir því
hvaða leið verður valinn“, seg-
ir Sölvi, en í dag er virkjunin
að skila 8,1 MW afli.

Nokkrir kostir í stöðunni

Vilja fá sjávarútvegsráðuneytið í
lið með Háskólasetri Vestfjarða
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

vill að sjávarútvegsráðuneytið
komi að eflingu rannsókna á
sviði sjávarútvegs á vettvangi
Háskólaseturs Vestfjarða. Á
fundi bæjarstjórnar lögðu bæj-
arfulltrúarnir Gísli H. Hall-
dórsson og Sigurður Péturs-
son fram svohljóðandi tillögu:

,,Bæjarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar óskar eftir að sjávarútvegs-
ráðuneytið komi að því í sam-
starfi við Háskólasetur Vest-

fjarða, Rannsóknarráð Íslands,
Landssamband smábátaeig-
enda og fleiri hagsmunaaðila,
að efla rannsóknir á sviði sjáv-
arútvegs á vettvangi HsVest.
Í áliti Háskólaseturs Vestfjarða
hefur komið fram áhugi á sam-
vinnu um málið við samtök
smábátaeigenda og aðra aðila,
um ákveðin verkefni svo sem
söfnun upplýsinga og vistun
gagnabanka með upplýsing-
um frá sjómönnum. Einnig

leggur HsVest, til að sett verði
á laggirnar rannsóknarverk-
efni á vegum doktorsnema og
fræðimanna um rannsóknar-
spurningar sem varða sjálf-
bærni sjávar og aðra þætti í
lífskeðju hafsins umhverfis
landið.

Því tekur bæjarstjórn undir
óskir HsVest, um að stofnuð
verði ,,doktorsnematorfa“,
með þeim hætti sem HsVest
leggur til. Jafnframt óskar

bæjarstjórn eftir því að ráðu-
neytið komi að því með bein-
um hætti að efla rannsóknir í
þorskeldi á Vestfjörðum, s.s.
með veiðum til áframeldis og
styrkjum til þróunarverk-
efna.“

Í lýsingu Háskólasetursins
á doktorsnematorfu segir að
hún sé stofnuð tímabundið um
þverfaglegt viðfangsefni þar
sem vísindamenn/doktors-
nemar úr ýmsum fræðagrein-

um vinna að sameiginlegri
rannsóknarspurningu, hver frá
sínu sjónarhorni í fyrirfram til-
greindu verkefni. Með þessu
brúar doktorsnematorfan bil

milli þröngrar sérfræðiþekk-
ingar og þverfaglegrar þekk-
ingar sem hætti oft og tíðum
til að vera yfirborðskennd.

– thelma@bb.is

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða ohf., á Ísafirði.
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STAKKUR SKRIFAR

Efnahagsástandið á Íslandi
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Bjartsýnn á framhaldið
Innanlandsflug og málefni

Ísafjarðarflugvallar hafa verið
nokkuð í umræðunni að und-
anförnu. Arnór Jónatansson,
umdæmisstjóri Flugfélags Ís-
lands, er kunnugri flestum
öðrum Ísfirðingum í þessum
málum og þótti Bæjarins besta
því tilvalið að slá á þráðinn til
hans og spyrja hann nokkurra
spurninga um þróun mála að
undanförnu og framtíðarhorf-
ur í fluginu.

Vegsamgöngur ogVegsamgöngur ogVegsamgöngur ogVegsamgöngur ogVegsamgöngur og
flug fara samanflug fara samanflug fara samanflug fara samanflug fara saman

– Nú hefur aukning farþega
Flugfélagsins verið nokkuð
jöfn og stöðug undanfarin ár,
er það ekki?

„Ekki jöfn og stöðug bein-
línis. Þetta var í járnum fram
til ársins 2005, en þá fór bolt-
inn að rúlla og hefur ekki
stoppað síðan. Síðan þá hefur
verið aukning.“

– En á sama tíma og farþeg-
um í flugi fjölgar þá hafa sam-
göngur á landi batnað. Hvern-
ig skýrirðu það? Er fólk ein-
faldlega að ferðast meira en
áður?

„Ég held að batnandi vegir
þýði meiri flutning með flugi,
eins einkennilegt og það kann
að hljóma. Það hefur loðað
svolítið við Ísafjörð að fólk
virðist óttast að það geti orðið
innlyksa við að koma hingað.
Með bættum vegsamgöngum
sér fólk að það kemst alltaf til
baka þó að svo fari að það
verði ófært með flugi.

Ef við horfum til Akureyrar
sem er langt á undan okkur í
vegsamgöngum, þá hefur
þetta verið raunin. Bættar
samgöngur á landi hafa síður
en svo kippt fótunum undan
fluginu.“

Localizer áLocalizer áLocalizer áLocalizer áLocalizer á
SkarfaskerSkarfaskerSkarfaskerSkarfaskerSkarfasker

– Nú hafa flugmálayfirvöld
verið í nokkuð miklum fram-
kvæmdum fyrir vestan og
frekari framkvæmdir eru á
dagskrá eða til umræðu. Má
þar nefna endurbætur á Þing-
eyri og umræðu um næturflug
þar, nýjan stað fyrir localizer
aðflugsgeisla á Skarfaskeri og
svo framvegis. Breyta þessar

framkvæmdir miklu fyrir ykk-
ur?

„Svo við byrjum á localiz-
ernum, þá myndi ný staðsetn-
ing hans verða til þess að við
gætum flogið í talsvert verra
skyggni. Eins og hann er stað-
settur núna í Ögri þá vísar
hann út Djúpið og liggur frek-
ar austarlega, þannig að fljúgi

menn eftir honum þá þarf oft
ekki mikið til að þeir sjái ekki
inn í Skutulsfjörðinn. Ef geisl-
inn verður settur við Skarfa-
sker þá fer línan rétt yfir
Arnarnesið. Þetta gæti þýtt að
við værum að fljúga í 5 kíló-
metra lágmarksskyggni en
ekki í 6 og upp í 8 kílómetra
eins og núna. Þetta myndi

hjálpa okkur mjög mikið.“
„Varðandi næturflug þá er í
dag bara horft á Þingeyri, en
ég hefði viljað sjá samskonar
áform hér á Ísafirði. Ég get
ekki séð af hverju Þingeyri
hentar betur en Ísafjarðarflug-
völlur. Allar hlíðarnar í firð-
inum eru meira og minna upp-
lýstar. Það þyrfti að bæta við

ljósum í Kubbann og á vissum
stöðum í Eyrarfjallinu, en
þetta er ekkert óframkvæm-
anlegt.

Það er búið að gefa grænt
ljós á næturflug á Þingeyri
eftir að búið er að ráðast í
einhverjar framkvæmdir. Ég
sé ekki að Flugfélag Íslands
fari að setja áætlun til Þing-

Arnór Jónatansson, umdæmisstjóri Flugfélags Íslands á Ísafirði.

Margir hafa áhyggjur af því hvernig efnahagsmálum er komið á Íslandi.
Góðærið sýnist liðið í bili. En oft hefur verið dekkra ástand á Íslandi. Árið
1983, þegar ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen fór frá, var efnahagur Íslands
í rúst. Þeir sem byggt höfðu eða keypt íbúðarhúsnæði árin á undan áttu í
miklum erfiðleikum með að greiða skuldir sínar, sem einkum voru við Hús-
næðismálastofnun ríkisins, ríkisstofnun, forvera Íbúðalánasjóðs. Margir
fóru afar illa út úr kerfisbreytingu, en öll húnæðislán höfðu verið verðtryggð
litlu áður með lögum sem kennd voru við höfundinn, Ólaf Jóhannesson,
forsætisráðherra um nokkurt skeið.

Verulega kreppti að fólki, en ekkert var að fara annað en til ríkisstofnunar
eða lífeyrissjóða um lán til íbúðakaupa. Bankar lánuðu lítið og gerðu purk-
unarlaust upp á milli viðskiptavina. Pólitísk tengsl gátu ráðið því hvort
menn fengju lán eða ekki. Oft þurfti að ræða við flokksforystumenn, eink-
um alþingismenn um að liðka fyrir lánveitingu í bönkum. Gat það gengið
misjafnlega. Sumir töldu nauðsynlegt að tala við eða láta tala við stjórnar-
menn Húsnæðismálstofnunar ríkisins í þeirri trú að betur gengi að afgreiða
lán til íbúðakaupa.

Hvað sem öðru leið þá var staðreynd, að með upptöku Ólafslaga, verð-
tryggingu lána stofnunarinnar samfara mikilli verðbólgu og því að í lög var

sett bann við hækkun launa fylgdu augljóslega ýmis alvarleg vandræði hjá
skuldsettum íbúðakaupendum. Þá stofnuðu talsmenn þeirra óformleg sam-
tök. Margir fóru mjög illa út úr þrengingum sem fylgdu í kjölfarið. Verð-
bólga var ógurleg. Þegar nefnd ríkisstjórn fór frá í maí 1983 stóð verðbólga í 130%.

Því verður ekki neitað að þungur verður bagginn á mörgum húseigendum
næsta árið eða árin. Þetta er ekki nýtt ástand. Þeir sem byggt hafa, keypt eða
skipt um húsnæði síðustu mánuði eða síðasta árið munu margir að eiga
erfiðan róður framundan. Við breytt eignarhald á bönkum töldu margir
betri tíð í vændum. Nú er helst að skilja á fjölmiðlum, inannlands sem utan,
að þeir leiti til ríkisins til að bjarga sér eftir að hafa teflt djarft liðin ár. Ein-
hverjir hafa skapað sér betri kjör með lánum fyrir nokkrum árum. Ljóst er
að kjör sýnast skárri hjá Íbúðalánsjóði. Aðrir hafa grætt á því að kaupa og
selja bankana. Þeir eru fáir. Fjöldinn borgar brúsann eins og ævinlega.

Ef bankarnir komast ekki gegnum kreppuna án aðstoðar ríkisins hljóta
margir að velta því fyrir sér hvort horfið verði aftur til ríkiseignar á bönkum
og að ríkið sjái fólki fyrir lánsfé. Efnahgsástandið er slæmt, en hefur verið
verra. Verst er þó ef niðurstaðan verður sú að banka- og lánastofnanir þríf-
ist ekki á Íslandi án ríkisafskipta. Þá er ,,frelsið” lítils virði í efnahgsmálum.
Almenningur á betra skilið af stjórnvöldum og bönkum.
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eyrar eftir myrkur, en þetta
gæti breytt því að við gætum
verið með flug í athugun leng-
ur fram eftir á veturna og
þyrftum ekki að aflýsa eins
snemma og núna. Við erum
oft að sjá að þegar er ófært
vegna snjókomu, þá birtir oft
til um leið og það fer að dimma.

Að þessu leyti gæti nætur-
flug á Þingeyri komið til góða,
og ég held að þetta tvennt,
localizer á Skarfaskeri og næt-
urflug á Þingeyri, gæti fækkað
ófærðardögunum nokkuð mik-
ið.“

Dashinn kemur vel útDashinn kemur vel útDashinn kemur vel útDashinn kemur vel útDashinn kemur vel út
– Ef litið er til síðustu ára-

tuga, hefur ófærðardögum þá
verið að fækka? Er til að
mynda sjaldnar ófært núna en
fyrir tuttugu árum?

„Já, þeim hefur fækkað.
Veðurfarið hefur kannski
breyst, en þar að auki hafa
bætt tækni og betri vélar spilað
inn í. Þessir samverkandi
þættir hafa allir orðið til þess
að ófærðardögunum hefur
fækkað.“

– Nú voru Dash-8 vélarnar
innleiddar í innanlandsfluginu
fyrir um tveimur árum. Hafa
þær ekki reynst mjög vel?

„Ég held að þær hafi komið
mjög vel út, og þá kannski
sérstaklega hjá okkur á Ísa-
firði. Þær virka miklu traustari
inni í firðinum, fljúga hægar
og eiga auðveldara með að
lenda á flugvellinum en Fokk-
erinn sem þarf lengri braut. Í
dag eru sömu vindmörk í gildi
fyrir báðar vélarnar, þ.e.a.s.
sé ófært fyrir aðra tegundina
þá er ófært fyrir hina. En vind-
mörkin eru í endurskoðun fyr-
ir Dash vélarnar og svo gæti
farið að gefin yrði út ný vind-
rós með víðari mörkum en í
dag.“

– Hefur Dashinn meira ver-
ið notaður þegar veðrið er á
grensunni?

„Nei, áætlunin er bara sett
upp fyrirfram, með Dash og
Fokker nokkuð jafnt, og það
hefur aldrei gerst að við skipt-
um úr Fokker yfir í Dash út af
veðri. En Dash ferðum hefur
fjölgað og hann er mest not-
aður á Ísafirði, í Vestmanna-
eyjum og á Grænlandi, enda
hentar hann mjög vel á þessum
stöðum.“

Átök umÁtök umÁtök umÁtök umÁtök um
VatnsmýrinaVatnsmýrinaVatnsmýrinaVatnsmýrinaVatnsmýrina

– Svo við ræðum um Reykja-
víkurflugvöll sem hefur verið
mikið í umræðunni, heldurðu
að innanlandsflug til Kefla-
víkur hefði nokkurn tímann
getað gengið upp?

„Það held ég alveg ábyggi-
lega ekki. Það myndi fækka
gífurlega í innanlandsflugi og
fækkunin yrði sennilega meiri
en flugfélögin réðu við. Við
getum alveg bætt við fjórum
klukkutímum í ferðatíma. Þó
við værum með lestarsam-
göngur á milli Reykjavíkur
og Keflavíkur þá fer alltaf
lágmark hálftími í þessa ferð,
auk þess tíma sem fer í að
bíða eftir lestinni. Þá ferðast
Íslendingar alltaf með mikinn
farangur.“

– Og Guð hjálpi þér þegar
það er tvísýnt með veður?

„Já, einmitt. Ef veðrið er
tæpt, þá getum við haft brott-
för úr Reykjavík klukkutíma
eftir að ákvörðun er tekin um
að fljúga. Þessi tími myndi
tvöfaldast væri flogið frá
Keflavík. Þar af leiðandi
myndi sá tímarammi sem við
höfum til að fljúga vestur
þrengjast enn frekar.“

– En sérðu einhverja mála-
miðlun í þessum átökum um
Reykjavíkurflugvöll?

„Það væri til að mynda hægt
að nýta Vatnsmýrina töluvert
betur en gert er í dag. Það er
hægt að byggja talsvert inn að
brautunum og nýta svæði sem
eru ekki nýtt undir flug.

Eftir að hafa hlustað á veð-
urfræðinga, þá hef ég enga trú
að á Hólmsheiði verði nokk-
urn tímann flugvöllur. Löngu-
sker gætu aftur á móti virkað,
ég held að það sé kostur sem
má alveg skoða betur.

En menn verða að fara að
taka ákvörðun um þetta. Það
er mjög óþægilegt fyrir þá sem
eru í bransanum að vera í
þessu hringli. Flugfélagið er
til að mynda löngu búið að
sprengja utan af sér húsnæðið
fyrir sunnan og verður að
stækka. Þess vegna var mjög
gott að heyra að það ætti
loksins að byggja þessa sam-
göngumiðstöð í Vatnsmýr-
inni.“

GrænlandsflugGrænlandsflugGrænlandsflugGrænlandsflugGrænlandsflug
fer vaxandifer vaxandifer vaxandifer vaxandifer vaxandi

– Nú hefur Flugfélagið
ákveðið að selja Otter-leigu-
flugdeildina frá félaginu,
þannig að flug frá Ísafirði til
Grænlands verður kannski
ekki á könnu ykkar í framtíð-
inni. En þið komið þó væntan-
lega til með að þjónusta það
flug?

„Grænlandsflugið held ég
að verði alltaf inni í myndinni,
þó það verði einhver annar
aðili með það. Eins og staðan
er í dag þá sé ég ekkert annað
en að það flug fari vaxandi.
Ísafjörður á að geta verið
þjónustumiðstöð fyrir Græn-
land. Ég held að það verði
kraftur í þessu flugi í vor þegar
byrjað verður að ferja þangað
menn, tæki og tól.

Þetta á bara eftir að fara
vaxandi, og ég held að ævin-
týramenn eigi í auknum mæli
eftir að sækja í þessar ferðir
beint upp á jökul. Svo held ég
að um leið og komið verður
einhver festa í þetta flug, þá
verði kannski hægt að setja
áætlunarferðir á Grænlands-
jökul, alla vega yfir sumar-
tímann. Við Ísfirðingar eigum
hiklaust að sækja í þetta.“

– Þarf Ísafjarðarflugvöllur
ekki að verða alþjóðaflugvöll-
ur til að það sé hægt?

„Þessi reglugerð sem bann-
ar þetta á ekkert að vera til.
Það er alveg fáránlegt að okk-
ur skuli allt í einu, án nokk-
urrar sýnilegrar ástæðu, vera
bannað að gera eitthvað sem
við höfum gert í fleiri áratugi.
Við eigum auðvitað að krefj-
ast þess að þessu verði kippt í
liðinn, tafarlaust.“

– halfdan@bb.is

Karlmaður hefur verið
sýknaður fyrir Héraðsdómi
Vestfjarða af ákæru um að
aka bifreið þrátt fyrir að vera
ófær um að stjórna henni
örugglega vegna neyslu
kannabisefna. Lögreglu-
menn veittu bifreið athygli
þar sem henni var ekið eftir
Skutulsfjarðarbraut á Ísa-
firði vegna þess að ökuljós
voru ekki tendruð. Stöðvaði
lögregla akstur bifreiðar-
innar og hafði tal af öku-
manni hennar. Vegna fyrri
afskipta sinna af ákærða
óskaði lögregla eftir því að
hann gæfi þvagsýni til rann-
sóknar og varð maðurinn

við þeirri beiðni lögreglu. Er í
frumskýrslu lögreglu bókað
að þvagsýnið hafi svarað já-
kvætt við THC (kannabis).
Ákærði var í kjölfarið hand-
tekinn, grunaður um akstur
undir áhrifum fíkniefna, og
honum gert að gefa blóðsýni í
þágu rannsóknar málsins.

Í skýrslu sem tekin var af
ákærða á lögreglustöðinni á
Ísafirði nóttina er hann var
handtekinn er meðal annars
eftir honum bókað að hann
hafi ekki neytt fíkniefna fyrir
aksturinn. Ákærði kannaðist
hins vegar við að hafa reykt
hass nokkrum dögum áður.
Um ástand mannsins er bókað

í síðastnefndri lögregluskýrslu
að sjáöldur augna hans hafi
verið eðlileg og jafnvægi stöð-
ugt. Þá hafi framburður hans
verið greinargóður og málfar
skýrt.

Fyrir dómi kom fram að
framburður ákærða um að
hann hafi neytt kannabis
nokkrum dögum fyrir akstur-
inn er fyllilega í samræmi við
niðurstöður rannsóknar á
blóð- og þvagsýnum er hann
gaf í þágu rannsóknar málsins,
framlagða matsgerð Rann-
sóknastofu í lyfja- og eitur-
efnafræðum og vætti dósents
fyrir dómi.

Í dómsorði segir að sam-

kvæmt þeim gögnum sem
fyrir lágu í málinu mætti
slá því föstu að ákærði hafi
umrætt sinn í raun ekki ver-
ið undir áhrifum ávana- og
fíkniefna. Var því ljóst að
ákæruvaldinu tókst ekki að
sanna gegn neitun ákærða,
svo ekki verði véfengt með
skynsamlegum rökum að
hann hafi umrædda nótt
ekið bifreið ófær um að
stjórna henni örugglega
vegna neyslu kannabis.

Var maðurinn því sýkn-
aður af öllum kröfum ákæru-
valds í málinu fyrir héraðs-
dómi Vestfjarða.

– thelma@bb.is

Sýknaður af ákæru um að aka
undir áhrifum kannabisefna

Hér má sjá tillögu að breyttu deiliskipulagi.

Ísafjarðarbær hefur aug-
lýst tillögu að breyttu deili-
skipulagi fyrir Mávagarð á
Ísafirði. Frestur til að skila
inn athugasemdum rennur

út mánudaginn 19. maí.
Skipulagsbreytingin tekur

m.a. til 1,4 hektara fyll-
ingu norðaustan garðsins
og 0,23 hektara stækkun
hafnarsvæðis sunnan við

varnargarð. Þá er fallið frá
fyrirhugaðri bryggju og

verður bryggjan næst
Sundabakka eins og hún

er í dag. Tillagan er til
sýnis á bæjarskrifstofun-
um en einnig má nálgast

hana á vef Ísafjarðarbæj-
ar. – halfdan@bb.is

Athugasemdum skal skilað fyrir 19. maí

Bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar lýsir yfir ánægju sinni
með að óvissu um framtíð
samgöngumiðstöðvar við
Reykjavíkurflugvöll hafi nú
verið eytt. „Samkvæmt nið-
urstöðu viðræðna borgaryf-
irvalda og samgönguráðu-
neytis í síðustu viku mun
fyrsti áfangi stöðvarinnar
verða tekinn í notkun síðla

næst árs og ekki annað að
skilja á fréttum af málinu en
að miðstöðin verði hin glæsi-
legasta. Það er trú bæjarstjórn-
ar að fyrri ályktanir um þetta
mál hafi orðið til þess að auka
þrýstinginn á skipulagsyfir-
völd í Reykjavík, um að fulln-
usta þriggja ára gamalt sam-
komulag ríkis og borgar um
uppbyggingu á fullkominni

samgöngumiðstöð við þá
mikilvægu samgönguæð sem
Reykjavíkurflugvöllur er“,
segir í bókun fundarins.

Talið er að með tilkomu sam-
göngumiðstöðvar munu tengsl
landsbyggðar og höfuðborgar
eflast, einkum með tilliti til
þeirra mennta- og rannsókna-
stofnanna sem eru, og munu
verða staðsettar í Vatnsmýr-

inni og miðbæ Reykjavíkur.
Þá gerir staðsetning sam-
göngumiðstöðvar í Vatns-
mýrinni allan aðgang lands-
manna til og frá höfuðstaðn-
um auðveldari og fljótvirk-
ari. Þess má geta að í dag
fara fleiri farþegar í gegnum
Reykjavíkurflugvöll, heldur
en gerðu í millilandaflugi
árið 1987.  – thelma@bb.is

Ánægja með fyrirhug-
aða samgöngumiðstöð

Reykjavíkurflugvöllur. Ljósmynd: Mats Wibe Lund.
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Mikið kynn-
ingargildi
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar

hefur lýst yfir ánægju með
tónlistarhátíðina ,,Aldrei fór
ég suður“ sem haldin var í
fimmta sinn á Ísafirði um pásk-
ana. „Hátíðin hefur haft mikið
kynningargildi fyrir Ísafjarð-
arbæ.
Forsvarsmönnum hátíðarinn-
ar og öðrum er að henni komu
eru færðar bestu þakkir fyrir“,
segir í bókun bæjarstjórnar. Á
fjórða tug atriða voru á rokk-
dagskránni sem stóð í tvo
daga. Mikill fjöldi sótti hátíð-
ina og hefur hún fengið mikla
umfjöllun í innlendum sem
erlendum fjölmiðlum.

Fleiri fæð-
ast en látast

Fæddir umfram látna í Ísa-
fjarðarbæ voru 362 á árunum
1997 t.o.m. 2007. Þetta kemur
fram í nýjum tölum Hagstof-
unnar. Á þessu tímabili voru
lifandi fæddir 636 í sveitarfé-
laginu, en látnir 274.

Flestir fæddust árið 1998,
eða 80 manns, en síðustu sjö
ár hefur fjöldi nýfæddra verið
á bilinu 40-60 á hverju ári.
Andlát voru flest árið 2006
þegar 35 íbúar sveitarfélagsins
létust. Í fyrra létust 29, en fæst-
ir létust árið 2003 eða 18 manns.

Beint áætl-
unarflug

Flugfélag Íslands býður upp
á beint flug frá Ísafirði til
Egilsstaða um næstu mánað-
armót, en þetta er í fyrsta skipti
í sögu félagsins sem boðið er
upp á beint áætlunarflug þessa
leið. Flugleiðin er ein sú leng-
sta sem hægt er að hugsa sér á
Íslandi, en verður þó hóflega
verðlögð og verður hægt að
kaupa sætið á 4.900 krónur
aðra leið.

„Þetta er í tengslum við
blakmótið sem verður haldið
hér um næstu mánaðarmót og
getum við boðið upp á eina
ferð í hvora átt. Við erum
þarna að nýta vélar sem væru
annars að fljúga tómar til
baka“, segir Arnór Jónatans-
son, umdæmisstjóri Flugfé-
lags Íslands á Ísafirði.

Fleiri nýir
Bolvíkingar

Nýfæddir einstaklingar í
Bolungarvík voru tvöfalt
fleiri í fyrra en árið áður. Árið
2007 fæddust 16 nýir Bolvík-
ingar, en einungis 8 árið 2006.
Sé litið til síðasta áratugar
fæddust flestir árið 2001, eða
19 manns. Andlát hafa verið
á bilinu 5-7 árlega síðustu
fimm ár. Þá létust tólf Bolvík-
ingar árið 1999 og ellefu árið
1997, en einungis tveir árið
2002.

Sjö millur
í athugun
Hátt í sjö milljónum króna

hefur verið varið úr ríkissjóði
til athugunar á byggingu olíu-
hreinsunarstöðvar á Vest-
fjörðum. Þetta kemur fram í
svari iðnaðarráðherra fyrir fyr-
irspurn Álfheiðar Ingadóttur,
þingmanns Vinstri grænna.

Í svarinu kemur einnig fram
að þó að haldgóðar upplýs-
ingar um losun liggi ekki fyrir
sé ljóst að hún rúmist ekki
innan losunarheimilda. „Því
þyrfti annað tveggja að koma
til, förgun/nýting koltvísýr-
ings eða aðkeypt losunarheim-
ild erlendis frá af hálfu fram-
kvæmdaaðila,“ segir í svarinu.

Efling há-
skólanáms
Kristinn H. Gunnarsson,

Frjálslynda flokknum, spurði
Þorgerði Katrínu Gunnars-
dóttur, menntamálaráðherra,
út í háskólanám á Vestfjörðum
í óundirbúnum fyrirspurnar-
tíma á Alþingi á fimmtudag.
Svaraði Þorgerður Katrín því
til að stefnt sé að því að efla
háskólanám á Vestfjörðum.

Kristinn spurði hana út í
hvað liði opinberun tillagna
nefndar sem var skipuð um
háskólanám á Vestfjörðum og
svaraði ráðherra því til að von
væri á tillögnum nefndarinnar
innan skamms. Eindreginn
vilji að setja upp háskólastofn-
un á Vestfjörðum, hvort sem
það er í samstarfi við aðra
háskóla eða sjálfstæð stofnun.

Engin fast-
eignagjöld
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur samþykkt að veita sama
afslátt af greiðslu fasteigna-
gjalda vegna Strandgötu 1 í
Hnífsdal eins og af öðrum
eignum sem notaðar eru undir
starfsemi björgunarsveita.
Forsaga málsins er sú að slysa-
varnadeildin Tindar í Hnífsdal
keypti umrætt húsnæði af
bænum á síðasta ári og hyggst
nota það undir sjö metra lang-
an bát sem sveitin er að fá til
afnota.

Óskuðu Tindar eftir því
með bréfi að fá húsnæðið und-
anþegið greiðslu fasteigna-
gjalda. Samþykkti bæjarráð
erindið og fól bæjarritara að
ganga frá málinu.

Vátryggingasamningur
milli Ísafjarðarbæjar og Sjóvá
var undirritaður í síðustu viku.
Samningurinn er gerður í kjöl-
far útboðs þar sem tilboð
Sjóvá var lægst. Vátrygginga-
samningurinn nær til allra
stofnana og fyrirtækja sveitar-
félagsins og er gildistími hans
fjögur ár.

Samningurinn tekur til allra
vátryggingaviðskipta Ísa-
fjarðarbæjar svo sem bruna-
trygginga húseigna, húseig-
enda-, lausafjár- og ábyrgðar-
trygginga bifreiða auk slysa-
trygginga starfsmanna bæj-
arins og skólabarna í sveitar-
félaginu.

Bærinn sem-
ur við Sjóvá

Styrkir til
fimm húsa
Húsafriðunarsjóður hefur

úthlutað styrkjum til endur-
bóta á fimm fornum húsum á
Þingeyri og nema þeir samtals
4,6 milljónum króna. Hæsti
styrkurinn er til Vélsmiðju
Guðmundar J. Sigurðssonar
sem byggð er árið 1913 og
verður þremur milljónum veitt
til endurbóta á húsinu.

Þá rennur hálf milljón til
Vertshúss sem einnig er nefnt
Hótel Niagara og er byggt árið
1881, önnur hálf milljón til
Sigmundarhúss eða Simba-
hallarinnar sem byggð er
1915, 400 þúsund krónur fara
til viðgerða á Brekkugötu 8
sem byggt er árið 1910 og
200 þúsund í Fjarðargötu 8,
en það hús var reist árið 1906.

Gæsluvallarhúsið á Eyrar-
túni við Túngötu á Ísafirði
verður að öllum líkindum selt
Friðfinni S. Sigurðssyni á Þing-
eyri og skuldbindur hann sig
til að flytja húsið fyrir 1. júní.

Kauptilboð Friðfinns upp á
50 þúsund krónur var borið
upp á fundi bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar og samþykkt að
því gefnu að gengið verði frá
grunni hússins í samráði við
tæknideild Ísafjarðarbæjar.
Áður hafði verið samþykkt
að selja Hafsteini Ingólfssyni
húsið fyrir 100 þúsund krónur
með sömu kvöðum, en Haf-
steinn féll frá kauptilboðinu

Nýtt tilboð
samþykkt

þar sem hann taldi að húsið
væri ónýtt.

Ívars stúlkur
sigursælar
Íþróttafélagið Ívar á Ísafirði

fyrir stuttu þrjár afreksstúlkur
í sundi á Íslandsmeistaramót
Íþróttasambands fatlaðra í 50
metra laug. Kristín Þorsteins-
dóttir, Elma Guðmundsdóttir
og Ragney Líf Stefánsdóttir
komu heim með fimm gull,
fjögur silfur og þrjú brons.

Stúlkurnar eru að vonum
ánægðar með ferðina. „Stjórn
félagsins og þjálfari eru mjög
stolt af árangri stúlknanna“,
segir í tilkynningu frá Ívari.

Þrjár millur
í Einarshús

Þremur milljónum króna
hefur verið heitið úr Húsa-
friðunarsjóði til endurbóta á
Hafnargötu 41 í Bolungarvík.
Húsið er einnig nefnt Einars-
hús eða Péturshús, en síðustu
ár hefur það aðallega verið
þekkt fyrir veitingasölu.

Þar hefur Ragna Magnús-
dóttir rekið krána og skemmti-
staðinn Kjallarann sem hefur
haft nokkra sérstöðu vegna
aldurs hússins. Þá hafði skemmti-
staðurinn þá sérstöðu að vera
einn fárra á landinu sem voru
reyklausir áður en lög þess
efnis tóku gildi þann 1. júlí í
fyrra.

Samkvæmt verðkönnun Neytendasamtakanna er tölvuþjónustan Snerpa ehf. á
Ísafirði með hæst mánaðargjald þeirra fyrirtækja sem tekin eru til í könnuninni.
Þannig er um 85% munur á gjaldi Snerpu og lággjaldaþjónustunnar Sko, en bæði
fyrirtækin bjóða upp á ótakmarkað erlent niðurhal. Aðspurður um þennan verðmun
segir Björn Davíðsson, þróunarstjóri Snerpu, að hann liggi meðal annars í því að
fæstar netþjónustur bjóði fastar IP tölur innifaldar með tengingum sínum eins og
Snerpa. Þær upplýsingar fengust hjá Sko að föst IP-tala kostaði 490 krónur aukalega
á mánuði. „Þar að auki hefur verið reiknað inn í línugjald hjá Símanum sem er á
þriðja þúsund. Svo er það svokallað yfirbókunarhlutfall, sem á mannamáli þýðir
fjölda notenda sem þjónusturnar hleypa inn í pípurnar út á netið. Hjá lággjaldaþjón-
ustum er þetta hlutfall mjög hátt. Við bestu kringumstæður kemur það ekki að sök,
en á álagstímum minnkar flutningshraðinn mikið. Þetta eru allt hlutir sem huga þarf
að, en koma ekki yfirleitt fram“, segir Björn.

Verðið hæst hjá Snerpu
Snerpa ehf á Ísafirði.

Styrkur til
kennslu

Menntaskólinn á Ísafirði
hefur fengið 400.000 króna
styrk frá menntamálaráðu-
neytinu til íslensku kennslu
fyrir nemendur með annað
móðurmál en íslensku. Þrettán
skólar fengu styrk.

Alls sóttu fjórtán skólar um
stuðning fyrir 147 nemendur
auk námskeiða fyrir kennara,
námsráðgjöf, undirbúnings-
störf og sérþjónustu við nem-
endur s.s. túlkun og aðstoð í
prófum. Upphæð úthlutaðra
styrkja nam tæpum 10 millj-
ónum króna að þessu sinni.

Meðalhitinn í Bolungarvík
í síðasta mánuði var -1,1 stig
sem er 0,6 stig-
um yfir meðal-
lagi á landsvísu.
Tíðarfar í mars
var ekki fjarri
meðallagi um stóran hluta
landsins en úrkomusamt var
sums staðar norðan- og aust-
anlands. Mánuðurinn var ívið
kaldari og snjóasamari en
marsmánuðir síðustu ára.
Snarpt en skammvinnt norð-
anskot gerði á skírdag en að
öðru leyti var veður meinlítið
lengst af. Frá þessu var greint
á vef Veðurstofunnar.

Hiti yfir
meðallagi

Fæddir um-
fram látna 28

Lifandi fæddir umfram látna
í Súðavíkurhreppi voru 28 á
tímabilinu 1997-2007 sam-
kvæmt nýjum tölum Hagstof-
unnar. Á tímabilinu fæddust
alls 46 nýir Súðvíkingar eða
Djúpmenn á móti 18 sem lét-
ust.

Fæðingar voru fæstar í fyrra
og árið 2004, en 2 fæddust
hvort ár. Flestar voru fæðing-
arnar árið 2002 þegar sjö nýir
hreppsbúar fæddust.

Nýr vefur
Verk-Vest
Verkalýðsfélag Vestfirð-

inga hefur opnað nýjan og
endurbættan vef. Þar er að
finna ýmsar upplýsingar á ell-
efu tungumálum fyrir erlent
fólk á vinnumarkaði. Auk
upplýsinga um lög Verk-Vest
og rétt félaga er þar einnig að
finna reiknivél vegna launa-
þróunartryggingar samkvæmt
nýjum kjarasamningum lands-
sambanda ASÍ og Samtaka
atvinnulífsins.

Sem fyrr eru reglulega upp-
færðar á vefnum fréttir af starfi
félagsins. Verkalýðsfélag
Vestfirðinga tók til starfa 1.
janúar 2002 með sameiningu
sex verkalýðsfélaga á Vest-
fjörðum; Verkalýðsfélagið
Baldur á Ísafirði, Verkalýðs-
og sjómannafélag Álftfirðinga
í Súðavík, Verkalýðsfélag
Hólmavíkur, Verkalýðsfélag-
ið Skjöldur á Flateyri, Verka-
lýðsfélagið Brynja á Þingeyri
og Verkalýðsfélagið Vörn á
Bíldudal.

KSÍ sam-
þykkir ekki

Stjórn Knattspyrnusam-
bands Íslands hefur ákveðið
að gera ekki breytingar á
reglugerð varðandi varamenn
samkvæmt tillögu Boltafélags
Ísafjarðar og Höfrungs á Þing-
eyri. Tillagan fjallaði um
heimild til að setja fimm vara-
menn inn á í leik í forkeppni
og 1. umferð bikarkeppni KSÍ
í meistaraflokki karla og
kvenna. Mikilvægt er að mati
stjórnar að sömu reglur gildi
um skiptingar leikmanna á öll-
um stigum sömu keppni auk
þess sem skipting á fimm
leikmönnum undir lok leiks í
útsláttarkeppni bíður upp á að
nýta fimm skiptingar til þess
að hægja á leik mótherjanna.

Fyrirkomulagið verður því
óbreytt og verða heimilar þrjár
leikmannaskiptingar þó svo
flest öll lið í forkeppninni og í
1. umferðinni notist við fimm
leikmannaskiptingar í deild-
arkeppni KSÍ.
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Bæklunarlæknir
Ríkharður Sigfússon bæklunarlæknir

verður með móttöku á Ísafirði dagana 14-
18. apríl.

Tímapantanir eru í síma 450 4500 á milli
kl. 08:00 og 16:00 alla virka daga.

Það er mun ódýrara
að vera áskrifandi!
Áskriftarsíminn er 456 4560

Héraðsdómur Vestfjarða
sýknaði á dögunum karlmann
af ákæru um akstur bifreiðar,
ófær um að stjórna henni ör-
ugglega, vegna neyslu kanna-
bis. Maðurinn var stöðvaður
á Holtabraut á Ísafirði í janúar
á þessu ári og óskaði lögregla
eftir því að hann kæmi á lög-
reglustöð til að gefa þvagsýni.
Ákærði neitaði í fyrstu en eftir
nokkurt þref hafi féllst hann á
að fara með lögreglumönn-
unum á lögreglustöðina. Sýn-
ið sem hann lét þar í té reyndist
vera jákvætt við kannabis-
prófi. Ákærði var í kjölfarið

verið handtekinn, grunaður
um akstur undir áhrifum fíkni-
efna. Aðspurður viðurkenndi
maðurinn að hafa neytt kanna-
bisefna, en það hafi ekki verið
síðan á nýársmorgun. Engin
fíkniefni hafi hann tekið inn
síðan þá. Hann sagðist ekki
finna til vímuáhrifa af kanna-
bisinu enda voru liðnir tíu dag-
ar frá neyslu þess.

Fyrir dómi var leitt fram
vitni frá Rannsóknastofu í
lyfja- og eiturefnafræði við
Háskóla Íslands sem bar að
engar ályktanir væri hægt að
draga af magni tetrahýdró-

kannabínólsýru í þvagi um
ástand viðkomandi einstakl-
ings. Því væri þýðingarlaust
að afla tölulegra niðurstaðna
um magn tetrahýdrókannabín-
ólsýru í þvagi í málum sem
þessu.

Þá bar vitnið að undir venju-
legum kringumstæðum tæki
það líkamann nokkra daga,
kannski rúmlega viku og jafn-
vel upp í tvær til þrjár vikur,
að losa sig við tetrahýdró-
kannabínól og niðurbrotsefni
þess, allt eftir því hversu mikil
kannabisneyslan hefði verið.
Ennfremur kvað vitnið þekkt

tilvik um að stórneytendur af
kannabis hefðu komið út já-
kvæðir í þvagi allt upp í tvo
mánuði.

Dómurinn taldi að miðað
við framlögð gögn væri ekkert
sem bendi til þess að ákærði
hafi í raun verið undir áhrifum
ávana- og fíkniefna við akstur-
inn þennan umrædda dag og
var hann því sýknaður af öll-
um kröfum ákæruvalds í mál-
inu. Þess má geta að sama dag
var maður á Ísafirði sýknaður
af sömu ákæru en málsatvik
voru afar svipuð.

– thelma@bb.is

Sýknaður af ákæru um að
aka undir áhrifum fíkniefna

Tíu vilja starf umsjónarmanns eigna
Tíu einstaklingar sóttu um

starf umsjónarmanns eigna
Ísafjarðarbæjar en umsókn-
arfrestur rann út fyrir stuttu.
Þeir eru Benedikt Her-
mannsson Ísafirði, Guð-
mundur G. Hrafnsson Ísa-
firði, Halldór Antonsson
Ísafirði, Haraldur Ísaksen
Ísafirði, Ingvar Reynisson

Ísafirði, Jóhann Bæring Gunn-
arsson Ísafirði, Marzellíus
Sveinbjörnsson Ísafirði, Sig-
urður Guðmundur Sverrisson
Flateyri, Steinþór Guðmunds-
son Ísafirði og Torfi Jóhanns-
son Þingeyri.

Umsjónarmaður eigna skal
fara með umsjón og yfirstjórn
allra mannvirkja Ísafjarðar-

bæjar, annarra en þeirra íbúða
sem heyra undir Fasteignir
Ísafjarðarbæjar. Hann ber
stjórnunarlega ábyrgð á hús-
vörslu íþróttamannvirkja og
annarra stofnana bæjarins.
Umsjónarmaður eigna hefur
mannaforráð, einkum í íþrótta-
húsum bæjarins.

Um er að ræða nýtt starf hjá

Ísafjarðarbæ í kjölfar nýs
stjórnskipulags sveitarfél-
agsins.

Ekki liggur fyrir hvenær
ráðið verði í stöðuna en að
sögn Gerðar Eðvarðsdóttur,
mannauðsstjóra Ísafjarðar-
bæjar, verður það gert hið
allra fyrsta.

– halfdan@bb.is

Vinna við deiliskipulag
fyrir sumarhúsabyggðina í
Tunguskógi er hafin hjá starfs-
mönnum tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar en eins og sagt
hefur verið frá var byggingar-
leyfi á lóð nr. 62 í skóginum
fellt úr gildi af úrskurðarnefnd
skipulags- og byggingarmála
þann 7. febrúar. Björn Jóhann-
esson, lögmaður þess sem

kærði veitingu byggingarleyf-
isins, hefur bent á tvo nýfallna
úrskurði vegna þeirrar vinnu.
Í öðrum þeirra var samþykkt
sveitarstjórnar um breytt deili-
skipulag fellt úr gildi en í hin-
um var veitt byggingarleyfi
fellt úr gildi, rétt eins og gert
var í umræddu máli á Ísafirði.

Björn óskaði um miðjan
febrúar eftir upplýsingum um

það hvort og með hvaða hætti
bæjaryfirvöld ætluðu að bregð-
ast við úrskurðinum. Í svar-
bréfi byggingarfulltrúa bæjar-
ins kemur fram að umhverfis-
nefnd hafi tekið málið fyrir,
fellt útgefið leyfi úr gildi og
falið tæknideild að hefja deili-
skipulagsvinnu fyrir sumar-
húsabyggðina í Tunguskógi.

Björn svaraði bréfi bygg-

ingarfulltrúa og segir m.a.:
„Vegna þess sem fram kemur
í fyrrgreindu svarbréfi yðar
þykir undirrituðum rétt að
vekja athygli bæjaryfirvalda
Ísafjarðarbæjar á nýlegum úr-
skurðum úrskurðarnefndar
skipulags- og byggingarmála
frá 6. mars s.l. í málunum nr.
83/2008 og 130/2007.“

– halfdan@bb.is

Deiliskipulagsvinna hafin
fyrir sumarhúsabyggðina

Lóðin og sumarhúsið sem um ræðir eru á miðri mynd.
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Síðastliðna tvo vetur hafa
starfsmenn Snjóflóðsetursins
á Ísafirði ásamt Helga Mar
Friðrikssyni sprengt niður
snjóhengjur í nágrenni Ísa-
fjarðar í rannsóknaskyni. Þetta
er þekkt aðferð erlendis eins
og kemur fram í eftirfarandi
spjalli við Hörpu Grímsdóttur,
forstöðumann Snjóflóðaset-
ursins, en ný af nálinni á Ís-
landi.

„Þetta verkefni byrjaði í
fyrra, milli okkar á Snjóflóða-
setrinu og Helga Mar Frið-
rikssonar sprengjusérfræð-
ings. Hugmyndin var að byggja
upp þekkingu á notkun spreng-
inga við að koma af stað snjó-
flóðum. Fyrir því er löng hefð
erlendis en þetta hefur ekkert
verið notað á Íslandi. Það eru
til sögur af fólki að skjóta úr
haglabyssum til að koma af
stað snjóflóðum en það er ekki
það sama og virkar ekki vís-
indalega þar sem hljóð eitt og
sér kemur ekki af stað snjó-
flóðum. Sprengingar höfðu
reyndar verið prófaðar í örfá
skipti áður án árangurs að mér
vitanlega en engar formlegar
rannsóknir höfðu farið fram.

Í fyrsta lagi vildum við vita
hvort það væri hægt að nota
sprengingar á Íslandi því það
höfðu verið efasemdaraddir
um það. Snjórinn var sagður
vera öðruvísi og erfiðara að
gera þetta hér. Í öðru lagi vild-
um byggja upp þekkingu á
því við hvaða aðstæður er best
að sprengja, hvað þarf mikið
af sprengiefni, hvernig er best
að koma því fyrir og svo fram-
vegis. Þessi þekking er til
erlendis en það þarf að stað-
færa hana því aðstæðurnar eru
öðruvísi hér en í Ölpunum og
Klettafjöllunum þar sem þetta
er mjög mikið notað.

Mikilvægt tilMikilvægt tilMikilvægt tilMikilvægt tilMikilvægt til
rannsóknarannsóknarannsóknarannsóknarannsókna

– Hvar kemur þetta að not-
um?

„Þar sem þetta kemur að
notum er fyrst og fremst á
skíðasvæðum og á vegum og
þá til að auka öryggi skíða-
manna og vegfarenda. Eitt-
hvað er um að snjóflóð séu
sprengd niður fyrir ofan byggð
erlendis en það er mun fátíð-

ara. Þetta gengur út á það að
vegum eða skíðasvæðum er
lokað og flóðin sprengd niður
í minni skömmtun en þau
kæmu ef snjóalögin fengu að
byggjast upp náttúrulega. Við
þetta verða þau bæði minni
og þau koma niður undir eftir-
liti og engin hætta stafar af
þeim. Þetta er einnig notað til
að kanna stöðugleika snjóa-
laga. Það er líka hægt að nota
sprengingar við að koma af
stað snjóflóðum í vísindaleg-
um tilgangi. Vandamálið við
þennan bransa er að það er
ekki oft sem maður sér snjó-
flóð og er tilbúin með mynda-
vél eða annað sem þarf til
mælinga. Sumstaðar eru til-
raunasvæði eins og til dæmis
í Ryggfonn í Noregi þar sem
er varnargarður fyrir neðan
brekkuna til prófunar og einn-
ig radarar til að mæla hraða
flóðanna og tæki til að mæla
ástreymisþrýsting. Þetta eru
atriði sem við viljum skoða í
framtíðinni.“

Snjór gleypirSnjór gleypirSnjór gleypirSnjór gleypirSnjór gleypir
höggbylgjurhöggbylgjurhöggbylgjurhöggbylgjurhöggbylgjur

– Komið þið sprengjunum
fyrir eða er þeim varpað á
snjóþekjuna?

„Það er misjafnt. Við höfum
bæði sprengt á yfirborðinu og
eins komið sprengjum fyrir
undir snjónum. Þegar við er-
um að sprengja undir snjónum
þá þarf öflugri hleðslur því
fimm metra snjólög gleypa
höggbylgjur mjög hratt. Á
fyrrnefndu tilraunasvæði í
Noregi er sú aðferð notuð. Þá
er hægt að hafa áhrif á veik
lög neðar í snjónum og hægt
að koma af stað stærri flóðum
í vísindaskyni. En þar sem er
verið að koma af stað flóðum
á skíðasvæðum þá er fyrst og
fremst verið að sprengja á yfir-
borðinu. En við erum semsagt
að prófa báðar aðferðirnar og
að auki höfum við sprengt nið-
ur snjóhengjur.“

– Hvað er langt síðan þetta
verkefni byrjaði?

„Við byrjuðum haustið 2006
og þetta er annar veturinn okk-
ar. Í fyrra prófuðum við litla,
bratta farvegi og að sprengja
niður hengjur en í vetur höfum
við prófað stærri farvegi og
komið af stærri flóðum og haft

áhrif á veik lög sem liggja
neðar í snjónum. Við komum
t.d. af stað myndarlegu flóði
fyrir stuttu og náðum góðu
myndbandi af því sem við
getum notað til að mæla hraða
og skoða rennslishætti.“

Vöknuðum upp ´95Vöknuðum upp ´95Vöknuðum upp ´95Vöknuðum upp ´95Vöknuðum upp ´95
– Hvers vegna hefur þetta

ekki verið prófað fyrr á Ís-
landi?

„Það er erfitt að segja. Ís-
lendingar vöknuðu upp í þess-
um snjóflóðamálum árið 1995
og við áttuðum okkur á að við
vorum ekki með þá þekkingu
sem við vildum hafa. Fyrsta
stigið var eðlilega að skoða
íbúðabyggð, hættumeta hana
og byggja varnarmannvirki.
Á seinni stigum kemur svo að
skíðasvæðum og öryggi á veg-
um. Einnig hefur það áhrif að
hér er ekki her en t.d. í Band-
aríkjunum hafa oft verið
fengin gömul vopn frá hernum
í þessu skyni. Í seinni tíð hafa
verið þróaðar sérstakar sprengj-
ur fyrir þetta. Á sumum hættu-
svæðum eru grafnir niður klef-
ar þar sem er hægt að sprengja
gassprengjur með fjarstýring-

um. Kosturinn við það er að
það þarf ekki að komast að
svæðunum og hægt að sprengja
á meðan veðrið er vont því
menn vilja gjarnan koma flóð-
unum niður í smáskömmtum
á meðan snjóalögin eru að
byggjast upp. En ókosturinn
við þetta er að búnaðurinn er
fastur á sama stað. Einnig er
verið að sprengja úr þyrlum.
Svo er til í dæminu að það eru
notaðir litlir kláfar sem settir
eru upp í þeim tilgangi að
flytja sprengiefni upp í fjalls-
hlíðarnar. Í minni brekkum
eru notaðar handsprengjur
sem er hent fram af brúninni.“

– En er þetta enn á rann-
sóknastigi? Hafið þið sprengt
til að koma í veg fyrir flóð?

„Ennþá erum við að byggja
upp þekkingu en þegar fram
líða stundir þá verður þetta
líklega notað hér á landi. En
fyrst þurfum við að vita hversu
stórar hleðslur við þurfum við
mismunandi aðstæður, við
hvaða aðstæður þetta hentar
best og þá hvaða aðferð. En
draumastaðan hjá mér væri
að koma upp tilraunasvæði til
að rannsaka snjóflóð.“

Sprengingar mikilvægar til
að auka öryggi og rannsóknir

Harpa Grímsdóttir, forstöðumaður Snjóflóðasetursins.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 10. APRÍL 2008 1313131313



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 10. APRÍL 20081414141414

Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu er páfagaukur með búri
og öllu á kr. 9.000. Uppl. í síma
456 4380 eða 866 6738.

Óska eftir stillas timbri, 1x6 og
2x4. Uppl. í síma 848 0938.

Til sölu er 90m² einbýlishús
ásamt bílskúr að Hjallastræti
27 í Bolungarvík. Áhugasamir
hafi samband í síma 867 0427.

Til sölu er Skidoo Mach Z 1000
snjósleði árg. 2005, ekinn 290
þús. km. Uppl. í síma 861 4681.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á góð-
um stað í Reykjavík í sumar.
Uppl. í síma 865 2821.

Til sölu er Santa Fe 2,4 árg.
2001, ekinn 138 þús. km. Verð
ca. 990 þús. kr. (yfirtaka + 100
þús.) Bíllinn er í mjög góðu
standi. Öll tilboð skoðuð. Uppl.
í síma 694 8494.

Til sölu er Fiat Panda árg. 2004,
ekinn 17 þús. km. Sjálfskiptur.
Mjög góð sumar- og vetrardekk
á álfelgum. Lítur út eins og nýr.
Verð kr. 200 þús. + yfirtaka á
láni. Afb. ca. 12 þús. á mánuði.
Uppl. í síma 694 8494.

Til sölu er rafmagnsgítar, er
sem nýr. Poki fylgir með. Verð
ca. 40-45 þús. kr. Upplýsingar í
síma 694 8494.

Til sölu er Honda Civic 1600
ESI árg. 93. Verð kr. 130 þús.
Uppl. í síma 867 4425.

Eldri borgarar! Spilavist verður
15. apríl nk. í Safnaðarheimilinu
á Ísafirði kl. 14:00.

Til sölu er Suzuki Fox 410, árg.
1984. Bíllinn er óryðgaður og í
toppstandi. Upplýsingar í síma
846 7479.

Vestfirðingar! Ef þið þurfið að
fara til Reykjavíkur, þá höfum
við notalega íbúð í hjarta borg-
arinnar fyrir ykkur. Uppl. í síma
896 3229 og 863 6396.

Kettling vantar gott heimili.
Uppl. í síma 860 4414.

Til leigu er 4ra herb. íbúð á tveim-
ur hæðum í þríbýlishúsið við
Aðalstræti 26a á Ísafirði. Uppl.
í síma 869 5764.

Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 825 2173.

Sign hitar upp fyrir WhitesnakeSign hitar upp fyrir WhitesnakeSign hitar upp fyrir WhitesnakeSign hitar upp fyrir WhitesnakeSign hitar upp fyrir Whitesnake
Hljómsveitin Sign mun hita upp fyrir bresku rokksveitina Whitesnake í Laugardalshöllinni 10. júní.

Sign, sem eins og flestir vita er með ísfirsku bræðurna Ragnar Zolberg og Egil Rafnsson og Hnífsdæl-
inginn Heimi Hjartarson innanborðs, var valin úr hópi hljómsveita sem sóttust eftir „gigginu“.

Whitesnake var stofnuð í lok áttunda áratug síðustu aldar af David Coverdale fyrrum hljómsveitar-
meðlim Deep Purple. Hljómsveitin naut mikilla vinsælda á níunda áratugnum en enn í dag á hún

marga trygga aðdáendur um allan heim. Sign-liðar eru ekki óvanir að spila með slíkum kanónum en
þeir hituðu upp fyrir bandarísku rokkarana Skid Row á tónleikaferðalagi um Bretland fyrir áramót.

Sjóræningjahúsið verður
opnað á Patreksfirði í vor og
þar verður saga sjórána við
Vestfirði sögð. Markmiðið er
að bregðast við þörf á afþrey-
ingu fyrir ferðafólk á sunnan-
verðum Vestfjörðum. Stefnt
er að opnun sýningarinnar um
sjómannadagshelgina en æv-
inlega er haldið veglega upp á
sjómannadaginn á Patreks-
firði. Hugmyndasmiður sýning-
arinnar er Alda Davíðsdóttir
ferðamálafræðingur en hún er
önnum kafin þessa dagana við
undirbúning sýningarinnar.

„Við ætlum að opna fyrsta
hluta sýningarinnar í vor en í
því felst kaffihús ásamt lítilli
sýningu og minjagripaversl-
un. Sýningin verður þá ein-
ungis á spjöldum á veggjunum
og fólk þarf ekki að borga sig
inn til að skoða þau. Næsta
sumar munum við svo vinna
meira með sjóræningjasög-
urnar og búa til alvöru sýn-
ingu. Við ætlum einnig að vera
með leiksvæði með sjóræn-
ingjaþema fyrir utan húsið og
við munum byrja á því í sum-
ar. Við munum þó taka það í
smáum skrefum eins og húsið
sjálft. Útisvæðið er unnið sem

meistaraverkefni af nema í
landslagsarkitektúr við há-
skólann í Ási í Noregi og það
verður mjög flott.“

AuðugumAuðugumAuðugumAuðugumAuðugum
sýslumanni ræntsýslumanni ræntsýslumanni ræntsýslumanni ræntsýslumanni rænt

– Að sögn Öldu er saga sjó-
rána við Vestfirði töluverð.

„Það er alveg ótrúlegt hvað
er að finna af sögum og þær
eru svo flottar. Mjög drama-
tískar en einnig oft á tíðum
blóðugar og ljótar. Það hefur
lítið verið talað um þessar sög-
ur svo það kemur fólki oft á
óvart að heyra af þeim. Raunar
má segja að meira sé um að
ræða strandrán þar sem menn
komu í land og rændu og rupl-
uðu, en þeir voru líka að berj-
ast hver við annan úti á sjó.
Þetta var þó ekki eingöngu
við Vestfirði heldur um allt
Ísland meðfram ströndinni.“

– Spanna sögurnar margar
aldir eða var þetta á ákveðnum
tíma?

„Þær sögur sem við erum
að vinna með eru frá 17. öld
en þá virtist vera töluvert um
sjórán. Við erum ekki að vinna
með þann tíma sem mest er

verið að segja frá suður í höf-
um, eins og til að mynda kara-
bíska hafinu. Það var um
hundrað árum seinna. En það
var að vísu allt annar hópur
sem stundaði sjórán þar.“

– Við sjóránin á Íslandi voru
það menn frá ákveðnum lönd-
um eða víða um heim?

„Þetta voru mest Evrópu-
búar. Í einhverjum tilfellum
voru þetta hollenskir hval-
veiðimenn en einnig Bretar
og Skotar. Ég held að það hafi
bara verið í Tyrkjaráninu sem
sjóræningjarnir komu lengra
að, þó ég þori nú ekki alveg
að fullyrða það.“

– Og var nægu að stela
héðan frá þessu fátæka landi
sem Ísland var á þessum tíma?

„Já, til dæmis á Rauðasandi
bjó einn auðugasti maður
landsins sem var sýslumaður.
Sjóræningjar rændu honum
og fóru með hann út um öll
héruð og létu hann borga fyrir
sig. Á endanum var hann
leystur út en þá voru þeir
komnir norður í Skutulsfjörð.“

Ekki föst í haus-Ekki föst í haus-Ekki föst í haus-Ekki föst í haus-Ekki föst í haus-
kúpuklisjunnikúpuklisjunnikúpuklisjunnikúpuklisjunnikúpuklisjunni

– Sjóræningjahúsið hefur
fengið góð viðbrögð enda hafa
ævintýri sjóræningja lengi
verið vinsæl.

„Ég held að það sé spenn-
ingur í fólki fyrir sýningunni
en við ætlum nú að reyna að
festa okkur ekki alveg í þessari
hauskúpuklisju. Við erum
ekki að reyna að gera út á það
heldur lítum við sjóránin raun-
særri augum. En hins vegar
getum við leikið okkur eins
og við viljum með ævintýra-
þemað á útisvæðinu enda
verður það ætlað meira fyrir
börnin. Við erum að miða sýn-
inguna fyrir fjölskyldufólk og
því viljum við hafa eitthvað
fyrir alla.“

– Sjóræningjahúsið verður
staðsett í gamalli smiðju á
Vatneyri og er ærið verk fyrir
höndum að standsetja hús-
næðið fyrir sýninguna.

„Þetta er mikil vinna enda
er húsið að niðurlotum komið.
Húsið er 700 fermetrar en við
byrjum á 100 skástu fermetr-
unum. Sá hluti lekur ekki og
er í besta ásigkomulaginu svo
það er ákjósanlegast að byrja
þar. Við ætlum okkur að fara
hægt svo við steypum okkur

ekki í skuldir þar sem ferða-
mennskan er nú ekki beint
neinn gróðabransi. Við stefn-
um að því að vera með allt
klárt fyrir sjómannadagshelg-
ina en það er mikil hátíð hér á
Patreksfirði.

Gamla smiðjan er mjög flott
hús og hér fór fram mikil starf-
semi áður fyrr þar sem smíð-
aðir voru hlutir í togara. Engin
starfsemi hefur þó verið hér í
tvo áratugi. Húsið er mjög gam-
alt en elsti hluti þess er frá ár-
inu 1912.“

– Markmiðið með húsinu
sé að fjölskyldur á ferðalagi
um sunnanverða Vestfirði geti
notið afþreyingar í skemmti-
legu umhverfi.

„Það vantar afþreyingu fyrir
fólk hér á sunnanverðum Vest-
fjörðum. Hér er að finna fall-
egar náttúruperlur eins og
Látrabjarg og Rauðasand og
hægt að fara í sund. En í raun
er ekki boðið upp á neitt meira.
Auk Sjóræningjahússins er
verið að setja upp skrímsla-
setrið á Bíldudal svo nú verður
ráðin bót á því“, segir Alda
Davíðsdóttir, yfirsjóræningi í
Sjóræningjahúsinu á Patreks-
firði.              – thelma@bb.is

Saga sjórána sögð á Patreksfirði
Alda Davíðsdóttir við gömlu smiðjuna á Vatnseyri.

Alls svöruðu 592.Alls svöruðu 592.Alls svöruðu 592.Alls svöruðu 592.Alls svöruðu 592.
Já sögðu 323 eða 55%Já sögðu 323 eða 55%Já sögðu 323 eða 55%Já sögðu 323 eða 55%Já sögðu 323 eða 55%

Nei sögðu 269 eða 45%Nei sögðu 269 eða 45%Nei sögðu 269 eða 45%Nei sögðu 269 eða 45%Nei sögðu 269 eða 45%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hefur gengisþróunin áhrifHefur gengisþróunin áhrifHefur gengisþróunin áhrifHefur gengisþróunin áhrifHefur gengisþróunin áhrif
á sumarfrí þitt í ár?á sumarfrí þitt í ár?á sumarfrí þitt í ár?á sumarfrí þitt í ár?á sumarfrí þitt í ár?

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Það er mun
ódýrara að

vera í áskrift.
Síminn er
4564560
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Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðaustanátt og ofankoma norðan-
og austanlands, en bjart með köflum suðvestantil. Víða
vægt frost, en frostlaust við sjávarsíðuna. Horfur á laug-Horfur á laug-Horfur á laug-Horfur á laug-Horfur á laug-
ardag: ardag: ardag: ardag: ardag: Norðaustanátt og ofankoma norðan- og austan-

lands, en bjart með köflum suðvestantil. Víða vægt frost,
en frostlaust við sjávarsíðuna. Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag: Horfur á sunnudag:

Norðaustanátt og ofankoma norðan- og austanlands.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Þakkir
Þakkir til allra sem glöddu mig í tilefni átt-

ræðisafmælis míns 5. mars sl. Fyrir innlit til
mín, ótal kveðjur, pakka, handtök hlý og
kossa á kinn, kærlega ég þakka.

Guð blessi ykkur öll.
Ingibjörg Valdimarsdóttir.

Hjartans þakkir færum við öllum þeim sem sýndu
okkur vináttu og hlýhug við fráfall okkar ástkæru

eiginkonu, móður, tengdamóður, stjúpmóður,
ömmu og langömmu

Helgu Þuríðar Marsellíusdóttur
Austurvegi 7, Ísafirði

Einnig þökkum við hjúkrunarfólki Fjórðungssjúkrahússins og
starfsfólki heimahjúkrunar, innilega fyrir aðhlynninguna.

Stuðningur ykkar allra er okkur ómetanlegur.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Þórður Pétursson,

Áslaug Jóhanna Jensdóttir og Finnur Guðni Þórðarson

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Baldur Hreinsson í Reykjavík

Hreindýrasteik og kar-
töflumús með gráðosti

Sælkeri vikunnar býður upp
á dýrindis máltíð sem saman-
stendur af hreindýrakjöti, kart-
öflumús með gráðosti, sósu
og salati. Um er að ræða sann-
kallaða veislumáltíð sem er
ekki á boðstólum á hverjum
degi.

Hreindýrasteik
1200 g hreindýrakjöt (góð
ur biti)
Kartöflur (magn eftir áti)
1 stk piparostur
50 g gráðostur
3 dl matvinnslurjómi
250 g sveppir
Dass sesamfræ
2 stk egg
Smá mjólk

Hreindýrasteikin er pipruð
söltuð eftir smekk. Steikt við
háan hita á pönnu (báðar
hliðar) mjög stuttan tíma eða
þar til hún hefur lokað sig.
Sett í ofn 110° 25-35 mín.

Kartöflumús með gráðosti
Stappið kartöflurnar og

hnoðið smástund í hrærivél,
bætið síðan gráðostinum við
og hnoðið smá stund í viðbót.
Búið til klatta úr kartöflunum,
veltið upp úr eggjum og mjólk,
síðan sesamfræjum og steikið
við meðalhita.

Sósan
Steikið sveppina í smjöri

og leggið til hliðar. Bræðið
piparostinn í smá smjöri í potti
(gott að skera hann í smá bita
fyrst) bætið rjómanum við
þegar osturinn byrjaður að
bráðnar og hægt og hægt
bráðnar osturinn í rjómanum
og svo sveppunum út í.

Salat
Lambhagasalat og rucola
Gúrka og tómatar
Ristaðar furuhenetur
Feda (ómissandi)
Verði ykkur að góðu.

Ég skora á Einar Hreinsson
að koma með næstu uppskrift.
(Eitthvað fljótlegt, hann er
mjög snöggur að éta).

Þriðja einkasýning SigrúnarÞriðja einkasýning SigrúnarÞriðja einkasýning SigrúnarÞriðja einkasýning SigrúnarÞriðja einkasýning Sigrúnar
Þingeyringurinn Sigrún Sigurðardóttir opnaði sýningu á verkum sínum í Edin-
borgarhúsinu á Ísafirði á föstudag. Til sýnis eru olíumálverk af fjölbreyttum toga.
Þetta er þriðja einkasýning Sigrúnar en hún hefur sótt tvö námskeið hjá Pétri
Guðmundssyni í Listaskóla Rögnvaldar Ólafssonar og farið í nokkra einkatíma hjá
Sólrúnu Björk Benediktsdóttur, sem er nemi og kennari við Listaskóla Bob Ross í
Bandaríkjunum. Sigrún segir sýninguna leggjast afar vel í sig og hún vonist til að sjá
sem flesta á opnuninni en vitaskuld séu allir velkomnir. Sýningin stendur út apríl.

Konditormeistarinn Halldór Kr. Sigurðsson kenndi hópi kvenna réttu tökin
við kransakökugerð og kökuskreytingar í Edinborgarhúsinu á laugardag.

Kransakökugerð í
Edinborgarhúsinu

Konditormeistarinn Hall-
dór Kr. Sigurðsson kenndi
hópi kvenna réttu tökin við
kransakökugerð og köku-
skreytingar í Edinborgarhús-
inu á laugardag. Kennt var að
baka kransaköku frá grunni,
gefin voru almenn bakstursráð
og kennd meðferð skreytinga.

eingöngu þar sem kransa-
kökur hæfa nær hvaða stórvið-
burði sem er. Eftir að meistar-
inn hafði sýnt réttu tökin gerðu
nemarnir sínar eigin kökur og
er þær voru komnar í ofninn
var komið að kennslu í köku-
skreytingum. Halldór kenndi
konunum hvernig gera ætti

snerla og fiðrildi úr súkkulaði
sem síðar yrðu fest á kökuna.

Að lokum sýndi hann hvern-
ig setja ætti kökuna saman og
skreyta hana. Konurnar fengu
síðan að fara með kökurnar
heim og geyma til næstu veislu
auk þess að búa yfir þeirri
þekkingu að geta búið til köku.

Halldór hefur ellefu ára reyn-
slu af slíkum námskeiðum en
hann nam listina í Kaup-
mannahöfn. Konurnar fylgd-
ust grannt með er hann kenndi
auðvelda og örugga aðferð við
að gera kransakökur. Stór hluti
þátttakendanna voru mæður
fermingarbarna en þó ekki

Frá námskeiðinu í Edinborgarhúsinu.




