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– Ingibjörg Snorradóttir Hagalín og Snorri Már
Snorrason segja frá högum sínum. Sjá viðtal í miðopnu

Systkini í baráttu
við erfiða sjúkdóma
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Haukur í horni: Nýsköpun?Haukur í horni: Nýsköpun?Haukur í horni: Nýsköpun?Haukur í horni: Nýsköpun?Haukur í horni: Nýsköpun?

Ísafjarðarbær vill lausn til framtíðar þegar kemur að sjóvörnum.: „Sjóvarnargarður-
inn við Pollgötuna á Ísafirði hefur verið til umræðu í vetur vegna tíðra flóða inn á eyrina og þykir sýnt að varnirnar eru úreltar.

Svíinn Oscar Svärd var fyrstur
í mark í 50 km göngu karla í
Fossavatnsgöngunni sem fór
fram á laugardag. Fyrstur Íslend-
inga í 50 km göngu var Brynjar
Leó Kristinsson sem keppti í
flokki 16-34 ára karla. Kim Rudd
frá Bandaríkjunum var fyrst

kvenna í mark í 50 km göngunni
en Hólmfríður Vala Svavar var
fyrst íslenskra kvenna og var hún
aðeins tveimur sekúndum á eftir
Kim í mark. „Gangan gekk mjög
vel og við höfum ekkert heyrt
nema miklar ánægjuraddir hjá
öllum sem tóku þátt, sérstaklega

var aðkomufólk hrifið. Við sem
stóðum að þessu erum mjög
ánægð með hvernig til tókst,
bæði gangan sjálf og annað í
kringum keppnina“, segir Jónas
Gunnlaugsson göngustjóri.

„Ég held að það hafi aldrei
held ég aldrei aðkomukeppendur,

bæði erlendir og íslenskir en fólk
kom að austan, norðan og sunnan
lands til að taka þátt í göngunni.
Það er því vonandi sú vinna sem
unnin hefur verið við markaðs-
setningu undanfarin ár sé að skila
þessum árangri. Við hlökkum til
næsta árs og vonum að það verði

áframhald á þessu góða gengi“,
segir Jónas. Þess má geta að
keppnin var nú haldin í 60. sinn á
75 árum.

Mótshaldarar vilja þakka þeim
fjölmörgu sem lögðu hönd á
plóginn við keppnishaldið. „Ég
held að fólk geri sér ekki grein
fyrir hve margir koma að þessu
en það allt unnið í sjálfboða-
vinnu“, segir Jónas.

Úrslit göngunnar má finna í
heild á vefnum fossavatn.com.

– thelma@bb.is

Oscar Svärd fyrstur í mark í Fossavatnsgöngunni
Fossavatnsgangan heppnaðist vel. Mynd: Ágúst Atlason.

Fasteignaverð á Ísafirði er
svipað og á Húsavík. Í Bolung-
arvík er verð á fasteignum álíka
og á Ólafsfirði. Fasteignamat rík-
isins hefur tekið saman fasteigna-
verð íbúðarhúsnæðis og eru töl-
urnar byggðar á kaupsamningum
síðasta árs. Á Ísafirði var meðal-
kaupverð fasteigna 11,7 milljónir
króna og meðalkaupverðið á
hvern fermetra 96 þúsund krónur.

Til samanburðar var meðalfer-
metraverðið 180 þúsund krónur
á Akureyri, 170 þúsund í Kefla-
vík, 68 þúsund á Seyðisfirði og
93 þúsund á Húsavík.

Meðalfermetraverð í Bolung-
arvík var í fyrra 55 þúsund krón-
ur. Á Siglufirði var meðalverðið
62 þúsund krónur og á Ólafsfirði
56 þúsund krónur. Með öðrum
orðum er fasteignaverðið í Bol-
ungarvík svipað og á Ólafsfirði.

Fasteignaverð
á Ísafirði svip-

að og á Húsavík
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Tónlistin hefur verið mér sáluhjálp
Stefán Steinar Jónsson

kannast margir við. Kannski
ekki persónulega en hafa séð

honum bregða fyrir á sviði
bak við píanóið að syngja úr
sér sálina. Minnist maður á

nafn Stefáns við fólk sem
þekkir til hans er oftast
fyrsta umræðuefnið um

manninn: „Örugglega einn sá
allra besti söngvari sem ég

hef heyrt í.“
Að heyra Stefán syngja

blús- og sálartónlist er eins og
að hlusta á gömlu meistarana

syngja þá tegund tónlistar,
svo mikil eru gæðin í söng

hans. Slegið var á þráðinn til
Stefáns þar sem hann sat við
píanóið og átti gott spjall við

blaðið um tónlistina.
Stefán býr á Hólmavík

ásamt eiginkonu og tveimur
börnum. Hann er sveita-

strákur úr Önundarfirði og
ólst upp á Flateyri bróður-
partinn af sinni barnæsku.

Hann hóf að leika á píanóið í
barnaskóla á Núpi í Dýrafirði

fyrir 25 árum á lítið hljóm-

borð sem var þar þá. Áhug-
inn greip hann ekki alveg í

fyrstu að hans sögn en
tveimur árum seinna eign-

aðist hann sitt eigið hljóðfæri
og fór að hafa virkilegan

áhuga á tónlistinni. „Ég var
þá aðallega að gutla heima

hjá mér. Mitt fyrsta lag sem
ég lærði var úr Söngvaseið,

Sound of Music,“ segir Stefán
og leikur lagið á píanóið. „Svo

spilaði maður bítlalögin og
tónlist sem maður réði við.“

Tónlist í ættinniTónlist í ættinniTónlist í ættinniTónlist í ættinniTónlist í ættinni

Hann segir töluverða tón-
list hafa verið á heimili hans í

uppvextinum. Systur hans
fengust aðeins við tónlist.

„Það var nú aðeins fyrir vini
sína og kunningja svona

heima fyrir. Við syngjum öll
og spilum á einhver hljóðfæri

en ég er kannski búinn að
gera mest úr tónlistinni.“

Tónlistin í ættinni hans er
mikil og varla er til það

frændsystkini Stefáns sem

ekki getur haldið lagi. Hann
segir mjög blandað hvaðan

tónlistin hefur borist og gæti
hún jafnvel hafa komið úr

föðurættinni.
„Það er samt mun styttra í
það í móðurættinni í sam-

bandi við tónlistina en föður-
ættin getur alveg verið tals-

verð í þessu efni. En ef við
förum bara í móðurættina,

þá er Jóhanna Guðrún
frænka mín að taka þátt fyrir
Íslands hönd í söngvakeppni

evrópsku sjónvarpstöðvanna.
Langafi hennar og afi minn
voru bræður. Það er greini-
legt að tónlistin er meira úr

móðurættinni heldur en föð-
urætt. Mamma gamla var í

kirkjukórum og svoleiðis
starfi.“

Fyrstu tónleik-Fyrstu tónleik-Fyrstu tónleik-Fyrstu tónleik-Fyrstu tónleik-
arnir á Flateyriarnir á Flateyriarnir á Flateyriarnir á Flateyriarnir á Flateyri

Fyrstu tónleikar Stefáns
voru 17. júní á Flateyri þegar
hann var fimmtán ára. Hann

var einungis hljómborðs-
leikari og lék melódíurnar í

bandinu. „Ég söng ekki í
þeirri hljómsveit. Það er

nefnilega ekkert svo langt
síðan ég fór að átta mig á því

að ég gæti sungið,“ segir
hann.

„Ég vissi svo sem alltaf að
ég gæti gólað eitthvað og var

aðallega í bakröddum í
hljómsveitum þegar ég var að

byrja í þessu. Svo fékk ég að
taka eitt og eitt lag. Ég öðl-
aðist hins vegar ekki sjálfs-

traust varðandi söng fyrr en
eftir dvöl mína í Noregi 1995.

Þar spilaði ég með norskri
danshljómsveit. Ég þvældist

um með þeim og sá um „röff-
deildina“, Creedence Clear-
water og sálartónlistina. Þar

bjó ég sem mjög fátækur
tónlistarmaður. Birkir Guð-

mundsson rokkbóndi frá
Ingjaldssandi kom mér í

bandið.“

Tónheyrnin með-Tónheyrnin með-Tónheyrnin með-Tónheyrnin með-Tónheyrnin með-
fædd og áunninfædd og áunninfædd og áunninfædd og áunninfædd og áunnin

Helstu áhrifavaldar Stefáns
er kemur að tónlist eru blús-
og sálartónlistarmenn. „Það

er svolítið erfitt að nafn-
greina nokkra því ég hlusta á

allan fjandann. En þeir tón-
listarmenn sem standa upp

úr eru Tina Turner, Billy
Joel og Garth Brooks í seinni

tíð. Svo eru auðvitað gömlu
garparnir eins og Ray Charles.“

Stefán sótti sér um stund
tónlistarnám og lærði aðeins
að lesa nótur á Flateyri. „En

út af því hversu mikið ég spil-
aði með eyranu, þá var það

svolítið erfitt.“ Hann átti
frekar létt með að spila mús-

ík eftir eyranu en þurfti þó
að hafa fyrir því í fyrstu.
„Í dag hef ég áttað mig á

því að ég get plokkað upp lög
alveg eins og copy/paste. Svo
verður maður alltaf að setja

eitthvað af sjálfum sér í lögin
sem maður spilar eftir eyr-

anu. Það er ekkert varið í það
öðruvísi. Ég þróaði þessa

tónheyrn bara með sjálfum
mér, má segja.“
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Plata væntanleg í haustPlata væntanleg í haustPlata væntanleg í haustPlata væntanleg í haustPlata væntanleg í haust
Stefán hefur ekki bara

spilað fyrir framan áhorf-
endur heldur hefur hann

einnig sungið inn á nokkrar
hljómplötur, meðal annars á
sólóplötu tónlistarkennarans
Kristins Níelssonar. „Svo hef

ég sungið bakraddir inn á
plötur hjá Bjarna Ómari,

félaga mínum frá Hólmavík.
Síðan hef ég sungið og spilað
inn á disk sem er vonandi að

koma út í haust en ég veit
ekki hvernig staðan verður á

því verkefni þá. Það er í
samstarfi við Halldór Gunn-

ar Pálsson gítarleikara frá
Flateyri.“

Hann segist ekki hafa
mikið stundað að taka upp

sínar eigin lagasmíðar en þó
verður eitt lag eftir hann á

plötunni sem hann vinnur í
samstarfi við Halldór Gunn-
ar. „Þetta er gamalt lag sem

ég samdi og hef ákveðið að
láta loksins frá mér.“

Einu sinni í blúsbandiEinu sinni í blúsbandiEinu sinni í blúsbandiEinu sinni í blúsbandiEinu sinni í blúsbandi

Stefán er með hörku blús-
og sálarrödd en segist aldrei

hafa verið í starfandi blús-
sveit eða farið á eiginlegar
blúshátíðir sem tónlistar-

maður. „Það var að gamni
sem við ákváðum að slá í

nokkra blússlagara á Edin-
borg. Þá vorum við í blús-

bandi Stefán Freyr Baldurs-
son, Valdimar Olgeirsson,
Halldór Gunnar Pálsson,

Önundur Hafsteinn Pálsson
og ég. Við lékum þá á Kaffi

Edinborg á Ísafirði á undan
blússveitinni Johnny and the

rest, en þeir voru þá staddir á
Vestfjörðum til að taka upp

plötu í Tankinum hans
Önundar í Önundarfirði.“

Karakter í blús-Karakter í blús-Karakter í blús-Karakter í blús-Karakter í blús-
og sálartónlistog sálartónlistog sálartónlistog sálartónlistog sálartónlist

Hann segir blús- og sálar-
tónlist heilla sig mest vegna

þess hve mikill karakter er í
tónlistinni.

„Þetta fólk sem var í þess-
um geira lagði allt sitt í tón-
listina. Maður þarf bara að

lesa sögu þess, þá sér maður
hversu heilsteypt þetta fólk

var í því sem það gerði. Þetta
er það sem heillar mig mest
við þessa tónlist og í flestum
tilfellum eru þetta einstakl-
ingar sem áttu mjög erfiða

æsku en komust út úr henni
með því að túlka í gegnum
tónlistina. Tónlistin hefur

líka verið mér einstök sálar-
hjálp í gegnum lífið og verið

einstakur sáluhjálpari í mörg
ár.“

KokkurinnKokkurinnKokkurinnKokkurinnKokkurinn
dreif fólk á gólfiðdreif fólk á gólfiðdreif fólk á gólfiðdreif fólk á gólfiðdreif fólk á gólfið

Hann segir eftirminnileg-
asta „giggið“ sitt hafa verið

þegar hann lék með ísfirsku
hljómsveitinni Gabríel á

þorrablóti á Drangsnesi í
Strandasýslu.

„Við vorum búnir að leika
allt kvöldið og taka alla flór-
una sem bauðst til að reyna

fá fólkið út á gólfið til að
dansa. Fólkið sat hins vegar
bara við borðin og mændi á

okkur líkt við værum
strengjabrúður. Við vorum

búnir að prufa að finna
mannskapinn, lesa út hópinn,

og hvað mundi virka. Það
endaði með því að við pruf-

uðum að taka gamlan hring-
dans sem nefnist Kokkurinn.

Þá virtist allt ganga, fólkið
fór út á gólf og dansaði eftir

það en við höfðum spilað í
klukkutíma áður og ekkert

virkað.“

SkemmtilegurSkemmtilegurSkemmtilegurSkemmtilegurSkemmtilegur
tími í Noregitími í Noregitími í Noregitími í Noregitími í Noregi

Þegar Stefán var úti í Nor-
egi gerðist ýmislegt skemmti-
legt er varðar tónlistarbröltið

hjá honum. „En það var
ekkert endilega tengt spila-

mennskunni sjálfri. Það gekk
alltaf vel að spila og ekkert
kom fyrir þannig. Það var

ýmislegt sem gerðist á ferða-
lögunum en ég var ekki ráð-
inn í þessa hljómsveit af því

að ég kunni á hljómborð eða
til að syngja heldur vegna

þess að ég gat lagað rútuna
þegar hún bilaði.“

Stefán starfaði í hálft ár í
Noregi sem tónlistarmaður

og segir lesendur geta strikað
línu frá Þrándheimi og þvert
yfir Noreg. „Þar fyrir neðan
hef ég komið víða við. Þetta
var brjálæðislega skemmti-

legur tími og allt öðruvísi
menning en á Íslandi. Í Nor-

egi mætir fólki til að dansa en
það er miklu meira um að

Íslendingar séu bara á
fylliríi.“

Hljómsveitin var venjuleg
danshljómsveit og náði

ágætis vinsældum í Noregi.
„Það stóð nú alltaf til að það
kæmi bandarísk kántrísöng-
kona til Noregs, sem við átt-

um að flakka um landið með
og spila undir. En það datt
upp fyrir og ég veit ekkert
hvort þessi söngkona hafi

verið eitthvað þekkt,“ segir
Stefán léttur í bragði.

Bandið leikur enn í Noregi
og nefnist Southern Train en
Stefán segir Íslendinga ekki

munu kannast við það.
– birgir@bb.is

Kókómjólkurkyn-
slóðin vakti Ísfirðinga

Útskriftarnemar við Mennta-
skólann á Ísafirði tóku einn
daginn í síðustu viku óvenju
snemma. Við íbúum Ísafjarðar
blasti „kókómjólkur-kynslóð-
in“ ljóslifandi þegar nemend-
urnir marseruðu í bæinn í gervi

Klóa kókómjólkurkattar.
Líkt og venjan er bauð skóla-

meistari MÍ nemendunum í
morgunverð sem samanstóð
einkum af lýsi og hafragraut en
lítið var um kókómjólkina. „Þau
voru mjög skemmtileg. Þau tóku

lagið og spiluðu hérna langt
fram eftir morgni enda er svo
mikil tónlist í þessum ár-
gangi,“ sagði Jón Reynir Sigur-
vinsson skólameistari. Meðfylgj-
andi myndir voru teknar í heim-
sókninni til skólameistara.

Skólameistarahjónin tóku heimsókn útskriftarnemanna vel.

Stofan hjá skólameistarahjónunum fylltist af „kókómjólkur-kynslóðinni“.
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Spurningin
Ertu ánægð/ur með
úrslit kosninganna?

Í normal árferði líta menn á kosningar eins og hvert annað við-
fangsefni sem ekki verður komist hjá að sinna með reglubundnu
millibili. Kosningar skapa jafnan spenningu, alla jafnan rólegheita
fólk fyllist sannfæringarkrafti meðan aðrir líta á þetta sem skemmtan,
í besta falli mögulegan ávinning.

Kosningarnar 25. apríl höfðu nokkra sérstöðu. Í fyrsta lagi var um
óreglulegar kosningar að ræða. Ríkisstjórn með öflugan meirihluta
hafði hrökklast frá völdum og minnihluta stjórn tekið við, tíma-
bundið. Í öðru lagi var almenningi endalaust talin trú um að þetta
væru afdrifaríkustu kosningar sem þjóðin hefði gengið í gegnum á
lýðveldistímanum. Í þriðja lagi lá nokkuð ljóst fyrir að 80 daga
stjórnin hugðist sitja áfram fengi hún til þess þingstyrk. (Hingað til
hafa stjórnmálamenn forðast að lýsa yfir festum fyrir kosningar.) Í
fjórða lagi framboð búsáhaldabyltingarinnar, sem skilaði inn fjórum
þingmönnum, sama fjölda og Frjálslyndi flokkurinn tapaði og
þurrkaðist þar með út af þingi. (Hvað sem allri pólitík viðvíkur er
margra mat að við brotthvarf Guðjóns A. Kristjánssonar hafi Vest-
firðingar misst traustan og ötulan talsmann úr röðum þingmanna.) Í
fimmta lagi leiddi krafa og umræður um persónukjör til gífurlegra
útstrikana, nokkuð sem þekktist var fyrir nokkrum árum. Eflaust
hafa misjafnar ástæður legið að baki hvaða frambjóðendur máttu
sæta þeim dómi kjósenda. Í sjötta lagi var aðildarumsókn að ESB

dregin fram með nokkuð skörpum skilum, og síaðast en ekki síst eru
líkur á að styrkjafárið, sem miklu púðri var eytt í, hafi haft nokkur
áhrif á niðurstöður kosninganna.

Þrátt fyrir innbyrðis hræringar í ýmsum kjördæmum er ekki um
að villast að áhrifa fjórflokksins gætir í engu minna en verið hefur.
Og engar líkur að þar verði breyting á. Norðvesturkjördæmi er
skemmtilegasta dæmið um hvernig kjósendur skiptu valdinu á milli
gömlu flokkanna, þar sem aðeins munar 0,4% á atkvæðamagni
stærsta og minnsta flokksins! (Er þetta ekki bara eins og verið sé að
senda samhenta ,,bridgesveit“  til að halda uppi heiðri kjördæmisins?
Kemur í ljós!)

Þegar þessar línur eru festar á blað liggur ,,nýi sáttmáli“ sitjandi
stjórnar ekki fyrir; stjórnar sem ítrekað hefur lýst því yfir að ágrein-
ingurinn um ESB, sem greinilega er erfiðasti þröskuldurinn, verði
leystur. Dýr er hver dagurinn sem líður án þess að stjórnarsáttmálinn
liggi fyrir. Verkefnin hrannast upp hvert sem litið er og því eðlilegt
að almenningur sé farinn að ókyrrast. Nógu erfitt var ástandið fyrir.
Óvissan sem fylgt hefur hremmingunum hefur frá upphafi verið
versti óvinurinn sem almenningur á við að glíma.

Mál er að hafist sé handa!
Óvissunni verður að eyða!

s.h.

Starfsmenn Hvíldarkletts á
Suðureyri sjósettu þar í síðustu
viku ellefu Bobby-báta fyrir
komandi sjóstangavertíð sem
hefst í þessum mánuði. Síðan
var stefnt að sjósetningu hinna
ellefu Bobby-bátanna sem eru á
Flateyri.

Fyrstu viðskiptavinirnir eru

væntanlegir fyrri part þessa mán-
aðar en upp úr miðjum maí fer
vertíðin í gang af fullum krafti.
Ágætlega er bókað í júní, júlí og
fram í ágúst en búist er við að
síðustu gestirnir fari af landi brott
í september. Verið er að undirbúa
bátaflotann og gera kláran fyrir
haffærni en talsverð vinna liggur

að baki varðandi viðhaldsþáttinn
á 22 bátum. Guðmundur Svav-
arsson stjórnar því verki af þekk-
ingu og reynslu.

Búið er að færa þrjú sumarhús
Hvíldarkletts sem voru í miðju
kauptúninu á Suðureyri inn að
knattspyrnuvellinum við Lónið
þar sem er þeirra framtíðarstaður.

Enn er eftir að leggja lagnir og
tengja bústaðina á nýju uppfyll-
ingunni.

Komandi sjóstangavertíð leggst
vel í mannskapinn og verið er að
leggja síðustu hönd á skipulagn-
ingu og frágang áður en erlendu
veiðimennirnir mæta vopnaðir
stöngum og skutlum.

Sjóstangaveiðin hjá Hvíldar-
kletti  á Suðureyri undirbúin

Herdís Albertsdóttir á Ísafirði (Dísa á Bökkunum) fór í fyrsta skipti á ævinni í kosningakaffi á kjördag, en það var hjá Fram-
sóknarflokknum. Hún er orðin hundrað ára og hefur aldrei kosið. Með henni á myndinni er barnabarnabarn hennar, Sigurður
Jónsson, og barnabarnabarnabarnið Ragnar Óli Sigurðsson.

100 ára í fyrsta kosningakaffinu

Alls svöruðu 390.
Já sögðu 208 eða 53%
Nei sögðu 149 eða 38%

Alveg sama sögðu 33 eða 9%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Útlit
fyrir ákveðna norðanátt
með slyddu og jafnvel
snjókomu norðanlands
og hiti um frostmark.

Þurrt að mestu syðra og
hiti 1 til 6 stig. Horfur á
laugardag: Minnkandi

norðanátt og úrkoma en
víða bjart sunnan- og

vestanlands. Hiti 0-6 stig,
kaldast fyrir norðan.
Horfur á sunnudag:

Minnkandi norðanátt og
úrkoma en víða bjart

sunnan- og vestanlands.
Hiti 0-6 stig, kaldast fyrir

norðan.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Arna Lára Jónsdóttir,
verkefnastjóri og bæjarfulltrúi

Arna Lára Jónsdóttir er verkefnastjóri hjá Impru á Ísafirði og bæjarfulltrúi í Ísafjarðarbæ.
Þegar Arna Lára var spurð inn að beini kom í ljós að hún kveðst vera óþolandi morgunhress

og það hafi verið viss vonbrigði að komast að því að hún gæti ekki sungið.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Flytja aftur á Ísafjörð, sé aldeilis ekki eftir því.

Hvar langar þig helst að búa?
Þar sem fjölskyldan mín er.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar frumburðurinn kom í heiminn og að upplifa hana
aftur þegar örverpið kom í heiminn fimm árum síðar.

Mestu vonbrigði lífs þíns?
Að uppgötva að heimurinn er ekki alveg eins og ég vildi. Það
voru líka viss vonbrigði fyrir mig að uppgötva að ég gæti ekki

sungið.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Internetið.
Uppáhaldslagið?

Í dag er það Viva la vida með Coldplay.
Uppáhaldskvikmyndin?

Legends of the Fall og svo ég get alltaf horft
aftur og aftur á Hringadróttinssögu.

Uppáhaldsbókin?
Skuggar vindsins og Karitas án titils.

Ógleymanlegasta ferðalagið?
Þegar ég fór 18 ára til sumardvalar á frönsku ríverunni
og hélt að það væri hægt að læra frönsku á 6 vikum.

Uppáhaldsborgin?
Barcelona sem stendur en er líka veik fyrir París.

Besta gjöfin?
Tvö heilbrigð börn.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Hef nú ekki velt því mikið fyrir mér en það gæti vel verið.

Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Símans.

Fyrsta starfið?
Verkakona í Íshúsfélagi Ísfirðinga.

Draumastarfið?
Er þegar ég fæ greitt í evrum fyrir störf mín.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Mömmu.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Klárlega Vestfirðir, hvað annað. Þórsmörk er líka ákaflega falleg.

Skondnasta upplifun þín?
Að vera stöðvuð af lögreglunni og látin blása í blöðru, með þrjú
börn í bílnum og mömmu í framsætinu með áramótasteikina í
kjöltunni. En það er frá því að segja að ekkert prómíl mældist.

Aðaláhugamálið?
Pólitík. Svo tek í prjóna mér til gamans og dett í lestur bóka. Ég

kann líka afar vel við mig í góðra vina hópi.
Besta vefsíðan að þínu mati?

Ég fer mikið inn á fréttasíður og kann vel við Eyjuna
og auk þess sem ég fer mikið inn á héraðsmiðlana. Gmail

og Facebook eru líka alveg ómissandi.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Stærri.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Ég á afar auðvelt með að vakna á morgnana og er alveg
óþolandi morgunhress (sumum gæti þótt þetta löstur).

En helsti löstur?
Ég get átt erfitt með að muna nöfn, en
ég er mun betri í því að muna andlit.

Besta farartækið?
Fer eftir því hvert ég er að fara.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Páskadagur.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Ömmu minnar Láru Steinþórsdóttur og svo er nú hægt annað

en að nefna dugnaðarforkinn Jóhönnu Sigurðardóttur.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

Einhverju sem myndi hljóma vel á frönsku.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?

Á morgnana.
Í hvaða stjörnumerki ertu?

Tvíburi.
Lífsmottóið þitt?

Að lifa lífinu lifandi.

Bragi fer
til Kýpur

Ísfirðingurinn Bragi Þor-
steinsson er meðal þeirra
fjórtán sundmanna sem lands-
liðsnefnd Sundsambands Ís-
lands hefur valið til að keppa
á Smáþjóðaleikunum á Kýp-
ur 1.-6. júní.

Auk Braga er hópurinn
þannig skipaður: Sindri Þór
Jakobsson, Davíð Hildiberg
Aðalsteinsson, Jakob Jóhann
Sveinsson, Árni Már Árna-
son, Birkir Már Jónsson,
Ragnheiður Ragnarsdóttir,
Sarah Blake Bateman, Jó-
hanna Gerða Gústafsdóttir,
Inga Elín Cryer, Sigrún Brá
Sverrisdóttir, Ingibjörg Krist-
ín Jónsdóttir, Hrafnhildur
Lúthersdóttir og Erla Dögg
Haraldsdóttir.

Buðu lægst
Gröfuþjónustu Bjarna bauð

lægst í gatnagerð við Höfða-
stíg á Suðureyri og hefur
bæjarráð Ísafjarðarbæjar
lagt til að því tilboði verði
tekið. Fyrirtækið bauð rúmar
þrjár milljónir króna í fyrsta
áfanga verksins, en það er
62,2% af kostnaðaráætlun sem
hljóðaði upp á rúmar fimm
milljónir.

Fjögur tilboð bárust í
verkið, frá Úlfari ehf., Tígri
ehf. og Jónbirni Björnssyni,
auk Gröfuþjónustu Bjarna,
sem er á Suðureyri.

Umhverfisstofnun leggst
ekki gegn endurbyggingu
íbúðarhúss að Sútarabúðum
í Grunnavík, enda uppfylli
hún skilmála væntanlegs
aðalskipulags Ísafjarðar-
bæjar. Umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar gerir ekki at-
hugasemdir vegna endur-
byggingarinnar.

Ingi Dóri Einarsson sótti
um endurbyggingarleyfi fyr-
ir húsi þessu en þar stóð hús
ömmu hans. Húsið sem nú
er á lóðinni og stendur uppi
að hluta hefur orðið fyrir
skemmdum og hefur Ingi
Dóri því óskað eftir að fá að
endurbyggja það.

Leggjast ekki
gegn endur-

byggingu
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Tilboð
óskast!

Hafnarstræti
18, Ísafirði –

Gamla Apótekið

Landsbankinn áætlar að selja húsið að Hafnarstræti 18 á Ísafirði,
Gamla apótekið. Þeim sem áhuga hafa á að kaupa húsið og lóðina er
bent á að snúa sér til Eignadeildar Landsbankans, sem mun afhenda
nánari gögn og skipuleggja skoðun á eigninni. Húsið er 442m² og lóðin
er 330m² eignarlóð skv. fasteignamati.

Frestur til að óska eftir gögnum er til 12. maí 2009 kl. 16:00. Skila-
frestur tilboða verður 20. maí 2009. Allar umsóknir um gögn verða að
vera skriflegar og skilist til:

Landsbankinn á Ísafirði
bt. Ingu Karlsdóttur,
Pólgötu 1, 400 Ísafirði
eða í tölvupósti til thorsteinn.egilson@landsbankinn.is.
Nánari upplýsingar gefur Þorsteinn Egilson, Eignadeild Landsbank-

ans í síma 410 7848.

Eignadeild

STYRKIR TIL UMHVERFISVERKEFNA
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar auglýsir
eftir umsóknum um styrki til umhverfis-
verkefna fyrir árið 2009.
Markmið með umhverfisstyrkjum er feg-
urra umhverfi í bæjarfélaginu.
Eftirfarandi þarf að fylgja með styrkum-
sókn:
1. Upplýsingar um umsækjanda/umsækj-

endur.
2. Nafn þess sem annast samskipti við

umhverfisnefnd.
3. Nákvæm lýsing verkefnis.
4. Tíma- og kostnaðaráætlun.
Styrkir verða greiddir út að verkefni loknu
eða við ákveðin áfangaskil.
Umsóknum skal skilað á bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar ásamt fylgigögnum. Um-
sóknarfrestur er til og með 22. maí 2009.
Merkja skal umsóknirnar „Umhverfis-
styrkur Ísafjarðarbæjar 2009.“ Fyrirspurn-
ir og óskir um nánari upplýsingar gefur
tæknideild Ísafjarðarbæjar. Einnig má
senda á netfangið johannb@isafjordur.is.
Sjá einnig á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,
www.isafjordur.is.

Sviðstjóri umhverfissviðs.

Vilja varanlega lausn vegna
sjávargangs við Pollgötuna
Sjóvarnargarðurinn við Poll-

götuna á Ísafirði hefur verið til
umræðu í vetur vegna tíðra flóða
inn á eyrina og þykir sýnt að
varnirnar eru úreltar. Vegagerðin
hefur boðað úrlausnir en Halldór
Halldórsson bæjarstjóri segir
bæjaryfirvöld vilja sjá varanlega
lausn á vandanum.

„Við viljum fá varanlega lausn
á þessu og það kann að vera að
Vegagerðin ætli sér að fara í ein-
hverja skemmri lausn. Ég hef
heyrt af því að þeir ætli að laga
garðinn við Pollgötuna þar sem
hann er lægstur fyrir litla fjár-
muni. En það sem við viljum að
verði farið í sem allra fyrst eru
tveir garðar sem verja Pollgötuna
fyrir sjógangi og um leið skapa
aðstæður sem búa hér til góða
höfn fyrir smábáta. Þetta höfum
við farið með fyrir samgöngu-
ráðherra. Við höfum sent honum
erindi og farið á sérstakan fund

gert í ár. Það þarf að hanna þetta
og reikna út hvernig garðarnir
eiga að vera. En auðvitað fagna
ég því að Vegagerðin skuli ætla
að laga sjóvarnargarðinn til
bráðabirgða þannig að það verði
ekki alveg eins mikil flóðahætta,

en ég lít svo á að þetta sé skemmri
sýn á lausn vandans og ekki neitt
til frambúðar,“ segir bæjarstjóri.

Halldór segir að samgöngu-
ráðherra mætti lítast betur á hug-
mynd bæjarins. Hann segist
skilja aðstæður hans, að engir

peningar séu til hjá ráðuneytinu
fyrir slíkar framkvæmdir núna.
„En við verðum samt sem áður
að horfa fram á við, hanna og
undirbúa verkefnið, það er stóra
málið,“ segir bæjarstjóri.

– birgir@bb.is

með honum um þetta, og það er
sú stefna sem við viljum, sam-
starf Vegagerðarinnar og Sigl-
ingastofnunar og svo auðvitað
bæjarins vegna hafnarmálanna,“
segir Halldór.

Bæjaryfirvöld telja að ef að
þessi þrír aðilar leggja saman sé
unnt að fara í þetta verkefni. „Við
höfum óskað eftir því við sam-
gönguráðherra að hann beiti sín-
um stofnunum í þessu máli. En
þetta er auðvitað framtíðarsýn
og við vitum að það verður ekki
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Baráttan við
MS og Parkinson
– rætt við systkinin Ingibjörgu Snorradóttur Hagalín og Snorra Má Snorrason,

sem bæði eiga við sjúkdóma að etja sem væntanlega munu fylgja þeim ævilangt
Núna á vormánuðum 2009 eru níu ár síðan undirritaður ræddi fyrir Bæjarins besta við

Ingibjörgu Snorradóttur Hagalín á Ísafirði um baráttu hennar við MS-sjúkdóminn. Upp-
hafið var það, að árið 1993 fékk hún sjóntaugabólgu. Sjúkrahúsvist og læknismeðferð
leiddu til staðfestingar á því, að hér væri um að ræða eina af afleiðingum MS (Multiple
Sclerosis), sem er sjúkdómur í miðtaugakerfinu og kallast á íslensku heila- og mænusigg.
Hann truflar leiðni tauganna og þar með eðlileg boð eftir þeim og leggst yfirleitt á varn-
arkerfi líkamans.

Einn af bræðrum Ingibjargar er Snorri Már Snorrason hönnuður í Reykjavík. Þau syst-
kinin eru börn hjónanna Auðar H. Hagalín og Snorra Hermannssonar á Ísafirði. Snorri
Már greindist með Parkinsonsveiki fyrir fimm árum og núna er hann formaður Parkin-
sonsamtakanna á Íslandi. Við spjölluðum saman á heimili Ingibjargar þegar Snorri Már
var í heimsókn eina helgi á sínum gömlu heimaslóðum á Ísafirði.

Við byrjum á því að spyrja Ingibjörgu hvað á dagana hafi drifið og hvernig baráttan við
MS-sjúkdóminn hafi gengið þennan tæpa áratug frá því að við spjölluðum saman síðast.

„Hún hefur svo sem gengið
ágætlega. Mál málanna í dag er
lyfið Tysabri, sem er nýlega kom-
ið á markaðinn. Það var byrjað
að gefa þetta lyf hérlendis fyrir
bráðum hálfu öðru ári. Lyfjagjöf
fer ennþá einungis fram á Tauga-
deild Landsspítalans og lyfið
gefið í æð á fjögurra vikna fresti.
Lyfjagjöf tekur um þrjár klukku-
stundir og fylgst er með lífsmörk-
um sjúklinga í klukkutíma eftir
inngjöf. Síðan má maður fara
heim. Þetta þýðir að ég þyrfti að
mæta suður fjórða hvern föstu-
dag. Ég myndi gera það með
glöðu geði, bara ef ég fengi lyfið!

Þessu fylgir samt ýmis kostn-
aður varðandi ferðir og uppihald
og jafnframt heldur maður úti
öðru heimili á meðan hér heima,
sem óneitanlega verður fyrir
raski af þessum völdum. Ég er
þó það heppin að eiga stóra og
góða fjölskyldu og vini, sem hafa
alltaf veitt mér mikinn stuðning.
Vonandi kemur brátt að því að
hægt verði að gefa lyfið á sjúkra-
stofnunum á landsbyggðinni, en
ég hef heyrt að til standi að hefja
gjöf á Tysabri á Akureyri, sem er
mjög ánægjulegt.“

Veit ekki hvort húnVeit ekki hvort húnVeit ekki hvort húnVeit ekki hvort húnVeit ekki hvort hún
er á „listanum“er á „listanum“er á „listanum“er á „listanum“er á „listanum“

„Sjúklingar þurfa að ganga í

gegnum margvíslegar rannsóknir
áður en þeir fá þetta lyf. Allmörg
ár eru síðan byrjað var að gefa
Tysabri í Bandaríkjunum. Þá
vöknuðu grunsemdir um viðsjár-
verðar aukaverkanir og nokkrir
dóu vegna þeirra og lyfið var
kallað af markaði um tíma. Því
er lögð mikil áhersla á auknar
rannsóknir á hverjum og einum
áður en hann fær lyfið. Hvað
mig varðar, þá vona ég bara það
besta, en hef ekki einu sinni feng-
ið staðfest á ég sé á þessum marg-
umrædda „lista“ þeirra sjúklinga
sem bíða eftir lyfinu.

Tysabri er mjög dýrt lyf, en nú
hafa stjórnvöld ákveðið að verðið
skuli lækkað, þannig að það verði
í samræmi við verð t.d. á Norður-
löndum og það er auðvitað mjög
jákvætt.

Hjá mér liggur fyrir núna að
komast í og gegnum rannsókn-
irnar til að fá þetta lyf. Minn
taugalæknir segir mig uppfylla
þau skilyrði sem þarf til að fá
lyfið, en ég hef ekki fengið nein
svör frá Taugadeildinni. Í fyrra-
vor var mér sagt að ég fengi lyfið
haustið 2008, í vetur að ég fengi
það um áramót, en nú er ég að
reyna að komast að því hvort ég
er yfirleitt til á blaði.

Lyfið Tysabri virðist virka
mjög vel, þó því miður henti það
ekki öllum. Maður hefur heyrt

og séð að fólk sem hefur verið á
Tysabri einhvern tíma er hrein-
lega að standa upp úr hjólastólum
og fara aftur í vinnu. Svo hef ég
heyrt að önnur sambærileg lyf
séu væntanleg og þá jafnvel í
töfluformi. Maður bindur eðli-
lega miklar vonir við það líka.
En þegar fram kemur töfralyf
eins og Tysabri, þá vill maður
auðvitað eiga möguleika á að fá
það, eða lágmark að fá að fara í
þær rannsóknir sem þurfa að
liggja fyrir svo hægt sé að taka
þessa langþráðu ákvörðun.“

Aldrei gott aðAldrei gott aðAldrei gott aðAldrei gott aðAldrei gott að
gera ekki neittgera ekki neittgera ekki neittgera ekki neittgera ekki neitt

„Nú í vor eru fimm ár frá því
að ég hætti að vinna úti, hafði þá
unnið í 16 ár hjá Tryggva lög-
fræðingi. Að vísu er ég í hluta-
starfi hjá Krabbameinsfélaginu
Sigurvon og hef nú hellt mér í
pólitíkina og vermi 4. sæti í Norð-
vesturkjördæmi fyrir Borgara-
hreyfinguna. Ég er enginn póli-
tíkus, frekar en flestir á þessum
lista, en mér blöskrar tilhugsunin
um að skila inn auðu atkvæði,
því mér líka ekki þeir flokkar sem
fyrir eru.

Ég vil gera allt sem í mínu
valdi stendur til að reisa við hag
þjóðfélagsins, styðja við heimil-
in, minna fólk á siðferði og rétt-

læti. Allavega get ég verið sátt
við að ég hafi þó reynt að hafa
áhrif og breyta til hins betra. Al-
drei er gott að gera ekki neitt.
Börnin okkar eiga betra skilið og
ég vil sjálf fá að taka þátt í að
reisa landið við eftir áföll krepp-
unnar!“

FjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldanFjölskyldan

Ingibjörg giftist öðru sinni árið
2002. Maðurinn hennar er úr
Vestmannaeyjum og heitir Há-
varður Guðmundur Bernharðss-
on, kallaður Hæi. Hann er húsa-
smiður að mennt og er núna í
meistaranámi og rekur á Ísafirði
eigið fyrirtæki, sem heitir ein-
faldlega Hæi ehf.

Hæi á fjögur börn og eina
tengdadóttur, en Ingibjörg á þrjú
börn, einn tengdason og eitt barna-
barn. Yngri sonur Ingibjargar,
Salmar Már, býr enn í heima-
húsum og stundar nám í 9. bekk
Grunnskóla Ísafjarðar. Þrjú börn
Hæa búa í Vestmannaeyjum, þau
Hannes Már, Fanndís Fjóla og
Bjarki Steinn, en elsti sonurinn
Sigmar Þór býr í Reykjavík. Dótt-
ir Ingibjargar, Edda María, býr
ásamt unnusta sínum Alexíusi
Jónassyni (frá Æðey í Ísafjarðar-
djúpi) í Kópavogi ásamt dóttur
þeirra, Katrínu Fjólu, og eldri
sonur Ingibjargar, Auðunn Bragi,
leigir hjá þeim herbergi. Edda
og Auðunn eru bæði í námi og
klárar Edda masterinn í vor, en
hún stefnir á löggilta endurskoð-
un.

„Nú þegar ég hef eignast barna-
barn, þá verður maður ennþá
ákveðnari í því að fá bót sinna
meina til að geta leikið við og
sinnt litlu Katrínu Fjólu. Að sjálf-
sögðu lagar maður sig sífellt að
breyttum aðstæðum, en mér þyk-
ir frekar súrt að vita að til sé lyf
hér á Íslandi, sem geti jafnvel
bætt heilsu mína um heil 80%,
og fá ekki skýrari svör í þessum
efnum.“

Heilsan haldist svipuðHeilsan haldist svipuðHeilsan haldist svipuðHeilsan haldist svipuðHeilsan haldist svipuð
– Þú nefndir á sínum tíma að

það væri ákaflega misjafnt hvern-
ig framvindan væri hjá MS-sjúkl-
ingum. Sumir yrðu meira en
hundrað ára, sumir fengju köst
aðeins með löngu millibili meðan
öðrum hrakaði stöðugt. Á þessu
væri allur gangur. Hvernig hefur
þetta verið hjá þér í heildina?

„Þetta hefur haldist mjög
svipað hjá mér. Í nóvember 2002
byrjaði ég á fyrirbyggjandi lyfi,
sem heitir Rebiff og er í sprautu-
formi. Ég sprauta mig þrisvar í
viku, reyndar sjá maðurinn minn
og sonur oftast um það. Eftir það
hægði aðeins á köstunum þannig
að lengra líður á milli. Í dag eru
það einkum fæturnir sem baga
mig. Síðast var ég í sterameðferð
á spítalanum hér á Ísafirði í janúar
og febrúar á þessu ári og tók þá
tvöfalda meðferð. Ég er þó ekki
alveg nógu ánægð með árangur-
inn, enda eru sterar leiðindalyf
og mjög erfiðar aukaverkanir, þó
að þeir geti stundum gert hálfgerð
kraftaverk.“

Prjónar á barnabarniðPrjónar á barnabarniðPrjónar á barnabarniðPrjónar á barnabarniðPrjónar á barnabarnið

Ingibjörg hefur alltaf verið
mikið í félagsstörfum, eins og
fram kom í viðtalinu á sínum
tíma. Hjá skátunum á Ísafirði er
hún félagsforingi, svo eitt dæmi
sé tekið. Fram kom í viðtalinu
fyrir níu árum að hún væri mikið
í tölvum og heimasíðugerð,
handavinnu og hannyrðum. Í
uppvextinum lærði hún á píanó í
tíu ár og síðar kom harmónikan
til sögunnar líka. Hvað skyldi
vera að frétta af þessu núna? Ætli
hún sé eitthvað að grípa í tölvur,
hannyrðir og hljóðfæri?

Hún kveðst lítið spila á hjóð-
færi en heldur sér samt alltaf í
formi og finnst afskaplega gaman
að glamra annað slagið, eins og
hún kemst að orði.
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„Reyndar er ég með hljómborð
en sonur minn er nú meira að
spila á það núna. Tölvurnar og
hannyrðirnar sem þá var minnst
á – ég er alveg á fullu í því. Er á
Facebook og góðu netsambandi.
Ég er töluvert mikið í hannyrðum
og prjóna mikið t.d. á barnabarnið
og bíð spennt eftir að fá litlu
fjölskylduna í heimsókn í vor og
sumar og líka að heimsækja þau
í góða veðrið í Æðey.“

Upprunnin íUpprunnin íUpprunnin íUpprunnin íUpprunnin í
NeðstakaupstaðNeðstakaupstaðNeðstakaupstaðNeðstakaupstaðNeðstakaupstað

Systkinin Ingibjörg og Snorri
Már eru á svipuðum aldri, bæði
um hálffimmtugt, hún 46 ára,
hann 44 ára. Fyrstu ár ævinnar
áttu þau heima í Faktorshúsinu í
Neðstakaupstað á Ísafirði en
þaðan fluttist fjölskyldan í Silf-
urgötu 6 árið 1968.

Ólíkt Ingibjörgu fluttist Snorri
Már snemma að heiman frá Ísa-
firði eða fyrir um aldarfjórðungi
þegar hann var nítján ára. Hann
segist því iðulega þurfa að kynna
sig þegar hann kemur í heimsókn
vestur. Hann segist aðspurður
alltaf nota bæði skírnarnöfnin.
Hann hafi lofað móður sinni því
á sínum tíma.

Eins og áður sagði eru fimm ár
frá því að hann greindist með
Parkinsonsveiki.

Um að gera aðUm að gera aðUm að gera aðUm að gera aðUm að gera að
láta vita af sérláta vita af sérláta vita af sérláta vita af sérláta vita af sér

– Er það ekki óvenjulegt að
fólk greinist með þann sjúkdóm
á þeim aldri?

„Það er vissulega ekki algengt
að greinast svo ungur, þó að þetta
sé ekki það yngsta. Það er líka
spurningin um það að þeir sem
fá þennan sjúkdóm eru ekki nógu
duglegir að láta vita af sér. Þess
vegna finnst nýgreindum þeir oft
vera einir með þennan sjúkdóm
og án allrar aðstoðar.“

Snorri Már hefur hins vegar
starfað í Parkinsonssamtökunum
á Íslandi alveg frá fyrsta degi
greiningar og núna er hann for-
maður þeirra, eins og nánar
kemur fram hér á eftir.

Þegar sjúkdóm-Þegar sjúkdóm-Þegar sjúkdóm-Þegar sjúkdóm-Þegar sjúkdóm-
urinn greindisturinn greindisturinn greindisturinn greindisturinn greindist

– Hvernig varðstu fyrst var
við þetta?

„Ég varð var við svolítinn
skjálfta og máttleysi. Ég er með
þetta hægra megin. Lenti í bíl-
slysi, var farþegi í bílnum þannig
að bílbeltið lá hægra megin. Þá
fór ég í miklar rannsóknir þar
sem leitað var að skaða út frá
bílslysinu en niðurstaðan var
Parkinsons. Ég fór í sérstaka ísó-
tóparannsókn sem staðfesti sjúk-
dóminn.

Það er með margvíslegum
hætti hvernig fólk greinist og
margir ganga með sjúkdóminn
einhver ár áður en þeir viður-

kenna fyrir sjálfum sér að það sé
eitthvað að. Einnig er mjög mis-
jafnt hvernig þeim eru bornar
fréttirnar og hvort þeim sé vísað
á stuðning, samanber Parkin-
sonssamtökin, en það finnst mér
mjög mikilvægt.“

– Hefur sjúkdómurinn haldist
í skefjum hjá þér eða hefur hann
farið versnandi?

„Ég er eiginlega alveg hættur
að geta skrifað. Hins vegar læt
ég þetta ekkert stoppa mig. Ég
stunda mikið íþróttir, hjólreiðar
og kajakróður, og fer í líkams-
rækt á hverjum einasta virkum
morgni. Ég tel hreyfingu allra
meina bót og sérstaklega mikil-
væga fyrir Parka.“

Mikilvægt að felaMikilvægt að felaMikilvægt að felaMikilvægt að felaMikilvægt að fela
ekki sjúkdóminnekki sjúkdóminnekki sjúkdóminnekki sjúkdóminnekki sjúkdóminn

Snorri Már rekur eigið fyrir-
tæki, umbúðahönnunarfyrirtæk-
ið Formfast, og vinnur mjög
mikið.

„Ég get gert það sem ég gerði
áður, bara hægar. Hef aldrei falið
Parkann og fæ í staðinn skilning
og stuðning frá samstarfsaðilum
og jafnvel viðskiptavinum. Flest-
ir ef ekki allir þeir sem skipta við
mig oftar en einu sinni vita af
Parkanum og ég vona að mér
takist þannig að smita fróðleik
og skilning á Parkinsons, þó hægt
fari“, segir hann.

Jafnframt hvetur hann Parkin-
sonsgreinda að reyna ekki að fela
sjúkdóminn enda sé það bara
sálarlega lýjandi.

Sjö ár á SeyðisfirðiSjö ár á SeyðisfirðiSjö ár á SeyðisfirðiSjö ár á SeyðisfirðiSjö ár á Seyðisfirði
Nítján ára að aldri byrjaði

Snorri Már í sambúð. Kona hans
er Kristrún Helga Björnsdóttir,
tónlistarkennari í Tónlistarskóla
Hafnarfjarðar. Þau áttu heima í
Reykjavík í þrjú ár áður en þau
fóru á Seyðisfjörð þar sem Krist-
rún Helga var skólastjóri Tónlist-
arskólans í sjö ár, eða frá 1987 til
1994, en frá þeim tíma hafa þau
átt heima í Reykjavík.

Þau eiga tvö börn, Valgeir
Hrafn, 21 árs, og Auði Birnu, 19
ára, og eitt barnabarn í frum-
bernsku, Sesar Mána. Snorri Már
reynir að koma sem oftast í heim-
sókn á æskuslóðir á Ísafirði eða
yfirleitt tvisvar-þrisvar á ári.

Samtökin helstaSamtökin helstaSamtökin helstaSamtökin helstaSamtökin helsta
áhugamáliðáhugamáliðáhugamáliðáhugamáliðáhugamálið

Snorri Már tók við formennsku
í Parkinsonssamtökunum á Ís-
landi fyrr á þessu ári.

„Ég ákvað að sinna þessu verk-
efni eins vel og ég mögulega get,
vegna þess að í dag hef ég þrek
og krafta til þess. Helsta áhuga-
málið núna er starfið fyrir sam-
tökin og að ná til sjúklinga um
allt land. Ég veit um sjúklinga
hér á Vestfjörðum sem við þurf-
um að komast í samband við og
ná inn í félagið.“
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Hreins Þóris Jónssonar

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýhug vegna
fráfalls eiginmanns míns, föður, afa og langafa

Guð blessi ykkur öll.

Amalía Kristín Einarsdóttir
Einar Hreinsson Anna Karen Kristjánsdóttir

Margrét Kristín Hreinsdóttir Þorsteinn Jóhannesson
Jón Heimir Hreinsson Inga Bára Þórðardóttir

Baldur Trausti Hreinsson Harpa Magnadóttir
afabörn og langafabörn.

– Nú eru stöðugt að koma fram
ný lyf og nýjungar í læknavís-
indum vegna ýmiskonar sjúk-
dóma. Hvað með Parkinsons-
veiki í þeim efnum?

„Það eru margvísleg lyf og
ýmsar meðferðir sem hægt er að
fá. Þegar ég greindist fyrir fimm
árum sagði læknirinn að ég mætti
ekki festa hugann við sjúklinga
sem greinst hefðu fyrir löngu,
vegna þess að menn væru farnir
að ná miklu betri tökum á sjúk-
dómnum. Þeir sem greinast í dag
fá miklu betri lyf en fyrir tíu til
fimmtán árum. Hins vegar er ekki
búið að finna leiðir til að lækna
sjúkdóminn eða stöðva hann.“

Snorri Már bætir því við, að
tilbrigðin af Parkinsonsveiki séu
fjölmörg og einkennin geta verið
ólík.

Rekstrarféð á þrotumRekstrarféð á þrotumRekstrarféð á þrotumRekstrarféð á þrotumRekstrarféð á þrotum
– Hvernig starfa samtökin?
„Parkinsonssamtökin voru

stofnuð árið 1983 til stuðnings
fólki sem greinst hafði með sjúk-
dóminn og fjölskyldum þess. Við
höfum verið með starfsmann í
hlutastarfi á skrifstofu og frá síð-
asta ári höfum við verið með
stuðningsfulltrúa, einnig í hluta-
starfi, sem félagið hefur haldið
úti. Skrifstofan er í Öryrkja-
bandalagshúsinu í Hátúni í Reyk-
javík. Í samtökunum eru um 450
manns, þar af um helmingurinn
fólk sem hefur greinst með sjúk-
dóminn. Hins vegar er talið að
alls séu 500-600 Parkinsonsjúkl-
ingar á landinu, þannig að við
erum ekki nærri búin að ná öllum
í samtökin.

En peningarnir eru takmark-
aðir og við sjáum einungis fram
á að geta haldið stuðningsfull-
trúanum og starfsmanni á skrif-
stofu núna fram á sumar. Við
höfum neyðst til að segja þeim
báðum upp störfum vegna pen-
ingaleysis.“

Kynning og stuðningurKynning og stuðningurKynning og stuðningurKynning og stuðningurKynning og stuðningur

„Hlutverk stuðningsfulltrúans
er að heimsækja fólk eða hringja
og koma á fundi með sjúklingum.
Það er algengt að þeir sem grein-
ast vilji hitta aðra sjúklinga til að
kynnast því sem þeir kunni að
eiga von á.

Það sárasta er að hafa ekki
peninga til að geta haft stuðn-
ingsfulltrúann áfram. Allir geta
notfært sér þjónustu hans, ekki
bara þeir sem eru í félaginu. Við
gerum enga kröfu um félagsskír-
teini til þess að styðja fólk eins
og við getum. Ekki síst þess
vegna finnst okkur sárt að vera
peningalaus. Fólk tekur því mis-
vel að greinast með sjúkdóm sem
það á eftir að ganga með það sem
eftir er ævinnar og vill leita eftir
svörum og stuðningi. Það á ekki
síður við maka eða aðra aðstand-
endur.

Við teljum okkur vera að gera
góða hluti og hvetjum alla til að
nýta sér það að hafa samband
við okkur. Þar horfi ég sérstak-
lega út á land. Félagið hefur þegar
farið í nokkrar kynningarferðir,
svo sem á Sauðárkrók, Akureyri,
Akranes og Reykjanes. Fleiri
staðir eru á döfinni á næstunni,
eins og Selfoss, Egilsstaðir og
Ísafjörður. Við viljum ná til
fólksins úti á landi sem hefur
engan til að tala við. En eftir þær
heimsóknir sem þegar hafa verið
farnar hefur myndast hópur á
hverjum stað sem hittist yfir
kaffibolla reglulega og ræðir
málin.“

– Hafið þið ekki fengið fjár-
stuðning frá ríkinu til rekstrarins?

„Jú, en rekstur félagasamtaka
er mjög þungur þrátt fyrir öflugt
sjálfboðaliðstarf, eða fjárstuðn-
ingurinn ekki nógu mikill. Á veg-
um félagsins er er búið að gefa út
mikið af góðu fræðsluefni, að
mestu leyti fyrir framlög vel-
gerðamanna og stuðningsaðila.
Núna hefur hins vegar harðnað í
ári hjá öllum, en við erum samt
alltaf að fá styrki frá fólki í nafni
ættingja og gamalla félaga og
það er ánægjulegt. Fyrir stuðn-
inginn erum við innilega þakklát.“

Bjartsýnt ogBjartsýnt ogBjartsýnt ogBjartsýnt ogBjartsýnt og
lífsglatt fólklífsglatt fólklífsglatt fólklífsglatt fólklífsglatt fólk

Snorri Már segir að það gildi
yfirleitt um sjúklingafélög, að
það sé blendið hversu gleðilegt
það er þegar félagsmönnum
fjölgar. Hins vegar er fjölgunin í
Parkinsonsamtökunum fyrst og
fremst vegna þess að betur næst
til þeirra sem eru með sjúkdóm-

inn en ekki vegna þess að sjúkl-
ingunum fjölgi hlutfallslega hrað-
ar í dag en áður.

Parkinsonssamtökin eru með
opna fundi fyrsta laugardag í
hverjum mánuði, þar sem að-
standendur og aðrir áhugasamir
um sjúkdóminn og stuðning við

sjúklinga hittast ásamt sjúkling-
unum sjálfum. Þar eru haldnir
fræðslufyrirlestrar og fólk ræðir
málin. Jafningastuðningsfundir
hafa verið haldnir, þar sem sami
hópurinn hittist hálfsmánaðar-
lega til að spjalla saman um dag-
legt líf.

„Þetta er allt mjög bjartsýnt
og lífsglatt fólk þrátt fyrir að
vera með þennan sjúkdóm. Ég
held að flestir sem eru með hann
kalli sig ekki Parkinsonsjúklinga
heldur bara Parka eða Parkin-
sonsgreinda“, segir Snorri Már.

– Hlynur Þór Magnússon.
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar vill
að sem fyrst verði farið í 14 daga
sorphirðu eða helmingi sjaldnar
en nú er, í samræmi við greinar-
gerð starfshóps um endurskoðun
sorpmála í Ísafjarðarbæ. Óskað
hafði verið eftir því að sorp yrði
hirt á tíu daga fresti og þannig
mætti hagræða um 15% á árs-
grundvelli, eða sem svarar til 3,3
milljóna króna. Bæjartæknifræð-

ingur taldi hins vegar ekki æski-
legt að fara út í slíkar breytingar
um þessar mundir og féllst bæj-
arráð á hans álit.

„Þetta er ekki eins einfalt og
það lítur út fyrir í fyrstu því að á
flestum heimilum eru tunnurnar
orðnar fullar eftir eina viku og
því þyrfti að setja upp grenndar-
gáma undir pappa og plastum-
búðir“, segir í minnisblaði bæjar-

tæknifræðings. „Aftur á móti ef
bæjarstjórn er sammála starfs-
hópnum og samþykkir tillögur
hópsins er ekkert því til fyrirstöðu
að byrja strax á að kynna íbúum
þessar tillögur og ræða við verk-
taka um breytingar á samning-
um.“

Ekki er gert ráð fyrir að kostn-
aður við sorphirðu verði lægri á
þessu ári. Ef tillögur hópsins

ganga eftir verður hins vegar
veruleg lækkun á kostnaði eða
tekjuaukning hjá Funa á næsta
ári, að því er fram kemur í minn-
isblaði bæjartæknifræðings.

Einnig kemur fram í minnis-
blaðinu, að fulltrúar Envikraft,
sem er framleiðandi núverandi
brennsluofns Funa, heimsóttu
Ísafjörð í aprílmánuði og ætla að
koma með nokkrar tillögur að

endurbótum. Rætt var um hug-
myndir starfshópsins hvort hag-
kvæmara væri að flytja allt sorp
frá bæjarfélaginu eða endur-
byggja brennsluofninn. Fulltrúar
Envikraft kváðust þekkja til álíka
umræðu frá Ermarsundseyjum
þar sem ákveðið var að flytja allt
sorp í burtu í eitt ár til reynslu.
Kostnaðurinn tvöfaldaðist og því
var stöðin endurbyggð.

Fyrirkomulag sorphirðu í endurskoðun

Markaðsstofur og upplýsinga-
miðstöðvar verði sameinaðar
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar telur

hagræðingarmöguleika í því að
sameina rekstur markaðsstofa og
upplýsingamiðstöðva á landinu.
Ráðið hvetur stjórnvöld til að
koma því í framkvæmd fyrir næsta
ár. Í greinargerð frá Markaðs-
stofu Vestfjarða kemur fram, að
ráðherra ferðamála og ferðamála-
stjóri hafa lýst því yfir, að eðlilegt
teljist að markaðsstofum verði

breytt í landshlutastofur og eitt
hlutverk þeirra verði að reka
landshlutamiðstöðvar í stað upp-
lýsingamiðstöðva.

Að mati forstöðumanns Mark-
aðsstofu Vestfjarða mun samein-
ing hennar og upplýsingarmið-
stöðvar á Ísafirði í landshluta-
stofu renna styrkari stoðum undir
reksturinn og efla starfsemina.
Til að Markaðsstofan geti fram-

fylgt þessu hlutverki svo vel sé
þarf fjármagn sem ekki er í hendi,
þrátt fyrir góð fyrirheit.

Undanfarin þrjú ár hefur Mark-
aðsstofa Vestfjarða skapað sér
fastan sess meðal ferðaþjónustu-
aðila á Vestfjörðum, sem og hags-
munaaðila í markaðssetningu á
Íslandi. „Segja má að Markaðs-
stofan hafi nú þegar slitið barns-
skónum og sé tilbúin til að vera

sterkari samnefnari fyrir ferða-
þjónustufyrirtækin og greinina í
heild sinni á Vestfjörðum“, segir
í greinargerðinni.

Þar kemur einnig fram, að
stjórn Markaðsstofu er meðvituð
um stöðu sveitarfélaga á Vest-
fjörðum og hefur í samvinnu við
forstöðumanninn undirbúið fjár-
mögnun fyrir árið 2010 með það
í huga. Því er gert ráð fyrir veru-

legri lækkun á framlagi sveitar-
félaga fyrir næsta ár.

„Það er skoðun forstöðumanns
og stjórnar Markaðsstofu að
mögulegt sé að lækka framlag
sveitarfélaga umtalsvert með því
að sækja aukið framlag til ferða-
þjónustufyrirtækja, sem munu
því taka frekari ábyrgð á mark-
aðssetningu Vestfjarða.“

– thelma@bb.is

„Aðgerðir þær sem vísað er til
eru hluti af nauðsynlegum sparn-
aðaraðgerðum í kjölfar efnahags-
þrenginganna sem riðu yfir þjóð-
félagið síðasta haust og eru nauð-
synlegur liður í lækkun kostnað-
ar. Leitast verður við að aðgerð-
irnar komi eins lítið og hægt er
niður á þjónustu og hafi ekki

áhrif á flug til Ísafjarðar. Nú er
gert ráð fyrir þjónustu skv. beiðni
fyrir hvert flug,“ segir í svari
samgönguráðuneytisins við mót-
mælum Halldórs Halldórssonar,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, varð-
andi breytingar á þjónustu við
Ísafjarðarflugvöll og Þingeyrar-
flugvöll.

Fyrirhugaðar breytingar á þjón-
ustusamningi vegna Þingeyrar-
flugvallar skerða þjónustu á flug-
vellinum, að mati bæjarráðs Ísa-
fjarðarbæjar. Meðal breytinga er
að viðveru starfsmanns á vellin-
um frá kl. 8 á morgnana til há-
degis alla virka daga verður hætt.
Umrædd breyting tekur gildi 1.

október og á að gilda fram til 20.
apríl á næsta vori, en þá telst
vetrarviðhaldstímabili lokið.

Á meðan verður þjónusta veitt
fyrir hvert flug samkvæmt beiðni
sem koma á til starfsmanns á
Ísafjarðarflugvelli, sem síðan
tekur ákvörðun um framhaldið
og kallar til verktaka til að sinna

aðgerðaþjónustu.
„Að fenginni áralangri reynslu

af vetrarviðhaldi flugbrauta verð-
ur ekki hjá því komist að telja
þessa ráðstöfun til verulegrar
skerðingar á nýtingu flugvallar-
ins,“ segir í bréfi Guðbjörns
Charlessonar umdæmisstjóra
Flugstoða til bæjarráðs.

Skert þjónusta við flugvelli sögð nauðsynleg
Dash-8 flugvél Flugfélags Íslands á Ísafjarðarflugvelli.
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Nema á Ísafirði

Bloggið
Eitt af því sem telst til forrétt-

inda á Íslandi er aðgangur að
sundlaugum. Nema á Ísafirði. Á
vel flestum stöðum er boðið uppá
góða sundlaugaraðstöðu - með
heitum pottum og sauna. Nema
á Ísafirði.  Það eina jákvæða við
þessa „sundhöll“ er starfsfólkið sem þar starfar - ákaflega yndisleg
og veitir manni alla þá nauðsynlegu áfallahjálp sem á er þörf þegar
maður mætir í sauna og áttar sig á að um sé að ræða „rangan tíma -
eða rangan dag“!!

Að vísu er gömul plastskel úti í horni - heitur pottur - í hinn svo-
nefndu „sundhöll“ Ísfirðinga - gömul og barn síns tíma og myndi
sjálfsagt vera komin á haugana allstaðar. Nema á Ísafirði.

Og fyrir utan að nafngiftin er brandari - eða barn síns tíma líkt og
potturinn - þá er bæjarstjórninni ómögulegt um að hafa opnunar-
tímana á þann veg að þeir henti nokkrum venjulegum manni. Því að
á langflestum stöðum á landinu er t.d. hægt að skreppa í sund
snemma um helgar - eða jafnvel síðdegis. Nema á Ísafirði. Sundhöllin
er nefnilega lokuð almenningi þegar flestir komast í sund.

Dr. Þorleifur Ágústsson. – http://tolliagustar.blog.is

Liggur ekkert á
Stjórnarmyndunarleikritið er

eingöngu illa ófyndinn farsi. Eða
hvað er hægt að segja um stjórn-
armyndunarviðræður sem standa
í heila viku áður en fyrsti starfs-
hópurinn, um þau mál sem mest
eru knýjandi, kemst á koppinn.
Það blasir við risaverkefni í rík-
isfjármálum, málefnum heimila
og atvinnulífs. En að sögn rík-
isstjórnarforkólfanna hefur fyrsta vikan aðallega farið í að pússa
saman ágreining um ESB ! - Eins og það sé málið sem mest liggur
á.

Á meðan segja fyrirtækin upp starfsfólki. Almenningur hrópar
eftir raunverulegum aðgerðum í skuldamálum heimilanna. Forsætis-
ráðherrann og viðskiptaráðherrann þræta við fólkið í landinu og vísa
því  á aðgerðir sem allir vita að mæta alls ekki þörfum fjölskyldnanna.
Jafnvel helsta krúnudjásnið í aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar er
óbrúklegt af því að reglugerðina vantar sem vinna á eftir.

Þetta er ótrúlegt framtaksleysi - ótrúlegt skilningsleysi.

Einar Kristinn Guðfinnsson – http://ekg.blog.is

Spáð í stjórnar-
myndunina

Það er gott að þessi stjórnar-
myndun virðist komin vel á veg.
Það má ekki missa meiri tíma.
Það er eins og allt hafi staðið í
stað frá kosningum og fólk er
engu nær um hvað annað verður
nú gert til að bjarga fyrirtækjum
og heimilum en að bíða eftir að
verðbólga og vextir lækki í þeim mikla neyslusamdrætti sem er
staðreynd. Það er frekar erfitt að sjá hvernig ráðuneytum verður
fækkað, en held að það verði örugglega niðurstaðan. Sennilega í 11.
Líklegt finnst mér að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið renni
saman við Iðnaðarráðuneytið í einhvers konar atvinnumálaráðuneyti.
Ferðaþjónustan var áður kominn til iðnaðarráðuneytisins. Um leið
hljóta ýmis verkefni að færast frá þessu nýja ráðuneyti, t.d. töluvert
til umhverfisráðuneytis, og kannski verða byggðamálin tekin þaðan
út og í annað ráðuneyti. Hugsa að sveitarstjórnamálin verði áfram í
samgönguráðuneytinu.
Þá eru það ráðherrarnir. Það er snúið. Þessir flokkar leggja áherslu
á jafnrétti kynja og hafa margar mjög frambærilegar konur á þingi,
karlar eru þó í efstu sætum hjá Samfylkingu (fyrir utan Jóhönnu).

Jón Jónsson – http://dvergarnir7.blog.is

Samgönguráðuneytið hefur
ekki fallist á að gerðar verði nauð-
synlegar breytingar til að Ísa-
fjarðarflugvöllur verði notaður
til millilandaflugs á ný. Þetta
kemur fram í greinargerð At-
vinnuþróunarfélags Vestfjarða
um viðskiptatækifæri og sam-
starfsmöguleika Vestfjarða og
Austur-Grænlands, sem lögð var
fyrir bæjarráð Ísafjarðarbæjar. Er

það niðurstaða Atvinnuþróunar-
félagsins, að ekki sé vilji í ráðu-
neytinu til að gera þessar breyt-
ingar og að í raun ríki þar þekk-
ingarleysi á hagsmunum Vest-
fjarða með tilliti til atvinnuþró-
unar.

Sökum þessa segir Atvinnu-
þróunarfélagið að vinnu þess fyr-
ir Ísafjarðarbæ og utanríkisráðu-
neytið varðandi möguleika á auk-

inni þjónustu og viðskiptum við
Grænland sé sjálfhætt.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar harm-
ar skilningsleysi samgönguráðu-
neytisins hvað varðar aðgerðir
til að koma aftur á millilandaflugi
um Ísafjarðarflugvöll með þeim
flugvélum sem geta notað flug-
völlinn á Ísafirði eins og hann er
í dag.

– thelma@bb.is

Skilningsleysi samgöngu-
ráðuneytisins harmað

Leikskólabörnum hefur fækk-
að lítillega á Vestfjörðum milli
ára, en 84% barna á leikskóla-
aldri voru í leikskóla í lok árs
2008. 375 börn voru þá á leik-

skólum fjórðungsins en þau voru
fimm fleiri árið 2007 og hefur
þeim farið fækkandi undanfarin
níu ár, samkvæmt tölum Hag-
stofu Íslands.

Af fimm ára börnum í fjórð-
ungnum eru 88% í leikskóla og
55% eins árs barna. Þá eru flest
þriggja ára börn í leikskólum eða
93% af þeim árgangi.

Leikskólabörnum fækk-
ar enn á Vestfjörðum

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði.
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Auglýsing um deiliskipulag í hlíðum
 Kubba ofan Holtahverfis, Ísafirði

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi í hlíðum Kubba ofan
Holtahverfis, Ísafirði skv. 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum.
Meðfylgjandi tillögunni er auglýst umhverfisskýrsla í samræmi við lög um umhverfismat áætlana
nr. 105/2006.

Deiliskipulagstillagan tekur til svæðis sem liggur sunnan byggðarinnar í Holtahverfi, Ísa-
firði.  Stærð svæðisins er um  14 hektarar og er í eigu Ísafjarðarbæjar.  Svæðið liggur undir hlíðum
Kubba og er töluverður bratti á svæðinu.  Svæðið afmarkast af Hafrafellshálsi til austurs, hlíðum
Kubba í suður og Úlfsár í vestri.

Gert er ráð fyrir að reisa snjóflóðavarnargarð á svæðinu rétt fyrir ofan byggðina við Holta-
hverfi.  Garðurinn verður 260 metra langur og allt að 18 metra hár.  Í Bröttuhlíð ofarlega í hlíðum
Kubba er afmarkað svæði undir stoðvirki.  Stærð svæðisins er um 4,5 hektarar og mun vegslóði
tengjast því tímabundið meðan á framkvæmdum stendur.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og
á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og með 7. maí 2009 til og með 4. júní 2009.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir
við deiliskipulagstillöguna.  Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 18. júní 2009.  Skila
skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn frest teljast sam-
þykkir henni.

Ísafirði 28. apríl 2009.
Jóhann Birkir Helgason,

sviðstjóri framkvæmda- og rekstrarsviðs.

„Stjórnsýsla Ísafjarðar-
bæjar hefur brugðist mér“

„Stjórnsýsla Ísafjarðarbæjar
hefur brugðist mér sem íbúa
sveitarfélagsins að gæta hags-
muna minna og míns atvinnu-
rekstrar og lóðareiganda gagn-
vart vegagerð við Bolungarvík-
urgöng vegna ónógrar kynningar
áður en framkvæmdir hófust og
eftir að framkvæmdir hófust,“
segir í bréfi Guðmundar Páls
Óskarssonar er varðar breytingar
á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar
vegna vegagerðar í Hnífsdal.
Guðmundur á þrjár fasteignir er
standa á því svæði sem breytt er
í aðalskipulagi. Ein eign er við
Stekkjargötu í Hnífsdal og tvær
við Ísafjarðarveg á Eyrarhlíð.
Þessar eignir eru notaðar við fisk-
verkun hans ,,Harðfiskur og
Hákarl“. Guðmundur er afar
óhress með vegarlagninguna en
nýr vegur frá Bolungarvíkur-
göngum verður mjög nálægt
reykhúsi Guðmundar sem stend-
ur við Ísafjarðarveg.

„Ég fór þess á leit við tækni-
deild að fá að sjá þessar teikn-

ingar þar sem vegurinn yrði settur
út frá loftmynd sem ég fékk að
sjá hjá VST í september, en þær
upplýsingar voru ekki fáanlegar.
Allan þennan tíma spurði ég
sömu spurninga, hvort breyting
yrði á vegstæðinu við fiskverkun
mína við Ísafjarðarveg og hve
nálægt vegurinn kæmi til með að
vera við húseign mína við Stekkj-
argötu. Svörin sem ég fékk voru
alltaf þau sömu, engin breyting
við Ísafjarðarveg og vegurinn
yrði allur fyrir utan núverandi
grjótgarð á Stekkjargötu,“ segir
í bréfi Guðmundar.

Guðmundur segir 617 bíla aka
veginn á dag að jafnaði og með
tilkomu Bolungarvíkurganga
aukist umferðin í þúsund bíla á
dag. Samkvæmt blaði sem hann
fékk frá Vegagerð ríkisins um
veglagninguna verður vegurinn

færður um fimm metra að fisk-
verkunarhúsinu og í 25 metra
fjarlægð frá enda hússins verður
allur vegurinn kominn niður fyrir
og er hann þá allur kominn í
ríkjandi vindátt. Hann hafði sam-
band við Matvælastofnun og í
svörum frá stofnuninni segir að
Guðmundur sé með gilt starfs-
leyfi eins og svæðið er í dag en
við breytingar á vegi yrði að end-
urnýja starfsleyfið og það væri
víst að hann fengi það ekki aftur
miðað við fjarlægð frá vegi.

„Það er mikið búið að hamra á
þessari 500 metra reglu um
fjarlægð frá mengandi starfsemi.
Miðað við svar lögfræðinga
Vegagerðarinnar og Ísafjarðar-
bæjar hafa þeir ekki kynnt sér
þessar reglur. Starfsmaður Mat-
vælastofnunar sagði að það væri
mikill munur hvort það væru 30-

40 bílar sem færu framhjá hjalli
eða hvort það væru 600-1000
bílar á dag, og þá átti hann við
hjallana við Þingeyri og hjallinn
hjá mér,“ segir í bréfi Guðmund-
ar.

Hann segist í bréfinu farinn að
halda að teikningum sé vísvitandi
leynt þar sem hann fékk teikn-
ingar sendar frá Vegagerðinni
haustið 2008 og þar er teikningin
samþykkt í lok nóvember 2007.
Tæknideild Ísafjarðarbæjar hefði
getað kallað eftir upplýsingum
frá Vegagerðinni þar sem hann
margítrekaði að fá að sjá loft-
myndir þar sem afstaða vegarins
sést.

„Ég fékk aldrei þær upplýs-
ingar svo að ég gæti mótmælt
fyrirhuguðum breytingum á
aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar. Ég
hefði gert mjög alvarlegar at-

hugasemdir við breytingarnar og
farið fram á að annað hvort hefði
veglínan verið færð eða eignirnar
keyptar upp. Ég er með tilboð frá
Vegagerðinni um kaup á reyk-
kofanum þar sem Vegagerðin
segir að hún hafi sóst eftir bóta-
upphæð en þar sem engin bóta-
upphæð hefur borist ákveður
Vegagerðin bæturnar. Vegagerð-
in hefur aldrei talað við mig um
þessi kaup og ef þetta eru vinnu-
brögð Vegagerðarinnar fer margt
að skýrast í þessu máli. Ég óskaði
eftir viðræðum og sendi mína
kröfu um bótafjárhæð í lok janúar
2009 og henni hefur ekki verið
svarað. Svo barst mér bréf frá
Matvælastofnun um að ég missi
vinnsluleyfið meðan á fram-
kvæmdum stendur,“ segir í bréfi
Guðmundar.

– birgir@bb.is

„Veiðarnar hafa gengið þokka-
lega en það er búin að vera mikil
ótíð í mars og apríl,“ segir Guð-
bjartur Jónsson hjá útgerðarfé-
laginu Birnir ehf. en félagið gerir
út litla og stóra Gunnbirni frá
Ísafirði á rækju. Skipin veiða
fyrir rækjuvinnsluna Kampa ehf.
á Ísafirði ásamt Skafta frá Hafn-
arfirði. Guðbjartur segir skipin
hafa verið á rækjuveiðum í
Ormagryfjunni svokölluðu.

Skipin verða á rækjuveiðum
fram á haustið og eru sjö í áhöfn
á stóra Gunnbirni og Skafta en
þrír í áhöfn á litla Gunnbirni.
Stóri Gunnbjörn landaði rækju á
Ísafirði í síðustu viku og var með
tuttugu tonna afla.

– birgir@bb.is

Rækjuveiðar
gengið þokkalega
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Hvert skal halda?

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

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

Stakkur skrifar

smáar

Illa gengur stjórnarmyndun-
in. Enn gerist fátt. Heimilin eru í

vanda sem og atvinnulíf landsmanna. Forystumenn stjórnarflokk-
anna eru enn að hugsa hvert skuli halda, en ekkert er mikilvægara
en að hefja björgun heimila og fyrirtækja. Bið er ekki kostur í stöð-
unni. Of mikið liggur við. Framtíð landsmanna er í húfi.

Ekki er ljóst hver hugsunin er að baki því að hefja ekki strax
aðgerðir til að koma hjólum atvinnulífsins í gang. Halda stjórnmála-
menn á tuttugustu öldinni enn að skattar bjargi öllu sem bjarga
þarf? Skammsýni í besta falli en glapræði í versta falli. Gengi
krónunnar hefur fallið stöðugt meðan minnihlutastjórnin sat. Breyta
verður til betri vegar. Meira fæst nú fyrir útflutning en fyrir inn-
flutning. Hvers vegna hefur gengið fallið? Ekkert svar! Fyrst og
fremst verður að líta til framtíðar og hafa hag Íslendinga i fyrirrúmi.
Komandi kynslóðir munu ekki kunna stjórnmálamönnum ársins
2009 miklar þakkir fyrir að koma ekki af stað nauðsynlegum
aðgerðum til framtíðar.

Engu skiptir hverjir fara með stjórn landsins. Þeim ber öllum
skylda til að hafa hagsmuni heildarinnar að markmiði. Engu
skiptir hver gerði hvað nú að loknum kosningum. Til eru aðferðir
til að taka á því sem miður fór fyrir hrunið og réttarríkið og tæki

þess verða þar að leiðarljósi. Rannsaka skal allt sem illa fór og
kalla alla til ábyrgðar sem hlut eiga að máli. Engan má dæma
fyrirfram. Fyrst og fremst skal vinna sig upp úr erfiðleikum og
vondri stöðu þjóðarbúsins.

Obama forseti Bandaríkjanna hefur tekið vel á málum í
Bandaríkjunum og margir vona að honum takist að koma hjólum
atvinnulífsins af stað og byrja að snúa ofan af vandanum sem við
er að glíma. Engum dylst að Evrópusambandið bjargar Íslending-
um ekki. Engin leið er að sjá að við getum uppfyllt kröfur um upp-
töku Evru meðan enn er ekki búið að slá út af borðinu hugmyndir
um ríkisfyrirtæki sem stýra skuli öllum atvinnufyrirtækjum í eigu
ríkisins. Enn er eftir að gera upp gömlu bankana, eignir og skuld-
ir, og sumir telja að fréttir verði mjög slæmar þegar þær loks ber-
ast um stöðu mála.

Löngu er tímabært að leggja allar staðreyndir á borðið og að
ríkisstjórn sýni dug í þeim efnum, segi almenningi hver staðan er
í raun. Var henni kannski leynt fyrir kosningar? Allir stjórnmála-
menn eiga erfitt starf fyrir höndum að vinna aftur traust almennings.
Úrslit kosninganna hljóta að hafa verið mörgum vonbrigði, kannski
öllum nema Borgarahreyfingunni. Aðrir fengu minna en vonir
stóðu til i herbúðum þeirra, en vonandi töpuðu kjósendur ekki mestu.

Til sölu er efri hæðin að Hlíðar-
vegi 15 á Ísafirði. Upplýsingar
í síma 845 1831.

Til sölu eru nýleg sumardekk,
175/70/13. Upplýsingar í síma
847 8521.

Grunnvíkingar! Sumarkaffið
verður haldið sunnudaginn 10.
maí á Hótel Ísafirði. Hittumst í
sumarskapi. Nefndin.

Gámaþjónusta Vestfjarða hef-
ur óskað eftir afslætti af eyðing-
argjöldum Sorpbrennslunnar
Funa í Engidal í Skutulsfirði til
samræmis við aðra stórnotendur.
Ragnar Ágúst Kristinsson, fram-
kvæmdastjóri Gámaþjónustunn-
ar, óskaði eftir afslættinum við
bæjarráð Ísafjarðarbæjar.

„Við erum að eyða heyrúllu-
plasti, hjólbörðum og öðru sem
ekki fer til endurvinnslu vegna
gæða,“ segir í bréfi Ragnars. Bæj-
arráð vísaði erindinu til tækni-
deildar Ísafjarðarbæjar til skoð-
unar.

Skipulagsstofnun telur að þrátt
fyrir að engar friðaðar eða sjald-
gæfar gróðurtegundir muni verða
fyrir raski vegna fyrirhugaðra fram-
kvæmda við snjóflóðavarnir í
fjallinu Kubba í Skutulsfirði
muni þær hafa nokkur neikvæð
áhrif á gróður þar sem umfangs-
mikil gróðursvæði muni raskast.
Stofnunin telur að þær aðgerðir
til mótvægis sem framkvæmdar-
aðili hefur kynnt í matsskýrslu
séu til þess fallnar til að draga úr
neikvæðum áhrifum á gróður,
sem og jarðvegsfoki yfir nær-
liggjandi byggð.

Í matsskýrslu kemur fram, að

við fyrirhugaðar framkvæmdir
muni heildarstærð svæðis sem
raskist verða um 19 hektarar og
þar af megi gera ráð fyrir skerð-
ingu gróðurs á um 10 hektara
svæði en ekki sé um samfelld
gróðursvæði að ræða. Á svæðinu
sem raskist séu ekki sjaldgæfar
eða friðaðar tegundir eða friðuð
gróðurhverfi. Nokkur eftirsjá sé
þó að um 0,4 hektara votlendis-
svæði sem muni hverfa, enda
sjaldgæft að sjá svo fjölbreytt
votlendi nærri byggð.

Gert er ráð fyrir mótvægisað-
gerðum er lúta að yfirborðsfrá-
gangi og uppgræðslu með gras-

sáningu og áburðargjöf á öllu
því svæði sem raskast, eins fljótt
og hægt er að framkvæmdum
loknum. Þannig sé þess freistað
að koma í veg fyrir jarðvegsrof
og moldrok og verði sérstök
áhersla lögð á að flýta uppgræð-
slu varnargarðsins næst íbúðar-
lóðum.

Í skýrslunni kemur einnig fram
að á framkvæmdasvæðinu eða
við það séu engar sérstæðar jarð-
myndanir sem muni verða fyrir
raski og engar ritaðar heimildir
hafi fundist um steingervinga í
millilögum né surtarbrands- eða
trjábolaför í Kubba eða Hafra-

fellsfjalli. Megi því telja mjög
ólíklegt að verið sé að raska slík-
um jarðfræðilegum minjum sem
gætu haft verndargildi. Þó sé ekki
hægt að útiloka að sjaldgæfir
steingervingar eða plöntuleifar
finnist.

Lausum setlögum ofan hverf-
isins verði óhjákvæmilega raskað
á efnisvinnslusvæðinu. Þau set-
lög hafi líklega töluvert af jarð-
vatni í sér og megi því leiða líkur
að því að vatnsrennsli geti aukist
á framkvæmdasvæðinu og ofan
í hverfið ef efni verði numið á
brott. Gæti þetta dregið úr stöð-
ugleika hlíðarinnar og aukið
grjóthrunshættu og skriðuvirkni
þar sem halli hlíðarinnar er tals-
vert mikill.

Skipulagsstofnun telur eðlilegt
að framkvæmdaraðili geri ráð-
stafanir á framkvæmdatíma sem
komi í veg fyrir að hugsanlegt
grjóthrun eða aurskriður nái að
íbúðarbyggð.

– thelma@bb.is

Vill afslátt til
samræmis við

aðra stórnotendur

Umfangsmikil gróðursvæði
raskast vegna snjóflóðavarna

Horft frá Kubbanum yfir Holtahverfið.

Einar Hálfdáns ÍS frá Bol-
ungarvík er aflahæstur vest-
firskra smábáta undir tíu
brúttótonnum í apríl. Einar
veiddi 49,6 tonn í fjórtán
róðrum og þar af mest 6,1
tonn í einum róðri. Ásdís ÍS
frá Bolungarvík er næst á
eftir með 37 tonn í tíu róðr-
um og þar af 5,9 tonn í einum
róðri. Snjólfur ÍS frá Bol-
ungarvík veiddi 34 tonn í
ellefu róðrum og þar af mest
4,9 tonn í einum róðri.

Blossi ÍS frá Flateyri veiddi
29 tonn í níu róðrum og þar
af mest 6,1 tonn í einum
róðri. Bensi ÍS frá Bolungar-
vík veiddi 22 tonn í átta róðr-
um og þar af mest 6,1 tonn í
einum róðri. Berti G ÍS frá
Suðureyri veiddi 21 tonn í
níu róðrum og þar af mest
4,9 tonn í einum róðri.

Einar Hálf-
dáns hæstur
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Stórborgin Wuhan í Kína er mikil iðnaðarborg. Þrátt fyrir
niðursveiflu í efnahag heimsins eru þar mikil umsvif og bygg-
ingaframkvæmdir ekki síður en við Reykjavíkurhöfn og jafnvel
enn stórfenglegri.

Gott er að geta fengið sér dálítinn
lúr eftir matinn jafnvel þó að rekkjan
sé ekki mjúk. Myndin er af verka-
manni á aðaljárnbrautarstöðinni í Wuhan. Líklega treystir
hann því að ekki sé nein umferð lesta um vinnusvæðið þessa
stundina. Annars væri hætta á því að vakna við vondan draum,
eins og sagt er.

Hvalaskoðun
Það er víðar hvalaskoðun en við Íslandsstrendur. Eyjan

Hainan við Kínaströnd hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn
og kínversk stjórnvöld og ferðaþjónar leggja mikla áherslu á
sólina og sjóinn. Líka er hvalaskoðun vinsæl á þessum slóðum
þó að hún sé að jafnaði ekki með þeim hætti sem fram kemur
á myndinni. En – líklega er dauður hvalur sem er í þann veginn
að springa af gasmyndun í innyflum þó betri en enginn hvalur.
Þangað til hann springur.

Flestir kannast líklega við samtök sem nefnast Læknar án
landamæra og önnur sem nefnast Fréttamenn án landamæra.
Færri kannast eflaust við hópinn sem kallast Trúðar án landa-
mæra (Payasos Sin Fronteras) og stofnaður var í Barcelona
árið 1993. Hér er um að ræða samtök trúðleikara sem ferðast
um stríðshrjáð svæði heims og reyna að létta börnum lundina
í stundarkorn án endurgjalds. Á myndinni er einn trúðanna að
leika listir sínar fyrir börn í flóttamannabúðum í Kongó, rétt
við landamærin að Rúanda.

Trúðar án landamæra

Verkalýðsfélag Vestfirðinga
 óskar félagsmönnum og fjöl-

skyldum þeirra gleðilegs sumars!
Þeir sem hafa fengið úthlutað bústöð-

um hjá félaginu eru minntir á að stað-
festa pantanir fyrir 20. maí nk.

Minnum einnig á skráningar í orlofs-
ferðir félagsins um Ísafjarðardjúp, Eyja-
fjörð og fjölskyldudag í Raggagarði í
Súðavík.

Nánari upplýsingar á skrifstofu félags-
ins í síma 456 5190. Fyrstir kom, fyrstir fá!

Góð þátttaka var í kröfugöngu
á Ísafirði á baráttudegi launþega,
1. maí. Gengið var fylktu liði í
blíðskaparveðri frá höfuðstöðv-
um Verkalýðsfélags Vestfirðinga
að Edinborgarhúsinu með lúðra-
sveit í broddi fylkingar. Yfirskrift
hátíðarhaldanna í ár var Byggjum
réttlátt þjóðfélag og mættu fjöl-
margir með kröfuspjöld.

„Þátttakan var með betra móti
í ár, bæði á hátíðarhöldin í Edin-

borgarhúsinu og í kaffið á eftir“,
segir Finnbogi Sveinbjörnsson,
formaður Verkalýðsfélags Vest-
firðinga. Matthildur Jónu- og
Helgadóttir, femínisti og fram-
kvæmdastjóri, hélt ræðu dagsins,
en síðan voru flutt skemmtiatriði.
Meðal annars komu félagar Litla
leikklúbbsins óvænt með atriði
úr nýjasta verki þeirra Við borg-
um ekki, við borgum ekki. Þá
var opnuð ljósmyndasýning í

Edinborgarhúsinu úr mannlífinu
í gegnum tíðina og stendur hún
út vikuna. Að sögn Finnboga
mætti yngri kynslóðin vel í bíó
en að vanda var frítt á tvær kvik-
myndasýningar í tilefni dagsins.

Einnig var mjög góð þátttaka
á Suðureyri, þar sem baráttudegi
launþega var fagnað með kröfu-
göngu og boðsundi áður en hátíð-
ardagskrá hófst í Bjarnaborg.

– thelma@bb.is

Þátttaka með betra móti
í kröfugöngunni 1. maí

Góð þátttaka var í kröfugöngu á Ísafirði á baráttudegi launþega, 1. maí.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Matthildur Valdimarsdóttir á Ísafirði.SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Sterkur kjúklinga-Sterkur kjúklinga-Sterkur kjúklinga-Sterkur kjúklinga-Sterkur kjúklinga-
réttur og skúffukakaréttur og skúffukakaréttur og skúffukakaréttur og skúffukakaréttur og skúffukaka

Sælkeri vikunnar býður upp á
sterkan kjúklingarétt. „Rétturinn
er alls ekki allra en þeir sem hafa
dálæti af mjög sterkum mat ættu
að elska þennan“, segir Matt-
hildur. Svo læt hún fylgja með
uppskrift af magnaðri skúffu-
köku.

Sterkur kjúklingaréttur
4 kjúklingabringur
1 matreiðslurjómi
2dl tómatsósa
3msk hvítur pipar
3msk karrý

Kjúklingurinn settur í eldfast
mót. Tómatsósunni, pipar og
karrý blandað saman og smurt á
kjúklinginn og sett inn i ofn við
200 í 30 mín.  Setjið rjómann í
skálina sem tómatsósublandan

var gerð í og takið svo kjúkling-
inn út og hellið rjómanum yfir
og setjið aftur í ofninn í 20 mín.
Berið þetta svo fram með hrís-
grjónum og brauði (naan brauð
er mjög gott með þessu)

Besta Skúffukaka í heimi

1 ½ bolli nýmjólk
2 bollar karmellusúrmjólk
2 tsk. Vanilludropar
4 egg

Byrjið á að smyrja djúpa
skúffu og setjið smá hveiti og
dreifið vel yfir.Blandið þurrefn-

500 g Hveiti
300 g Sykur
300 g Púðursykur
1 ½ tsk matarsódi
2 góðar tsk lyftiduft
8 msk Kakó
300 g Bráðið smjörlíki

um saman í skál og vökvanum
og eggjum í aðra skál og blandið
þessu svo varlega saman, setjið í
skúffuna og bakið við 180 í 25-
30 mín eða þangað til að hliðarnar
eru farnar að losna frá og hægt er
að stinga prjón eða hníf í miðjuna

og ekkert festist við.

Krem
300 g mjúkt smörlíki
250 g flórsykur
4 msk kakó
2msk sýróp
2 msk mjólk
1 eggjarauða

Sletta af vanilludropum
Öllu blandað saman og sett á

kökuna kalda og stráið svo
kókosmjöli yfir.

Ég skora á Valdimar Hreiðars-
son og Thanitu Chaemlek á
Suðureyri að koma með góða
uppskrift í næsta blað.

Hefur hannað
yfir 50 vettlinga

Ísfirðingurinn Ágústa Jóns-
dóttir gefur út prjónabók í haust
sem tileinkuð er vettlingum,
hönskum og grifflum. Kveikjan
að bókinni var sú, að Ágústa var
að prjóna vettlinga en fannst vera
skortur á uppskriftum. Hún
ákvað að bæta úr því og hefur
hannað 50 uppskriftir sem birtar
verða í bókinni sem gefin verður
út af Sölku forlagi í haust.

„Í fyrrasumar var ég að prjóna
vettlinga á fjölskyldumeðlimi og
fór að leita að skemmtilegum
uppskriftum en fann engar. Ég
ákvað því að búa þær til og þegar
ég var komin með slatta af upp-
skriftum fannst mér tilvalið að
búa til bók. Ég hef alltaf haft
mikinn áhuga á vettlingum og
gengið mikið með alls kyns vettl-
inga.“

– Eru þetta þá allt frumsamin
mynstur?

„Já, svo má segja. Annars er
erfitt að segja til um hvað sé nýtt
í svona uppskriftum, því þetta
eru mikið ólíkar samsetningar af
sömu mynstrunum. Kveikjan að
þessu öllu voru vestfirsku lauf-
viðarvettlingarnir. Mér hefur allt-
af fundist þeir vera flottir, þeir
veittu mér innblástur, ég hef alltaf
verið hrifnari af þeim vestfirsku
en hinum hefðbundnu rósavettl-
ingum. Ég byrjaði á því að hanna
hefðbundna vettlinga en þegar
ég var komin af stað breyttist
hönnunin, munstrin urðu öðru-
vísi og minna hefðbundin.“

Bókin er enn í vinnslu en stefnt
er að því að hún verði gefin út 1.

september.
„Ég er búin að hanna allar upp-

skriftirnar og ég hef prjónað alla
vettlingana sjálf með hjálp frá
vinum og vandamönnum. Næsta
skref er undirbúa bókina fyrir
prentun, setja hana upp og próf-
arkalesa uppskriftirnar. Í bókinni
verða ljósmyndir af vettlingum
og uppskriftir af þeim í mismun-
andi stærðum og litum. Myndirn-
ar eru bæði af vettlingunum sjálf-
um og fjölskyldumeðlimum í
vettlingum, mér finnst skemmti-
legra að sjá fólk nota vettlingana
heldur en hafa bara myndir af
þeim sjálfum. Yfir 50 vettlingar
verða í bókinni og þeir eru allir
prjónaðir úr kambgarni sem er
íslenskt garn.“

Blaðamaður hefur orð á því að
hann hafi ekki áður séð bók sem
tileinkuð er vettlingum.

„Oft í prjónablöðum er að finna
eina og eina uppskrift að vettl-
ingum, en það virðist vera algjört
aukaatriði.“

– Hefurðu alltaf haft áhuga á
prjónaskap?

„Tja, bara eins og venjulegur
Íslendingur. Ég hef aldrei áður
hannað uppskriftir. Ég hef alltaf
gripið í prjónana annað slagið
frá því að ég var lítil. Ég hef
tekið tímabil þar sem ég prjóna
mjög mikið en svo koma tímar
þar sem ég prjóna ekki neitt.“

– Hvernig viðbrögð hefurðu
fengið við því að vera að gefa út
svona bók?

„Ég hef fengið mjög fín við-
brögð á vettlingana, en bókin er

enn ekki komin út. Ég hef samt
haft mjög gaman af því að sýna
fólki vettlingana. Þeim hefur

verið vel tekið enda eru þeir mjög
litríkir þar sem ég er mikið að
leika mér með litina. Svo kemur

í ljós þegar bókin kemur út hvað
fólki finnst um það.“

– thelma@bb.is

Ágústa Jónsdóttir ásamt dóttur sinni Margréti Sól Aðalsteinsdóttur.
Vitanlega eru þær báðar með vettlinga sem hannaðir eru af Ágústu.
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