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Ófært yfir Eyrarfjall. Eyrarfjall er ófært. Þungfært er á Hrafnseyrarheiði og hálkublettir eru á Dynjandis-
heiði. Hálkublettir og éljagangur eru á Gemlufallsheiði.

Haukur í horni: Var aðeins of bjartsýnn...Haukur í horni: Var aðeins of bjartsýnn...Haukur í horni: Var aðeins of bjartsýnn...Haukur í horni: Var aðeins of bjartsýnn...Haukur í horni: Var aðeins of bjartsýnn...

Áttatíu og níu umsóknir bárust
til styrktarsjóðs Menningarráðs
Vestfjarða fyrir fyrri úthlutun á
árinu 2009. Alls er óskað eftir 79
milljónum króna en ráðið hefur
20 milljónir til úthlutunar í þetta
skiptið. Jón Jónsson, menn-
ingarfulltrúi Vestfjarða, segir
ljóst að vestfirsk menning þurfi
meira fjármagn.

„Það er ekki búið að negla
niður hvenær úthlutunin fer fram
en vinnu við að fara yfir um-
sóknirnar er ekki lokið. Þetta ætti
að skýrast um miðjan maí,“ segir
Jón. Hann segir fleiri umsóknir
hafa borist núna en við síðustu
úthlutun en fjöldi umsókna er þó
færri en í fyrstu tvö skiptin sem
var úthlutað. Jón segir gæði um-
sóknana hafa batnað og verður
erfitt að sigta út hvaða umsóknir
fái styrki.

89 umsóknir bár-
ust um styrki

Keppendur Íþróttafélagsins
Ívars sigruðu á hinu árlega Hall-
dórs Högna móti í boccia sem
að þessu sinni var haldið á Þing-
eyri og fer mótið því fram á Ísa-
firði næsta vetur. Þetta var í
fimmta sinn sem mótið er haldið.

Keppt er í sveitakeppni og var
þetta í fyrsta sinn sem Ívarsmenn
hreppa bikarinn. Boðið var upp
á harmonikkuleik fyrir mót og í
hléi en að loknu móti fengu allir
þátttakendur kaffiveitingar.

Ívar hreppti
bikarinn

Í-listinn í Ísafjarðarbæ leggur
áherslu á að skólastarf á Flateyri
og á Suðureyri fái tækifæri til
framþróunar og horft verði til
þess hvernig styrkja megi skól-
ana. Þá leggur Í-listinn áherslu á
að allar hugmyndir um flutning
nemenda verði aflagðar.

,,Tillögur um flutning nem-
enda á unglingastigi grunnskól-

anna á Flateyri og Suðureyri yfir
í Grunnskólann á Ísafirði hafa
ítrekað komið fram hjá meiri-
hluta bæjarstjórnar. Þessar tillög-
ur hafa í hvert skipti valdið mikl-
um óróa meðal íbúa og haft trufl-
andi áhrif á skólastarf. Nú liggja
fyrir niðurstöður starfshópa, sem
áttu að skoða þessar hugmyndir
meirihlutans, um flutning ungl-

inganna og jafnframt nýja hug-
mynd, sem fól í sér að kenna
yngri nemendum Grunnskóla
Önundarfjarðar í Leikskólanum
Grænagarði. Niðurstaða beggja
starfshópanna er skýr og byggir
á málefnalegum rökum. Ljóst er
að fjárhagslegur ávinningur af
flutningnum er lítill sem enginn,
skekkjumörk við útreikninga eru

með þeim hætti að jafnvel gæti
orðið um kostnað að ræða,“ segir
í bókun Í-listans um málið.

Ekki er hægt að finna fagleg
rök, sem mæla með flutningum
og áhrif á samfélögin eru tví-
mælalaust neikvæð. „Vilji for-
eldra á svæðunum er skýr, þeir
vilja halda skólunum í byggða-
kjörnunum.  Þegar niðurstöður

starfshópanna eru skoðaðar er
ljóst að engin rök virðast mæla
með því að flytja nemendur þess-
ara skóla í Grunnskólann á Ísa-
firði,“ segir í bókuninni. Bæjar-
stjórn samþykkti tillögur starfs-
hópa um skólamál á Flateyri og
Suðureyri.

– birgir@bb.is

Skólastarf á Flateyri og Suður-
eyri fái tækifæri til framþróunar

Suðureyri.
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ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið
„Þjónustuútboð, sláttur opinna svæða í
Ísafjarðarbæ.“

Helstu magntölur:
Ísafjörður    4 ha
Flateyri    2 ha
Suðureyri 0,6 ha
Þingeyri 3,6 ha

Útboðsgögn eru til sölu á kr. 3.000,- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð á tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar, þriðjudaginn 26. maí nk.
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum
sem þess óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Gengið hefur verið frá ráðn-
ingu framkvæmdastjóra lækn-
inga á Fjórðungssjúkrahúsinu á
Ísafirði en Þorsteinn Jóhannes-
son var eini umsækjandinn um
stöðuna. Um síðustu áramót var
staða lækningarforstjóra lögð
niður og þessi nýja staða sett á
stofn. Eins var staða hjúkrunar-
forstjóra lögð niður og ný staða
framkvæmdastjóri hjúkrunar bú-
in til. Gerðist þetta í kjölfar
sameiningar Heilbrigðisstofnun-

ar Bolungarvíkur og Ísafjarðar-
bæjar. Voru sitjandi yfirmenn
ráðnir tímabundið til 1. maí en
þá átti að vera búið að ráða í nýju
stöðurnar. Einhver miskilningur
kom upp því enginn yfirlæknir
eða framkvæmdastjóri lækninga
mætti í vinnu mánudaginn 4. maí
eins og til stóð.

Fjórar umsóknir bárust um
stöðu framkvæmdastjóra hjúkr-
unar en umsækjendur eru Ágústa
Dúa Jónsdóttir, Reykjavík, Hild-

ur Elísabet Pétursdóttir, Ísafirði,
Hörður Högnason Ísafirði og
Rannveig Björnsdóttir Ísafirði.
Eru umsóknir í vinnslu hjá Land-
lækni. Svokölluð stöðunefnd
veitir umsögn og svo er það stjórn
sjúkrahússins sem tekur ákvörð-
un hver fær starfið. Þá voru tvær
deildarstjórastöður lagðar niður
í sparnaðarskini og sameinaðar í
eina. Umsóknarfrestur til að
sækja um þá stöðu rennur út 14.
maí. Frá þessu er greint á ruv.is

Þorsteinn Jóhannesson ráðinn
framkvæmdastjóri lækninga

Líkur á aukinni aðsókn
Samkvæmt könnun sem Ferða-

málaráð er að láta gera um ferða-
áform Íslendinga á komandi
sumri, eru verulega auknar líkur
taldar á að Íslendingar verji stærri
hluta sumarfrísins á Íslandi þetta
árið. Þetta eru sannarlega góðar
fréttir fyrir Vestfirðinga en gisti-
nóttum á tjaldsvæðum fækkaði
um 7% í fjórðungnum milli ár-
anna 2007 og 2008. Þá fækkaði
tjaldsvæðum um tvö milli ára á
Vestfjörðum en þau voru 20 árið
2007 en 18 árið eftir. Gistinæt-

urnar voru alls 18.901 í fyrra en
þær voru 20.313 árið á undan.
Íslendingar eru í miklum meiri-
hluta þeirra sem sækja tjaldsvæð-
in en í fyrra voru þeir 15.038 á
móti 3.863 útlendingum.

Í framhaldi af könnuninni hef-
ur Ferðamálaráð beint þeim til-
mælum til þeirra sem reka tjald-
stæði að huga sérstaklega að þörf-
um þess hóps sem ferðast á hús-
bílum eða með hjólhýsi og felli-
hýsi. „Bætt aðstaða getur lengt
dvalartíma á viðkomandi stað og

aukið líkur á endurkomu. Eins
þarf að huga að þeim einstakl-
ingum og fjölskyldum sem kjósa
að tjalda upp á gamla mátann
svo þeim finnist þeirra hagsmun-
um ekki fórnað.

Sveitarfélög, sem mörg hver
reka tjaldstæði, eru hvött til þess
að taka jákvætt í tilmæli Ferða-
málaráðs og huga vel að viðhaldi
og rekstri tjaldstæða í sumar“,
segir á vef Sambands íslenskra
sveitarfélaga.

– thelma@bb.is

Bolungarvíkurkaupstaður hef-
ur ákveðið að segja upp sam-
starfssamningi við Ísafjarðarbæ
um rekstur sameiginlegrar tækni-
deildar, sem undirritaður var í
desember 2006. Ástæður upp-
sagnar samningsins eru þær, að
Bolungarvíkurkaupstaður leitar
nú allra leiða til sparnaðar í rekstri.
Fyrir liggur að dregið verði úr
framkvæmdum á vegum kaup-
staðarins og má því vænta þess
að minni þörf verði fyrir tækni-
þjónustu.

Óskað er eftir því að samn-
ingnum ljúki nú 1. júní en þó er
óskað eftir því sérstaklega að Jó-
hann Birkir Helgason, forstöðu-
maður tæknideildar, vinni áfram
að þeim verkefnum sem snúa
sérstaklega að aðalskipulagi Bol-
ungarvíkur og fylgi þeim í höfn.
Vonast er til að þeirri vinnu ljúki
á þessu ári. Ábyrgð á öðrum verk-
efnum tæknideildar, þar á meðal
umsjón með eignasjóði og starf-
semi byggingarfulltrúa, mun hins
vegar færast frá tæknideild

Ísafjarðarbæjar frá 1. júní og yfir
á nýjan aðila á vegum Bolungar-
víkur.

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt erindi Bolungarvíkur-
kaupstaðar og þakkar fyrir sam-
starfið. Bæjarráð samþykkir jafn-
framt að Jóhann B. Helgason
vinni áfram að aðalskipulagi fyrir
Bolungarvík. Ráðið felur bæjar-
stjóra að ganga frá þeim breyt-
ingum sem af uppsögn samnings-
ins hljótast.

– thelma@bb.is

Samstarfi um rekst-
ur tæknideildar slitið

Frá Bolungarvík.
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Keppir í handbolta
í Egyptalandi

Ísfirðingurinn Sveinbjörn Pét-
ursson er 20 ára gamall mark-
maður sem spilar handbolta með
meistaraflokki HK í úrvalsdeild
og einnig í 2. flokki. Líka er
hann í U-21 landsliðinu sem er á
leið á HM í haust. Sveinbjörn
stefnir ótrauður að því að verða
atvinnumaður í handbolta og seg-
ir að sinn staður sé í markinu.

– Hve lengi hefurðu verið að
spila með HK?

„Ég kom til HK fyrir ári en
áður hafði ég spilað fyrir norðan
með Akureyri handboltafélagi.
Ég spilaði með þeim í tvö ár eftir
að handboltaliðin voru sameinuð.
Ég ólst upp hjá Þór og spilaði
með þeim áður en sameinað var.
Fyrir rúmlega ári ákvað ég að
skipta um lið og ganga til liðs
við HK og var því að klára fyrsta
veturinn með þeim. Það gekk
ágætlega en þetta er í fyrsta sinn
sem HK kemst svona langt í úr-
slitakeppni. Við enduðum í þriðja
sæti í deildinni eftir að hafa
tapað í úrslitakeppninni fyrir
Val. Þetta er alveg ásættan-
legur árangur þó maður vilji
að sjálfsögðu alltaf ná
lengra. En maður
er enn ungur

og á vonandi eftir að upplifa á
komandi árum að fara alla leið.“

– Ertu mjög spenntur fyrir því
að fara á HM?

„Já, ég hlakka mikið til. Við
urðum í öðru sæti í undanriðli úti
í Hollandi í mars og fengum því
þátttökurétt á mótinu. Mjög
fljótlega verður allt sett á fullt til
að æfa fyrir það. Við förum til
Egyptalands í haust og það
verður gam-
an að fá

að upplifa allt aðra menningu en
maður er vanur. Þetta er í fyrsta
sinn sem við förum til svona
framandi lands en vanalega eru
mótin haldin í löndum á borð við
Danmörku eða Þýskaland. Það
er því gaman að brjóta þetta
aðeins upp og fara til Egypta-
lands. Mikill metnaður er settur í
ferðina og við erum með fínt lið.
Þetta ætti því að verða mjög fín
ferð.“

– Hefurðu alltaf haft áhuga á
handbolta?

„Nei, í rauninni ekki. Ég
bjó á Ísafirði fyrstu tíu
æviárin og þá var enginn
handbolti í boði. Í mesta
lagi var maður að leika
sér í handbolta frammi á
gangi með félögum sín-
um. Fyrstu árin fyrir norð-
an var ég ekkert að æfa að
ráði, heldur bara hluta úr
vetri. Ég var aðallega á
skíðum og í fótbolta. En
þegar ég var um 15 ára
gamall tók handboltinn
yfir. Þá fékk ég séns í
meistaraflokki og það

kitlaði strax. Ég hef
ekki séð eftir

því.“

tilegt að horfa á þessa íþrótt, mun
skemmtilegra en t.d. fótboltaleik.

Þar sem hægt er að iðka þessa
íþrótt allan ársins hring eigum
við Íslendingar vel að geta verið
í fremstu röð. Annars erum við
vel metin handboltaþjóð í öðrum
löndum. Íslenskir leikmenn fara
mikið út að spila og fara jafnvel
enn yngri en áður. Aron Pálma-
son sem dæmi er nú að fara til
liðs við Kiel, sem er eitt fremsta
handboltalið í heimi. Það var að
vinna þýsku deildina og er langt
komið í Evrópukeppninni. Alfreð
Gíslason er líka að þjálfa þar og
það er heilmikil auglýsing fyrir
íslenska leikmenn. Við eigum
marga þekkta leikmenn eins og
Óla Stef, Guðjón Val og Róbert
Gunnarsson, sem ryðja brautina
fyrir okkur hina á Íslandi.“

– Það er vaxandi áhugi fyrir
handbolta, ekki rétt?

„Jú, maður finnur greinilega
fyrir því. Eins og þegar ég kom
vestur um daginn, þá kom mér á
óvart hvað fólkið mitt hér hafði
fylgst vel með hvað væri að
gerast hjá mér. Og var bara vel
með á nótunum hvað um væri að
vera í handboltanum. Það er
virkilega jákvætt.“

– Stefnirðu á atvinnumennsku?
„Já, ég stefni að því. Ég fékk

smjörþefinn af því síðastliðið
haust þegar ég fór út til Svíþjóðar
og var að æfa þar með úrvals-
deildarliði. Ég hafði nú ekki
hugsað mér að fara út svo
snemma en það var gaman að sjá
og fá að prófa hvernig það er að
vera í atvinnumennskunni. En
ég er ekkert að flýta mér. Ferill
markmannsins er aðeins lengri
en hins venjulega leikmanns.
Markmenn eru margir hverjir að
toppa upp úr þrítugu svo maður
hefur aðeins meiri tíma. Ég vil
því festa mig frekar í sessi í
deildinni hér og bæta það sem ég
vil bæta áður en ég að huga að
því að fara út.

En stefnan er þó að geta lifað
af þessu. Það er ekki amalegt að
geta fengið borgað fyrir það sem
maður hefur mest gaman af“,
segir Sveinbjörn Pétursson með
stórt bros á vör.

Kunni straxKunni straxKunni straxKunni straxKunni strax
við sig í markinuvið sig í markinuvið sig í markinuvið sig í markinuvið sig í markinu

„Ég hef alla tíð verið í markinu.
Ég veit ekki hvað það er við það.
Kannski stafar það af því maður
byrjaði svo seint í íþróttinni en
eitthvað heillaði við það. Ég kann
annars ekkert í handbolta, kann
bara að vera í markinu“, segir
Sveinbjörn og hlær.

– Hvernig líst þér á handbolta-
vakninguna sem staðið hefur yfir
á Vestfjörðum undanfarin miss-
eri?

„Mér finnst það mjög gott mál.
Handboltinn hefur hingað til að-
allega verið kenndur við höfuð-
borgarsvæðið og Akureyri. En
undanfarið hafa deildir verið að
spretta upp eins og hér á norðan-
verðum Vestfjörðum og aðeins
fyrir austan líka. Það er eflaust
erfitt fyrir félög að byrja frá
grunni með svona íþrótt. Það tek-
ur væntanlega nokkur ár að
byggja það upp og maður sér
engan árangur til að byrja með.
En ef unnið er stíft ætti árang-
urinn ekki að láta á sér standa.
Ég vona því að vestfirskir hand-
boltamenn fái stuðning frá bæjar-
yfirvöldum og bæjarbúum.

Nánast allir Íslendingar fylgd-
ust með Ólympíuleikunum í fyrra
og það hefur vonandi kynt undir
handboltaáhuganum hjá fólki.
Svo er rétt að taka fram að ég
er ekki eini Ísfirðingurinn í
úrvalsdeildinni. Þar eru tveir
aðrir af ísfirskum ættum,
Andri Stefan í Haukum og
Arnór Gunnarsson hjá Val.“

Vel metinVel metinVel metinVel metinVel metin
handboltaþjóðhandboltaþjóðhandboltaþjóðhandboltaþjóðhandboltaþjóð

– Handbolti er mjög
skemmtileg íþrótt, ekki
satt?
„Jú, þetta er hröð íþrótt
og mikil spenna í henni.
Íþróttin hefur þróast
mikið síðasta áratug eða
svo en áður var hún mun
hægari. Þá voru kannski
um 20 mörk í leik en nú
eru þau oft um 40 á
hvort lið. Íþróttin er orð-

in mun hraðari og tækni-
legri og leikmennirnir

þurfa að vera vel á sig
komnir og snarpir. Mér
persónulega finnst mjög skemm-

Sveinbjörn Pétursson er
sonur hjónanna Kristínar

Böðvarsdóttur og Péturs
Sigurðssonar, sem bæði eru
fædd og uppalin á Ísafirði.
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Litlu hvítu lygarnar verða dekkri
Við borgum ekki, við borgum

ekki, í uppfærslu Litla leikklúbb-
sins á Ísafirði, gæti allt eins hafa
gerst í dag á Íslandi. Allavega að
hluta til, því inntaki verksins
svipar til ástandsins á Íslandi í
dag. Fólk með áhyggjur yfir því
að missa húsið sitt, lögin ná ekki
yfir arðræningjana, þingið er
stofnun gjammara og iðjuleys-
ingja, og að lokum: Hver veit
nema Ögmundur Jónasson heil-
brigðisráðherra hafi lesið eða séð
verk eftir Dario Fo eða leikstjór-
inn heimfært orð hans í verkið,
því þar er sagt að lögreglumenn-
irnir séu varðhundar kapítalis-
mans. Ætli Ísland sé ekki bara
orðið svolítið eins og Ítalía með
alla sína spillingu og áherslu á
veraldleg gæði? Eða er Litli leik-
klúbburinn búinn að heimfæra
verkið svona vel upp á Ísland í
dag? Ef svo er, þá er það vel gert
af klúbbnum.

Verkið fjallar í stuttu máli um
það að ítalski verkalýðurinn er
kominn með nóg af bágum kjör-
um, húsmæðurnar neita að borga
uppsett verð í kjörbúðum og karl-
mennirnar leggja niður vinnu
vegna bágra launakjara. Yfirstétt-
in verður ævareið þegar hún fær
ekki þjónustu sína frá kúgaðri
alþýðunni. Upp úr þeirri atburða-
rás spinnst hinn mikli lygavefur
sem drottning hvítu lyganna,
Antonía, semur prýðisvel á
staðnum. Lygarnar verða þó
dekkri eftir því sem á líður verkið,
en Antonía er listavel leikin af
Aðalheiði Rúnarsdóttur. Hún
leikur sér að manninum sínum
Giovanni, sem Þröstur Ólafsson
leikur, með lygum og hagræð-
ingum á sannleikanum.

Aðalheiður og Þröstur eru sér-
lega sannfærandi hjón sem eru
löngu komin með nóg hvort af

öðru. Giovanni er frekar glær í
öllum þeim lygavef sem Antonía
spinnur utan um hann, lætur sér
fátt um finnast því karlmennirnir
eiga ekki að vera fást í málefnum
kvenna. Þeir vinna, rétta konun-
um launin og þær eiga að láta
þau duga. Ég hugsa að mörg
hjónin hafi gaman af því að sjá
tilburði Þrastar og Aðalheiðar
sem Giovanni og Antonía, litlu
hvítu lygarnar sem ganga á milli
til að forða sér frá næsta rifrildi
eru sprenghlægilegar.

Í stuttu máli sagt vefur Antonía
persónum leikritsins um fingur
sér. Margrét vinkona hennar,
leikin af Helgu Sigríði Hjálm-
arsdóttur, flakkar á milli þess að
vera ólétt og ekki ólétt, allt eftir
hentisemi Antoníu. Skemmtilegt
er hvernig Helga Sigríður leikur
hina óöruggu Margréti, sem
skýlir sér ávallt á bak við Anto-

níu. Margrét er gift Luigi sem er
besti vinur Giovanni, leikinn af
Gunnari Jónssyni. Luigi tekur
lífinu með ögn meiri ró en Gio-
vanni enda á hann rólegri konu
en Giovanni og þarf ekki að efast
um hvað sé sannleikurinn í lífi
hans. Inn í þennan ruglingslega
heim blandast lögga, herlögregla,
grafari og afi, allir leiknir af Egg-
ert Stefánssyni.

Persónurnar sem Eggert leikur
gera leikritið enn fyndnara.
Óspart er gert grín að því hvað
persónurnar eru allar líkar sem
Eggert leikur. Minnistætt þegar
Giovanni segir að atburðarásin
minni á lélegt leikrit þar sem
ekki var til nægur peningur til að
ráða leikara þannig að einn og
sami leikarinn var látin leika allar
aukapersónurnar. Þetta kemur
mjög vel út og er eitt af því fyndn-
ara við leikritið.

Á frumsýningum getur margt
gerst og eilítið stress var að sjá á
leikurunum í fyrstu. Þeir komust
þó á flug um leið og mesti sviðs-
skrekkurinn var farinn úr þeim.
Þröstur og Aðalheiður voru þó
frekar traust í sínum hlutverkum
og laglegt að sjá hvernig Þröstur
leysti úr textagleymsku, bæði hjá
sér og mótleikurum. Að gleyma
texta er ekki óalgengt á frumsýn-
ingu. Það er heldur ekki spurning
hvort þú munir textann upp á
hár, þó að það skipti vissulega
einhverju máli, heldur hvernig
leikarnir bregðast við aðstæðum
sem geta skapast hverju sinni á
leiksviði. Það gerðu leikarar
þessarar sýningar einmitt mjög
vel og útkoman varð skemmti-
legri fyrir vikið. Stirðleiki í texta-
flutningi og úthald er þó eitthvað
sem mætti aðeins batna svo að
leikritið verði þétt allan tímann,

en eins og fyrr segir getur allt
gerst á frumsýningu.

Leikritið er í leikstjórn Hrafn-
hildar Hafberg, sem hannaði
einnig leikmyndina. Hún og Litli
leikklúbburinn fá hrós fyrir
einkar alþýðlega og trúverðuga
leikmynd, sem er íbúð Giovanni
og Antoníu.

Verkið sjálft er ótrúlega fyndið
og auðvelt að átta sig á vinsæld-
um þess. Leikritið er skrifað 1974
af ítalska Nóbelsskáldinu Dario
Fo og spratt upp úr þeim þjóðfé-
lagsaðstæðum sem ríktu á Ítalíu
á 8. áratug síðustu aldar. Ef Ís-
firðingar og aðrir vilja kynna sér
hvernig á að heimta réttlátara
samfélag, með ólöglegum hætti
og misgóðum afleiðingum, þá er
mælt með verkinu. Ef þeir vilja
sjá drepfyndinn og vel fluttan
farsa, þá er einnig mælt með verk-
inu.                      – birgir@bb.is
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Spurningin
Hvernig finnst þér rík-
isstjórnin standa sig?

Alls svöruðu 547.
Vel sögðu 146 eða 27%
Illa sögðu 401 eða 73%

Ritstjórnargrein

Allt á sömu bókina lært
Eftir langa mæðu liggur fyrir að samgönguráðuneytið lagst gegn

því að Vestfirðingar fái hlutdeild í hugsanlegum afrakstri af fyrirhug-
aðri námavinnslu á austur Grænlandi. Spurt var m.a.: ,,Hvort og þá
hvernig fyrirhuguð námavinnsla á austur Grænlandi, sem og vissar
þjóðfélagbreytingar á Grænlandi gætu skapað atvinnu- og viðskipta-
tækifæri fyrir fyrirtæki og einstaklinga á Vestfjörðum.“ Óskað var
eftir leyfi til millilandaflugs frá Ísafjarðarflugvelli af þessu tilefni,
sem er forsenda fyrir framgangi málsins.

Í grein á bb.is. 15. okt. s.l. segir Kristján L. Möller, samgönguráð-
herra, að hann telji næsta víst að aðstæður við Ísafjarðarflugvöll
bjóði ekki upp á undanþágur til millilandaflugs í víðasta skilningi:
,,Annar kostur er að skilgreina Ísafjarðarflugvöll sem svokallaðan
flugvöll II sem er svipaður flugvelli I að því undanskildu að ekki er
krafist öryggisstjórnunarkerfis. Sérstakar flugverndarráðstafanir verði
þá viðhafðar í tengslum við hvert millilandaflug og hægt er að bjóða
sömu flugvélagerðum sem þegar geta athafnað sig á vellinum.“ Þá
sagði ráðherra: ,,Þessi kostur er ekki í samgönguáætlun og því ekki
fyrir hendi fjármagn til að hrinda honum í framkvæmd. Hann verður
hins vegar tekinn til athugunar í samgönguráðuneytinu. Með þessu
móti yrði unnt að tryggja áfram til millilandaflugs rekstur flugvéla-
gerða eins og Twin Otter og Fokker 50 flugvéla. Þannig yrði unnt að
hrinda í framkvæmd þeim atriðum í viljayfirlýsingu Ísafjarðarbæjar
og utanríkisráðuneytisins um aukin samskipti við Grænlendinga og

snerta flug og ferðaþjónustu sem haft geta aukna atvinnuuppbygg-
ingu í för með sér í byggðarlaginu.“(lbr.BB)

,,Ég er sáttur við þá tillögu að Ísafjarðarflugvöllur verði skilgreindur
sem flugvöllur II að því gefnu að sú skilgreining uppfylli þau skil-
yrði að flugvélar geti sinnt millilandaflugi til og frá Ísafirði. Við er-
um ekki að tala um að Boeing vélar geti lent á Ísafirði heldur erum
við aðeins að biðja um að vélar sem hafa sinnt millilandaflugi til og
frá Ísafirði áður, geti haldið því áfram,“ voru viðbrögð bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar. Í ljósi skrifa ráðherrans og viðbragða bæjarstjórans
er neikvæð afstaða ráðuneytisins með öllu óskiljanleg. Þar er ekki
lagt mat á hugsanlegan ávinning sem þetta hefði í för með sér fyrir
Vestfirðinga. Hins vegar er bent á ,,aukið álag“ sem þetta hefði á
starfsfólk ráðuneytisins?! Heyr á endemi!! Og meðal annars: Hvað
koma flugvellirnir í Vestmannaeyjum og á Höfn í Hornafirði þessu
máli við? Hvað með stuðningsyfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í
málinu? Er það marklaust plagg? Liggur ekki í augum uppi að á
Vestfjörðum eru þéttbýlisstaðir við væntanleg vinnslusvæði á
Grænlandi einna næstir? Hefur það ekkert með þá hlið málsins sem
snýr að þjónustumiðstöðvum og birgðaflutningum að gera? Hvað
býr eiginlega að baki afstöðu samgönguráðuneytisins?

Jarðgöngin til Bolungarvíkur brauðfæða okkur ekki. Við þurfum
fleira fólk og vinnu handa því. Afstaða samgönguráðuneytisins er
eins og blautur sjóvettlingur í andlitið á Vestfirðingum.              s.h.

Vestfirðir fá afar jákvæða um-
fjöllun á ferðavef breska dag-
blaðsins The Guardian undir fyr-
irsögninni „Úr leið í vestri Ís-
lands“. Þar er m.a. sagt frá því að
á Vestfjörðum finni ferðamað-
urinn hið gamla Ísland. Greint er

frá því að á ýmsu hafi gengið í
landshlutanum á liðnum öldum,
þó einkanlega á síðustu 100 ár-
um, greint frá náttúruhamförum
(aðallega snjóflóðum), óhagstæðs
kvótakerfið sem og að aðdráttar-
afl Reykjavíkur hafi valdið fólks-

flótta og auðn í þorpum.
Um leið séu Vestfirðir eitt feg-

ursta svæði landsins. Þrátt fyrir
frumleg sögn, s.s. um sjóræn-
ingja á Patreksfirði eða nornir á
Hólmavík, sé náttúran aðal
málið. Þá er greint frá heimsókn

á slóðir fuglaskoðara á Horn-
ströndum,  Vigur (yndisleg dags-
ferð á báti), eða Látrabjarg, vest-
asta odda Evrópu, gönguferð upp
að Dynjandisfossi og útreiðatúr
kringum Drangajökul.

– birgir@bb.is

The Guardian lofar Vestfirði

Fluttu 14 milljón ára gaml-
an surtarbrand til byggða

Fjórtán milljón ára gamall surtar-
brandur fannst í hlíðum Ernis við Bol-
ungarvík í síðustu viku og höfðu Jó-
hann Hannibalsson og starfsmenn
Náttúrustofu Vestfjarða hann með sér
til byggða. Surtarbrandurinn var í
300 metra hæð, í svokölluðum Lifra-
hjalla, og var dreginn niður snjóskafl
á gömlum trésleða og honum fyrir-
komið á góðum stað svo hann þorni
áður en hann fær ný heimkynni á
Náttúrugripasafninu í Bolungarvík.

Mótar fyrir börk risavaxinna trjáa
sem vaxið hafa í Erninum fyrr á öldum
og glöggt má sjá hve stór og stæðileg
tré hafa verið í Bolungarvík og skilyrði
góð á þessum tíma enda vógu þessi
tveir tröllvöxnu trébútar 160 og 230
kg. Surtarbrandslag í fjöllunum í Bol-
ungarvík er þekkt og má nefna Breið-
hillu í Stigahlíð en einnig er þekkt
surtarbrandsnáma í Syðridal. Vitað
hefur verið um surtarbrandinn í hlíð-
um Ernis í nokkur ár en í gær þótti
tilhlýðilegt að nýta tækifærið og koma
honum til byggða. Frá þessu er greint
á vikari.is.                     – birgir@bb.is Surtarbrandurinn.

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:

Austlægar áttir og rigning
eða súld með köflum um

landið sunnanvert, en
yfirleitt þurrt og bjart

norðantil. Áfram hlýtt í
veðri. Horfur á laugar-

dag: Austlæg eða breyti-
leg átt. Sums staðar þoku-
loft við ströndina, einkum
austantil, en annars bjart
með köflum. Hægt kóln-

andi veður. Horfur á
sunnudag: Austlæg eða
breytileg átt. Sums staðar

þokuloft við ströndina,
einkum austantil, en

annars bjart með köflum.
Hægt kólnandi veður.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560
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Angantýr Jónasson frá
Þingeyri hefur verið ráðinn
til að gegna starfi sparisjóðs-
stjóra Sparisjóðs Keflavíkur
frá 1. júní til áramóta. Angan-
týr hefur gegnt starfi svæðis-
stjóra á Vestfjörðum og tekur
hann við af Geirmundi Krist-
inssyni, sem tilkynnti á aðal-
fundi Sparisjóðs Keflavíkur
á dögunum að hann myndi
hætta eftir 44 ára starf hjá
sjóðnum. Eins og kunnugt er
sameinaðist Sparisjóður Vest-
firðinga ekki alls fyrir löngu
Sparisjóði Keflavíkur. Fram
að þeim tíma var Angantýr
sparisjóðsstjóri hjá Spari-
sjóði Vestfirðinga.

Á fundinum sagði Þor-
steinn Erlingsson, fráfarandi
stjórnarformaður, að á þeim
tíma sem hann sat í stjórn
hafi verið slegið hvert afkomu-
metið á fætur öðru, en hins
vegar sé árið 2008 líklega
það versta í sögu Sparisjóðs
Keflavíkur. Tap á rekstri
sjóðsins nam þá 17 milljörð-
um króna á móti tæplega 2
milljarða hagnaði árið á undan.

Angantýr
sparisjóðs-
stjóri á ný

Allar líkur eru á því er að ríkið
verði ráðandi hluthafi yfir Spari-
sjóðnum í Keflavík, Sparisjóði
Bolungarvíkur og sex öðrum
sparisjóðum sem beðið hafa um
eiginfjárframlag vegna bágrar
fjárhagslegrar stöðu. Samkvæmt
upplýsingum frá fjármálaráða-
neytinu verða sett afar ströng
skilyrði fyrir því að eiginfjár-

framlagið verði veitt til spari-
sjóðanna, meðal annars að ríkið
eignist stóran hluta í þeim. Spari-
sjóðirnir verða hins vegar áfram
sjálfstæðar stofnanir að nafninu
til. Sparisjóðirnir átta hafa óskað
eftir eiginfjárframlagi frá ríkinu
og segir Hjördís Vilhjálmsdóttir,
ráðgjafi Steingríms J. Sigfússon-
ar fjármálaráðherra, afar líklegt

að framlagið verði veitt með afar
ströngum.

Sparisjóðirnar átta hafa beðið
um eiginfjárframlagið frá ríkinu
til að tryggja rekstrargrundvöll
sinn til framtíðar en þeir voru
allir reknir með miklu tapi á síð-
asta ári. Sparisjóðurinn í Keflavík
var til dæmis rekinn með rúmlega
17 milljarða króna tapi í fyrra,

samkvæmt ársreikningi ársins
2008, og er eigið fé hans nú tæp-
lega 5,5 milljarðar en var rúmlega
25 milljarðar samkvæmt árs-
reikningi 2007. Sparisjóður Bol-
ungarvíkur tapaði 1.619 milljón-
um króna á síðasta ári og endur-
speglar ársreikningur sjóðsins
þær sviptingar sem urðu á fjár-
málamarkaðnum á árinu.

Ríkið verði ráðandi yfir sparisjóðum
Útibú Sparisjóðsins í Keflavík á Ísafirði.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Halldór Gunnar Pálsson,
gítarleikari og framkvæmdastjóri

Halldór Gunnar Pálsson frá Flateyri er afar fær gítarleikari en upp á síðkastið hefur hann
einna mest verið í sviðljósinu sem kórstjóri karlakórsins Fjallabræðra sem slegið hefur í gegn.

Hann starfar sem framkvæmdastjóri hjá Skífunni í Reykjavík en í ljós kom þegar Bæjarins besta
spurði hann inn að beini að hann hafi ætlað að verða kokkur sem barn.

Tónlistarmaður.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Ég vil meina að ég sé einstakur.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Önundarfjörður.
Skondnasta upplifun þín?

Að standa með Denna Frænda, Ladda (Í gervi Eiríks Fjalars)
og tveimur jólasveinum í Kringlunni um jólin og reyna að eiga

eðlilegar samræður…
Aðaláhugamálið?

Tónlist.
Besta vefsíðan að þínu mati?

Pallio.net.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Ég ætlaði að verða kokkur.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Einlægni.
En helsti löstur?

Ég á mjög erfitt með að segja nei.
Besta farartækið?

Piaggio Vespa 50 Cc, eldrauð, ekki spurning,
maður brosir allan hringinn.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Sjómannadagurinn.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Fjölskyldan mín er alveg mögnuð.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Halldór Gunnar Pálsson.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á kvöldin.

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Ég er Krabbi.

Lífsmottóið þitt?
Láttu engan segja þér að þú getir ekki gert eitthvað!

Stuðureyri
besta lagið

Lagið „Stuðureyri“ eftir
Hálfdán Bjarki Hálfdánsson,
upplýsingafulltrúa Ísafjarð-
arbæjar, var valið Sæluhelg-
arlagið 2009 á Suðureyri.
Tvö lög voru send inn í kepp-
nina sem er árlegur viðburð-
ur. Súgfirðingar fjölmenntu
í kaffisal FSÚ og fengu að
hlusta á lögin og lagatextun-
um var dreift á alla sem
mættu.

 Því næst fengu gestirnir
að kjósa um lögin Stuðureyri
(A) og Fjör á Sæluhelgi (B).
Kosningin var tvísýn en
bæði lögin fengu fjórtán at-
kvæði og þurftu þeir Ævar
Einarsson og Sturla Páll
Sturluson að skera úr um
eitt vafa atkvæði sem var
lítið „a“ á blaði og sigraði
lagið Stuðureyri því keppn-
ina með eins atkvæða mun.

Spáð 10. sæti
Fyrirliðar og þjálfarar í 2.

deild Íslandsmótsins í knatt-
spyrnu spá BÍ/Bolungarvík
10. sæti í deildinni í sumar.
Gáfu þjálfarar og fyrirliðar
liðunum stig frá einu upp í
ellefu en ekki var hægt að
spá fyrir sínu eigin liði. BÍ/
Bolungarvík fékk 83 stig af
242 mögulegum. Spáin er
birt á vefsíðunni fotbolti.net
og eru lykilmenn liðsins
taldir vera Róbert Örn Ósk-
arsson markvörður, Sigþór
Snorrason miðjumaður og
Goran Vujic framherji.

Nýir leikmenn eru Brynjar
Þór Ingason frá Fylki, Sigþór
Snorrason frá Leikni R.,
Pétur Geir Svavarsson frá
Fjarðabyggð og Róbert Örn
Óskarsson frá FH. Farnir frá
liðinu eru Dimitar Madzun-
arov til Makedóníu, Halldór
Ingi Skarphéðinsson í Hvöt
og Stefan Duvnjak til Aust-
urríkis.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að gefa trommuleik upp á bátinn og byrja að læra á gítar.

Hvar langar þig helst að búa?
Á Flateyri við Önundarfjörð.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Ég á svo margar fallegar minningar að ég get ómögulega

svarað þessu, ætli ég sé ekki að upplifa hana núna.
Mestu vonbrigði lífs þíns?

Verð ekki fyrir vonbrigðum, það sem á að gerast, það gerist.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Að það væri ekkert sem stoppaði mig nema ég sjálfur.
Uppáhaldslagið?

Erfið spurning... í augnablikinu er það
When the Levee breaks með Led Zeppelin.

Uppáhaldskvikmyndin?
Í augnablikinu.. Gran Torino, nýja myndin með Clint Eastwood.

Uppáhaldsbókin?
Stóra söngbókin með gítargripum, hef lesið hana oftar

en nokkra aðra bók og er hún uppfull af skemmtilegu efni.
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Þegar fjölskyldan fór saman til Mallorca, eitthvað segir
mér samt að Færeyjaferð Fjallabræðra í sumar eigi eftir skilja

eftir skemmtilegar minningar.
Uppáhaldsborgin?

Af þeim sem ég hef heimsótt fannst mér Dublin alveg sérstaklega
skemmtileg.

Besta gjöfin?
Tóneyra.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Spurðu Önna..

Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?
Maríu... ( Gítarinn minn).

Fyrsta starfið?
Skóflutittur hjá Flateyrarhrepp.

Draumastarfið?

Ný vefsíða
hjá Orkubúinu

Orkubú Vestfjarða hefur
sett í loftið nýjan vef fyrir-
tækisins. Vefsíðan var hönn-
uð af  Snerpu á Ísafirði með
vefumsjónarkerfinu Snerpli.
„Eldri síðan var frá árinu
2005 og frá þeim tíma hafa
orðið miklar framfarir í vef-
umsjónarkerfum auk þess
sem þægilegra er að eiga við-
skipti í heimabyggð“, segir
Ragnar Emilsson, deildar-
stjóri hjá OV. Á síðunni eru
birtar fréttir og tilkynningar
auk fjölbreytts efnis.
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Fækka skoð-
unarstöðum

Krabbameinsleit verður
ekki lengur í boði í Bolung-
arvík, á Flateyri og á Þing-
eyri í kjölfar niðurskurðar
hjá Leitarstöð Krabbameins-
félagsins. Skoðunarstöðum
leitarstöðvar Krabbameins-
félagsins utan Reykjavíkur
hefur verið fækkað úr 42 í
30. Áfram verður hægt að
fara í skoðun á Hólmavík, á
Ísafirði og á Patreksfirði.

Í kjölfar niðurskurðarins
verður eingöngu tekið á móti
konum í hópleit sem hafa
fengið boðunarbréf um slíka
skoðun. Leghálskrabba-
meins verður leitað á fjög-
urra ára fresti í stað tveggja.
Leitarstöðin er væntanleg til
Vestfjarða í ágúst og sept-
ember og þá fyrst til Hólma-
víkur.

Vilja hætta
með Intrum

Í-listinn í Ísafjarðarbæ vill
að bæjarstjórn samþykki að
hætta viðskiptum við fyrir-
tækið Intrum Justicia, greið-
sluþjónustu, þar sem ástand-
ið í þjóðfélaginu um þessar
mundir réttlæti ekki þá hörku
í innheimtuaðgerðum, né
heldur þann háa innheimtu-
kostnað, sem af slíkum inn-
heimtuaðgerðum leiðir.

„Sveitarfélögin í landinu
þurfa að taka mið af þeim
erfiðleikum, sem fólk og fyr-
irtæki standa nú frammi fyr-
ir, í afleiðingum bankakrepp-
unnar miklu á Íslandi,“ segir
í bókun Í-listans. Birna Lár-
usdóttir, forseti bæjarstjórn-
ar, lagði til að tillagan yrði
borin undir fjármálastjórn
og var það samþykkt með
níu atkvæðum.

Tælensk Vestfjarðahátíð
verður haldin í íþróttahúsinu
á Torfnesi á Ísafirði sunnu-
daginn 14. maí frá kl. 15-
19. Ýmislegt verður í boði á
hátíðinni s.s. fyrirlestrar, tæ-
lenskir dansar, pakkahapp-
drætti, hip-hop dansar, keppni
um fallegasta tælenska þjóð-
búninginn, matur svo fátt eitt
sé nefnt.

Ókeypis er inn á hátíðina
en þar verður seldur matur
og drykkir. Allur ágóði af há-
tíðinni mun renna til búdda-
hofsins sem til stendur að
byggja í Reykjavík. Allir eru
velkomnir á hátíðina.

Tælensk há-
tíð á Ísafirði

,,Með ákvörðun sinni hefur Steingrímur sjávarútvegsráðherra
hirt af okkur öll bestu hrefnuveiðisvæðin. Hann gekk meira að
segja lengra en Hafró og stækkaði þau svæði sem stofnunin
hafði lagt til. Þessi ráðstöfun mun gera okkur mjög erfitt fyrir,”
segir Konráð Eggertsson hrefnuveiðimaður í samtali við Fiski-
fréttir. Fram kemur í máli Konráðs að eftir að fyrrverandi sjáv-
arútvegsráðherra, Einar K. Guðfinnssonar, hafi gefið leyfi til
hvalveiða næstu fimm árin, hafi þeir menn sem stundað hafa
hrefnuveiðar á undanförnum árum ákveðið að kaupa í samein-
ingu stærri bát til veiðanna. Höfðu þeir augastað á dragnótabátn-
um Bjarma BA sem þá var til sölu. Jafnframt ætluðu þeir að
byggja upp vinnslustöð á Akranesi.

Eftir að Steingrímur J. Sigfússon tók við ráðuneytinu og gaf
til kynna að hann ætlaði að endurskoða ákvörðum fyrirrennara
síns kipptu hrefnuveiðimennirnir að sér höndunum í þessum
fjárfestingum. Niðurstaðan varð sú að kjötið verður unnið í
Reykjavík og leigður hefur verið bátur í Þorlákshöfn til sameigin-
legra veiða.                                                               – birgir@bb.is Konráð Eggertsson.

„Bestu hrefnuveiðisvæðin hirt af okkur“

Starfsmenn halda laun-
um í fjarveru vegna náms

Mannauðsstjóra Ísafjarðarbæj-
ar var falið að kanna kostnað
sveitarfélagsins vegna fjarveru
starfsmanna sveitarfélagsins vegna
náms. Um er að ræða átta um-
sóknir um launaða fjarveru frá
vinnu vegna skólaársins 2008-
2009. Við skoðun á kostnaði kom
í ljós að ekki var ráðið í afleys-
ingar fyrir starfsmennina meðan
á fjarveru þeirra stóð og var því
ekki um neinn aukakostnað að
ræða. Með hliðsjón af því sam-
þykkti stjórn sjóðsins að viðkom-
andi umsækjendur haldi launum
í fjarveru sinni vegna námsins,

þó aldrei lengra tímabil en fjórar
vikur en í reglum Þróunar- og
starfsmenntunarsjóðs segir m.a.
í grein 9.: „Velji umsækjandi að
halda launum í fjarveru getur
slíkur styrkur aldrei numið lengra
tímabili en fjórum vikum á árs-
grundvelli og þarf skrifleg heim-
ild viðkomandi forstöðumanns
að liggja fyrir þegar sótt er um
slíkan styrk, enda þarf viðkom-
andi stofnun að taka á sig kostnað
umfram mótframlag Þróunar- og
starfsmenntunarsjóðs þ.e. há-
marks fjárhæð styrks á viðkom-
andi ári (nú kr. 60.000,-).“

Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2009
var samþykkt að framlag til Þró-
unar- og starfsmenntunarsjóðs
lækkaði úr kr. 3.644.000,- í kr.
2.000.000,- vegna erfiðrar fjár-
hagsstöðu og samdráttar í rekstri
sveitarfélagsins. Í samræmi við
þá ákvörðun ákvað stjórn sjóðs-
ins að lækka hámarksstyrkupp-
hæð til einstakra umsækjenda
vegna skólaársins 2008-2009, úr
kr. 100.000,- í kr. 60.000,-. Þeir
átta umsækjendur sem sóttust eft-
ir launaðri fjarveru vegna náms
eru Bryndís Gunnarsdóttir vegna
náms í leikskólakennarafræðum

við HÍ, Erna Björk Jónsdóttir
vegna náms í leikskólakennara-
fræðum við HÍ, Guðlaug Jóns-
dóttir vegna náms í kennslufræð-
um við HÍ, Indíana Einarsdóttir
vegna náms í grunnskólakenn-
arafræðum við HÍ, Lilja Debora
Ólafsdóttir vegna náms í leik-
skólakennarafræðum við HÍ,
Nína Dís Ólafsdóttir vegna náms
í leikskólakennarafræðum við
HÍ, Sigrún Arna Elvarsdóttir
vegna náms í sérkennslufræðum
við HÍ, og Sæunn Sigríður Sig-
urjónsdóttir vegna náms í leik-
skólakennarafræðum við HÍ.

Framkvæmdum við Einars-bakka lokið
Framkvæmdum við

Sólbakkalón á Flateyri er
lokið. Aðkoman að Sól-

bakkalóni hefur verið bætt
mikið og byggja byggð út í

lónið. Henni hefur verið gefið
nafnið Einars-bakki, í

minningu Einars Odds
Kristjánssonar sem bjó á

Sólbakka. Guðmundur M.
Kristjánsson, hafnarstjóri

Ísafjarðarbæjar, fylgdist með
framkvæmdunum í síðustu

viku og sagði þær fram-
kvæmdaraðilum til mikils

sóma. Laugardaginn 16. maí
nk. verður Einars-bakki

formlega tekinn í notkun, en
rúmlega 10 skip og bátar

verða þar við legu yfir
sumartímann, ferðafólki og

öðrum sem eiga leið um
svæðið, til yndisauka. Þar er
Úlfar Önundarson á Flateyri

sem stendur fyrir fram-
kvæmdunum ásamt félögum

sínum.
– birgir@bb.is Guðmundur M. Kristjánsson við Einars-bakka. Ljósm: Páll Önundarson.
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Strákarnir Við Pollinn

Eiríkur Gísli Johansson.

Eiríkur Gísli Johansson og
Halldór Karl Valsson tóku við
veitingastaðnum á Hótel Ísafirði
fyrir tveimur árum í kjölfar þess
að SKG-veitingar myndu hætta
með rekstur staðarins eftir níu
ár. Fyrirtæki þeirra kallast Strák-
arnir og veitingastaðurinn Við
Pollinn. Þeim hefur verið vel
tekið, bæði af bæjarbúum og
ferðafólki.

Halldór og Eiríkur eru báðir
lærðir kokkar. Halldór var nemi
á Hótel Sögu og hefur m.a. unnið
þar, á Hótel Holti og í Perlunni.
Þá sigraði hann í bæði Íslands-
meistarakeppni og Norðurlanda-
keppni matreiðslunema á sínum
tíma. Hann hefur einnig unnið í
Belgíu, Frakklandi og Noregi.
Eiríkur útskrifaðist sem kokkur
árið 2006, en hann lærði hjá SKG
og vann hjá þeim frá útskrift.

En hvað kom til þess að rétt
hálfþrítugir strákar tóku við rót-
grónum og margrómuðum veit-
ingastað og hvernig hefur rekst-
urinn gengið? Blaðamaður Bæj-

arins besta hitti strákana yfir
kaffibolla Við Pollinn.

– Svo við byrjum nú á byrjun-
inni, hvaðan eruð þið?

„Ég er ættaður úr Botni í Súg-
andafirði“, segir Eiríkur, „amma
mín er þaðan, en ég er fæddur og
uppalinn í Reykjavík. Ég kom
vestur til þess að vinna í hausa-
þurrkun á Suðureyri en ílentist
hér fyrir vestan. Ég kynntist konu
og ákvað að halda áfram í námi
en ég hafði byrjað í matreiðslu í
Reykjavík. Þetta var haustið
2002 og síðan hef ég unnið á
Ísafirði.“

„Ég er frá Bolungarvík“, segir
Halldór, „og hef alltaf búið þar
fyrir utan þann tíma sem ég fór
suður í nám. Ég var í burtu í sjö
ár og þar af var árslangt útlanda-
flakk. Eina leiðin til að fá vinnu
hér fyrir vestan var að taka við
staðnum hér, en annars hefði
maður örugglega ekki komið
vestur.“

– Hafið þið alltaf verið mikið
fyrir matreiðslu?

„Hjá mér var það nú eiginlega
tilviljun að ég fór í þennan geira.
Ég sótti um á tveimur stöðum, á
Hótel Sögu og í Kökugallerý í
Hafnarfirði, og ákvað að fara til

þess fyrirtækis sem svaraði
mér á undan. Saga svaraði

mér strax eftir hádegi svo ég fór
þangað um vorið. Annars hefði
ég orðið bakari, enda ekki langt
að sækja það þar sem pabbi er
bakari“, segir Halldór.

„Bróðir hans pabba er kokkur
og var að fara vinna á veitinga-
stað í Reykjavík þar sem nema-
staða var í boði. Hann spurði
mig hvort ég hefði áhuga og ég
sagðist vilja prófa það. Ég hafði
gaman af því en það var ekki
rétti tíminn. Ég ákvað síðan að
prófa þetta aftur þegar ég kom
vestur að vinna í fiski, fékk strax
stöðu hjá SKG og byrjaði nánast
strax að vinna“, segir Eiríkur.

– Þið hafið ekki vílað fyrir
ykkur að taka við svo rótgrónum
stað sem SKG var?

„Ég náttúrlega lærði hér og
þekkti staðinn. Dóri hafði unnið
hjá okkur eitt sumarið í lausa-
mennsku“, segir Eiríkur.

„Já, ég vann alltaf í sumarfríinu
mínu þegar ég var í námi til að
geta lifað af skólann. Við nem-
arnir stunduðum það að taka að
okkur vinnu á sumarstöðum út
um allt land og unnum eins og
við gátum. Við vorum ekki á það
háum launum í skólanum, svo
þetta var leiðin til að komast af
án þess að taka námslán. Ég vann
í Bolungarvík, á Hólmavík, í
Flókalundi og hér“, útskýrir Hall-

dór.
„Dóri kom hingað að

vinna um jól og sumar og þá
skutum við því að forverum
okkar að þeir ættu að fara
huga að því að hætta og yngja
upp liðið sem ræki staðinn.
Það var þó sagt meira í gríni

en alvöru“, segir Eiríkur.
„Já, sumarið sem ég vann

hérna sagði Kalli [Karl Ásgeirs-
son, einn af eigendum SKG -
innskot blm.] við mig að ég ætti
að taka við staðnum eftir fimm
ár. Veturinn eftir fékk ég símtal
frá Eiríki þar sem hann spurði
hvort ég væri til í taka við staðn-

um með honum. Ég blótaði þá
náttúrlega Kalla því þetta var

fjórum árum of snemma“,
segir Halldór og hlær.
„Ég hringdi í Dóra og
sagði honum að SKG
væri að hætta og eigend-
urnir hefðu spurt hvort
við hefðum áhuga á því
að taka við“, segir Ei-
ríkur.

„
Ég var nú ekki

beint á þeim buxunum
og var að fara kaupa
mér hús í Reykjavík“,
skýtur Dóri að.

„Já, en ég sagði
honum bara að geyma
það og skella sér vest-
ur. Við litum á þetta

sem ævintýri. Bara nýtt og spenn-
andi verkefni sem gaman væri
að takast á við. Við hoppuðum
bara út í sjóinn í árabát og vissum
ekkert hvað við værum að fara út
í“, segir Eiríkur, og þeir skella
báðir upp úr.

„Við erum náttúrlega bara
strákar. Við kunnum að vinna í
eldhúsinu en vissum ekkert um
rekstur fyrirtækis. En við vissum
að Smári [Helgason þjónn - inn-
skot blm.] og kokkurinn Trausti
Már Grétarsson ætluðu að starfa
áfram hjá fyrirtækinu, svo við
vissum að við værum vel settir
hvað mannafla varðar. Við höf-
um ansi oft hlaupið á veggi síðan
þá hvað annað varðar“, segir
Halldór.

„Við erum þó að verða búnir
að hlaupa af okkur flest hornin.
Við erum náttúrlega vel komnir
á þrítugsaldurinn og vorum rétt
24 og 25 ára þegar við tókum við
rekstrinum“, segir Eiríkur.

„Ég hafði nú sett mér það
takmark þegar ég byrjaði að læra,
að ég ætlaði að vera búinn að
eignast minn eigin veitingastað
þegar ég yrði 25 ára. Það munaði
þremur mánuðum“, segir Hall-
dór.

„Já, við ákváðum að prófa
þetta og stukkum bara út í djúpu
laugina. Ég held að við höfum
nú ekki gert neinn stórskandal“,
segir Eiríkur.

„Ég veit allavega ekki um
neinn sem hefur hlotið stórskaða
af því að borða hjá okkur“, segir
Halldór kíminn.

„Við teljum hafa ræst ágætlega
úr þessu miðað við að fórum út í
óvissuna. Við fengum reyndar
mjög góða hjálp frá þeim hjá
SKG. Fyrsta hálfa árið gátum
við alltaf leitað til þeirra ef við
lentum á gati“, segir Eiríkur.

Til í að prófaTil í að prófaTil í að prófaTil í að prófaTil í að prófa
allt einu sinniallt einu sinniallt einu sinniallt einu sinniallt einu sinni

„Þetta hefur gengið fínt og við
höfum lært mikið. Við höfum
staðið að stórum veislum, til
dæmis fyrir Öldungamótið í blaki
í fyrra en hún var haldin í íþrótta-
húsinu á Torfnesi. Svo fór ég á
Selfoss og var með veislu fyrir
samtals 1200 manns í kringum
úrtökumót í Samfés. Við vorum
spurðir hvort við gætum gert það
og við slógum til og höfðum svo
bara áhyggjurnar af því seinna.
Ég keyrði með fullan bíl af mat
suður á Selfoss og fékk strák úr
Reykjavík til að hjálpa mér. Við
eltum verkefnin og erum með
eitt mottó: Til í að prófa allt einu
sinni!

Mér er minnisstætt, að síðasta
sjómannadag vorum við með
fimm veislur og allar á sama tíma.

Þær voru í Bolungarvík, Hnífs-
dal, á Ísafirði, Flateyri og í Holti.
Það er því ýmislegt hægt þó að
húsnæðið sé ekki stórt, ef maður
skipuleggur sig vel og er með
nægan mannafla“, segir Halldór.

„Þegar við vorum með 600
manna veislu uppi í íþróttahúsi
þegar blakmótið var vorum við
með veislu fyrir Fossavatnsgöng-
una í Edinborgarhúsinu á sama
tíma. Við nýttum bara alla þá
sem nokkurn tímann hafa unnið
hjá okkur eða SKG. Við höfðum
fengið tvo kokka að sunnan til
að koma og hjálpa okkur en síðan
veiktist annar þeirra svo þeir
komust ekki. Kalli, Didda –
Guðlaug Jónsdóttir, einn af eig-
endum SKG – og Snorri hlupu
því í skarðið. Ungmennafélags-
andinn er alveg ríkjandi hér og
það eru allir tilbúnir að hjálpa.
Það er gott að vita að maður eigi
góða að og einmitt kosturinn við
að búa á landsbyggðinni. Þótt
við séum svona nýir í hettunni er
enginn að reyna bregða fyrir
mann fæti og allir boðnir og búnir
að hjálpa“, segir Eiríkur.

– Nú hafið þið haldið í marga
viðburði sem voru orðnir fastir
liðir hjá SKG.

„Ég held við hefðum nú verið
sniðgengnir hefðum við sleppt
viðburðum eins og t.d. villibráð-
arkvöldinu og smurbrauðinu
fyrir jólin“, segir Eiríkur.

„Þetta er búið að vera í svo
mörg ár að það er orðin hefð
fyrir því, maður hróflar ekkert
við því“, segir Halldór.

„Já, það er punkturinn yfir i-ið
í jólaundirbúningnum að koma
til okkar í smörrebröd“, segir Ei-
ríkur.

„Við hefðum aldrei komist upp
með að sleppa því, enda kom
það ekki til greina. Smurbrauðið
byrjar um miðjan nóvember og
það er byrjað að rukka okkur um
það í október. Við höfum þó ekki
viljað byrja með það fyrr því þá
dettur sjarminn af því“, segir
Halldór.

„Það er fínt að vera með þetta
í 5-6 vikur fyrir jólin en ef við
förum að lengja það getum við
alveg eins verið með það í janúar
og febrúar. Þá væri þetta ekkert
sérstakt sem kemur fólki í jóla-
gírinn“, segir Eiríkur.

„Við höfum þó gert það fyrir
ákveðin fyrirtæki að redda þeim
smurbrauði fyrir starfsmenn
þeirra í hádeginu á gamlársdag.
Þá höfum við hlaupið niður eftir
og græjað þetta þrátt fyrir að
lokað sé hjá okkur frá Þorláks-
messu fram yfir nýár“, segir
Halldór.

– Er þetta ekki tímafrekt starf?
„Jú, sem betur fer fórum við út
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í þetta tveir því ég myndi ekki
óska versta óvini mínum að vera
í þessu einn. Þetta er ekki eins
manns vinna“, segir Eiríkur.

„Það hefur verið prinsipp hjá
okkur, að ef annar er í burtu er
hinn við. Þannig eigum við kost
á að geta stokkið í burtu af og
til.“

„Vinnan krefst samt sem áður
mikillar viðveru en við höfum
bara gaman af þessu. Þetta er
þannig starf að það er gaman
meðan maður hefur áhuga á því,
en um leið og áhuginn er farinn á
maður að hætta. Þá fer metnað-
urinn og það skilar sér í allri
umgjörð og matnum líka. Þá er
best að ganga bara út um dyrnar
og afhenda einhverjum öðrum
kyndilinn“, segir Eiríkur.

„Við höfum leikið okkur með
reksturinn og bryddað upp á ýms-
um nýjungum og athugað hvern-
ig það fer í lýðinn. Til dæmis
vorum við nýlega með blúskvöld
og ákváðum að hafa ekta blús-
þema og breyttum matseðlinum
eins og hann tilheyrði amerísku
steikhúsi. Við vorum með hlussu-
steikur og þeir sem komu voru
rosalega ánægðir með það.

Eins og ég sagði áðan, þá erum
við til í að prófa allt einu sinni.
Fólk kemur oft til okkar með
ýmsar hugmyndir og það er að-
eins örsjaldan sem við segjum
nei. Til dæmis mættum við í
leynivinaleik hjá fyrirtæki með
dúka á borð og buðum upp á
mat. Enginn skildi neitt í því af
hverju kokkar voru mættir í full-
um skrúða inn í mitt þjónustu-
fyrirtæki. Við vorum beðnir um
þetta og ákváðum að slá bara til.
Enda fær maður góða umfjöllun
hjá fólki í kjölfarið“, segir Hall-
dór.

„Við höfum verið með allt frá
þriggja rétta 600 manna veislu
og niður í að elda fyrir fólk í
heimahúsi“, segir Eiríkur.

Andarfit og svíns-Andarfit og svíns-Andarfit og svíns-Andarfit og svíns-Andarfit og svíns-
eyru á diskinneyru á diskinneyru á diskinneyru á diskinneyru á diskinn

– Getið þið sagt frá einhverju
skondnu sem komið hefur upp í
starfinu?

„Tja, hefurðu borðað andar-
lappir, andarfit? Við höfðum nú
ekki gert það fyrr en við fengum
þær inn um dyrnar og okkur sagt
að það væri skylda að láta ein-
hvern éta þær. Við spurðum
manninn með lappirnar hvernig
í andskotanum honum hefði dott-
ið í hug að hægt væri að éta
andalappir. Hann sagðist vera bú-
inn að nýta allt annað af öndinni,
innmatinn og bringurnar og sjóða
beinin en kvaðst ekki hafa fundið
neina leið til að nýta lappirnar til
matar.

Við skelltum þeim í pott og
suðum í fimm tíma og þá dettur
allt innan úr fitjunum. Svo djúp-
steiktum við þær en þá herpast
þær saman og verða eins og skál-
ar úr snakki og er bara virkilega

gott“, segir Halldór.
„Síðan vorum við líka með

djúpsteikt svínseyru um daginn.
Þau voru alveg lygilega góð“,
segir Eiríkur.

„Á einu villibráðarkvöldinu
sagði ég við mann sem var að
útvega okkur hráefni, að ég vildi
fá fugl sem hann hefði skotið
sjálfur. Hann steig því út fyrir og
skaut einn máf og kom með hann
til okkar. Við matreiddum hann
og buðum honum upp á þetta, en
ég þurfti að hörfa hið snarasta
því hann henti þessu á eftir mér.
Hann hélt fyrst að við værum að
grínast en fékkst engan veginn
til að borða þetta. Við lögðum
það nú ekki á okkur að smakka
þetta heldur“, segir Halldór.

„Nei, það er ekki búið að herða
sultarólina það mikið að við för-
um að borða máf“, bætir Eiríkur
við.

„Við höfum lagt upp með það
alveg frá byrjun að nota sem mest
vestfirskt hráefni og höfum feng-
ið lof fyrir það. Við höfum viljað
gefa okkur út fyrir að vera ís-
firskur staður og notum allt hrá-
efni sem kemur úr Djúpinu, hvort
sem það er fugl eða fiskur“, segir
Halldór.

„Við verslum svo við þau slát-
urhús sem bændurnir á svæðinu
senda til og þannig reynum við
eftir bestu getu að nota vestfirskt
hráefni að öllu leyti. Við erum
þátttakendur í Veislu að vestan.
Útlendingarnir eru sérstaklega
hrifnir af því að fá mat af svæð-
inu. Enda fáum við varla betra
hráefni og getum líka fengið það
svo ferskt. Við reynum að nota
ferskt hráefni eins mikið og
mögulegt er“, segir Eiríkur.

„Yfir sumartímann liggur við
að við fáum fiskinn beint af
bryggjunni, hann er veiddur að
morgni og kominn á diskinn að
kvöldi“, segir Halldór.

– Nú vinnið þið við matreiðslu
daginn út og inn. Hvernig er það
heima fyrir? Eruð þið miklir
kokkar þar?

„Eins lítið og mögulegt er“,
segir Eiríkur. „Besti matur sem
maður fær er sá matur sem maður
þarf ekkert að hafa fyrir. Sem
sagt, þegar maður fer í mat til
mömmu“, segir Halldór með
stórt bros á vör. „Þá getur maður
verið í sporum gestsins á veit-
ingastaðnum, bara gengið inn,
fengið að borða og gengið út
aftur án þess að þurfa neitt að
hafa fyrir þessu. Þá skiptir engu
máli hvort borin sé á borð fyrir
mann súrmjólk eða stórsteik.“

„Margir eru stressaðir að fá
kokka í mat en við erum bara
ánægðir með það sem við fáum.
Við erum þeir sáttustu við að fá
lambalæri með brúnni sósu“,
segir Eiríkur.

„Þetta er svona jafnfáránlegt
eins og að vera stressaður að fá
geðlækni í heimsókn og fara haga
sér á allt annan hátt því maður
haldi að hann muni mæla mann
út“, segir Halldór.

„Já, maður fer ekkert að dytta
að húsinu þegar maður fær húsa-
smið í heimsókn. Við erum mjög
einfaldar verur og erum bara
sáttir að fá mat og sleppa við
uppvaskið“, segir Eiríkur.

Siggi stormurSiggi stormurSiggi stormurSiggi stormurSiggi stormur
og EM hafa áhrifog EM hafa áhrifog EM hafa áhrifog EM hafa áhrifog EM hafa áhrif

– Finnið þið fyrir því að ferða-
mannastraumurinn sé að aukast?

„Hann er að lengjast. Hann
helst jafnari og er í lengri tíma -
já, þannig er hann að aukast. En
það er svo mikið óvissuástand í
dag að við vitum ekkert við
hverju á að búast“, segir Eiríkur.

„Maður vonar náttúrlega það
besta. Nú á að vera ódýrt að
koma til Íslands. En er búið að
skemma mannorð okkar Íslend-
inga það mikið að útlendingurinn
vilji ekki koma til landsins í frí?“
segir Halldór.

„Svo er líka spurning hvort
Íslendingurinn komi í sumar.
Ekki fer hann að fara til útlanda,
en mun hann tíma því að ferðast
innanlands? Við getum ekki ann-
að en krossað fingur og horft út
um gluggann í von um að sjá
fólksstrauminn berast til okkar“,
segir Eiríkur.

„Hér fyrir vestan skiptir mjög

miklu máli hvort veðurspáin er
slæm eða góð. Ef hún er góð
koma Íslendingarnir en ef hún er
slæm láta þeir ekki sjá sig. Það er
alveg ótrúlegt hvað Siggi stormur
hefur um þetta að segja“, segir
Halldór.

„Heimsmeistaramót og Evr-
ópumeistaramót spila líka stóra
rullu í aðsókn ferðamanna. Sér-
staklega hjá útlendingnum, en
hann sást ekki fyrr en EM í fót-
bolta var búið síðast þegar það
var“, segir Halldór.

„Já, það var mjög skrítið. Það
kom smá bóla áður en það byrjaði
og svo kom sprengja eftir EM“,
segir Eiríkur.

„Við skildum ekkert í þessu
fyrr en við skoðuðum tölur frá
því tveimur árum áður og þá fött-
uðum við um hvað væri að ræða“,
segir Halldór.

„Við höldum tölur yfir matar-
gesti og þar sést klárlega hvað
fótbolti og íþróttir hafa spila stórt
hlutverk í því hvort fólkið komi
eða ekki. Ólympíuleikarnir slógu
aðeins á fjöldann en samt minna
heldur en heimsmeistara- og Evr-
ópumeistaramót í fótbolta“, segir
Eiríkur.

– Getið þið þá ekki stílað inn á
það að þegar HM og EM eru
minnki straumurinn?

„Maður tekur það með í reikn-

inginn, en þetta er svo óútreikn-
anlegur bransi að maður veit al-
drei hvað verður. Það væri voða
gott að vita fyrirfram hve margir
verða í mat hverju sinni upp á
skipulagið að gera, en þannig er
það bara ekki. Þetta mínútuálag
er mjög skrítið, en það fylgir
bara þessum geira“, segir Eiríkur.

„Einn daginn eru kannski fjórir
í mat hjá okkur, daginn eftir er
kannski mikið um að vera, eins
og þegar blakmótið var haldið
og þá eru þúsund manns í mat
hjá okkur“, segir Halldór.

„Þegar litið er yfir tölur yfir
ákveðið tímabil eru kannski fjórir
toppar með 80-90% matargesta
þess tímabils. Margt getur spilað
inn í og það þýðir lítið að bera
tölur saman frá mánuði til mán-
aðar“, segir Eiríkur.

„Best er að bera saman ár í
senn því það inniheldur allar
sveiflurnar“, bætir Halldór við.

– Eitthvað að lokum?
„Við viljum þakka fyrir góðar

móttökur. Fólk hefur tekið okkur
vel síðan við tókum við staðnum
og gefið okkur séns. Við vonum
að við höfum staðið undir því og
við stefnum að því að gera eitt-
hvað meira sniðugt í framtíðinni
og innleiða fleiri nýjungar“, segir
Eiríkur.

– thelma@bb.is
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Ættu að vera Sólstafir
í hverju samfélagi

Samtökin Blátt áfram hafa
unnið að því í fimm ár að efla
forvarnir gegn kynferðislegri
misnotkun á Íslandi. Mikið og
þarft verk er fyrir höndum en
tölfræðin sýnir að 17% barna á
Íslandi verða fyrir kynferðislegri
misnotkun fyrir 18 ára aldur.
Miðað við þær tölur hafa 168
stúlkur undir 18 ára aldri og 38
drengir á Ísafirði orðið fyrir kyn-
ferðisofbeldi.

Meðal annars hafa samtökin
hrint úr vör forvarnarátakinu
Verndarar barna, þar sem full-
orðnir einstaklingar eru gerðir með-
vitaðir um hvernig megi fyrir-
byggja og greina kynferðislega
misnotkun. Til mikils er að vinna
því með hverjum barnaníðing
sem er stöðvaður má bjarga fjöl-
mörgum börnum, því þeir eiga
oft mörg fórnarlömb.

Sigríður Björnsdóttir, formað-
ur samtakanna Blátt áfram, kom
nýlega vestur til að færa fulltrú-
um sveitarfélaga á Vestfjörðum
viðurkenningu samtakanna fyrir
samstarfsvilja og hugrekki. Þau
voru fyrst á landinu til að ná
þeim áfanga að fræða 5% allra
þeirra sem starfa með börnum
og unglingum í byggðarlaginu
um forvarnir gegn kynferðisof-
beldi á börnum undir leiðsögn
Sólstafa, systursamtaka Stíga-
móta.

Bæjarins besta spjallaði við
Sigríði um mikilvægi þess að
foreldrar og annað fullorðið fólk
taki ábyrgð á vernd barnanna og
um árangur Sólstafakvenna.

um hvernig það megi koma í veg
fyrir, þekkja og sýna ábyrg við-
brögð við kynferðislegri mis-
notkun. Með nokkrum einföldum
skrefum má koma í veg fyrir að
slík ódæði eigi sér stað. Þetta á
ekki eingöngu við kynferðislega
misnotkun heldur ofbeldi af öllu
tagi.

Þetta snýst heldur ekki ein-
göngu um sálarheill barnanna
heldur er það samfélaginu í heild
til góða. Misnotkunin hefur djúp-
stæð áhrif og oft eru einstaklingar
að burðast með þau langt fram á
fullorðinsaldur án þess jafnvel
að gera sér grein fyrir því hvað
veldur. Þessu getur fylgt þung-
lyndi og líkamleg veikindi, fólk
fer út í óreglu og þar fram eftir
götunum. Þetta mætti fyrirbyggja
með því að bregðast við strax.
Og í þeim tilfellum þar sem ekki
er unnt að koma í veg fyrir að
misnotkunin eigi sér stað er hægt
að veita hjálp sem dregur úr skað-
anum.“

– Þrátt fyrir að kynferðisleg
misnotkun eigi sér stað í öllum
samfélögum og tölfræðin sýni
að fimmta hver stúlka og tíundi
hver drengur séu kynferðislega
misnotuð fyrir 18 ára aldur ríkir
enn þögn yfir þessum málum.

„Við, fullorðna fólkið, þurfum
að opna umræðuna. Að tala um
þessi hluti á heilbrigðan máta
getur dregið úr líkum á að barnið
manns verði fyrir kynferðislegri
misnotkun. Gerendur vilja um-
fram allt komast hjá því að nást
og ef þeir nálgast barn sem bregst

„Þetta er ótrúlegt afrek sem
Sólstafakonur hafa náð á ein-
göngu nokkrum mánuðum. Þær
hafa sett gott fordæmi fyrir landið
og sýnt að þetta er vel hægt. Ég
ætla mér óspart að nota þennan
árangur Sólstafakvenna til þess
að ýta á önnur sveitarfélög að
fylgja í fótspor þeirra.

Um er að ræða átak sem upp-
runnið er frá grasrótarsamtökum
í Bandaríkjunum sem nefnast Úr
dimmunni í ljósið eða Darkness
to Light. Samkvæmt upplýsing-
um frá þeim getur hver fullorðinn
einstaklingur sem situr nám-
skeiðið verndað um tíu börn. Er
þá miðað við að flestir sem taka
þátt í námskeiðinu eiga börn, eru
í fjölskyldum þar sem eru börn,
vinna með börnum eða ungu fólki
eða búa í nágrenni við börn og
ungt fólk. Út frá þessum tölum
höfum við komist að því, að ef
þjálfa þurfi 5% fullorðinna á
hverjum stað þurfum við að
þjálfa 11.250 manns á Íslandi til
að tryggja öryggi barna gegn
kynferðislegu ofbeldi. Þetta tókst
Sólstafakonum að gera á minna
en hálfu ári. Þær eru reyndar al-
veg ótrúlega magnaðar og við
hjá Blátt áfram erum að rifna af
stolti yfir árangri þeirra. Það ættu
að vera samtök eins og Sólstafir
í hverju samfélagi.“

Sigríður segir að margir séu
haldnir þeim misskilningi að vit-
undarvakningin snúist um að
leita uppi alla gerendur.

„Átakið snýst fyrst og fremst
um það að gera fólk meðvitað

við með því að segja eitthvað á
borð við „Nei, þetta vil ég ekki“
eða „Ég segi mömmu“, þá bakka
þeir vanalega.

Oftast eru börn vöruð við að
fara upp í bíla með ókunnugum
eða passa sig á rónanum sem
hangir á götuhorninu, en í lang-
flestum tilfellum er gerandinn
einhver nákominn fjölskyldunni.
Einhver sem barnið þekkir og
jafnvel treystir. Og oftast eru
þetta ekki einhverjir gamlir kallar
heldur eru gerendurnir flestir
ungir. Meðalaldur gerenda er 32
ár og stór hluti gerenda eru börn
sem níðast á minni eða yngri
börnum. Þessum gerendum má
þó hjálpa ef náð er til þeirra í
tæka tíð. En það er erfitt að hjálpa
þeim sem komnir eru á fullorð-
insaldur.

Eins er Netið mjög hættulegt
og börn eru ekki nægilega vöruð
við þeim hættum sem þar leynast.
Það þarf ekki lengri tíma en fyrir
mömmu að skreppa út í búð fyrir
mann sem náð hefur til barnsins
að kenna því að taka netvörnina
af og strípa fyrir framan vef-
myndavélina. Síðan kennir ger-
andinn barninu að setja vörnina
aftur á svo að foreldrarnir verða
einskis vísari. Það hefur sýnt sig
að menn reyna að nálgast börn í
gegnum leikjasíður og alls staðar
þar sem börn sækja að. Það er
því mikilvægt að börn séu með-
vituð um þetta og að foreldrarnir
fylgist vel með hvað börnin eru
að gera á Netinu.“

„Mjög mikilvægt er að við sem

fullorðnir aðilar sem bera ábyrgð
á vernd barnanna gefum frá okk-
ur þau skilaboð um að við séum
meðvituð um hættumerki kyn-
ferðislegrar misnotkunar. Bara
það að gera sér far um að kynnast
foreldrum annarra barna sem
börn okkar eru að leika sér við
gefur þau skilaboð til hugsan-
legra gerenda að við séum vel
með á nótunum og því þýði ekki
að reyna að nálgast barnið okkar.
Þetta þarf ekki að gera á neinn
ruddalegan máta heldur bara
kynna sig og útskýra fyrir við-
komandi að við viljum að þeir
viti hver við erum, alveg eins og
við viljum vita hjá hverjum barn-
ið okkar er.

Einna mikilvægast er þó að
trúa börnunum ef þau finna það
hugrekki að rjúfa þögnina og
segja frá misnotkuninni. Börnin
ættu alltaf að njóta vafans þó að
þetta sé málefni sem er óþægilegt
og flestir vilja ekki hugsa um.
En ef barninu er ekki trúað eða ef
viðkomandi bregst illa við frá-
sögninni getur það valdið því að
barnið breyti sögunni og lokist
enn frekar. Það geta þá liðið mörg
ár þar til það þorir að trúa ein-
hverjum fyrir þessu aftur. Og það
hefur sýnt sig að í langflestum
tilfellum er grundvöllur fyrir ásök-
unum af þessu tagi hjá börnum.

Svo eigum við líka að treysta
innsæinu. Ef okkur grunar að
eitthvað ami að börnunum okkar
eigum við ekki að ýta því frá
okkur sem óþægilegri og ólík-
legri hugsun heldur ganga úr
skugga um að ekki sé fótur fyrir
grunsemdum okkar. Þótt það
kunni að vera óþægilegt, þá ætti
það að vera lítið gjald þegar fram-
tíðarvelferð barnsins er í húfi.

Hjálpin stendur okkur til boða
en við höfum frábær tól eins og
Barnahús til að bregðast við
svona hlutum. Þangað getur mað-
ur hringt og spurt hvernig rétt sé
að bregðast við og þeir sagt
manni hvort ástæða sé til að hafa
áhyggjur eða ekki. Þar með er
ekki sagt að það fari af stað ferli
sem leiði til handtöku. Margir
hræðast það og sjá fyrir sér að ef
þeir hringi til að afla sér upplýs-
inga leiði það til þess að löggan
banki upp á hjá viðkomandi.
Þarna eru til staðar þaulreyndir
aðilar sem geta leiðbeint manni
hvernig eigi að bregðast við. Og
ef útlit er fyrir að grunsemdir
manns reynist réttar geta þeir sagt
manni hvaða skref eigi að taka
næst.“Sigríður Björnsdóttir, formaður samtakanna Blátt áfram.
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Uppsögn framkvæmdastjóra Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar endurskoðuð

Uppsögn Gísla Jóns Hjalta-
sonar framkvæmdastjóra Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar ehf., hefur
verið endurskoðuð og mun hann
því áfram starfa sem framkvæm-
dastjóri félagsins. Þorleifur Páls-
son, bæjarritari, segir að það sem
lagt hafi verið til grundvallar um
flutning á starfi framkvæmda-
stjórans, hafi ekki gengið upp og
því verði félagið rekið áfram með
hefðbundnu sniði. „Það stóð til
að flytja töluvert af störfunum á
skrifstofur bæjarins en breytingar
sem við höfum verið að gera á
bókhaldskerfi, launakerfi og inn-
heimtukerfi hafa ekki haldið
áætlun þannig að við erum ekki
tilbúin til að taka á móti því alveg
strax,“ segir Þorleifur. Hann segir
allt opið fyrir endurskoðun á upp-
sögn framkvæmdastjórans þegar
aðstæður breytast.

Gísla Jóni var sagt upp störfum
í febrúar og var þá sett hagræð-

ingarkrafa á Fasteignir Ísafjarðar-
bæjar eins og aðra stofnanir bæj-
arins og var stjórn félagsins búin
að vinna töluverðan hluta af þeim
kröfum sem og búin að taka sínar
ákvarðarnir. „Fasteignir Ísafjarð-
arbæjar voru stofnaðar fyrir fimm
árum til að afmarka málaflokkinn
en það var alltaf með því fororði
að þær ættu að leggja sjálfa sig
niður. Eignum þeirra hefur fækk-
að verulega frá því þegar mest
var og ég vil segja að Fasteignir
Ísafjarðarbæjar, bæði stjórn og
starfsmenn, hafa staðið sig ein-
staklega vel í að vinna úr þessu
máli. Það er auðvitað mikið eftir
en það sem búið er að gera er
mjög vel gert. Við höfum ekki tal-
að um að leggja niður Fasteignir
Ísafjarðarbæjar en það er verið
að hagræða þar eins og annars
staðar,“ sagði Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
í samtali við bb.is í febrúar. Frá Ísafirði.
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Ekki segja
Maggút

Hvað með
fuglaflensuna?

Bloggið

Svínaflensan tröllríður heil-
brigðisyfirvöldum og fjölmiðl-
um heimsbyggðarinnar. Rétt eins
og fuglaflensan sem var í tísku
fyrir nokkrum árum. Tamiflu frá
lyfjarisanum Hoffmann-La Roche selst betur en heitar lummur.
Fyrir nú utan allar andlitsgrisjurnar og gasgrímurnar og gúmmíhansk-
ana og sprittið og smokkana og allt það. Um daginn kom fram í
fréttum, að reikna mætti með því að 1,5% íslensku þjóðarinnar dæi
úr svínaflensunni ef hún bærist hingað til lands og breiddist út. Það
eru hátt í fimm þúsund manns.

Eru allir nema ég búnir að gleyma fuglaflensunni ógurlegu? Eru
menn búnir að gleyma hugmyndinni um að hafa skyttur með hundr-
að metra millibili á gervallri suðausturströndinni til að skjóta niður
farfugla við komuna til landsins?

Kannski er þetta stormur í vatnsglasi. Kannski ekki. Kannski dey
ég sjálfur bráðum úr svínaflensu þó að ég hafi sloppið við bæði
fuglaflensu og kúariðu, sem ættu í sameiningu um þessar mundir að
vera búnar að leggja meginhluta mannkyns að velli.

Hlynur Þór Magnússon – http://hlynur.eyjan.is/

Fallegt kvöld við höfnina á
Ísa-firði. Sumarið á næstu grös-
um og þrátt fyrir að súld sé og
snjór í fjöllum leikur lífið við
suma. Kvótakóngana. Og í því
sem ég ek mína leið suður hafnar-
bakkann sé ég koma á móti mér
jeppa einn mikinn. Ekki veit ég
svosem hvort jeppinn sé neitt stór - en karlinn sem veldur því að
maður fær á tilfinninguna að jeppinn sé risavaxinn- hann er nefnilega
agnar smár undir stýri. Það er hann Óli frá Gjögri. Og hann er húfu-
laus. Nýklipptur - móðins og brosir breitt. Hann hafði nefnilega ver-
ið að fá summu inná bók. Inná bankabók. Leigði kvótann - eða hluta
af’onum og telur nú peninga öllum stundum. Já þeir skila sínu kvót-
arnir.

Og í tilefni dagsins flíkaði hann semsagt klippingunni - engin húfa
og bara djarfur á’ðí. „Í guðanna bænum nefndu það ekki við Magg-
út“ segir Óli kankvís og hlær – „Maggút myndi ekki þola það“. Svo
tekur hann roku í framsætinu og ef hann hefði ekki verið í bílbelti þá
hef’ann flogið út um opinn gluggann og út í sjó. „Bragi leigði líka -
en fékk minna fyrir en ég - því ég er svo andskoti vel tengdur“ - og
svo kom önnur rokan. Já það er gott að sjá að kvótinn skilar ein-
hverju á bókina hjá þeim sem hafa unnið hörðum höndum allt sitt líf.
n ekki ætla ég að segja Maggút frá því - sá yrði brjálaður.

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

Hef verið hugsi síðustu daga
vegna fréttaflutnings af fólki sem
ekki hyggst greiða reikningana
sína. Ástandið í þjóðfélaginu er
mjög slæmt, því verður ekki neit-
að. En ég er hugsi yfir því fólki
sem kemur fram í fjölmiðlum og
segist vel hafa efni á að greiða
reikningana sína en ætli ekki að
gera það.

Eitt dæmi sem ég heyrði um helgina var maður, sem á tvær íbúðir.
Hann skuldar 9 milljónir í annarri og 5 milljónir í hinni. Hann er
reiður því lánin hafa hækkað svo gríðarlega. Engu að síður hefur
hann efni á að greiða af lánunum en ætlar ekki að greiða því hann
vill mótmæla. Ég veit líka af fólki sem gekk í gin bankanna, endur-
fjármagnaði íbúðirnar sínar, keypti svo bíl, nýja innréttingu og raf-
tæki fyrir allan peninginn. Þetta fólk er líka reitt í dag því lánin hafa
hækkað.        Helga Vala Helgadóttir – http://eyjan.is/helgavala

Að borga ekki

Starfshópar um grunnskóla-
starf á Flateyri og Suðureyri
leggja til að starfið haldist óbreytt
og ekki komi til flutnings á ungl-
ingastigum skólanna til Grunn-
skólans á Ísafirði. Bæði í tillögum
meirihluta og greinargerð minni-
hluta starfshóps um skólamál á
Flateyri er ekki mælt með að

færa unglingastig á Flateyri í
Grunnskólann á Ísafirði.

Í greinargerð minnihluta er
jafnframt bent á að kannaður
verði betur sá möguleiki að sam-
reka leikskóla og grunnskóla á
Flateyri. Eins verði tekin skýr
afstaða til þess við hvaða mörk í
nemendafjölda skuli miðað ef

upp koma á ný hugmyndir um
færslu unglingastigs Grunnskóla
Önundarfjarðar til Grunnskólans
á Ísafirði.

Starfshópur um skólamál á
Suðureyri leggur til að Grunn-
skólinn á Suðureyri verði áfram
rekinn sem heildstæður grunn-
skóli með 10 árgöngum.

Unglingastigið verði áfram
á Flateyri og Suðureyri

Þrátt fyrir að skuldir Ísafjarðar-
bæjar hafi aukist úr 1.446 millj-
ónum í 3.913 milljónir króna frá
árinu 1996-2007, hefur vel tekist
að halda skuldasöfnuninni innan
marka að sögn Halldórs Hall-
dórssonar bæjarstjóra. Tölurnar
eru nokkuð villandi því í svari
bæjarstjóra við fyrirspurn Sig-
urðar Péturssonar, oddvita Í-list-
ans, um skuldastöðu sveitarfé-
lagsins frá sameiningu, kemur

fram að skuldir í lok ársins 2007
eru sambærilegar við skuldir
1996 (28 og 29% hækkun láns-
kjaravísitölu og skulda) að gefn-
um þeim forsendum að skuldum
vegna félagslega húsnæðiskerfis-
ins er þröngvað upp á sveitarfélög
með lögum frá Alþingi og vegna
þess að lífeyrisskuldbindingar
koma inn 2002.

Þetta þykir mjög athyglisvert
og merkilegt í ljósi þess að á sama

tíma hefur fækkað um u.þ.b.700
íbúa í sveitarfélaginu og ýmis
óáran dunið yfir í atvinnulífinu.
„Þetta staðfestir að það hefur
gengið ótrúlega vel að halda
rekstri bæjarins og þar með
skuldasöfnun innan marka. Til
viðbótar þessu má nefna að fram-
kvæmt hefur verið mjög mikið
undanfarin 10 ár eftir mikið
framkvæmdasvelti“, segir Hall-
dór.                   – thelma@bb.is

Skuldasöfnun innan marka

Orkubú Vestfjarða og Vigor
ehf., hafa gert með sér samning
um vistun upplýsingakerfa fyrir-
tækisins. Hér er um að ræða nokk-
ur tímamót í samstarfi fyrirtækj-
anna sem hafa átt samstarf um
gerð og þjónustu á sviði upplýs-
ingakerfa  í meira en aldarfjórð-
ung. Nú tekur Vigor að sér að
vista á öll megin viðskiptakerfi
OV og má þar nefna; Vigor Við-
skiptabókhald, Vigor orkureikn-
ingakerfi, Vigor Heimlagnakerfi
og Vigor ToppLaun. Unnið hefur
verið að yfirfærslu á hugbúnaði
og gögnum af eldri miðlara OV
yfir á nýjan og öflugan  IBM
Power System miðlara Vigor,
sem hýstur er í mjög fullkomnum

tölvusal Skyggnis ehf. , og voru
kerfin tekin í notkun í þann 5.
maí sl.

„Við erum mjög ánægð með
þessa breytingu.  Við teljum okk-
ur ná fram verulegri hagræðingu
í rekstri  með því að útvista við-
skiptakerfunum til Vigor“  segir
Sigurjón Kr. Sigurjónsson fjár-
málastjóri  OV. Samhliða útvist-
un á viðskiptakerfunum til Vigor
tók OV  í notkun nýja netþjóna-
samstæðu, sem byggir á „blade“
tækni,  vegna hugbúnaðar sem
sinnir ýmsum öðrum verkefnum
OV s.s. tölvupóstkerfi, prent-
þjónustu, samtengingu starfs-
stöðva  o.fl..

„Við erum ákaflega stolt og

ánægð með samninginn“, segir
Sigurður Bergsveinsson fram-
kvæmdastjóri Vigor ehf. „Við
höfum verið efla vistunarþjón-
ustu Vigor undanfarin misseri
og í dag eru um 25 fyrirtæki sem
nýta sér hana. OV verður stærsta
fyrirtækið í þessari þjónustu  okk-
ar með um 30 notendur og mikið
gagnamagn sem inniheldur upp-
lýsingar sem ná allt aftur til
níunda áratugarins.“

Vigor ehf., sem er í eigu Ný-
herja hf.,  er hugbúnaðarþjónustu
fyrirtæki með aðsetur í Reykja-
vík. Vigor  hefur frá árinu 2006
rekið útibú með tveimur starfs-
mönnum í Súðavík.

– bb@bb.is

Orkubúið og Vigor í samstarf
Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.
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Norrænt velferðarsamfélag?

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
Óska eftir íbúðarhúsnæði til
leigu á Ísafirði, helst á eyrinni.
Skilvís og öruggur leigutaki.
Uppl. í síma 892 1688 (Sturla).

Kaupi bíla til niðurrifs. Upplýs-
ingar í síma 825 2173.

Til sölu er bensín rafstöð, Briggs
Stratton mótor, 2,2 kw. Upplýs-
ingar í síma 864 3703.

Til sölu er eins árs gamalt eik-
arsófaborð. Stærð: 66x130 sm.
Verð kr. 15.000. Upplýsingar í
síma 895 7152.

Til sölu er ljósbrún Carena Easy
barnakerra. Þolir 18 kg. Nánast
ónotuð. Selst á kr. 10.000, kost-
ar ný kr. 27.000. Á sama stað er
til sölu barnaleikgrind úr við,
ca 110x110 sm. með klæddum
svamp botni. Vel með farin.
Selst á kr. 5.000 og ferðabarna-
rúm, 120x60 sm. á kr. 4000.
Uppl. í síma 864 0767.

Til sölu eru PIAA kastarar og
grind. Passar á Pajero. Verð kr.
30.000. Á sama stað er til sölu
Gorenje ísskápur (180 sm) á
kr. 25.000 og Bomann örbylgju-
ofn á kr. 2.000 og þrjú nýleg nag-
grísabúr. Upplýsingar í síma
864 0767.

Óska eftir koju, gefins eða ódýrt.
Sæki hana. Vantar líka ódýra
frystikistu. Uppl. í s. 863 3851.

Börn lesa meira nú en fyrir
fimm árum, samkvæmt niður-
stöðum könnunar á lestrarvenj-
um nemenda í 4.-10. bekk
Grunnskólans á Ísafirði. Hins
vegar virðast nemarnir ekki vera
eins áhugasamir um lesturinn,
enda á bókin í mikilli samkeppni
við hina ýmsu miðla nútímans.

Þeim finnst leiðinlegt að lesa
bækur og vilja frekar horfa á
bíómyndir, eins og það er orðað
í skýrslu um niðurstöðurnar.
„Við verðum þess vegna að
standa vörð um bóklestur og gera
hann að sjálfsagðri athöfn heima
sem og í skóla.“

Börn lesa meira

Jóhannes Kristjánsson frá Ytri-
Hjarðardal í Önundarfirði hefur
verið ráðinn rekstrarstjóri Húsa-
smiðjunnar á Ísafirði. Hann hefur
störf í byrjun júní. Jóhannes var
valinn úr hópi 25 umsækjenda.

Jóhannes verður búsettur á
Flateyri. Hann er sonur Kristjáns
Jóhannessonar og Guðrúnar
Jónsdóttur sem voru ráku bú í
Ytri-Hjarðardal en eru búsett á
Flateyri í dag.

Jóhannes ráðinn

Skíðasvæði Ísfirðinga var í
þriðja sæti yfir þau skíðasvæði
landsins sem voru mest sótt í
vetur, en aldrei hafa jafn margir
sótt skíðasvæðin og á nýliðnum
vetri. Samkvæmt tölum yfir að-
sókn á helstu skíðasvæði landsins
sóttu 22.000 manns skíðasvæði
Ísfirðinga, 84.599 sóttu Bláfjöll
og aðsóknin í Hlíðarfjalli á Ak-

ureyri hljóðaði upp á 66.750
manns. „Við erum mjög sáttir
við veturinn og stefnum að því
að auka aðsóknina í framtíðinni“,
segir Úlfur Guðmundsson, for-
stöðumaður skíðasvæðisins á
Ísafirði en hann var staddur á
fundi forstöðumanna skíðasvæða
landsins er blaðið náði tali af
honum. Heildaraðsókn skíða-

minna var um að fólk færi í skíða-
ferðir til annarra landa. „Við vor-
um reyndar með fleiri innkomur
í fyrra en í vetur var það í fyrsta
sinn sem við höfum nákvæmar
tölur á fjölda skíðagesta frá því
að ég tók við. Enið erum að rokka
á milli 18.000 og 22.000 manns
á vetri“, segir Úlfur Guðmunds-
son, forstöðumaður skíðasvæðis-
ins.                    – thelma@bb.is

svæða landsins í vetur var 241
þúsund gestir og nemur aukn-
ingin 42% milli ára samkvæmt
tilkynningu frá Samtökum skíða-
svæða á Íslandi.

Nokkrar skýringar kunna að
vera á aukinni aðsókn: Snjóalög
og veðurfar voru sérlega hagstæð
en einnig hafði staða efnahags-
mála augljóslega áhrif. Talsvert

Góð aðsókn að skíðasvæðinu
Frá skíðasvæðinu í Tungudal um páskana.

Eftir nokkra bið frá kosn-
ingunum 25. apríl var á sunnu-

daginn mynduð ný ríkisstjórn í samræmi við yfirlýsingar Sam-
fylkingar og Vinstri grænna fyrir kosningar. Þessir tveir flokkar
höfðu þá setið í minnihlutastjórninni sem mynduð var 1. febrúar
s.l., alls 99 daga. Mörgum hefur þótt miða of hægt í umbótaátt
þessa 99 daga. Nú er lofað bót og betrun. Aðgerðaáætlun næstu
100 daga á að duga til þess að koma hlutum á fót, svo notuð séu
orð forsætisráðherra. Er það og einlæg von allra hugsandi
manna meðal þjóðar vorrar að einhver merki þess að vilji sé til
að taka til hendinni sjáist nú með afdrifaríkum hætti – til góðs.

Ríkisstjórninni eru færðar óskir um velfarnað í störfum sín-
um, að það fólk sem þar hefur verið valið til starfa megi inna
þau af hendi með þeim hætti að þjóðin hafi gagn af og snúið
verði á braut framfara. Störf þessa hóps eru erfið og vandasöm
og reynir nú fyrst verulega á það að ríkisstjórnin standi saman.
Það eru því undarleg tíðindi, en ekki óvænt, að ríkisstjórnin
skuli vera ósammála um eitt stærsta kosningamál Samfylkingar,
að ganga í Evrópusambandið, og jafnframt eitt stærsta kosn-
ingamál Vinstri grænna um að ganga ekki í Evrópusambandið.
Þykir mörgum leggjast lítið fyrir formann Vinstri grænna að
kokgleypa með þessum hætti Evrópusambandið.

Efasemdir eru eðlilega uppi um það hvernig baráttumáli

Samfylkingar reiðir af þegar annar ríkisstjórnarflokkurinn
leggst afdráttarlaust gegn því. Verður ekki önnur ályktun dreg-
in en sú að treysta skuli á stjórnarandstöðuna til að koma mál-
inu gegnum þing og áfram meðal þjóðarinnar með þeim hætti
sem Sjálfstæðisflokkurinn ályktaði að gera skyldi á Landsfundi
sínum. Ekki dugar að treysta á Framsóknarflokkinn því þannig
nást aðeins 29 atkvæði af 63 á Alþingi. En með stuðningi
Borgarahreyfingarinnar næst 33 atkvæða meirihluti. Hver
verður verðmiðinn á þeim stuðningi? Kostar hann mikið og
hvernig greiðir ríkisstjórnin fyrir hann?

Brýnasta verkefnið verður að snúa hjólum atvinnulífsins í
gang. Við höfum miklar áhyggjur af því Vestfirðingar að hug-
myndir um fyrningu kvóta á fiski verði til þess að kippa stoð-
um undan atvinnulífi á Vestfjörðum og reyndar landsbyggðinni
allri. Nóg er gert á hluta landsbyggðar nú þegar. Uppgangurinn
náði ekki til hennar. Það má ekki hegna íbúum hennar til að
lyfta undir þá sem stóðu ekki undir trausti og tóku ákvarðanir
sem lögðu fjármálakerfi Íslands í rúst. Við verðum að fá að
veiða fisk og án útgerða verða fiskveiðar ekki stundaðar.

Svo má geta þess rétt í lokin að margir í samfélaginu vilja nú
fá að vita nákvæmlega hvað forystumenn ríkisstjórnarinnar
eiga við með norrænu velferðarsamfélagi. Er það fólk á bótum
eða fólk í atvinnu?

Það er
ódýrara að
vera áskrif-

andi?
Hringið í síma

456 4560!
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Rafvirki óskast
Orkubú Vestfjarða óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa á eftirlitsdeild,

Ísafirði.
Menntunar- og hæfniskröfur: Helstu verkefni:
· Sveinsbréf í rafvirkjun · Uppsetningar á orkumælum
· Almenn tölvukunnátta · Skoðanir
· Frumkvæði, reglusemi og · Mælingar
  sjálfstæð vinnubrögð · Lokanir
· Lipurð í mannlegum samskiptum · Álestrar
Umsóknarfrestur er til og með 25. maí. Nánari upplýsingar veitir Ragn-

ar Emilsson, ábyrgðarmaður rafveitu í síma 450 3206.

Átta kröfur um gjaldþrota-
skipti hafa borist Héraðsdómi
Vestfjarða frá áramótum. Fyrir-
tækið Creditinfo spáir því að 77
fyrirtæki fari í þrot á Vestfjörðum
á þessu ári, eða 2,2% af þeim
3.500 fyrirtækjum sem Credit-
info spáir að fari í gjaldþrot á land-
inu öllu á árinu.

Ef spáin rætist þýðir það að
rúmlega þrettán fyrirtæki fari í

þrot á landinu öllu á degi hverjum
á þessu ári. Um 30 þúsund fyrir-
tæki eru skráð hér á landi og
samkvæmt því er ríflega tíunda
hvert félag á leið í þrot. Á tíma-
bilinu frá 2004 til 2007 fóru að
meðaltali um 1.150 fyrirtæki í
þrot á ári. Það er tæplega þriðj-
ungur af þeim gjaldþrotum sem
Creditinfo spáir á árinu 2009.

– thelma@bb.is

Átta gjaldþrotakröf-
ur frá áramótum

Suðrænt
gróðurhús
í fjárhúsi
Bókanir berast inn á hverj-

um degi til ferðaþjónustunn-
ar í Heydal í Mjóafirði og
sumarið lítur vel út. „Sum-
arið leggst mjög vel í okkur
og bókanir hafa gengið vel“,
segir Stella Guðmundsdóttir,
sem rekur ferðaþjónustuna.
Ýmislegt er á döfinni í sumar
og má þar nefna að verið er
að koma upp suðrænu gróð-
urhúsi.

„Unnið er að því núna að
breyta gamla fjárhúsinu í
skemmtilega suðræna vin.
Við settum upp fuglaskilti
síðasta sumar og í ár munum
við setja upp upplýsinga-
skilti um plöntur. Svo er
einnig meiningin að byggja
brú yfir í heita pottinn en
það á eftir að koma í ljós
hvort það verði gert í sumar
eða haust.“

Að vanda verður boðið
upp kajakferðir, gönguferð-
ir, útreiðartúra, veiðiferðir í
vötnum upp á heiði og auk
þess náttúrulegur heitaur
pottur á staðnum nýtur ávallt
mikilla vinsælda.

– thelma@bb.is

Heydalur í Mjóa-
firði í Ísafjarðardjúpi.

Bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar
íhuga nú að hrinda úr vör hug-
mynd skipulagshagfræðingsins
og núverandi formanns Fram-
sóknarflokksins, Sigmundar Da-
víðs Gunnlaugssonar, um Hina
fögru fimm. Hann stakk upp á
því í byrjun síðasta árs, að Ísa-
fjarðarbær myndaði kjarna fimm
þéttbýlisstaða sem yrði einn
helsti áfangastaður ferðamanna
á landinu sökum varðveislu og
endurbyggingar gamalla húsa og
götumynda.

Hugmyndin byggir á því að
öll hús Ísafjarðarbæjar sem byggð
voru fyrir 1918 verði færð í upp-
runalegt horf að utan og gamli
bærinn á Ísafirði skilgreindur
sem verndarsvæði. Líklega mætti

tengja verkefnið áherslum Byggða-
safns Vestfjarða og námi við
Menntaskólann á Ísafirði. Einnig
mætti hugsanlega nýta sér átaks-
verkefni Vinnumálastofnunar að
hluta við þetta verkefni.

 „Markmiðið með verkefninu
væri að skapa umhverfi sem styrk-
ir efnahagslegan og samfélags-
legan grunn sveitarfélagsins og
kemur af stað og viðheldur já-
kvæðri keðjuverkun“, segir í
greinargerð um Hina fögru fimm.

Á fundi bæjarráðs var greint
frá því, að í byrjun apríl komu
nokkrir einstaklingar saman til
að ræða hugsanlegt atvinnuverk-
efni sem tengist yfirlýsingu ríkis-
stjórnarinnar frá 6. mars um allt
að fjögur þúsund ársverk í

atvinnusköpun. Þar eru störf í
byggingariðnaði áætluð 1700.
Þar er reiknað með að tónlistar-
húsið syðra skapi 600 ársverk en
svo verði fjölgun starfa vegna
endurgreiðslu virðisaukaskatts
vegna vinnu á byggingarstað
100%. Ýmislegt fleira er tínt til í
yfirlýsingunni sem talið er geta
skapað fleiri störf. Þótti verkefnið
um Hina fögru fimm falla þar vel
að.

„Með því að leggja saman end-
urgreiðslu virðisaukaskatts, styrk
vegna einangrunar framlagi frá
Húsafriðunarsjóði og svo auðvit-
að húseigandans sem að jafnaði
ber mesta kostnaðinn er mögu-
legt að búa til áhugavert verkefni
sem eykur aðdráttaraflið og skap-
ar fleiri störf“, segir í erindi bæj-
arstjóra sem lagt var fyrir bæjar-
ráð.

– thelma@bb.is

Bæjaryfirvöld á Ísafirði vilja gera
Hina fögru fimm að veruleika

Hugmyndin byggir á því að öll hús Ísafjarðarbæjar sem byggð voru fyrir 1918 verði
færð í upprunalegt horf að utan og gamli bærinn á Ísafirði skilgreindur sem verndarsvæði.
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stíllLífsLífs ssssstíll
Fékk fiðrildi
á þriðju holu

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi

Annika Sörenstam hin sænska varð fyrir sérkennilegri truflun
á þriðju holu á móti í Guadalajara í Mexíkó þegar fiðrildi settist
á boltann hennar. Ekki eru í golfregl-
um nein sérstök ákvæði um fiðrildi.
Hvað sem því líður, þá fór Annika
þessa holu á pari en náði sér síðan á flug eins og fiðrildi - fékk
fugl á næstu þremur holum. Í lokin munaði einu höggi á henni
og sigurvegaranum. Kannski var það fiðrildinu að kenna. Í
golfinu er betra að fá fugl en fiðrildi.

Fyrirhyggjusamur dómariFyrirhyggjusamur dómariFyrirhyggjusamur dómariFyrirhyggjusamur dómariFyrirhyggjusamur dómari
Þessi dómari er fyrirhyggjusamur. Að minnsta kosti fer hann

til leiks með tvö gul spjöld upp á vasann og sýnir þau hér bæði
í einu. Kannski var hann líka með tvö rauð spjöld í vasanum en
á það reyndi ekki að þessu sinni. Leikurinn var milli Mainz og
St. Pauli í annarri deildinni í Þýskalandi. Og hvernig skyldi
hann hafa endað? Jú, rétt til getið. Hann fór tvö tvö.

Það þarf ekki alltaf að skilja tungumál til að vita hvað átt er
við. Þannig ættu flestir að skilja að áletrunin á spjaldinu merkir
að áhorfendur eigi að hafa hljótt um sig til að trufla ekki golf-
arann sem er að pútta. Áletrunin er á kínversku enda er myndin
tekin á móti á golfvelli í Dongguan í Kína og portúgalski golf-
leikarinn Ricardo Santos er að einbeita sér að púttinu. Svona
spjald með kínversku letri myndi gera alveg sama gagn hvort
heldur væri á golfvelli heilags Andrésar í Skotlandi eða á Með-
aldalsvelli í Dýrafirði. Ekki síst ef starfsmaðurinn með spjaldið
væri eins mynduglega klæddur.

Þögn!

„Get hvílt mig
þegar ég er hættur“

Ísfirski körfuknattleiksmaður-
inn Sigurður Gunnar Þorsteins-
son getur státað af góðum árangri
í körfuboltanum á nýafstöðnu
tímabili. Hann var til að mynda
valinn í úrvalslið Iceland Express
deildar karla í lokahófi Körfu-
knattleikssambands Íslands og í
lið fyrri umferðarinnar um síð-
ustu áramót. Hann varð bæði Ís-
lands- og bikarmeistari með
unglingaflokki Keflavíkur og var
valinn besti leikmaður meistara-
flokks Keflavíkur. Í byrjun júní
tekur Sigurður þátt í Smáþjóða-
leikunum með landsliðinu. Sig-
urður er lýsandi dæmi um það að
krakkar og unglingar utan af landi
geta náð langt í íþróttum með
sínum markmiðum, rétt eins og
margir aðrir að vestan hafa gert.

– Hvenær byrjaðir þú í íþrótt-
inni?

„Ég byrjaði 9 ára gamall í æf-
ingum hjá Baldri Inga Jónassyni
í Jakanum [á Ísafirði, innskot
blm.].“

– Hvað er það við íþróttina
sem hrífur þig?

„Það sem heillar mig við körfu
er voða margt. Sem dæmi má
taka hvað karfan er hröð íþrótt
og mikið um átök og það að
enginn leikur er pottþétt unninn
fyrirfram.“

– Hvað er það sem drífur þig á
æfingar þegar dagarnir koma þar
sem maður vill bara slappa af?

„Mig langar bara að vera bestur
og til þess að geta það þarf maður
að æfa mikið og meira en hinir –
þó ég telji mig náttúrulega vera
bestan! Ég get hvílt mig þegar ég
er hættur.“

– Hvert er næsta markmið í
íþróttinni?

„Næsta markmið mitt er að
komast í atvinnumennsku eða
frítt í bandarískan háskóla. Er að
velta fyrir mér þessa dagana hvort
maður velur.“

– En hvert er draumamark-
miðið?

„Draumur flestra körfubolta-
manna er náttúrulega að spila í
NBA en mig langar spila í bestu
deildum í heimi svo sem á Spáni
eða Ítalíu eða í Grikklandi.“

– Ertu í einhverjum öðrum
íþróttum?

„Nei, ég hef nú ekki tíma í að
stunda aðrar íþróttir, en ef það er
eitthvað tengt íþróttum í sjón-
varpinu get ég yfirleitt horft á
það. Til dæmis þegar Ólympíu-
leikarnir voru í gangi horfði ég á
flest allar íþróttagreinar sem voru
sýndar, allt frá skotfimi að dýf-
ingum.“

– thelma@bb.is

– Hversu oft þarftu að æfa á
viku?

„Ég reyni að æfa tvisvar á dag
allan ársins hring en það á samt
til að riðlast þegar mikið er um
leiki eins og í úrslitakeppninni.
Þá reynir maður að fá eins mikla
hvíld og hægt er milli leikja. Það
er voða lítið um frí hjá mér, þau
eru aðallega í kringum próf en
annars engin. Ég læt allar sólar-
landaferðir vera. Lengsta frí sem
ég hef tekið mér seinustu þrjú ár
er vika að ég held.“

Sigurður Gunnarsson.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Valdimar Hreiðarsson
og Thanita Chaemlek á Suðureyri.

Tveir réttir úr fiskaríkinuTveir réttir úr fiskaríkinuTveir réttir úr fiskaríkinuTveir réttir úr fiskaríkinuTveir réttir úr fiskaríkinu
Sælkerar vikunnar bjóða upp

á tvær uppskriftir úr fiskaríkinu.
Fyrri rétturinn getur verið for-
réttur, en ekki endilega með aðal-
réttinum sem er fiskur í rauðu
karrý. Valdimar og Thanita segja
að allt hráefni eigi að fást á Ísa-
firði nema kannski tapioca hveiti
sem er líkast kartöflumjöli og
má kannski nota kartöflumjöl og
hveiti til helminga.

Pönnusteiktur kræklingur

„Þetta er mjög bragðgóður rétt-
ur sem má nota sem forrétt. Þó
má vara sig á honum, því hann er
mjög mettandi. Til eru ótal af-
brigði af þessum rétti. Hér er ein
þeirra.“

1 bolli kræklingur (má vera
annar fiskur en kræklingarnir
gefa sérstakt og gott bragð).
1 bolli ferskar baunaspírur.
1/2 bolli fersk steinselja
1/2 teskeið sojasósa.
1 teskeið hvítlaukur.
3 egg.
Vorlaukur.
8 msk. tapioca hveiti (etv. má
nota venjulegt hveiti og þá
kannske blanda það með kar-

töflumjöli).
1/2 bolli sódavatn eða sítrónu-

vatn, t.d. Kristall eða jafnvel Sev-
en Up eða Sprite.

1/4 tsk. salt.
1/4 tsk. pipar.
Matarolía.

Blandaðu hveitinu saman við
salt, pipar og sódavatn. Geymdu
blönduna í kæli meðan þú undir-
býrð kræklinginn. Skolaðu krækl-
inginn í köldu vatni og láttu síga

SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn
af honum. Hrærðu eggin, skerðu
steinseljuna, skolaðu baunaspír-
urnar og skerðu vorlaukinn.

Hitaðu olíu á flatri pönnu.
Helltu ca. 1/3 af hveitijafningn-
um yfir olíuna og breiddu úr hon-
um yfir pönnuna. Dreifðu krækl-
ingnum yfir jafninginn og stráðu
steinselju og vorlauk yfir. Láttu
eggin á pönnuna og hrærðu eggj-
um og jafningi saman með sleif.
Þegar jafningurinn hefur fengið
á sig lit, færðu hann yfir á hinn
helming pönnunnar til að gera
hann stökkan eða færðu hann
upp ef hann er tilbúinn.

Steiktu hvítlaukinn þar til hann

ilmar, bættu baunaspírunum út
í ásamt soja sósunni. Oft eru
baunaspírurnar látnar fyrst á
diskinn og kræklingurinn ofan
á og skreytt með koriander
laufum. Berðu fram með ídýfu,
t.d. sætri chilisósu - eða sterkri!

Fiskur í rauðu karrý

„Þetta er mjög einfaldur og

fljótlegur réttur. Rauða karrýið
er dálítið bragðsterkt og fólk þarf
að finna þann styrk sem hentar
því.“

1-2 msk. matarolía.
1-2 matskeiðar rautt karrý
mauk (fæst í Thai Koon).
1 dós kókosmjólk.
Nokkrar fremur litlar kartöflur,
afhýddar.
Nokkrir kirsuberjatómatar.
Fersk koriander lauf, ca. hand
fylli.
Stór chili, rauður eða grænn ef
vill
Paprika, rauð eða græn ef vill

250-500g fiskur (koli, lúða,
ýsa, þorskur).
2 límónur, önnur kreist, hin
skorin í báta.

Kartöflurnar soðnar þar til þær
eru hálfsoðnar. Hitaðu olíuna á
pönnu og bættu karrýmaukinu
út í. Láttu malla á meðalháum
hita þar til karrýið fer að ilma.
(Eflaust má mýkja lauk og/eða
hvítlauk eða annað grænmeti í
olíunni á pönnunni á þessu stigi).
Bættu kókosmjólkinni út í mauk-
ið og þynntu með vatni (ekki
miklu!) þar til komin er fremur
þunn sósa. Bættu kartöflunum út
í og láttu þær sjóða í sósunni.

Bættu fisknum út í og láttu sjóða
þangað til kartöflur og fiskurinn
er gegnsoðinn. Hrærðu koríander
laufunum og límónusafanum út
í og berðu fram með límónubát-
unum sem má nota til að kreista
yfir réttinn.

Meðlæti getur verið salat hvers
konar og hvítlauksbrauð. Sumum
finnst gott að drekka te með thai-
lenskum mat og mörgum finnst
kalda vatnið best. Það fer þó eftir
smekk.

Við skorum á sr. Guðrúnu
Eddu Gunnarsdóttur prest á
Þingeyri að verða næsti matgæð-
ingur BB.

Sífellt fleiri í þjóðbún-
ingi við sérstök tækifæri

Áhugi á þjóðbúningasaumi á
norðanverðum Vestfjörðum hef-
ur aukist mikið undanfarin miss-
eri. Þjóðbúningafélag Vestfjarða
var formlega stofnað í mars 2006
í kjölfar þjóðbúningasaumsnám-
skeiðs sem haldið var á Ísafirði
þá um veturinn. Þá höfðu nokkrar

konur staðið í ströngu við að
koma á fót námskeiði en núna á
dögunum hófst tíunda námskeið-
ið og í fyrsta sinn eru leiðbeinend-
urnir heimamenn. Þær Soffía
Þóra Einarsdóttir og Anna Jakob-
ína Hinriksdóttir hafa lokið námi
í Heimilisiðnaðarskóla Íslands og

eru því fullgildir kennarar. Blaða-
maður Bæjarins besta kíkti við á
fyrsta kvöldi námskeiðsins og
spjallaði við Margréti Skúladótt-
ur, formann Þjóðbúningafélags
Vestfjarða.

– Er þátttakan alltaf eins góð?
„Já, það virðist vera. Það er

fullt á þetta námskeið og færri
komust að en vildu. Byrjað er að
skrá á næstu námskeið. Það
virðist því vera mikill áhugi fyrir
þessu. Við erum núna með aðra
konuna frá Bolungarvík en það
er náttúrulega svo löng hefð fyrir
þessu þar á bæ. Ísfirskar konur

eru mjög duglegar. Enda sér
maður mikla aukningu í því að
konur mæti í þjóðbúningum við
sérstök tilefni, til að mynda á
þjóðhátíðardaginn. Ef maður
skoðar myndir frá 17. júní frá
síðustu tveimur árum má glögg-
lega sjá mun milli ára. Það voru
bara nokkrar í hitteðfyrra en voru
um 20 í fyrra og búast má við því
að þær verði enn fleiri núna.“

– Þjóðbúningafélagið stendur
ekki eingöngu fyrir námskeið-
um?

„Við stefnum að því að vera
með sýningu í Safnahúsinu á Ísa-
firði í sumar eins og undanfarin
tvö ár. Það verður því þriðja sum-
arið sem við stöndum fyrir því.
Við vonumst til þess að geta haft
hana farandsýningu í þetta sinn
og ferðast með hana um Vest-
firði. Við sóttum til þess um styrk
frá Menningarráði Vestfjarða en
erum enn að bíða eftir svari. Það
væri mjög gaman að geta gert
þetta en við sjáum hvað setur.“

Margrét Skúladóttir.

Frá námskeiðinu sem haldið var fyrir stuttu.
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