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Hvar er betra en
hér fyrir vestan?

Spjallað við Hildi Halldórsdóttur líf-
fræðing, aðstoðarskólameistara MÍ og

svæðisleiðsögumann. Sjá miðopnu.
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Misjafnt ástand á golfvöllum: „Flatirnar eru í góðu standi en nokkrir blautir blettir eru á brautunum
sem eru óðum að þorna.“

Áætlun um innköllun aflaheim-
ilda tekur gildi í september 2010

Í samstarfsyfirlýsingu nýrrar
ríkisstjórnar segir að leggja skuli
grunn að endurráðstöfun afla-
heimilda á 20 ára tímabili. End-
urskoðunin verði unnin í samráði
við hagsmunaaðila í sjávarútvegi
og er miðað við að áætlun um
innköllun og endurráðstöfun taki
gildi í upphafi fiskveiðiárs, 1.
september 2010. Skipaður verði
starfshópur er vinni að endur-
skoðuninni og kalli til samráðs
hagsmunaaðila og sérfræðinga.
Markmið sjávarútvegsstefnu rík-
isstjórnarinnar er að fiskveiðar
umhverfis landið séu hagkvæmar
og skapi verðmæti og störf en
séu jafnframt sjálfbærar og vist-
vænar og í samræmi við alþjóð-
legar skuldbindingar um verndun
vistkerfa, lífríkis og hafsbotns.
Veiðiheimildir skulu ákvarðast
af nýtingarstefnu sem byggist á
aflareglu hverju sinni. Íslenskur
sjávarútvegur mun gegna lykil-

hlutverki við þá endurreisn at-
vinnulífsins sem framundan er.
„Það er því afar mikilvægt að
skapa greininni bestu rekstrar-
skilyrði sem völ er á og treysta
þannig rekstrargrundvöllinn til
langs tíma, en jafnframt verði
leitað sátta um stjórn fiskveiða,“
segir í samstarfsyfirlýsingunni.

Með sérstöku ákvæði í stjórn-
arskrá verði undirstrikað að fiski-
stofnarnir umhverfis landið séu
sameign þjóðarinnar. Úthlutun
aflaheimilda er tímabundinn af-
notaréttur og myndar ekki undir
neinum kringumstæðum eignar-
rétt eða óafturkallanlegt forræði
einstakra aðila yfir heimildunum.
Bregðast þarf frekar við áliti
Mannréttindanefndar Sameinuðu
þjóðanna, m.a. með því að gæta
atvinnufrelsis og að tryggja að
jafnræðis verði gætt við úthlutun
afnotaréttarins og aðgengi að
hinni sameiginlegu auðlind.

Knýja á um frekari fullvinnslu
afla hérlendis með því m.a. að
skoða hóflegt útflutningsálag á
fisk og/eða að óunninn afli verði
settur á innlendan markað. Tak-
marka framsal á aflaheimildum,
auka veiðiskyldu og endurskoða
tilfærslur á heimildum milli ára.
Stofna auðlindasjóð sem fer með

ráðstöfun fiskveiðiréttinda í eigu
þjóðarinnar. Arður af rekstri
sjóðsins renni til atvinnuupp-
byggingar. Vernda grunnslóð.
Kannaðir verði möguleikar þess
að veiðar afkastamikilla skipa á
grunnslóð og inni á fjörðum verði
takmarkaðar frá því sem nú er
með það að markmiði að treysta

grunnslóðina sem veiðislóð fyrir
smærri báta og umhverfisvænni veiði.

Skipa ráðgefandi hópa útgerð-
armanna og sjómanna varðandi
veiðiráðgjöf og nýtingu sjávar-
auðlinda og ástand í lífríki sjávar.
Heimila frjálsar handfæraveiðar
smábáta yfir sumarmánuðina.
Lög um stjórn fiskveiða verði
endurskoðuð í heild með það að
markmiði að  stuðla að vernd
fiskistofna, stuðla að hagkvæmri
nýtingu auðlinda sjávar, treysta
atvinnu, efla byggð í landinu,
skapa sátt meðal þjóðarinnar um
eignarhald og nýtingu auðlinda
sjávar, leggja grunn að innköllun
og endurráðstöfun aflaheimilda
á 20 ára tímabili í samræmi við
stefnu beggja flokka. Endurskoð-
unin mun verða unnin í samráði
við hagsmunaaðila í sjávarútvegi
og er miðað við að áætlun um
innköllun og endurráðstöfun taki
gildi í upphafi fiskveiðiárs 1.
september 2010. Skipaður verði
starfshópur er vinni að endur-
skoðuninni og kalli til samráðs
hagsmunaaðila og sérfræðinga.

Ríkisstjórnin telur brýnt að
treysta í sessi siðræn viðhorf í
umgengni við hafið og auðlindir
sjávar í ljósi þess að maðurinn er
hluti af náttúrunni og verður að
umgangast hana af ábyrgð. Nýta
þarf krafta sjómanna og útgerð-
armanna í hafrannsóknum til að
efla gagnasöfnun og rannsókn-
arverkefni sem þeir eru þátttak-
endur í. Kortleggja vel menntun
og fræðslu í sjávarútvegi með
það að markmiði að auka mennt-
unarstig í greininni. Íslendingar
áskilja sér hér eftir sem hingað
til rétt til nýtingar sjávarauðlinda
samkvæmt alþjóðlegum skuld-
bindingum. Forsendur fyrir
veiðum og nýtingu sjávarspen-
dýra, sela og hvala, verði endur-
metnar frá grunni með tilliti til
sjálfbærni og efnahagslegrar
þýðingar fyrir þjóðarbúið í heild
sem og alþjóðlegra skuldbind-
inga og ímyndar Íslands.
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Skuldir jukust um 460
milljónir á fimm árum

Heildarskuldir og lífeyris-
skuldbindingar Ísafjarðarbæjar
námu 3,9 milljörðum króna í árs-
lok 2007 og höfðu þá aukist um
rúmar 460 milljónir frá árinu
2002. Þetta kemur fram í svari
Halldórs Halldórssonar bæjar-
stjóra við fyrirspurn frá Sigurði
Péturssyni, bæjarfulltrúa Í-list-
ans, um skuldir Ísafjarðarbæjar
1996-2008. Þar sem ársreikning-
ur er enn í vinnslu liggja upplýs-

ingar um skuldastöðu sveitarfé-
lagsins síðasta árs ekki fyrir.

Frá árinu 1996 jukust heildar-
skuldir Ísafjarðarbæjar úr 1.446
milljónum í 3.913 milljónir
króna. Varað er þó við að hætt sé
við ónákvæmni á sameiningar-
árinu 1996 en þá er byggt á árs-
hlutareikningum 6 sveitarfélaga.
Þá voru skuldir endurmetnar á
árunum 1998-2001 vegna félags-
lega húsnæðiskerfisins og reynd-

ust þær hærri en reiknað var með
við sameiningu.

Bæjarstjóri bendir á að nýjar
reglur um ársreikninga tóku gildi
2002 og var þá byrjað að reikna
lífeyrisskuldbindingar inn í heild-
arskuldir bæjarins. Eru því árin
1996-2001 ekki að fullu saman-
burðarhæf við árin 2002-2007.
Hafa þær hækkað úr 470 milljón-
um árið 2002 í 781 milljón árið
2007, eða um 311 milljónir.

Beitu- og krókastærð skiptir
verulegu máli við línuveiðar
samkvæmt rannsókn á stærðar-
vali á þessum þáttum sem Haf-
rannsóknastofnunin hefur unnið
að. Rannsóknirnar hafa staðið
yfir frá því í fyrra og hafa nú
þegar verið farnir fimm dagróðr-
ar með Ramónu ÍS sem gerð er
út frá Ísafirði. Gerður hefur verið
samanburður á fimm mismun-
andi krókastærðum og tveimur
beitustærðum. Aflabrögð hafa
verið misjöfn eins og gengur, en
þokkalegur ýsu-, þorsk- og stein-
bítsafli hefur fengist. „Stærri

fiskur bítur frekar á stóra beitu
og að sama skapi veiðist mun
meiri smáfiskur ef beitan er smá.
Þó beitustærðin sé meira afger-
andi þáttur en krókastærð, þá
skiptir krókastærð einnig máli
og að jafnaði veiðist stærri fiskur
á stærri króka við línuveiðar“,
segir í á vef Hafró um niðurstöð-
urnar.

Þrátt fyrir að sambærilegar rann-
sóknir hafi verið framkvæmdar
erlendis hefur ekki verið sýnt
með óyggjandi hætti að króka-
stærð hafi áhrif á stærðarval við
línuveiðar. Áhrif beitustærðar á

stærðarval er hins vegar betur
þekkt, en mönnum hefur ekki
borið gæfa til að blanda króka-
og beitustærðum saman á nægi-
lega skipulega hátt til að draga
skýra mynd af áhrifunum.

„Upplýsingar um stærðarval
mismunandi króka- og beitu-
stærða nýtast sjómönnum sem
geta þannig meðvitað beitt veið-
arfærinu til að hámarka verðmæti
afla á sóknareiningu. […] Náist
að draga úr smáfiskadrápi eykst
aflaverðmæti til lengri tíma litið“,
segir í skýrslu um niðurstöðurnar
sem nálgast má á hafro.is.

Stærri fiskur veið-
ist á stærri króka

Bolungarvík tapaði 116 milljón-
um króna á síðasta rekstrarári
Tap á rekstri Bolungarvíkur-

kaupstaðar nam 116 milljónum
króna árið 2008. Rekstrartekjur
námu 617 milljónum króna og
voru 49 milljónum króna yfir
áætlun. Hagnaður fyrir afskriftir
og vexti var 79 milljónir króna á
móti 67 þúsund króna tapi rekstr-
arárið á undan. Viðsnúninginn
má það 14% aukningu á tekjum
miðað við árið á undan sem og
að laun hækkuðu einungis um
1,3% og annar rekstrarkostnaður
lækkaði um 5%. Rekstrargjöld
fyrir afskriftir og fjármagns-
kostnað námu fimm milljónum
króna eða 1% yfir endurskoðaðri
fjárhagsáætlun.

Framlag A-hluta til B-hluta
sjóða var 63 milljónir króna.
Gríðarlegur fjármagnskostnaður
skýrir mikinn rekstrarhalla á ár-

inu 2008.  Þannig hefur fjár-
magnskostnaður samstæðunnar
þrefaldast á milli ára og hækkað
úr 54 milljónum króna í 169
milljónir króna. Þar af var fjár-
magnskostnaður B-hluta sjóða
107 milljónir króna. Eigið fé
samstæðunnar var neikvætt í árs-
lok um 179 milljónir króna en
eigið fé A hluta var jákvætt um
125 milljónir króna.

Algjör viðsnúningur hefur orð-
ið í veltufé frá rekstri frá árinu
2007 þegar það var neikvætt um
tólf milljónir króna. Á árinu 2008
var veltufé frá rekstri jákvætt um
46 milljónir króna og er því um
58 milljón króna bata að ræða
frá árinu á undan.  Til þess að
sveitarfélagið geti staðið undir
afborgunum af lánum þarf þó að
gera enn betur. Á árinu 2008

námu fjárfestingar sveitarfélags-
ins 176 milljónum króna. Þar
munar mest um endurbyggingu
félagsheimilisins, en einnig var
fjárfest í snjóflóðavörnum og
stálþili á höfn. Afborganir lang-
tímalána námu 102 milljónum
króna en sveitarfélagið tók ný
langtímalán að upphæð 101
milljón króna.

Hagnaður Bolungarvíkurhafn-
ar árið 2008 var 4,7 milljónir
króna. Tekjur hafnarinnar jukust
um tæp 20% og rekstrargjöld
lækkuðu um tæp 9%. Þá hækkaði
fjármagnskostnaður um 90% á
milli ára. Skuldir og skuldbind-
ingar sveitarfélagsins aukast úr
960 milljónum króna árið 2007 í
1.195 milljónir króna á árinu

2008, en nettóskuldir aukast úr
846 milljónir króna í 1.069 millj-
ónir króna eða um 223 milljónir
króna. Fastafjármunir hækka á
sama tíma úr 783 milljónum
króna í 891 milljónir króna eða
um 108 milljónir króna. Stefnt
er að því að Bolungarvíkurkaup-
staður skili rekstrarafgangi á ár-
inu 2009.             – birgir@bb.is
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Karl Guðmundsson bóndi að Bæ í Súgandafirði sýnir barnabörnunum handtökin við að marka.

Óvenjumikil frjósemi í ár
Sauðburður er í fullum gangi í

sveitum landsins og er því nóg
um að vera hjá sauðfjárbændum.
Bæjarins besta skrapp í heimsókn
að sveitabýlinu Bæ í Súganda-
firði og forvitnaðist um hvernig
gengi á þessum háannatíma.
Fyrsta ærin sem bar þar var fimm-
lembd. Það bar vitni um hvað
koma skyldi en óvenju mikil frjó-
semi er í ár.

– Hvernig hefur sauðburðurinn
gengið hjá ykkur?

„Hann hefur gengið mjög vel.
Við erum með 479 kindur og
lömb og þar af eru 423 ær sem
bera. Sauðburðurinn byrjaði 27.
apríl, sem var viku of snemma
miðað við sæðinguna. Þar af leið-
andi tekur þetta lengri tíma, en
sauðburði ætti að ljúka hjá okkur
kringum mánaðamótin maí-júní,“
segir Karl Guðmundsson bóndi.

– Mikil frjósemi hefur verið
hjá ánum hér í ár og var ein ærin
fimmlembd sem verður að teljast
mjög óvanalegt.

„Já, það kom ein með fimm
lömb, sem er óvanalegt hjá
okkur, en kannski ekki svo mjög
þaðan sem hún er. Ég keypti hana
frá Mýrum í Dýrafirði. Það hefur
oft verið mikil frjósemi þar. Hún

er sjálf með tvö lömb og tveimur
komum við undir aðrar kindur,
en eitt þeirra féll frá.“

– Er ekki mikil stemmning
þegar kemur að sauðburðinum?

„Þetta er heilmikil vinna og
margar vökunætur sem fylgja
þessu. En ungviðið hefur mikinn
áhuga á þessu og vill fá að taka
þátt. Barnabörnin koma um helg-

ar og þeim þykir ógurlega gaman
að fylgjast með. Enda er mikið
um að vera, það eru að bera 20-
30 kindur á dag og því eru að
fæðast allt upp í 50-60 lömb dag-
lega. Það hefur verið óvenjumikil
frjósemi í ár og margar ær eru
tví- og þrílembdar. Ekki veit ég
hvaða ástæða er fyrir því en þær
hafa sjálfsagt fengið eitthvað gott

yfir fengitímann.“
– Það eru fleiri en barnabörnin

sem hafa áhuga á þessu krafta-
verki lífsins en fólkið í Bæ hefur
ósjaldan boðið til sín skólabörn-
um á þessum tíma.

„Það er alltaf gaman að fá
krakkana í heimsókn enda þykir
þeim mjög gaman að þessu. Þau
sjá þetta ekki á hverjum degi,

hvað þá þegar þau ná að sjá ein-
hverja kindina bera, það er mikil
upplifun fyrir þau. Einnig hefur
komið til okkar fólk frá Ísafirði
með smákrakka og þeim finnst
þetta spennandi“, segir Karl Guð-
mundsson bóndi, sem er nú orð-
inn þaulvanur þessum gangi lífs-
ins.

– thelma@bb.is
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Verslun Bónuss á Ísafirði fagn-
ar 10 ára afmæli sínum um þessar
mundir en verslunarkeðjan var
stofnuð fyrir 20 árum. „Við höf-
um verið á Ísafirði í tíu ár og þar
var okkur tekið með kostum og
kynjum og hefur okkur liðið vel
þar allar götur síðan. Það er alveg
með ólíkindum hvað Vestfirð-
ingar hafa tekið okkur vel“, segir
Jóhannes Jónsson, stofnandi
Bónuss. Í tilefni af afmælinu er
unnið að endurbótum á búðinni.
„Það er verið að laga búðina svo-
lítið til, gera hana aðgengilegri

og endurnýja hluti sem náttúru-
lega láta á sjá eftir mikla notkun“,
segir Jóhannes. „Ég verð fyrir
vestan í kringum uppstigningar-
dag og þá ættum við að vera
klárir í slaginn með endurbætta
búð“, segir Jóhannes.

Verslun Bónus hefur verið vel
tekið af Ísfirðingum og nær-
sveitamönnum síðan hún var
opnuð í júní 1999. Þess má geta
að árið 2006 voru Jóhannesi af-
hent verðlaun ísfirskrar alþýðu.
Það var þó ekki auðveld ákvörð-
un á sínum tíma að vera með

sama verð á Ísafirði og á höfuð-
borgarsvæðinu. „Ég ætla ekki
láta sem fraktin vestur sé ódýr
eins og Vestfirðingar þekkja vel
sjálfir. En það hefur bara verið
svo mikil verslun á Ísafirði að
þetta hefur alveg gengið upp. Það
hefur líka komið sér vel fyrir
fjölskyldufólk fyrir vestan að
hafa lægsta verðið á landinu“,
segir Jóhannes.

Fyrsta Bónusverslunin var opn-
uð í apríl 1989 í Skútuvogi. Fjöldi
verslana er nú tæplega 30 á
Íslandi og fjórar í Færeyjum.

Bónus á Ísafirði 10 ára

Mikið verður um dýrðir um
hvítasunnuhelgina er íþróttafé-
lagið Hörður á Ísafirði heldur
upp á 90 ára afmæli félagsins.
Dagskrá afmælishátíðarinnar er
glæsileg en hún hefst kl. 18 á
föstudeginum með setningu af-
mælishátíðarinnar á Harðarskála-
flöt þar minnisvarði um skálann
verður vígður. Kl 20 sama dag

verða sýningar á taekwondo og
júdó ásamt keppni í Þrastarglímu
í íþróttahúsinu á Torfnesi. Á
laugardeginum kl. 09.30,  verður
afhentur bikaraskápur í íþrótta-
húsinu Torfnesi og kl. 10 hefst
keppni um Vestfirðingabeltið.

Kl. 11 verður minningarmót
um Guðna Albert kóngabana í
glímu. Kl. 13 mætir meistara-

flokkur Harðar, Selfossi í hand-
knattleik og kl. 15.30 hefst há-
tíðardagskrá þar sem verða ræðu-
höld, heiðranir, leiksýning, tón-
list og vígður nýr félagsfáni. Á
sunnudageginum kl. 12 verður
frjálsíþróttamót yngri flokka  og
kl. 14 lýkur afmælishátíðinni með
vítaspyrnukeppni milli ,,heldri“
Harðverja og Vestra púka.

Fjölbreytt afmælisdag-
skrá Harðar á Ísafirði

Útvegsmenn og fiskverkendur
í Ísafjarðarbæ skora á bæjaryfir-
völd að beita áhrifum sínum til
að koma í veg fyrir þau áform
ríkisstjórnarinnar að koma fyrn-
ingarleið í sjávarútvegi á. Áskor-
un þessa efnis var afhent bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar á fjöl-
mennum fundi þar sem mættir
voru átján einstaklingar sem
starfa í sjávarútvegi. Í áskorun-
inni segir að fyrningarleiðin sé
aðför að rekstrargrundvelli at-
vinnugreinarinnar og þar með
undirstöðu lífsafkomu fjölda
fólks sem starfi í sjávarútvegi og
þjónustugreinum tengdum hon-
um. Kölluðu útvegsmennirnir

fyrningarleiðina feigðarleið.
„Jóhanna Sigurðardóttir, for-

sætisráðherra, áréttaði í viðtali
þann 6. maí sl. að áform um að
fara svokallaða fyrningarleið í
sjávarútvegi væru enn í fullu gildi
og að þeim yrði beitt. Útvegs-
menn og fiskverkendur um land
allt, hvort sem þeir gera út stór
skip eða smá, hafa eindregið
varað við að þessi leið verði farin.
Með fyrningarleið er verið að
gera að engu þá hagræðingu sem
nauðsynleg hefur verið í sjávar-
útvegi undanfarin ár. Þessi leið
er aðför að rekstrargrundvelli at-
vinnugreinarinnar og þar með
undirstöðu lífsafkomu fjölda Vest-

firðinga sem starfa í sjávarútvegi
eða þjónustugreinum tengdum
honum. Við núverandi aðstæður
í þjóðfélaginu er glapræði að
vega að undirstöðuatvinnugrein
landsbyggðarinnar.

Við skorum á bæjaryfirvöld
að beita áhrifum sínum til að
koma í veg fyrir þessa aðför. Við
skorum á ykkur að standa vörð
um stöðuleika sem er forsenda
afkomu atvinnugreinarinnar og
gjaldeyrisöflunar þjóðarinnar.
Vestfirskur almenningur þarf á
því að halda að raddir ykkar heyr-
ist á opinberum vettvangi til
stuðnings sjávarútvegi,“ segir í
áskoruninni.

Útgerðarmenn skora á bæjarstjórn
að beita sér gegn fyrningarleiðinni

Frá fundinum í Stjórnsýsluhúsinu.
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Spurningin
Ætlar þú að ferðast

um Vestfirði í sumar?
Alls svöruðu 510.

Já sögðu 402 eða 79%
Nei sögðu 54 eða 10%
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síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Víða steðjar vandi að
Snjóflóðið á Seljalandsdal sem rústaði sumarhúsabyggðinni í

Tunguskógi leiddi til þess að skíðaparadís Ísfirðinga var flutt um
set, ef svo má orða. Í framhaldi var byggður varnargarður á Múlanum.
Umdeild framkvæmd á sínum tíma. Vissulega mikið umhverfisrask,
sem missti athygli og umtal eftir því sem fram liðu stundir. Fyrir-
hugaðar snjóflóðavarnir í Kubbanum eru umdeildar líkt og garðurinn
á Múlanum forðum. Sitt sýnist hverjum um nauðsyn þeirra og telja
þeim fjármunum, sem til þarf, betur til annarra verka varið.

Víða steðjar vandi að. Byggðum á Íslandi stafar ekki bara hætta
frá allt um liggjandi fjallgörðum hvort heldur er í vorleysingum eða
svartnætti vetrarins. Hlýnandi loftslag og bráðnun jökla segir til sín
í hækkandi yfirborði sjávar og mun gera í enn ríkari mæli eftir því
sem ár og aldir líða, ef fram fer sem horfir með breytingar í lofthjúpi
jarðar.

Eyri við Skutulsfjörð er ein þeirra byggða þar sem ágangur sjávar
er vandamál undir vissum kringumstæðum. Um er að ræða sjóvarnar-
garðinn við Pollgötuna á Ísafirði. Þegar stórstreymi og sterk vestanátt
fara saman er umferð um götuna ekki fýsileg. Við þær aðstæður
virkar sjóvarnargarðurinn eins og stökkpallur fyrir vindbáruna á
Pollinum.

Vegagerðin er sögð uppi með áætlanir til lausnar. Þær munu þó,

eftir því sem best er vitað, aðeins til þess fallnar að draga úr bráðasta
vandann. Þótt það sé gott út af fyrir sig er vilji bæjaryfirvalda er
annar. Þau vilja að farið verði í gerð tveggja garða sem í senn ,,verja
Pollgötuna fyrir sjógangi og um leið skapa aðstæður sem búa hér til
góða höfn fyrir smábáta,“ að sögn Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar. Hann kveður samgönguráðherra hafa  verið kynnt
málið með ósk um samstarf Vegagerðar, Siglingamálastofnunar og
bæjaryfirvalda.

Trúlega verður ekki hjá því komist að betrumbæta sjóvarnargarðinn
þar sem hann er lægstur. Sú plástrun dregur sjálfsagt úr vandanum
en leysir hann ekki. Eina raunhæfa lausnin er gerð varnargarðs
(garða) sem nær að brjóta upp báruna áður en hún skellur á grjótgarð-
inum við Pollgötuna. Slíkur varnargarður býður upp á möguleika
fyrir snoturri smábátahöfn, sem setja myndi svip á miðbæinn.

Ástandið í þjóðfélaginu gefur ekki tilefni til bjartsýni á að tillögur
bæjaryfirvalda nái fram að ganga með skjótum hætti. Engu að síður
verður að horfa fram á veginn, ,,hanna og undirbúa verkefnið, það er
stóra málið,“ svo vitnað sé til orða Halldórs Halldórssonar, bæjar-
stjóra.

Þótt á móti blási um sinn verðum við að hugsa stórt og horfa til
framtíðar.                                                                                  – s.h.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag: Hæg
austlæg eða breytileg átt
og þokuloft eða súld við

ströndina, en annars
skýjað með köflum eða
bjart veður. Hiti 10-16
stig. Horfur á laugar-

dag: Útlit fyrir austanátt
með vætu en úrkomulítið

norðanlands. Kólnar
heldur í veðri. Horfur á

sunnudag: Útlit fyrir
austanátt með vætu en

úrkomulítið norðanlands.
Kólnar heldur í veðri.

Ertu
orðin(n)

áskrifandi?
Síminn er
456 4560!

Mikið vatn umlauk geymslu
sem hýsir Ísafjarðarkirkju hina
eldri í Engidal í Skutulsfirði í
síðustu viku. „Þessi staður var
upphaflega valinn til að geyma
kirkjuna í samráði við bæjaryfir-
völd og arkitekt Húsafriðunar-
nefndar. Það hefur þó komið áður
fyrir í vorleysingum að áin flæði
yfir bakka sína og að geymslunni.
Við höfum ekki gert könnun á
því hvernig kirkjunni reiðir af en
ég held að það sé ljóst að gamalt
timbur fer ekki vel út úr svona
kringumstæðum“, segir séra
Magnús Erlingsson, sóknarprest-
ur á Ísafirði. Eftir að kirkjan

brann árið 1987 fóru í hönd mikl-
ar bollaleggingar þess efnis hvort
endurbyggja ætti kirkjuna eða
reisa nýja. Úr varð að ný kirkja
var reist á staðnum þar sem hin
eldri stóð. Söfnuðinum var þá
skylt að taka gömlu kirkjuna nið-
ur, spýtu fyrir spýtu, og varðveita
hana, annars hefði ekki fengist
leyfi fyrir niðurrifi hennar.

Kirkjan var tekin niður árið
1991 og hver spýta var merkt,
hvort sem þær voru heilar, fúnar
eða brunnar. Því næst var smíðað
utan um hana til að varðveita
innviði kirkjunnar um ókomin
ár. „Ég held að þessi frágangur á

sínum tíma sýni að menn hafi
verið að uppfylla einhverja kvöð
þar sem allir sjá að þetta er nú
ekki góð geymsla til lengri tíma“,
segir Magnús. Aðspurður hvort
annar geymslustaður komi til
greina segist Magnús ekki vita
til þess. „Ég sé ekki lausn á þess-
um vanda sem stendur, þetta er
sú lóð sem við fengum og það
hefur ekki verið farið í það að
finna nýja. Kirkjan er ekki með
stóra sjóði og á fullt í fangi með
að borga af nýju kirkjunni og
halda uppi söfnunarstarfi. Að
auki er boðaður er niðurskurður
innan kirkjunnar. Það er bara

hinn napri sannleikur að við erum
með næg verkefni á okkar könnu.“

Í aðalskipulagi er gert ráð fyrir
að gamla Ísafjarðarkirkja verði
endurreist á viðeigandi lóð í Skut-
ulsfirði. Aðspurður um þetta seg-
ir Magnús ekki hafa mikla trú að
af því verði. „Ég tel þetta vera
gott dæmi um svona 2007 mál.
Það þarf töluverða peninga til
þess að byggja kirkjuna svo sómi
sé að, því það yrði að gera í
upprunalegri mynd. Ég veit ekki
hvaðan þeir peningar ættu að
koma, því það er ekki eins og
peningar liggi mikið á lausu í
þjóðfélaginu um þessar mundir.

Ekki góð geymsla til lengri tíma
Gamla kirkjan er geymd í Engidal í húsi sem ber um þessar mundir svip með örkinni hans Nóa.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Ársæll Níelsson,
leikari og athafnamaður

Níels Ársælsson er við nám í hinn margrómaða Comedia School í Danmörku. Hann
hefur tekið þátt í ýmsum uppfærslum hér vestra og má nefna Djöflaeyjuna sem Leikfélag

Menntaskólans á Ísafirði setti upp og NÖRD hjá súgfirska leikfélaginu Hallvarður Súgandi.
Einnig hefur hann stýrt ungmennaleikhúsinu Morranum og tekið þátt í skipulagningu Act alone.

Það kemur því ekki á óvart að draumastarfið hans er að vera leikari.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að fara í menntaskóla á Ísafirði.
Hvar langar þig helst að búa?

Hvar sem er, svo lengi sem ég hef fjölskylduna hjá mér.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?

Fæðingar sona minna.
Mestu vonbrigði lífs þíns?

Að komast að því að ég gæti ekki flogið.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Þegar ég komst að því að Svavar Gestsson og
Jón Baldvin væru ekki einn og sami maðurinn.

Uppáhaldslagið?
Turn your head með Live.
Uppáhaldskvikmyndin?

The Dark Knight.
Uppáhaldsbókin?

The Book of Lost Things eftir John Connolly.
Ógleymanlegasta ferðalagið?

Tveggja vikna ferð til Ítalíu haustið 2005.
Uppáhaldsborgin?

Kaupmannahöfn.
Besta gjöfin?

Nýr dagur.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?

Já.
Hvaða hlut geturðu alls ekki verið án?

GSM símans.
Fyrsta starfið?

Bæjarvinnan á Tálknafirði.
Draumastarfið?

Leikari.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Hugh Grant.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?

Tálknafjörður.
Skondnasta upplifun þín?

Þær eru svo margar. Fékk einu sinni rassinn á Árna Johnsen í
andlitið, hann var sem betur fór klæddur í þurrbúning. Konan

hans gaf mér súkkulaði í sárabætur.
Aðaláhugamálið?

Leiklist.
Besta vefsíðan að þínu mati?

IMDB.com og polli.blog.is
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Leikari.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Góður húmor.
En helsti löstur?

Skapið, verst er að þeir sem sjá verstu hliðar
þess eru þeir sem eiga það síst skilið.

Besta farartækið?
Lest.

Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Jóladagur.

Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Johnny Depp og pabba.

Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Ársæll.

Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Kvöldin.

Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútnum.

Lífsmottóið þitt?
Það reddast.

Vélsmiðjan Mjölnir ehf. í
Bolungarvík hefur verið úr-
skurðuð gjaldþrota fyrir Hér-
aðsdómi Vestfjarða. Skiptum
á búinu lauk með úthlutunar-
aðgerð í mars síðastliðnum.
Samkvæmt henni greiddust
439 þúsund krónur upp í
kröfur sem alls voru samtals
að fjárhæð 5,2 milljónir króna
eða 8,2873 hundraðshlutar.

Ekkert greiddist upp í kröf-
ur samtals að fjárhæð 85,1
milljónir króna. Lýstar kröf-
ur í búið voru 100,4 milljónir
króna.

Ekkert fékkst
upp í kröfur

Kjörinn heið-
urslistamaður

Ísfirðingurinn Hjálmar H.
Ragnarsson, tónskáld, hefur
verið kjörinn heiðurslista-
maður Kópavogsbæjar fyrir
árið 2009. „Hjálmar hefur
verið atkvæðamikill sem
tónskáld hér á landi allt frá
því hann flutti heim að loknu
námi árið 1980. Verk hans
spanna allt frá einleiksverk-
um til stærri sinfónískra
verka og frá einsöngslögum
til söngleikja og ópera,“
sagði Sigurrós Þorgríms-
dóttir, formaður lista- og
menningarráðs Kópavogs,
þegar hún tilkynnti um kjör-
ið.

Hjálmar er sonur hjón-
anna Sigríðar og Ragnars H.
Ragnar, fyrrum skólastjóra
Tónlistarskóla Ísafjarðar og
bróðir Sigríðar Ragnars-
dóttur, núverandi skólastjóra.

Fóru á bátum
niður Hólsá
Sex Bolvíkingar fóru í

svokallað „river rafting“ á
þremur bátum niður Hólsá
við Bolungarvík í síðustu
viku. Þeir hófu siglinguna
við brúna við Tungu. Áin ein-
staklega straumhörð þessa
dagana og létu bátarnir illa
að stjórn að sögn Víðis
Benediktssonar. „Það er mik-
ið í ánni og hún er einstak-
lega straumhörð. Maður réð
ekkert við bátana. Ég fór al-
veg á bólakaf og báturinn
hvolfdist yfir mig. Við end-
uðum út við Bolungarvíkur-
höfn,“ sagði Víðir.
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Best að eiga
heima fyrir vestan
– spjallað við Hildi Halldórsdóttur líffræðing, aðstoðarskólameistara Mennta-

skólans á Ísafirði og svæðisleiðsögumann á Vestfjörðum og Vesturlandi
Hildur Halldórsdóttir líffræð-

ingur og aðstoðarskólameistari
Menntaskólans á Ísafirði kom
fyrir augu alþjóðar í hinu líflega
og skemmtilega liði Ísafjarðar-
bæjar í Útsvari, spurningakeppni
sveitarfélaganna í Sjónvarpinu í
vetur. Hún er þó ekki Vestfirð-
ingur að uppruna heldur úr Reyk-
javík og má segja að hún hafi
synt á móti straumnum. Þegar
straumurinn lá suður – fólksflótt-
inn margumtalaði af landsbyggð-
inni og ekki síst af Vestfjörðum í
sæluna á höfuðborgarsvæðinu –
fluttist hún vestur á firði að loknu
framhaldsnámi og settist þar að
og hefur verið búsett fyrir vestan
í mörg ár, fyrst á Flateyri og
síðan á Ísafirði. Og það er alls
ekkert fararsnið á henni og
fjölskyldunni.

Ekki var það á dagskránni hjá
Hildi að ráðast til starfa við
Menntaskólann á Ísafirði á sínum
tíma. Upphafið má rekja til þess
þegar þáverandi aðstoðarskóla-
meistari tók í hönd hennar og
sleppti henni ekki aftur. Því atviki
lýsir Hildur á þessa leið:

„Haustið 2001 kom ég í skól-
ann til að sækja stundaskrá fyrir
dóttur mína, sem var að byrja í
skólanum. Þegar ég er þarna í
afgreiðslunni kemur Jón Reynir
Sigurvinsson aðvífandi og heilsar
mér með handabandi. Svo sleppti
hann ekki hendinni heldur fór að
tala um að hann vantaði líffræði-
kennara. Niðurstaðan varð sú,
að hann fékk mig til að byrja um
áramótin eða í byrjun árs 2002
að kenna líffræði og aðrar raun-
greinar og reyndar sjúkraliða-
greinar líka. Ég var síðan í því
starfi allt til haustsins 2007, þegar
ég var ráðin aðstoðarskólameist-
ari eftir að Jón Reynir var orðinn
skólameistari.“

Aðstoðarskóla-Aðstoðarskóla-Aðstoðarskóla-Aðstoðarskóla-Aðstoðarskóla-
meistarinnmeistarinnmeistarinnmeistarinnmeistarinn

– Hvað felst í því að vera að-
stoðarskólameistari? Er einhver
hluti af því að skamma ungling-
ana og taka jafnframt við skömm-
um frá foreldrunum?

„Vissulega er það hluti af mínu
daglega starfi, að krakkarnir
koma talsvert til mín sem eins af
yfirmönnum skólans ef yfir ein-
hverju þarf að kvarta eða til að
sækja um leyfi. Stundum líka til
að fá tiltal en einnig ef þeim
liggur eitthvað á hjarta, til dæmis
ef þeim finnst að eitthvað mætti
betur fara og svo framvegis. Eins
er ég í miklum samskiptum við
bæði foreldra nemendanna og
kennara skólans. Ég er sá starfs-
maður sem ber ábyrgð á því að
kennslusviðið virki eins og það á
að gera.

Þetta eru kannski helstu við-
fangsefnin í mínu starfi. Að öðru
leyti aðstoða ég skólameistarann
við daglega stjórnun, eins og seg-
ir í starfslýsingu minni.“

Fjögur ár í SvíþjóðFjögur ár í SvíþjóðFjögur ár í SvíþjóðFjögur ár í SvíþjóðFjögur ár í Svíþjóð

Hildur er fædd í höfuðstaðnum
árið 1965 og uppalin þar og lauk
stúdentsprófi frá Menntaskólan-
um í Reykjavík árið 1984. Síðan
fór hún í líffræði í Háskóla Ís-
lands og lauk þaðan BS-prófi
árið 1989. Eftir það var hún í
fjögur ár við nám í dýrafræði-
deildinni í Stokkhólmsháskóla
og fluttist að því loknu vestur á
Flateyri. Þegar hún kom til starfa
við Menntaskólann á Ísafirði
dreif hún sig síðan í kennslurétt-
indanám við Kennaraháskóla Ís-
lands.

– Hvað varð til þess að þú
fórst í líffræðina? Eitthvað sér-
stakt eða var það bara tilviljun?

„Ég hafði alltaf áhuga á raun-
greinum og ekki síst náttúru-
fræði. Ég hafði hug á því að fara
í líffræðinám í Þýskalandi. Svo
varð ég ófrísk að elstu dóttur
minni sumarið 1985 og þá söðl-

aði ég um og skráði mig í Háskóla
Íslands. Ég fór fyrst í líffræðina
með það í huga að leggja stund á
örverufræði og líftækni, en þegar
ég byrjaði kviknaði aftur gamli
náttúrufræðiáhuginn þannig að
ég sérhæfði mig ekki í neinu.

Sem líffræðikennari bý ég
mjög að því að hafa valið mér
breitt svið í háskólanámi. Ég var
svolítill vingull, tók nokkra kúrsa
í grasafræði og allmarga í dýra-
fræði, og eitthvað tók ég í ör-
verufræði af því að ég þóttist
hafa áhuga á henni, að minnsta
kosti í fyrstu. Það kemur sér vel
í kennslunni hérna að hafa ekki
valið neina sérstaka braut innan
líffræðinnar.“

Vill vita deili áVill vita deili áVill vita deili áVill vita deili áVill vita deili á
nemendunumnemendunumnemendunumnemendunumnemendunum

Eftir að Hildur tók við starfi
aðstoðarskólameistara fyrir tveim-
ur vetrum er kennslan sjálf í
minnihluta hjá henni eða aðeins
fjórðungur af starfshlutfalli. Hitt
eru stjórnunarstörf. Spyrja má
hvort ekki sé leiðinlegt að kenna
svona lítið en vera í staðinn að
mestu á skrifstofu.

„Mér finnst þetta hvort tveggja
mjög skemmtilegt. Mér fannst
gaman að prófa þetta stjórnunar-
starf, sem var prýðilegt framhald
af því sem ég hafði verið að gera.
Ég hafði verið almennur kennari
og síðan jafnframt sviðsstjóri á
raungreinasviði, þar sem ég komst
aðeins í kynni við eitthvað stjórn-
unartengt. Þegar ég var hvött til
að sækja um starf aðstoðarskóla-
meistara gerði ég það og sé vissu-
lega ekki eftir því.

Samt sakna ég þess alltaf að
vera ekki í meiri samskiptum við
nemendurna. En þeir banka upp
á hjá mér, sem betur fer. Ég lagði
mig alltaf fram um að kynnast
nemendum og vita einhver deili
á þeim og reyni enn að halda í

það, þó að það sé erfiðara eftir
því sem ég kenni minna. En skól-
inn er ekki stór og býður þess
vegna upp á persónuleg sam-
skipti.“

Mannlegu samskiptinMannlegu samskiptinMannlegu samskiptinMannlegu samskiptinMannlegu samskiptin
– Er það erfiðara að vera að-

stoðarskólameistari eða er það
kannski léttara en að vera í fullri
kennslu?

„Í kennslunni hefur maður
ákveðna dagskrá og skipuleggur
önnina fram í tímann. Þó að
stundum sé vikið frá því er vissu-
lega einfaldara að hafa þetta
svona skipulagt og líka er minni
viðvera í skólanum þegar maður
er að kenna en í skrifstofustarf-
inu.

En bæði þessi störf krefjast
mikilla samskipta við fólk. Þess
vegna er bæði í kennslunni og í
stjórnunarstarfinu afar mikilvægt
að vera lipur í mannlegum sam-
skiptum. Ég vona að mér hafi
tekist að sýna sæmilega færni á
því sviði. Mér hefur líkað vel að
vinna bæði störfin.“

Vestfirðir toguðuVestfirðir toguðuVestfirðir toguðuVestfirðir toguðuVestfirðir toguðu
– Hvers vegna komstu vestur

– á móti straumnum?
„Þar má meðal annars nefna,

að móðir mín Edda Arnholtz býr
á Mýrum í Dýrafirði. Hún fluttist
vestur árið 1983 og ég hafði alltaf
tengingu þangað eftir það. Síðan
kynntist ég Önfirðingi, Steinþóri
Bjarna Kristjánssyni. Við giftum
okkur og áttum saman tvö börn
og bjuggum á Flateyri en erum
skilin fyrir nokkrum árum. Ég
átti heima á Flateyri í þrettán ár.

Alveg frá því að ég kom fyrst
í heimsókn vestur til mömmu
togaði þetta landsvæði mikið í
mig og mér hefur alltaf liðið vel
á Vestfjörðum. Það var því ekkert
órökrétt við það þegar ég kom
aftur frá Svíþjóð að ég setti mig
niður hérna fyrir vestan, þar sem

ég kann afskaplega vel við mig.“

FjölskylduhagirFjölskylduhagirFjölskylduhagirFjölskylduhagirFjölskylduhagir
Hildur er í sambúð með Guð-

jóni Torfa Sigurðssyni frá Innri-
Fagradal í Saurbæ í Dalasýslu.
Hann er kerfisfræðingur að
mennt og var í sjö ár skólastjóri
Grunnskólans í Tjarnarlundi í
Saurbæ áður en hann fluttist á
Ísafjörð. Núna starfar hann sem
upplýsingatæknistjóri við Mennta-
skólann á Ísafirði.

Börn Hildar eru dætur þrjár.
Elst er Tinna, sem er 23 ára mann-
fræðinemi í Stokkhólmi. Næst
er Arnheiður, sem á fimmtánda
ári, og yngst er Jóhanna María,
sem er tíu ára. Þær eru báðar í
Grunnskólanum á Ísafirði. Síðan
er reyndar von á fjölgun í fjöl-
skyldunni því að þau Hildur og
Guðjón eiga von á barni núna í
haust.

Söngur og leikurSöngur og leikurSöngur og leikurSöngur og leikurSöngur og leikur
Hildur Halldórsdóttir er þekkt

fyrir létta lund og ljúfa fram-
komu. Hún er söngelsk og fólkið
fyrir vestan man vel eftir kvart-
ettinum skemmtilega Vestan
fjögur sem starfaði um nokkurra
ára skeið kringum aldamótin.
Kvartettinn skipuðu tvenn hjón,
annars vegar Hildur og Steinþór
Bjarni á Flateyri og hins vegar
Harpa Jónsdóttir kennari og
Kristinn Níelsson tónlistarkenn-
ari á Ísafirði. Líka söng Hildur í
Kirkjukór Önundarfjarðar.

„Ég er nú ekki í neinum kór
eða kvartett eins og er. Það nýj-
asta sem ég hef gert á þessum
vettvangi var að taka þátt í sýn-
ingunni Við heimtum aukavinnu,
sem var samstarfsverkefni Litla
leikklúbbsins og Kómedíuleik-
hússins í Edinborgarhúsinu á Ísa-
firði núna í vetur. Satt best að
segja gekk þetta betur en við
þorðum að vona og þess vegna
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verðum við að fara með sýning-
una til Reykjavíkur. Mér skilst
að þar verði þrjár sýningar síð-
ustu helgina í maí. Það var af-
skaplega skemmtilegt að taka
þátt í þessu.“

SkemmtilegSkemmtilegSkemmtilegSkemmtilegSkemmtileg
aukabúgreinaukabúgreinaukabúgreinaukabúgreinaukabúgrein

Annað hugðarefni Hildar er
ferðamennska og ferðaleiðsögn
og gegnum árin fyrir vestan hefur
hún alltaf öðru hverju fengist við
leiðsögustörf. Ferðalög innan-
lands eru eitt af hennar helstu
áhugamálum.

„Að vísu hafði ég ekki aflað
mér neinna réttinda til leiðsögu-
starfa fyrr en ég fór í nám í svæð-
isleiðsögn þegar Fræðslumiðstöð
Vestfjarða bauð það hér fyrir
vestan. Þaðan útskrifaðist ég sem
svæðisleiðsögumaður á Vest-
fjörðum og Vesturlandi. Ég hef
unnið töluvert mikið við þetta hjá
ferðaskrifstofunni Vesturferðum
á Ísafirði undanfarin sumur og
reyndar tekið að mér verkefni
fyrir fleiri. Ég hef haft mjög gam-
an af þessari aukabúgrein. Það
sem heillar mig mest við leið-
sögustarfið er að fá að ferðast.
Vestfirðirnir höfða svo sterkt til
mín sem ferðamannasvæði og
þess vegna er auðvelt að gefa af
sér til þeirra sem koma í heim-
sókn.“

Því má skjóta hér inn, að Guð-
jón Torfi sambýlismaður Hildar
er líka svæðisleiðsögumaður.

Spurningarnar heilla!Spurningarnar heilla!Spurningarnar heilla!Spurningarnar heilla!Spurningarnar heilla!

Hildur er að eigin sögn ófor-
betranleg áhugamanneskja um
spurningakeppni. Eins og sagði
hér í upphafi var hún í vetur í liði
Ísafjarðarbæjar í Útsvari. Félagar
hennar þar eins og flestir ættu að
muna voru Jónas Tómasson, tón-
skáld og flautuleikari, og Páll
Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður,
rithöfundur og ferðagarpur.

„Ég hef sinnt því í hjáverkum
í skólanum að aðstoða nemendur
í keppninni Gettu betur. Þar
leiddi eitt af öðru þannig að ég
var beðin að taka sæti í liði Ísa-
fjarðarbæjar. Það var ljómandi
skemmtilegt, liðsfélagarnir alveg
frábærir og við náðum mjög vel
saman. Ég kannaðist aðeins við
þá Jónas og Pál áður en þekkti þá
ekki neitt.

Baldur Trausti Hreinsson leik-
ari frá Ísafirði átti að vera í liðinu
en svo gaf hann það frá sér vegna
anna og Páll Ásgeir kom inn í
staðinn samkvæmt uppástungu
Baldurs. Það var enginn smá-
fengur að fá Palla. Bæði hann og
Jónas eru ákaflega fróðir og vel
lesnir. Þetta gekk alveg þokka-
lega enda þótt við kæmumst ekki
í undanúrslitin, sem var næsta
skrefið hjá okkur.“

Að rækta fjölskyldulífiðAð rækta fjölskyldulífiðAð rækta fjölskyldulífiðAð rækta fjölskyldulífiðAð rækta fjölskyldulífið
Hvað önnur áhugamál í lífinu

varðar nefnir Hildur þó fyrst og
fremst góðar stundir með fjöl-
skyldu og vinum.

„Það reyni ég alltaf að rækta
þó að mikið sé að gera þar fyrir
utan. Eitt af því sem við höfum
gaman af er að spila hin ýmsu
spil, hvort sem þar er um að ræða
hefðbundin spil eða borðspil.“

Eins og áður sagði er Edda
Arnholtz móðir Hildar búsett á
Mýrum í Dýrafirði. Eiginmaður
Eddu og stjúpi Hildar er Valdi-
mar Gíslason bóndi og sagnfræð-
ingur á Mýrum.

Faðir Hildar er Halldór Ólafs-
son, búsettur í Reykjavík. Hann
var lengst af starfsmaður hjá
Norrænu eldfjallastöðinni og
Jarðvísindastofnun Háskóla Ís-
lands. Kona hans er Inga Dagný
Malmberg.

„Gegnum foreldra mína hef
ég fengið hinn mikla áhuga á
Íslandi og íslenskri náttúru. Líka
hef ég alltaf haft mikinn áhuga á
jarðfræði þó að ég hafi menntað
mig sem líffræðingur.“

Bróðirinn líkaBróðirinn líkaBróðirinn líkaBróðirinn líkaBróðirinn líka
kominn á Ísafjörðkominn á Ísafjörðkominn á Ísafjörðkominn á Ísafjörðkominn á Ísafjörð

„Síðan er ég svo heppin að
eiga bróður. Ég er mjög rík! Hann
heitir Ólafur Halldórsson, sjúkra-
þjálfari hérna á Ísafirði. Ég segi
að ég sé rík því að ég er svo ánægð
með það að hann skuli búa hér.

Hann er sex árum yngri en ég
og fluttist með mömmu vestur í
Dýrafjörð á sínum tíma. Svo bjó
hann í Reykjavík og síðan á
Patreksfirði og svo aftur í Reykja-
vík, en þá höguðu örlögin því
þannig að hann fluttist hingað
vestur fyrir fjórum árum. Síðan
er hann búinn að stofna hér
sjúkraþjálfunarstöð og alveg bú-
inn að setja sig niður hérna með
konu og barnaskara. Það er nota-
legt að geta aftur verið í nánari
samskiptum við hann en var í
mjög mörg ár þegar við vorum
ýmist hvort á sínu landshorninu
eða hvort í sínu landinu.“

MÍ er mjög góðurMÍ er mjög góðurMÍ er mjög góðurMÍ er mjög góðurMÍ er mjög góður
vinnustaðurvinnustaðurvinnustaðurvinnustaðurvinnustaður

– Hverfum aftur í lokin að
Menntaskólanum á Ísafirði og
starfinu þar. Hvernig gengur?

„Menntaskólinn á Ísafirði er
mjög góður vinnustaður. Núna
erum við að vinna við mjög erf-
iðar aðstæður undir niðurskurð-
arhnífnum. Það getur orðið nokk-
uð flókið að skipuleggja næstu
misseri út frá peningahliðinni.
En við brettum bara upp ermarnar
og reynum að gera það besta úr
hlutunum.

Því má ekki gleyma, að í skól-
anum er mjög fjölbreytt náms-
framboð og sérstaklega er verk-
námi gert hátt undir höfði. Líka
er skólinn í fremstu röð meðal
framhaldsskóla á landinu hvað
varðar tölvuvæðingu.“

Eins og áður kom fram er ekk-
vestan?

– Hlynur Þór Magnússon.
ert fararsnið suður á Hildi Hall-
dórsdóttur og fjölskyldu hennar.

Enda mætti þá spyrja: Til hvers
eiginlega? Hvar er betra en fyrir
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Fiskaflinn í nýliðnum apríl
mánuði var 28% minni en á sama
tíma í fyrra. Alls veiddust 94
þúsund tonn í ár samanborið við
130 þús. tonn í apríl fyrra. Sam-
dráttur varð bæði í botnfiskafla
og uppsjávarafla en aukning varð
í afla skel- og krabbadýra, að því
er fram kemur í nýjum tölum
Fiskistofu. Botnfiskaflinn í apríl
var liðlega 40 þús. tonn saman-
borið við 51 þús. tonn í sama
mánuði í fyrra. Þorskaflinn var
hins vegar nánast sá sami bæði
árin eða liðlega 16 þús. tonn.

Rétt er þó að minna á að pásk-
arnir voru í apríl að þessu sinni
en í mars í fyrra. Samdráttur varð
í afla flestra botnfisktegunda ann-
arra en þorsks. Meðal annars
dróst afli í ýsu saman um 5 þús.
tonn í aprílmánuði á milli ára
eða úr 11.900 tonnum í 6.800
tonn. Talsverður samdráttur varð
einnig í ufsa, karfa og grálúðu.
Merkjanleg aukning varð hins
vegar í steinbít og þykkvalúru
ásamt botnfisktegundum. Frá
þessu er greint á vef Hagstof-
unnar.                 – birgir@bb.is

Fiskaflinn minnk-
aði um 28% í apríl

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, áætlar að
6-8 milljóna króna sparnaður
hljótist af sameiningu Markaðs-
stofu Vestfjarða og Upplýsinga-
miðstöðvar ferðamála á Ísafirði.
Eins og fram hefur komið hafa

ráðherra ferðamála og ferðamála-
stjóri lýst því yfir að eðlilegt telj-
ist að markaðsstofum verði breytt
í landshlutastofur og eitt hlutverk
þeirra verði að reka landshluta-
miðstöðvar í stað upplýsingamið-
stöðva. Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

telur hagræðingarmöguleika fólgna
í þessu og hefur hvatt stjórnvöld
til að hrinda því í framkvæmd
fyrir 2010. Framlag Ferðamála-
stofu til rekstrar upplýsingamið-
stöðvar í Ísafjarðarbæ hefur verið
2,5 milljónir króna undanfarin

ár en hækkar upp í 3 milljónir
vegna ársins 2009.

„Eins og kunnugt er hefur það
ákaflega lítið að segja upp í heild-
arrekstrarkostnað við rekstur
þessarar upplýsingamiðstöðvar“,
segir í bréfi Halldórs til bæjar-
ráðs. Í dag greiðir Ísafjarðarbær
eitt sveitarfélaga allan kostnað
við Upplýsingamiðstöð ferða-
mála sem er skilgreind sem lands-
hlutamiðstöð og opin allt árið.

Í dag sinna markaðsstofur
rekstri upplýsingamiðstöðva á
fjórum stöðum; á Austurlandi,
Reykjanesi, Vesturlandi og á höf-
uðborgarsvæðinu. Viðræður eru
í gangi milli Akureyrarbæjar og
Markaðsstofu Norðurlands um
þetta fyrirkomulag en ljóst er að
það verður ekki í ár en ekki er
ólíklegt að það verði 2010. Eftir
standa þá Suðurland og Vestfirðir
og hefur Ísafjarðarbær sett fram
sínar áherslur varðandi slíka

sameiningu. Þá má geta þess að
Vesturbyggð hefur velt upp
möguleika á að hætta framlögum
til Markaðsstofu þó ekki hafi
verið tekin formleg ákvörðun um
slíkt á þeim bænum enda er í
gildi áætlun fyrir árið 2009 sem
samþykkt var á fjórðungsþingi.

Ferðamálastofa undirbýr nú
endurskoðun málefna upplýs-
ingamiðstöðva og undirbúning
vegna samninga fyrir árið 2010.
Því mun verða skipaður starfs-
hópur til að endurskoða málefni
og rekstrarforsendur upplýsinga-
miðstöðva. Vegna endurskoðun-
arinnar verður öllum núgildandi
samningum milli Ferðamálastofu
og viðkomandi rekstraraðila upp-
lýsingamiðstöðva sagt upp í
haust. „Mikilvægt er að halda
þessu máli í umræðunni og tryggja
fjármagn til landshlutamiðstöðva
inn á fjárlögum“, segir í bréfi bæj-
arstjóra.             – thelma@bb.is

Hagræðing í sameiningu Mark-
aðsstofu og upplýsingastöðvar

Markaðsstofa Vestfjarða og upplýsingamiðstöðin í Ísafjarðarbæ eru til húsa á Ísafirði.



FIMMTUDAGUR     21. MAÍ 2009 1313131313

Sjö hundruð tonnum af þorski var slátrað úr
eldiskvíum Hraðfrystihússins Gunnvarar hf., í Hnífs-
dal frá síðasta hausti og fram að páskum í ár. Er það
mun meiri afli en á síðustu vertíðum, en 500-600 tonnum
hefur verið slátrað að meðaltali á hverri vertíð. Eldið telst
enn vera á tilraunastigi, hvort heldur er rætt um áframeldi á
veiddum smáþorski eða aleldi úr klaki. Kristján Jóakimsson,
framkvæmdastjóri vinnslu og markaðsmála hjá HG, segir
blikur á lofti, verð hafi lækkað um allt að helming í ákveðnum
flokkum og það komi illa við unga grein sem verið sé að byggja
upp.

Kristján óttast að ákveði stjórnvöld að innkalla kvótann, muni það
fyrst og fremst bitna á þróunarverkefnum eins og þorskeldi. Það verði
það fyrsta sem fyrirtækin skeri af.                                 – birgir@bb.is

Fyrningarleiðin
ógnar fiskeldi

Flestir nefndu Vestfirði sem
mest spennandi svæðið til að
ferðast til í könnun Ferðamála-
stofu um ferðaáform Íslendinga
innanlands. Tæplega helmingur
svarenda nefndi Vestfirði en Suð-
urland og Norðurland eystra
komu þar nokkuð á eftir. Sam-
kvæmt könnuninni ætla níu af
hverjum tíu Íslendingum að ferð-
ast innanlands í sumar sem er
nokkuð hærra hlutfall en fyrri
kannanir Ferðamálastofu hafa
sýnt. Rúmlega 60% ætla ein-
göngu að ferðast innanlands,
tæplega helmingur ætlar að eyða
fleiri gistinóttum á ferðalögum
innanlands í sumar en á síðasta
ári og tveir þriðju ætla að fara að
minnsta kosti þrjár ferðir.

Niðurstöður könnunarinnar
benda til að flest ferðalög munu
eiga sér stað seinni hlutann í júlí
en þá ætla þrír af hverjum fimm
landsmanna að ferðast. Helm-
ingur ætlar hins vegar að ferðast
fyrri partinn í júlí eða ágúst, en
fjölmargir þó á öðrum tímabilum.

Þrír af hverjum fimm ætla að
gista í tjaldi, fellihýsi eða húsbíl,
tveir af hverjum fimm hjá vinum
og ættingjum og þriðjungur í
sumarhúsi í einkaeigu eða orlofs-
húsi félagasamtaka. Suðurland
og Norðurland verða fjölsóttustu
landshlutarnir, samkvæmt könn-
uninni og sú afþreying sem lands-
menn eru líklegastir að greiða
fyrir er sund, jarðböð, veiði,
söfn og sýningar.

Fjölmargir þættir hafa
áhrif á ákvarðanatöku
þegar ferðalög lands-
manna eru annars
vegar, svo sem
fjölskylda og
vinir, efnahag-
ur, veðrið, við-
burðir og áhugi
eða tengsl við
stað. Nátt-
úran, veður-
farið og per-
s ó n u l e g
tengsl eru hins
vegar þeir

þættir sem einkum hafa áhrif við
val á ákvörðunarstað.
Það sem stendur einkum í vegi
fyrir að landsmenn ferðist meira
innanlands er að þeim
finnst það of dýrt
(41%) eða þeir

geta það ekki vegna vinnunnar
(35%). Um 20% nefna veðrið og
svipað hlutafall að þeir hafi ekki
tíma.

Könnunin var unnin sem net-

og símakönnun 20.-29. apríl og
var aðferðafræðinni skipt eftir
aldurshópum. Spurningar fyrir
aldurshópinn 18-67 ára voru
lagðar fyrir í spurningavagni
MMR og var svarað á Inter-
netinu. Könnunin náði til 1400

manna úrtaks úr þjóðskrá og
var svarhlutfall 60,9%.

– thelma@bb.is

Vestfirðir mest spennandi
Vigur er ein af náttúruperlum Vestfjarða sem dregur til sín ferðamenn.
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Þjónustudeild
aldraðra

Bloggið

[…] Málefni aldraðra eru í
tómum ólestri hvað skilgrein-
ingar varðar hér á norðursvæði
Vestfjarða. Og áreiðanlega víðar.
Það hefur ekkert með starfsfólk þeirra stofnana sem hér hafa verið
upptaldar að gera. Heldur skilgreiningarhlutann og peningana. Það
er eins og við, þessi sem yngri erum, gleymum því að áður en við
snúum okkur við, verðum við sjálf orðin öldruð,-beri okkur gæfa til
langlífis, og þurfum þá á viðhlítandi þjónustu að halda. En .... svona
komum við nú UNDAN GÓÐÆRINU! Hvernig fer þá kreppan með
þennan málaflokk? Ætli maður dagi ekki bara uppi á klassísku
fátækraheimili, sprottnu úr bókunum um Emil í kattholti? Þar sem
ein forstöðukona stelur bæði mat og neftóbaki frá okkur gamla
fólkinu og rennir sér í sleðaferðir á eftir einni góðri pylsu? Ein góð
pylsa er alltaf ein góð pylsa.....

Ég ætla að halda áfram að kynna mér þessi mál, það er greinilega
brotalöm víða. Og þó ég geti ekki mikið upp á eigin spýtur, hef ég
þó munn fyrir neðan mitt eðalnef og ætti að geta vakið athygli á því
sem mér finnst miður fara.

Ylfa Mist Helgadóttir – http://ylfamist.blog.is

Ný ríkisstjórn
Ég er að hugsa um að vera

gætinn og friðelskandi eins og
Páll heitinn afi minn og hyggst
dæma þessa ríkisstjórn af verkum
hennar fremur en mannvali. Þó
er mér skylt að láta þess getið
vegna fyrri ummæla minna að
mér líst fyrirfram vel á Svandísi
Svavarsdóttur sem umhverfis-
ráðherra.  En Svandís þarf, eins
og stjórnin, að sýna í verki að
hún sé verð trausts áður en ég
lýsi yfir ótvíræðum stuðningi við hana. Ég skal hiklaust játa að ég
skil ekki erindi Katrínar Júlíusdóttur í þessari ríkisstjórn né heldur
Jóns Bjarnasonar. Mér finnst einhvern veginn að hans stóll sé eins
og heiðursóskarsverðlaun, bónus fyrir vel unnin störf í réttu kjördæmi.
Ég reyndi að gúgla yfirlýsingar Katrínar sem gætu tengst
stóriðjumálum, orkunýtingu eða rammaáætlun. En ég fann aðeins
krúttleg viðtöl um mataruppskriftir, kúrekastígvél, snyrtivörur og
rakspírapróf. Skrambi gott fyrir sinn hatt en rýrt veganesti í
ráðherrastól. En bíðum róleg og gefum þeim sjens. Líka Kötu.

Páll Ásgeir Ásgeirsson – http://blog.eyjan.is/pallasgeir/

Heija Norge
Mikill fögnuður braust út á

heimili títtnefndrar er Noregur
hreppti fyrsta sætið í söngva-
keppni Evrópskra sjónvarps-
stöðva og ekki var minni gleðin
er Jóhanna söng sig inn í hug og
hjörtu Evrópubúa með laginu
sínu sem skilaði því upp í annað
sætið. Þetta er glæsilegur árangur
og þjóðarrembingurinn er alveg yfirþyrmandi og norski skiptineminn
alsæl og allir hinir heimilismeðlimir einnig. Ekki skemmdi svo fyrir
að þjóðhátíðardagur Norðmanna, 17. maí rann upp í öllu sínu veldi
í framhaldinu. Það var ekki frítt við það að Idu langaði örlítið heim
til að taka þátt í hátíðarhöldunum í heimalandinu en hún reyndi að
hafa fánann sinn nálægt og klæddi sig upp í kjól og hvítt í tilefni
dagsins og tók lífinu með stóískri ró að vanda þrátt fyrir áhugaleysi
landans á þessum merka degi. Enginn var til að syngja með henni
þjóðsönginn, enginn skrúðganga var í Víkinni en hún gat fengið sér
ís og keypti sér pylsur líkt og hún gerir heima. Ekki óraði Vertinum
fyrir því hve mikilvægur hann er í augum Norðmanna en reyndi þó
eftir bestu getu að hafa hátíðlegt. Það hefði verið gott ef Peri gamli
hefði verið enn á lífi og í næsta húsi, það hefði farið vel á með þeim tveim.

Ragna Jóhanna Magnúsdóttir – http://vertinn.blog.is

Sumarstarf hjá Lyfju Ísafirði
Lyfja Ísafirði leitar að sjálfstæðum og metnaðarfullum sumarstarfs-

manni. Starfið felst í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina við val á vörum,
afgreiðslu á kassa, afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausa-
sölulyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra auk annarra tilfallandi
verkefna. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. júní nk.

Um er að ræða starf alla virka daga frá kl. 10-18 og annan hvern laug-
ardag frá kl. 11-15.
Hæfniskröfur: Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr

apóteki er kostur.
Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór,
lyfsali Lyfju Ísafirði í síma 456 3009
eða á netfanginu jonas@lyfja.is.
Umsóknir sendist í gegnum
heimasíðu Lyfju hf., www.lyfja.is
eða í Lyfju Ísafirði.

Speglar í sturtuklefum Sund-
hallar Ísafjarðar hafa verið fjar-
lægðir vegna kvartana frá grunn-
skólabörnum og kennurum.
Speglarnir þóttu of stórir og þóttu
einstaklingar algjörlega óvarðir
fyrir því að einhverjir gætu horft
á þá nakta í speglunum og verður
í staðinn settir upp minni speglar
í þessari viku. Fastagestir Sund-
hallarinnar eru óhressir með að
þessi staða skuli komin upp núna
því speglarnir hafa verið í sturtu-
klefunum í 64 ár og eru margir
skólakrakkar ekki ánægð með
nýju tilhögunina því þau nota
speglana til að ganga úr skugga
um að þau hafi þrifið alla sápu úr
hári sínu. Ábending um óþægindi
sem speglarnir geta valdið barst

frá Sólstöfum, systursamtökum
Stígamóta á Vestfjörðum. Harpa
Oddbjörnsdóttir, talsmaður Sól-
stafa, segir speglamálið hafa
komið upp eftir að félagið hélt
námskeið í Grunnskólanum á Ísa-
firði.

„Það kom upp umræða um
speglana í sturtuklefunum á nám-
skeiðinu og í framhaldi af því
tók einn kennari sig til og benti
mér á þetta. Haft var samband
við Margréti Halldórsdóttur,
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar, og í framhaldi af
því voru þeir teknir niður,“ segir
Harpa. Hún segir unga fólkið
hafa haft orð á því við félagið að
þeim finndist óþægilegt að hafa
svo stóra spegla í klefanum og

þurfa þar að leiðandi að horfa á
aðra einstaklinga nakta í speglun-
um hvert sem er litið í sturtuklef-
anum og vera óvarin fyrir því að
einhver sé að horfa á sig í klef-
anum. „Mér finnst þetta löngu
tímabært að þetta sé gert,“ segir
Harpa. Hún segist ekki vita til að
speglar verði teknir niður á
öðrum almenningasbaðstöðum
og veit ekki til þess að mann-
hæðaháir speglar séu inn í sturtu-
klefum annarsstaðar.

„Speglarnir eru oftast nær yfir
vöskum en aldrei inn í sturtu-
klefanum sjálfum og enginn
tilgangur með þeim líkt og voru
í sturtuklefum Sundhallar Ísa-
fjarðar,“ segir Harpa.

– birgir@bb.is

Speglar fjarlægðir
úr sturtuklefunum

Speglar í sturtuklefum Sundhallar Ísafjarðar hafa verið
fjarlægðir vegna kvartana frá grunnskólabörnum og kennurum.
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HG fékk sex styrki frá AVS
Hraðfrystihúsið Gunnvör í

Hnífsdal kemur að sex verkefn-
um sem fengu styrk úr AVS rann-
sóknasjóði. Hæsti styrkurinn
nam 25,8 milljónum króna til
kynbóta á þorski og seiðaeldi en
að verkefninu standa HG, IceCod
ehf, Stofnfiskur hf, Tilrauna-
eldisstöð Hafrannsóknastofnunar
og Tilraunastöð HÍ í meinafræð-
um að Keldum. Aðlöðun og
gildrun þorsks hlaut 8 milljónir
króna en að því koma Hjalti
Karlsson hjá Hafrannsóknastofn-
un, Háskólinn á Akureyri, LÍÚ
og Hraðfrystihúsið-Gunnvör.
Sex milljónum var úthlutað til
verkefnisins ljósvarpa sem Ný-
sköpunarmiðstöð Íslands, Haf-
rannsóknastofnun, Hraðfrysti-
húsið-Gunnvör og Fjarðarnet
vinna að.

Milljón var úthlutað til rann-
sókna á afföllum á þorski í sjó-
kvíum en verkefnisstjóri er Krist-
ján G. Jóakimsson og að þeim
standa Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf, HB Grandi, Sjávarútvegs-

þjónustan og Tilraunastöð HÍ í
meinafræði að Keldum. Þá var
úthlutað 4,5 milljónum vegna
hönnunar eldiskvía fyrir íslensk-
ar aðstæður á vegum Matís, Nátt-
úrustofu Vestfjarða, Hafrann-
sóknastofnun, Veðurstofu Ís-
lands, Hraðfrystihússins Gunn-
varar.

3,8 milljónir fóru í verkefnið
bestun á útsetningarstærð og út-
setningartíma þorskseiða í kvíar
sem HB-Grandi, Hraðfrystihúsið
Gunnvör, Rannsókna og fræða-
setur Háskóla Íslands á Vest-
fjörðum, Matís og Stofnfiskur
standa að. 1,9 milljónir í áhrif
fóðrunartíðni og þéttleika á ung
þorskseiði á vegum Háskólans á
Hólum og Rannsókna og fræða-
setur Háskóla Íslands á Vest-
fjörðum. Rannsókna og fræða-
setur Háskóla Íslands á Vest-
fjörðum, Hafrannsóknastofnun,
Náttúrustofa Vestfjarða fékk 3
milljónir vegna rannsókna á
áhrifum þorskeldis á villta stofna:
samkeppni um svæði og fæðu.

Og 5,4 milljónir fóru í verkefnið
í bestun á þíðingar- og ílagnar-
ferli rækju til pillunar sem unnið
er af Dögun, Hólmadrangi og
Matís.

Fjöldi umsókna til AVS sjóðs-
ins hafa aldrei verið fleiri en í ár
og greinilegt að það er mikil hug-

myndavinna í gangi um allt land.
Alls bárust rúmlega 160 umsókn-
ir þar sem sótt var um ríflega 800
milljónir króna. Nú liggur fyrir
að 76 verkefni fá styrk á þessu
ári og því þarf að hafna rúmlega
80 umsóknum. Samtals eru þessi
verkefni að fá tæplega 325 millj-

ónir.
AVS stendur fyrir „aukið virði

sjávarafurða“ og er rannsókna-
sjóður á vegum sjávarútvegs-
ráðuneytisins sem veitir styrki
til rannsóknaverkefna, er auka
verðmæti sjávarfangs.

– thelma@bb.is

 Hraðfrystihúsið Gunnvör ásamt samstarfsaðilum kemur að sex
verkefnum sem hlutu styrk úr AVS rannsóknasjóðinum í ár.
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Jóhanna – til hamingju Ísland!

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
Til sölu er nánast ónotaður
Crosstrainer. Tilboð óskast.
Uppl. í síma 849 5315.

Tapast hafa stór Afríku-tromma
(Djembe) og tréspil (xílófónn)
frá Tónlistarskóla Ísafjarðar.
Þessi hljóðfæri eru okkur afar
kær og nauðsynleg við daglega
kennslu. Hugsanlega liggja þau
einhvers staðar og bíða eftir
að þau verði fundin. Fundar-
laun!

Lúffur með dökki skinni í lófa
og selskinnslit í bakið fyrir 6-
13 ára og klassísk 66 gráður
norður húfa, fóðruð að innan
með dökku gæriskinni fundust
í Tónlistarskólanum. Einnig full-
orðins sólgeraugu. Eigendur
geta vitjað þeirra í skólanum.

Óska eftir ódýrum ísskáp, helst
um 120 cm á hæð eða hærri.
Uppl. í síma 820 8284.

Handavinnusýning eldri borg-
ara verður á Hlíf í dag, fimmtu-
dag kl. 14-17. Vöfflur og kaffi-
sala. Verið velkomin.

Til leigu er 5 herb. íbúð. Laus í
leigu 1. júní. Upplýsingar í síma
898 3802.

Til leigu er 4-5 herb. 110m² íbúð
á 3ju hæð í hverfi 108 í Reykja-
vík. Eldhús, baðherbergi með
tengi fyrir þvottavél, þvottahús
með stórum vélum í sameign.
Íbúðin leigist frá 1. júlí nk. Uppl.
í síma 696 4622 og 588 0494.

Hin gömlu góðu gildi lifa
enn. Þau hafa meira að segja lifað

af útrásarþrjótana. Það er mikil skömm að því að tala um víkinga
í sömu andránni og þrjóta sem svífast einskis og hafa enga samvisku
yfir því að keyra almúgann í þrot á Íslandi meðan þeir halda áfram
að skemmta sér á kostnað hans erlendis. Einhvern veginn er það
svo að þótt margir tengi víkinga við ofbeldi og yfirgang og vissu-
lega sé þar að finna tengsl við þá sem sóttu fram með látum er-
lendis og nutu náðar stjórnvalda frá þeim æðsta og niður úr að
ógleymdum lesendum íslenskra slúður- og myndablaða sem ekki
verða nefnd hér, þá áttu víkingarnir siðferði, þeir hirtu um vini
sína, sórust í fóstbræðralag og hefndu þeirra ef svo bar undir. Þrjót-
arnir hugsa bara um sig og ekkert annað.

Þessi formáli var til að undirstrika það að sú glæsilega stúlka
sem vann annað sæti fyrir Íslendinga í Melodi Grand Prix keppninni,
sem oftast er kennd við Eurovision, bar af sér góðan þokka og var
Íslandi og Íslendingum til sóma í hvívetna og líkleg til að ná aftur
einhverju af glötuðu orðspori okkar erlendis. Bretar veittu okkur
10 stig, Norðmenn,  Írar og Möltubúar 12 stig hver, auk allra hinna
sem höfðu okkur á blaði að þessu sinni. Fyrir það eigum við að
vera þakklát. Þessi auglýsing fyrir Ísland og þjóðina er ómetanleg.
Hún bætir um hirðuleysi þriggja síðustu ríkisstjórna við að vinna
okkur orðstír að nýju erlendis.

Það tekur langan tíma að vinna sér orðstír að öllu jöfnu. Að
þessu sinni vann þessi fallega stúlka, Jóhanna Guðrún, afrek með
afburða fallegum söng sínum, sem hreif fólk um alla Evrópu og
víðar. Það gerðist á örskotsstundu enda var unun að heyra hve vel
margir kynnar töluðu um hana. Látlaus og einföld framkoma
hennar í besta skilningi þess orðs vann hug og hjörtu fólks, sem
ýmist hafði lítið um Ísland hugsað eða jafnvel sent okkur slæmar
hugsanir. Slíkt er ómetanlegt. Jóhanna Guðrún sýndi hve einlægni
og hreinskiptin framkoma gefur mikið af sér í bland við aðra
hæfileika. Margir gætu mikið af henni lært.

Íslendingar eru stoltir af þessum unga glæsilega fulltrúa þjóðar-
innar, sem gerði sitt besta með eftirminnlegum hætti. Sú staðreynd
minnir okkur á að í unga fólkinu er fólgin fjársjóður og kraftur
sem leitt getur þjóðina upp úr þeim erfiða öldudal sem hún nú
siglir. Jafnframt varpar hún ljósi á þá staðreynd að ekki er nóg að
vera ungur. Hæfileika þarf til. Yfir þeim bjuggu unglingarnir í
hópi útrásarþrjótanna ekki, þótt hampað væri.

Þegar saman fara einlægni, hæfileikar, einbeittur vilji til að
nýta þá og útgeislun þá nær fólk langt. Það sýndi Jóhanna Guðrún
okkur eftirminnilega, en hún hafði líka úr að spila góðum efnivið,
lagi Óskars Páls Sveinssonar og meðhöfunda. Þeim er öllum
óskað til hamingju, einkum söngkonunni sem stóðst álagið með
prýði.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?
Síminn er
456 4560!

Kristján B. Ólafsson, við-
skipta- og hagfræðingur hefur
ákveðið að bjóða sig fram í stjórn
Sparisjóðs Bolungarvíkur. Hann
segir Bolvíkinga afar ósátta við
þróun mála hjá sjóðnum og skil-
ur ekki hvernig sjóðurinn gat
tekið ákvarðanir sem leiddu til
þess að eigið fé hans rýrnaði um
80% milli áramóta .

„Þessi afleita staða hlýtur að
leiða til þess að gera verði rót-
tækar breytingar á stjórn og
rekstri sjóðsins. Þá hefur sjóður-
inn þurft að leita aðstoðar hjá
ríkinu þar sem CAD hlutfallið
er komið niðurfyrir leyfileg
mörk. Af þessum sökum hef ég
tilkynnt Ásgeiri Sólbergssyni,
sparisjóðsstjóra, og stjórn sjóðs-
ins að ég gefi kost á mér til
stjórnar og geti þar með lagt af
mörkum viðskipta- og hagfræði-
menntun ásamt 25 ára reynslu
við stjórnun fyrirtækja og fjár-
málastjórn,“ segir Kristján.

Býður sig
fram í stjórn

„Flateyri: hús og fólk“ var
formlega tekið í notkun í Félags-
bæ á Flateyri á laugardag en um
er að ræða nokkurs konar rafrænt
leiðsögukerfi. Verkefnið felst í
sextán söguskiltum sem sett hafa
verið upp víðsvegar um Flateyri
með teikningum Ómars Smára
Kristinssonar og grunnupplýs-
ingum um hvern stað á íslensku,
ensku og þýsku. Samhliða þessu
hefur verið tekinn saman texti,
sem hefur verið leiklesinn af Elf-
ari Loga Hannessyni og hljóðrit-

aður í Tanknum á Flateyri. „Þetta
hefur vakið mikla athygli og
lukku. Vel var mætt í Félagsbæ
og allir virðast vera mjög spenntir
fyrir þessu formi. Við erum nátt-
úrulega að renna blint í sjóinn
með þetta en byrjunin lofar alla-
vega góðu“segir Jón Svanberg
Hjartarson sem unnið hefur að
verkefninu.

Sautján kaflar af efni hafa verið
settir á MP3 spilara sem fólk
getur leigt gegn tryggingargjaldi.
Hugmyndin er sú að fólk geti

gengið um með spilarana og
hlustað á ítarlega frásögn frá
hverjum stað, en á hverju sögu-
skilti er númerið á þeim kafla
sem á við hverju sinni. „Við
ákváðum að hafa þetta gjaldfrítt
í ár og því fá þeir sem leigja
spilarana trygginguna til baka
þegar þeir skila. Við förum í það
í dag og á morgun að koma spil-
urunum í útleigu á bensínstöð-
inni“, segir Jón Svanberg. Efnið
á spilurunum er á íslensku en
unnið er að því að gera samantekt

á ensku og þýsku. „Íslenska efnið
er mun ítarlegra og oft er verið
að segja frá nafnþekktum mönn-
um sem brottfluttir Önfirðingar
hafa gaman af því að heyra um
en útlendingana varðar ekkert um
það“, segir Jón Svanberg.

Er þetta í fyrsta sinn, svo blaða-
manni sé kunnugt, um að leið-
sögukerfi að þessu sé verið tekið
upp á Íslandi. Hugmyndasmið-
irnir eru Önfirðingarnir Guðrún
Pálsdóttir og Jóhanna Kristjáns-
dóttir en heilmargir hafa komið
að verkefninu.

– thelma@bb.is

Rafrænt leiðsögukerfi vekur athygli
Jón Svanberg Hjartarson og Jóhanna Kristjánsdóttir kynntu verkefnið í Félagsbæ. Ljósm:  Páll Önundarson.
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Stjórnsýslan er talin hafa verið
góð hvað varðar breytingar á að-
alskipulagi Ísafjarðarbæjar vegna
jarðganga milli Hnífsdals og Bol-
ungarvíkur. Þetta kemur fram í
svari Jóhanns B. Helgasonar, for-
stöðumanns tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar við bréfi Guðmund-
ar Páls Óskarssonar, eiganda
fyrirtækisins Harðfisks og há-
karls í Hnífsdal, en hann telur að
stjórnsýsla Ísafjarðarbæjar hafi
brugðist sér sem íbúa sveitarfé-
lagsins, í að gæta hagsmuna hans
sem atvinnurekanda og lóðareig-
anda gagnvart vegagerð við Bol-
ungarvíkurgöng í Hnífsdal. Guð-

mundur Páll telur að kynning á
verkinu hafi verið lítil, bæði áður
en framkvæmdir hófust og eftir
að þær hófust. Hann segir að
vegagerð við húsin þrjú sem hann
hefur starfsemi í, hafi skaðað
starfsemi fyrirtækisins og að
hann fái ekki atvinnuleyfi vegna
hins nýja vegar.

Jóhann Birgir segir breyting-
una á aðalskipulaginu hafa verið
auglýsta í Morgunblaðinu og
Lögbirtingablaðinu í desember
2007 og í Bæjarins besta í nóv-
ember 2007. Þá var tillagan til
sýnis á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
og í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.

„Eins og fram kemur í bréfi Guð-
mundar Páls, þá kom hann á
tæknideildina til að afla sér upp-
lýsinga um legu vegarins. Gögn-
in sem þá voru til, voru eingöngu
aðalskipulagsuppdrættir í mæli-
kvarðanum 1:5000 og ómögulegt
að átta sig á hver nákvæmleg
færsla vegarins yrði. Óskað var
eftir því við Vegagerðina að fá
snið af Djúpveg við Stekkjargötu
sem Vegagerðin afhenti. Á snið-
unum má sjá að vegurinn er í
álíka hæð og grjótvörnin sem
fyrir var og miðlína vegar væri
utan við grjótgarðinn að mestu
leyti og hefur því engin áhrif á

húsin,“ segir Jóhann.
Skipulagsstofnun og Umhverf-

isráðuneytið samþykkja ekki að-
alskipulagsbreytingu nema lög-
um og reglugerð sé uppfyllt að
sögn Jóhanns. „Engum teikning-
um var haldið leyndum, Ísafjarð-
arbær sá eingöngu um skipulags-
málin, eins og áður hefur komið
fram eru slíkir uppdrættir í þannig
mælikvörðum að ómögulegt er
að sjá fyrir smávægilegar færslur.
Eftir skipulagsvinnu tekur fram-
kvæmdaraðili við og hannar
framkvæmdina, þá er betur hægt
að átta sig á smáatriðum eins og
þessum,“ segir Jóhann.

Skipulagsbreytingin hefur ekki
áhrif á húsin þrjú sem um ræðir
að sögn Jóhanns. „Hugsanlega
ætti að skoða nánar með reykkof-
ann, en fjarlægð frá Stekkjar-
götuhúsinu er það mikil að breyt-
ingin hefur ekki áhrif á lóð né
hús. Færsla vegarins við fisk-
vinnsluhúsið við Ísafjarðarveg er
það lítil að hún hefur ekki teljandi
áhrif. Varðandi vinnsluleyfið á
meðan framkvæmdum stendur
er það alfarið í höndum fram-
kvæmdaraðila ekki skipulags-
aðila,“ segir Jóhann Birkir Helga-
son forstöðumaður tæknideildar
Ísafjarðarbæjar.  – birgir@bb.is

„Engum teikningum var haldið leyndum“

Bæjartæknifræðingur Ísafjarð-
arbæjar telur að breytingar á að-
alskipulagi 1989-2009 og á lagn-
ingu þjóðvegar um Hnífsdal í
tengslum við vegna jarðgangna-
gerð hafi ekki teljandi áhrif á
fiskverkun við Ísafjarðarveg, þar
sem færsla vegarins er það lítil. Í
minnisblaði bæjartæknifræðings
um aðalskipulaginubreytinguna
segir að til að átta sig betur á því
hver nákvæmleg færsla vegarins
yrði óskaði bæjartæknifræðingur
á sínum tíma eftir því að fá snið
í Djúpveg við Stekkjargötu frá
Vegagerðinni, en þá voru einu
gögnin sem hann hafði undir
höndum aðalskipulagsdrættir í
mælikvarðanum 1:5000.

Á sniðunum má sjá að vegur-
inn er í álíka hæð og grjótvörnin

„Miðað við ofanritað þá telur
undirritaður að skipulagsbreyt-
ingin hafi ekki áhrif á húsin þrjú
sem um ræðir, hugsanlega ætti
að skoða nánar með reykofn, en
fjarlægð frá Stekkjargötuhúsinu
er það mikil að breytingin hefur
ekki áhrif á lóð eða hús. Færsla
vegarins við fiskvinnsluhúsið við
Ísafjarðarveg er það lítil að hún
hefur ekki teljandi áhrif“, segir í
bréfi bæjartæknifræðings sem
bæjarráð tók fyrir á síðasta fundi
sínum. Þar voru mættir þeir
Jóhann B. Helgason bæjartækni-
fræðingur og Guðmundur Páll
Óskarsson sem á eignir í Hnífsdal
og er með atvinnurekstur í nám-
unda við breytta legu þjóðvegar
vegna framangreindra framkvæmda.
Á fundinum urðu aðilar sammála

um að koma á fundi með fulltrú-
um Vegagerðarinnar, Ísafjarðar-
bæjar og Guðmundi Páli um
hönnun og legu þjóðvegar um
Hnífsdal.

Upphaf málsins var það að
Skipulagsstofnun óskaði um-
sagnar Ísafjarðarbæjar á því hvort
og á hvaða forsendum fram-
kvæmdin skuli háð mati á um-
hverfisáhrifum. Umhverfisnefnd
fjallaði um erindið á fundi sínum
þann 14. mars 2007 og taldi að
Seljalandsleið og Skarfaskersleið
væru ekki háðar mati á umhverf-
isáhrifum, um Hnífsdalsleið taldi
umhverfisnefnd að hún væri háð
mati á þeirri forsendu að hún
hefði í för með sér meira inngrip
í umhverfið og vegna nálægðar
við byggð. Það var einnig skoðun

umhverfisnefndar að ef Selja-
landsleið eða Skarfaskersleið
yrðu valdar ætti Djúpvegur að
liggja á uppfyllingu neðan byggð-
ar.

Bæjarstjórn var sammála þessu
og farið var í breytingu á aðal-
skipulaginu og það síðan auglýst
í Morgunblaðinu, Lögbirtinga-
blaðinu og BB. Þá var tillagan til
sýnis á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
og í Stjórnsýsluhúsinu. Fjórar at-
hugasemdir bárust og var þeim
svarað. Bæjarstjórn samþykkti
svo aðalskipulagsbreytinguna 7.
febrúar 2008. Hvorki Skipulags-
stofnun né Umhverfisráðuneytið
gerðu athugasemdir við skipu-
lagsferlið og því samþykkti ráð-
herra breytinguna í apríl 2008.

– thelma@bb.is

var fyrir og miðlína vegar væri
utan við grjótgarðinn að mestu
leiti og hefur engin áhrif á lóð-
irnar við Stekkjargötu. Hvað
varðar húsin við Ísafjarðarveg
þá á Harðfiskur og hákarl tvö
hús, þ.e. reykhús og fiskverkun-
arhús. Reykhúsið er að mestu
niðurgrafið og mun nýi vegur-
innn vera í u.þ.b. fimm metra
fjarlægð frá því. „Lega núverandi
vegar breytist lítilsháttar ofan við
fiskverkunarhúsið; í stöð 12.540
sem er rétt innan við húsið er
engin breyting, innri endi hússins
sem er við stöð 12.568, þar færist
miðlína vegnar fjóra metra nær
húsinu. Miðlína vegar er því í
14,6 metra fjarlægð frá lóðar-
mörkum og 25,6 metra fjarlægð
frá húsinu“, segir í bréfinu.

„Færsla vegar hefur ekki
teljandi áhrif á fiskverkun“

Hákarlaverkun Guðmundar Páls við Ísafjarðarveg.
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Apar og menn

Utan úrUtan úrUtan úrUtan úrUtan úr      heimi heimi heimi heimi heimi

Makake-api horfir úr klefa sínum í apafangelsi í borginni
Qimen í Anhui-héraði í Kína. Í þessu fangelsi eru um 700
apar, sem raunar hafa ekki brotið
neitt af sér, fremur en fangarnir í
Guantanamo margir hverjir. Þeir
eru einfaldlega tilraunadýr fyrir
læknisfræðilegar rannsóknir og væru eflaust tilbúnir að játa á
sig hvað sem væri ef þeir gætu talað. Makake-apar eru af ætt
markatta og búsettir nær eingöngu í Asíu. Einhverjir hafa þó
verið fluttir í sambærileg fangelsi annars staðar í heiminum
líkt og tíðkast hefur með Guantanamo-fangana.

Tómstundagaman
Tómstundagaman fólks og áhugamál geta verið með ýmsum

hætti. Sumt getur „venjulegu“ fólki fundist vera hrein og klár
klikkun. Jim Kotera sem búsettur er í Wisconsin í Bandaríkj-
unum hefur það tómstundagaman og brennandi áhugamál að
vinda band í hnykla. Hann hefur komið sér upp allstórum
hnyklum, að ekki sé meira sagt, og hér heldur hann á einum en
stendur fyrir framan þann allra stærsta. Og nú er bara að taka
fram prjónana.

Púttað í Andesfjöllum
Konur af Aymara-þjóðflokknum leika golf á velli sem er í

kringum 3.300 metra hæð yfir sjávarmáli sunnan við La Paz,
höfuðborg Bólivíu í Andesfjöllum í Suður-Ameríku. Til saman-
burðar er Hvannadalshnjúkur, hæsti tindur Íslands, aðeins lið-
lega 2.100 metrar á hæð. Ekki er vitað um golfvöll sem liggur
hærra en þessi. Í þunna loftinu sem er í svona mikilli hæð má
búast við mikilli högglengd hjá kylfingunum – nema þá að
indíánapilsin sem konurnar klæðast þvælist kannski fyrir.
Klæðnaður sem þessi hefur ekki sést hjá golfleikurum í Tungu-
dal við Ísafjörð, svo vitað sé. A.m.k. ekki enn sem komið er.

Líður á köflum
eins og rokkstjörnu

Ísfirska fegurðardísin Hafdís
Hrönn Hafsteinsdóttir er meðal
þátttakenda í keppninni Ungfrú
Ísland sem fer fram annað kvöld.
Hún sigraði í símakosningu í feg-
urðarsamkeppninni Ungfrú Reyk-
javík í mars en dómnefndin kaus
hins vegar pólska fiðluleikarann
Magdalenu Dubik til að hampa
titlinum. Hafdís Hrönn er 18 ára
og stundar nám við Fjölbrauta-
skólann í Ármúla. Hún flutti frá
Ísafirði fimm ára að aldri með
móður sinni, Lindu Sigurbjörgu
Hilmisdóttur, en faðir hennar er
Hafsteinn Sverrisson sem býr enn
fyrir vestan.

Blaðamaður hafði samband
við Hafdísi Hrönn þegar vika
var í keppnina og spurði hvernig
gengi með undirbúninginn.

„Það gengur mjög vel. Þarna
eru saman komnar mjög skemmti-
legar stelpur frá öðrum lands-
hlutum og við hlökkum allar
mjög til. Maður er á fullu að
púsla öllu saman og það er gaman
að gera þetta allt aftur. Ég er
komin með kjól og skartið er frá
Dýrfinnu Torfadóttur.“

– Ertu alveg á fullu að æfa
fyrir stóra daginn?

„Við erum búnar að vera á
æfingum núna á nánast hverjum
degi að æfa rútínuna svo að allar
séu með á nótunum fyrir stóra
kvöldið. Svo höfum við verið í
myndatökum og að sinna góðgerða-
starfsemi og þetta er allt rosalega
gaman.“

– Er þetta mikið meiri pressa
núna en var í Ungfrú Reykjavík?

„Nei, ekki svo. Þetta er mjög
svipað og seinast, en það er meira
stress núna jú, en það er bara
spennan og svo náttúrlega er þetta
miklu stærri keppni! En það er
bara áskorun út af fyrir sig.“

– Hvernig takið þið stúlkurnar
öllu þessu umtali um nýju regl-
urnar í keppninni?

„Við erum bara jákvæðar og
opnar fyrir þessu öllu saman og
lítum á þetta sem skemmtilega
reynslu. Við erum allar þarna
með sama markmiðið og bara til
að vera með og fá reynsluna.“

– Hvernig leggst stóra kvöldið
í þig?

„Ég bíð eftir því með hnút í
maganum af spennu! Ég hlakka
svo til og þetta verður ennþá
skemmtilegra núna af því maður
veit svona nokkurn veginn hvern-
ig þetta er og hefur gert þetta
áður. Þá nær maður að njóta þess
mikið betur að vera á sviðinu,
ekki í svona stresskasti eins og
seinast. En það er mikil tilhlökk-
un. Það er kominn mikill fiðring-
ur í magann og alveg niður í tær.
Ég hef aldrei upplifað neitt sem

jafnast á við þessa reynslu og
þekkingin sem maður fær er al-
veg frábær. Manni líður á köflum
eins og rokkstjörnu í þessum
myndatökum og þáttum og
svona. Þetta er bara æðislegt, það
er varla hægt að lýsa því með
orðum.“

Bæjarins besta óskar Hafdísi
Hrönn góðs gengis. Þess má geta
að keppnin verður sýnd á Skjá
einum í beinni útsendingu sem
hefst kl. 22. Ætla má að margir
Ísfirðingar muni horfa á keppnina
og styðja sína stúlku heima í stofu.

Hafdís Hrönn baksviðs á keppninni Ungfrú Ísland.
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Sumarsalat og hafra-Sumarsalat og hafra-Sumarsalat og hafra-Sumarsalat og hafra-Sumarsalat og hafra-
grautur meðhjálparansgrautur meðhjálparansgrautur meðhjálparansgrautur meðhjálparansgrautur meðhjálparans

„Ég tók áskorun Valdimars
ekki endilega vegna þess að ég
sé svo mikill matgæðingur heldur
fremur vegna þess að ég elda góð-
an mömmumat (er mér sagt) og
luma á vinsælum og þrautreynd-
um uppskriftum. Svo finnst mér
góður matur góður“, segir Guð-
rún Edda Gunnarsdóttir.

Sumarsalatið mitt
Eftirfarandi grænmeti er skorið

meðalstóra bita og blandað sam-
an í stóra skál ásamt einni dós af
niðursoðnum maís. Þessi upp-
skrift dugar fyrir ca 6 manns.

1 stór rauð paprika
½ gúrka
4 tómatar
Slatti af kínakáli
Smávegis af graslauk
1 dós maís - síið vökvann frá
ca 1 kg rækjur þýddar og
bornar fram í sér skál

Sósan:
2 msk majónes
1 msk karrý
1 msk hvítlauksduft
5 msk tómatpuré
1 msk sykur

Þessu er hrært saman og saman

við er hrært 1 dós af sýrðum
rjóma og 1-2 pokum af síaðri
súrmjólk eða 1-2 dl sýrðum
rjóma ( 5% dugar).(Síuð súr-
mjólk:kaffipoki settur í kaffi-
trekt, súrmjólk hellt í og látið sí-
ast í ca 4-5 klst eða yfir nótt í
ísskáp).

SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn
Gott er að láta sósuna jafna sig

í ísskáp í nokkrar klst. eða yfir
nótt. Borðað með smábrauðum.

Hjónasæla eða bara sæla –
ómissandi á hverju heimili og
góð allan hringinn! Alltaf gott
að eiga sælu í bauk!

11-12 dl haframjöl
2 dl hveitiklíð
6 dl hveiti
3 dl sykur
1 msk natrón

Allt sett í stóra skál og blandað
saman.

4 dl brætt smjörlíki

1 - 2 dl heitt vatn
2-3 tsk vanilludropar

Látið út í og öllu jafnað saman
e.t.v. þarf smá vatn til viðbótar.

3/4 af deiginu látnir í smurða
ofnskúffu.  Rabarbarasultu smurt
yfir. Afgangurinn af deiginu

mulinn yfir. Sesamfræi dreift yfir
deigið í ofnskúffunni. Bakað við
175 - 200o C í u.þ.b. 40 - 45
mínútur.

Vöfflurnar hennar
ömmu minnar

7 dl hveiti
2 dl sykur
3 tsk lyftiduft  — þurrefnum
blandað saman
250 g smjörlíki – brætt (etv
má nota ÍSÍÓ olíu = hollari)
svo eru settir
3-4 dl mjólk/léttmjólk saman
við volgt smjörlíkið
2-3 tsk vanilludropar settir í
þessa blöndu
3 egg þeytt saman í sér skál

Þá er þurrefnum og blautefnum
blandað saman og mjólk bætt
við eftir þörfum.

Ég hef bætt ca 2 dl af hafra-
mjöli við þessa uppskrift. Þá er
deigið látið standa í ca 2 klst til
að láta haframjölið bólgna og þá
voru 200 g af smjörlíki notuð og
etv þynnt með mjólk. Þessar
vöfflur þykja góðar bæði handa
svöngum strákum og á sauð-
burði!

Að endingu vil ég koma með
uppskrift af hafragraut sem með-
hjálparinn minn hann Davíð H.
Kristjánsson á Þingeyri kenndi
mér. Ekki spillir að geta þess að
hann ræktar úrvalsgulrófur og
einnig gulrætur og kartöflur og
þarna fara áhugamál okkar saman

eins og á fleiri sviðum. Ég lofa
því að þessi grautur kemur á óvart
en smakkast mér afar vel enda er
ég rófusoðsvinur og drekk soðið
oftast þegar ég sýð rófur og alltaf
þegar slátur eða svið eru snædd.

Hafragrautur meðhjálparans

Haframjöl + rófusoð

Magnið af haframjöli og rófu-
soði ræðst af því fyrir hve marga
er eldað. Soðið eins og venju-
legur hafragrautur. Gott er að
hafa smávegis af rófubitum út í.

Ég vil svo að endingu skora á
Katrínu Gunnarsdóttur eigin-
konu Davíðs og úrvalskokk að
koma með sínar uppskriftir í
þennan dálk.

Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar eru Guðrún Edda
Gunnarsdóttir og Einar Sigurbjörnsson á Þingeyri.

Kátína og gleði ríkti á vorhátíð Foreldrafélags Grunnskólans
á Ísafirði á laugardag. Börn og fullorðnir áttu þar góðan dag
saman en meðal þess sem boðið var upp á var andlitsmálun,
risafótbolti og kastspjald. Þá mátti sjá krakka spreyta sig á því
að ganga á stultum og fara í heljarstökk á trampólíni. Einnig
var farið í snú-snú og litríkar myndir teiknaðar með krít á
skólastéttina. 10. bekkingar stóðu fyrir veitingasölu til styrkar
skólaferðalags þeirra en boðið var upp á pylsur steiktar á
Muurikka pönnu. Var það mál manna að hátíðin hefði verið vel
heppnuð.

Vel heppnuð
vorhátíð hjá GÍ

Ungir sem aldnir skemmtu sér vel á vorhátíð Foreldrafélags GÍ.

Krakkarnir gátu látið mála andlit sín.
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