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Antík tekkkommóða 
Nýupppússuð og faglega uppgerð. Gæti 
verið fermingargjöf eða afmælisgjöf sem 

klassísk mufla. 
Upplýsingar í síma 861-8993 

Til sölu

Luku námskeiði 
í reykköfun

11 félagar í slökkviliði Ísa-
fjarðarbæjar luku um helgina 
námskeiði í reykköfun á vegum 
Brunamálaskólans. Á vorönn 
hafa þeir verið við nám í fjar-
námi við skólann sem lauk með 
verklegum og bóklegum prófum. 
Fyrir verklegu þjálfunina var 40 
feta gámur sérstaklega útbúinn 
og fóru prófin þannig fram að 
hann var fylltur af reyk og tveir 
og tveir reykkafarar sendir inn til 
að leysa ákveðin verkefni – sem 
þeir gerðu með prýði. 

María Rebekka er fyrsta konan til að ljúka námskeiði í 
reykköfun á Ísafirði, hér er hún ásamt pabba sínum Her-

manni Hermannsyni og Hlyni Kristjánssyni við reykköfunar-
gáminn.

Til að hljóta löggildingu sem 
slökkviliðsmaður þarf að ljúka 
fjórum námskeiðum á vegum 
Brunamálaskólans auk þess sem 
safna þarf tilteknum tímafjölda í 
starfi. Í gegnum tíðina hafa fleiri 
karlmenn en konur sóst eftir 
því að gerast slökkviliðsmenn 
í Ísafjarðarbæ, en ein kona lauk 
reykköfunarprófinu um helgina 
og önnur þreytir prófið næst er 
Brunamálaskólinn kemur í heim-
sókn, sem vonandi verður í haust.

annska@bb.is

Sáttaboð 
frá Framför

Hús Framfarar þegar framkvæmdir voru stöðvaðar.

Einar Ólafsson, gjaldkeri 
Framfarar – styrktarsjóðs skíða-
manna, hefur fyrir hönd sjóðsins 
sent Ísafjarðarbæ sáttaboð í 
deilum vegna húss Framfarar 
í Dagverðardal. Framför fékk 
úthlutað lóð í Dagverðardal og 
voru framkvæmdir hafnar við 
hús sjóðsins. Framkvæmdirnar 
voru stöðvaðar í haust þar sem 
deiliskipulag Dagverðardals 
reyndist ekki í gildi og aftur-
kallaði Ísafjarðarbær lóðarút-
hlutunina.

Búið var að gefa út formlegt 
byggingaleyfi upp að botnplötu 
og bauðst Ísafjarðarbær til að 
greiða Framför þriggja milljóna 
kr. bætur vegna afturköllunarinn-
ar. Framkvæmdir við húsið voru 
komnar mun lengra en fyrrnefnt 
byggingaleyfi innihélt, en Einar 
sagði í frétt BB í haust að þáver-
andi byggingarfulltrúi hafi gefið 
vilyrði um byggingaleyfi fyrir 
öllu húsinu.

Framför fór fram á 7 milljóna 
kr. bætur, en í sáttaboðinu er lagt 
til að farið verði bil beggja og 
bærinn greiði 5 milljónir kr. og 
taki jafnframt að sér að fjarlægja 
sökkla og ganga frá lóðinni.

– Sjónarmið –  Hafdís Gunnarsdóttir

Ég held að það geri sér allir 
grein fyrir mikilvægi innan-
landsflugs, hvort sem við búum 
á Vestfjörðum, Austfjörðum eða 
Norðurlandi. Ég veit ekki alveg 
hvað fólki á höfuðborgarsvæð-
inu finnst um þetta eða hvort 
það sé yfir höfuð að spá í þessu, 
enda snertir málið það ekki eins 
mikið og okkur. Af hverju ætti 
það að gefa innanlandsflugi 
gaum þegar það getur flogið 
út um allan heim fyrir minni 
pening? Ég get vel skilið það. 
En er það ekki frekar sturlað að 
það sé ódýrara að kaupa flug frá 
Keflavík til London, miða með 
Gatwick Express lestinni til 
miðborgar London og þrjá stóra 
bjóra á fyrsta bar sem blasir við 
augum en að kaupa flugmiða frá 
Ísafirði til Reykjavíkur? Og nú 
er ég sko að miða við ódýrasta 
flugfargjaldið innanlands sem 
af einhverjum ástæðum er 

aldrei í boði þegar ég þykist ætla 
að fljúga. Mér finnst þetta galið. 
Okkur stendur til boða að fljúga 
til Los Angeles, sem er nota bene 
í 7000 km fjarlægð frá Keflavík, 
fyrir lægri upphæð en dýrasta 
fargjaldið innanlands frá Ísafirði 
til Reykjavíkur. Sem er það eina 
sem virðist vera í boði þegar ég 
þykist ætla fljúga til Reykjavíkur. 
Þetta er galið.

Þar sem Reykjavík er höfuð-
borgin okkar og miðstöð meðal 
annars heilbrigðisþjónustunn-
ar og stjórnsýslunnar, verða 
alltaf forsendur fyrir okkur til 
að sækja borgina heim. Margir 
þurfa að fara suður til að sækja 
heilbrigðis þjónustu sem ekki er 
í boði á okkar svæði, einhverjir 
fara að sjá sinfóníuhljómsveitina, 
heimsækja ættingja eða taka þátt 
í einhverskonar keppni. Svo eru 
það fyrirtækin sem eru staðsett 
hér. Starfsmenn þeirra þurfa 

eins og aðrir að sækja fundi og 
ráðstefnur í Reykjavík eða jafn-
vel erlendis. Þá er mikilvægt að 
geta komist á áfangastað á sem 
skemmstum tíma því að „time is 
money“, eins og einhver sagði. 
Við erum að tala um 40 mínútur 
með flugi eða 5 klukkustundir 
með bíl, gott fólk. Tíminn getur 
oft skipt miklu máli, jafnvel öllu 
máli. Það er alveg ljóst að hér eru 
forsendur fyrir innanlandsflugi. 

Þetta blessaða innanlandsflug 
er því stórt og mikilvægt byggðar-
mál. Fyrirtæki hér á svæðinu 
gætu komist að þeirri niðurstöðu 
að ferðakostnaður sé orðinn svo 
hár að það sé hagkvæmara að 
vera staðsett nær höfuðborginni. 
Sum fyrirtæki eru mögulega 
ekki staðsett hér af nákvæmlega 
sömu ástæðu. Það eru alltaf færri 
og færri einstaklingar sem leyfa 
sér að fljúga til Reykjavíkur því 
verðið bara hækkar og hækkar. 

Einhverjir hafa lagt það til að 
opinber gjöld á innanlandsflug 
verði lögð niður, svo fólk hafi 
aftur efni á að fljúga. En því miður 
myndi það ekki breyta miklu, því 
flugmiðinn aðra leið myndi aðeins 
lækka að meðaltali um kr.1700.- 
Þá yrði samt ódýrara að fljúga 
til London frá Keflavík, en frá 
Ísafirði til Reykjavíkur. Og við 
ættum ennþá fyrir lestarmiðanum. 

Hvað er til ráða? Í grein sem 
Jóna Árný Þórðardóttir skrifaði 
og birtist í Austurfrétt þann 
10. maí 2016 segir hún frá af-
sláttaráætlun sem Skotland fór 
með af stað. Var áætlunin sett í 
gang til að jafna tækifæri íbúa á 
afskekktari svæðum Skotlands 
til að sækja þjónustu og auka 
samfélagslega þátttöku þeirra. 
Var veittur 40–50% afsláttur af 
grunnfargjaldi í innanlandsflugi 
til að ná markmiðinu. Og viti 
menn, þetta hefur verið svo vel 

nýtt að þeir hyggjast halda 
þessari áætlun áfram. Væri þetta 
ekki frábært lausn fyrir okkur? 
Hún kostar og er kannski róttæk, 
en ef við erum öll sammála um 
að halda byggð annarstaðar 
en bara á höfuðborgarsvæðinu 
þá er þetta mikilvægur liður í 
því. Eflaust eru til fleiri lausnir 
á þessum vanda sem fokdýru 
flugfargjöldin eru orðin, en 
mér sýnist lykilatriðið vera að 
innanlandsflug verði skilgreint 
sem almenningssamgöngur á 
Íslandi. Og þar af leiðandi yrði 
það niðurgreitt af ríkinu. Í dag er 
innanlandsflugið eins og einhver 
lúxusvara sem fólk kaupir bara í 
neyð. Annað en að kaupa miða 
til London. Hann kostar minna 
en að fara í Bláa lónið. Þetta er 
alveg galið.

Hafdís Gunnarsdóttir

Ó, þetta blessaða innanlandsflug

Auglýsingasími bb.is 
er 456 4560
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Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti af almennum vörum og 9,91% af matvörum.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
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Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti af almennum vörum og 9,91% af matvörum.
Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs.
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*Gildir ekki af vörum í timbursölu, Weber grillum, KitchenAid, tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“
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Yfirreið Komedíuleikhúsins 
á Spáni lauk með pompi og 
prakt um helgina í bænum 
Almedinilla í Andalúsíu. Þar 
steig Elfar Logi Hannesson 
á fjalir með einleik sinn um 
Grettir Ásmundarson fyrir nær 
fullu leikhúsi og við frábærar 
undirtektir. Þetta var fjórða 
sýningin í Spánarreisu Grettis en 
hinar þrjár fóru fram í skólum í 

Grettir gerir allt 
vitlaust á Spáni

Jón Sigurður Eyjólfsson flutti erindi.

Elfar Logi í hlutverki sínu sem Grettir.

Málagahéraði.
Til að hita bæjarbúa upp 

fyrir fornmanninn hélt Jón Sig-
urður Eyjólfsson, blaðamaður, 
kennari og skáld, erindi um 
Íslendingasögurnar á Bókasafn-
inu í Almedinilla og var þar 
einnig vel mætt.

Hafa þeir félagar Elfar Logi 
og Jón Sigurður lengi lagt 
á ráðin með útrás Grettis en 

það var loks styrkveiting frá 
utanríkisráðuneytinu sem gaf 
nægilegan byr í seglin til að 
koma útlaganum til Andalúsíu.

Þar með hefur Komedíuleik-
húsið frægt forfeður vora í einu 
landinu til viðbótar en áður 
fór Elfar Logi með leikgerðan 
sagnasjóðinn til Kanada, Þýska-
lands og Albaníu.

 Útgefandi: Athafnagleði ehf., kt. 690715-0740
 Afgreiðsla og ritstjórn: Mánagötu 2, Ísafirði, sími 456 4560
 Ritstjóri BB og bb.is: Bryndís Sigurðardóttir, 896 9838, bb@bb.is
 Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir.
 Blaðamaður: Smári Karlsson, 866-7604, smari@bb.is
 Auglýsingar: Sími 456 4560, auglysingar@bb.is
 Prentvinnsla: Litróf ehf.
 Upplag: 2.200 eintök
 Dreifing: Íslandspóstur. Dreift án endurgjalds inn á öll 
  heimili á norðanverðum Vestfjörðum
 Stafræn útgáfa: www.bb.is / facebook.com/pages/bbis
 Önnur útgáfa: Á ferð um Vestfirði
  ISSN 1670-021X

Tekið er á móti auglýsingum á póstfangið bb@bb.is.  
Auglýsingar þurfa að berast fyrir kl. 17 á mánudögum  

fyrir útgáfudag sem er almennt á fimmtudögum.

Ritstjórnargrein

Landsbyggðin og heimsbyggðin

Spurning vikunnar
Ferðast þú í sumarfríinu þínu?

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

Alls svöruðu 370.
Já, innanlands, sögðu 204 eða 55%

Já, erlendis, sögðu 78 eða 21%
Nei, verð bara heima, sögðu 45 eða 12%

Nei, fer ekki í sumarfrí, sögðu 43 eða 12%

Ég velti stundum fyrir mér hvað það er sem menn meina þegar 
sagt er að  landsbyggðin sé svona eða hinsegin og landsbyggðarfólk 
vilji þetta eða hitt. Er landsbyggðin eitt og sama svæðið? Hvað eiga 
þeir sameiginlegt sem búa á Selfossi og Raufarhöfn, eða sjómaður 
á Vestfjörðum og garðyrkjubóndi í Borgarfirði? Jú þeir eiga það 
sameiginlegt að eiga ekki heima á höfuðborgarsvæðinu. Eru aðrir 
hagsmunir fólks á höfuðborgarsvæðinu? Sem kennari á ég miklu 
meira sameiginlegt með öllum þeim sem vinna að menntamálum 
og uppeldi ungu kynslóðarinnar hvar sem þeir eiga heima en með 
fólki sem selur verðbréf eða þeim sem stunda sjósókn. Ég sem kona 
finn samkennd með konum um allt land og ég hef áhuga á listum 
hvar sem þær verða til á Patró, Sigló eða Skólavörðustígnum. 

  Ísland og heimsbyggðin er á sama hátt eitt samfélag. Örlög 
fólks í öðrum löndum koma okkur við. Grátur barnanna í Sýrlandi 
og öðrum stríðshrjáðum löndum er sár þó við reynum að hlusta 
ekki of mikið, eigum nóg með eigin vandamál. Örlög þeirra sem 
drukknuðu í Miðjarðarhafinu í síðustu viku snerta alla. Það að heyra 
af því að fólk sé misnotað á einhvern hátt hryggir mig hvar sem það 
er í heiminum en hryggðin breytist í réttláta reiði þegar ég heyri að 
það sé fólk á Íslandi sem er tilbúið að fara illa með annað fólk til að 
afla tekna í eigið veski. Get ég gert eitthvað til að breyta þessu? Ég 
á heima á Íslandi og þar get ég gert mitt til að gera heiminn betri. 

  Heimurinn er eins og lítið þorp og við verðum öll að hlúa hvert 
að öðru og gera heiminn betri.  Ef við getum boðið örfáum hæli á 
Íslandi er það gott. Ef við getum boðið einhverjum vinnu á Íslandi 
sem vantar vinnu í heimalandinu þá er það gott. En við verðum líka 
að muna að það er ekki nóg að bjóða fólki að koma til landsins það 
verður að koma fram við fólk af virðingu. Það er ekki önnur tegund 
af fólki sem flýr heimili sín. Við Íslendingar gætum orðið flóttamenn 
á morgun. 

  Um þessar mundir eru fimm ár liðin frá gosi í Grímsvötnum 
sem stóð mjög stutt en öskufall var gífurlegt. Ef það gos hefði haldið 
áfram af sama krafti og með sama öskufalli í 40 daga eins og Eyja-
fjallagosið þá hefði ekki verið hægt að búa á Suðurlandi og kannski 
ekki á Íslandi. Þá hefðum við verið flóttamenn sem leituðum á náðir 
annarra þjóða. Hvernig hefði okkur verið tekið?

LM    (Lilja Magnúsdóttir)

EM 2016 er að bresta á!

6.900 kr.

Pantaðu núna!
siminn.is/em2016

Síminn Sport er í boði 
fyrir viðskiptavini allra 
fjarskiptafélaga.
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Það var glæsilegur nem-
endahópur sem útskrifaðist 
frá Menntaskólanum á Ísafirði 
laugardaginn 28. maí s.l. við 
hátíðlega athöfn í Ísafjarðar-
kirkju. Að þessu sinni braut-
skráðist 41 nemandi; 1 nemandi 
með diplómu í förðunarfræði, 8 
vélstjórar með A-réttindi, 1 af 
vélvirkjabraut og 31 stúdent. Auk 
þess útskrifaðist einn nemandi 
af rafvirkjabraut frá Tækniskóla 
Íslands.

Sólveig María Hallvarðsdóttir 
Aspelund var dúx að þessu sinni, 
með meðaleinkunnina 9,21 og 
fékk hún verðlaun frá aldaraf-
mælissjóði Ísafjarðarbæjar, hún 
fékk jafnframt verðlaun Danska 
sendiráðsins fyrir framúrskar-
andi árangur í dönsku, verðlaun 
Gámaþjónustu Vestfjarða fyrir 
framúrskarandi árangur í nátt-
úrufræði og umhverfismennt 
og verðlaun til minningar um 
Guðbjart Guðbjartsson, gefin af 

Ragnheiði Hákonardóttur, Guð-
bjarti Ásgeirssyni og fjölskyldu 
fyrir framúrskarandi árangur í 
raungreinum.

Arna Kristbjörnsdóttir var 
semídúx, með meðaleinkunnina 
9,09. Hún fékk verðlaun Kerecis 
fyrir framúrskarandi árangur í líf-
fræði og lífeðlisfræði og verðlaun 
frá Háskólanum í Reykjavík fyrir 
hæstu meðaleinkunn í eðlisfræði 
og stærðfræði. Auk bókagjafar 
fær verðlaunahafinn nýnema-
styrk og niðurfelld skólagjöld 
fyrstu önnina kjósi hann að hefja 
nám við HR.

Það er gaman að segja frá því 
að meðal hinna átta vélstjóra 
eru þríburar, þeir Guðfinnur 
Ragnar, Gunnar Már og Þórir 
Örn Jóhannssynir, en Þórir hlaut 
verðlaun Orkubús Vestfjarða 
fyrir góðan árangur í vélstjórnar-
greinum. Verðlaun til minningar 
um hjónin Margréti Leósdóttur 
og Jóhann Júlíusson, gefin af 

Kristjáni G. Jóhannssyni og Ingu 
S. Ólafsdóttur og veitt voru fyrir 
góða ástundun og árangur í vél-
stjórnargreinum hlaut fyrrnefnd-
ur Guðfinnur Ragnar.

Verðlaun Menntaskólans á 
Ísafirði fyrir framúrskarandi 
árangur í íslensku hlaut Isabel 
Alejandra Diaz. Það er vert að 
vekja athygli á að íslenska er 
ekki móðurmál Alejöndru en hún 
flutti til Íslands 4 ára gömul frá 
Mið-Ameríkuríkinu El Salvador. 
Hún fékk einnig verðlaun Ey-
mundsson fyrir framúrskarandi 
árangur í ensku og verðlaun 
Hugvísindasviðs Háskóla Íslands 
fyrir framúrskarandi árangur í 
erlendum tungumálum.

Verðlaun Landsbankans fyrir 
framúrskarandi árangur í sál-
fræði og uppeldisfræði fékk 
Kristín Harpa Jónsdóttir og 
fékk hún einnig verðlaun Ís-
landsbanka fyrir framúrskarandi 
árangur í félagsgreinum.

Sólveig María dux scholae

Hinn glæsilegi útskriftarhópur ásamt Jóni Reyni Sigurvinssyni skólameistara og Hildi Hall-
dórsdóttur aðstoðarskólameistara. Mynd: Benedikt Hermannsson.

Sólveig María Hallvarðsdóttir Aspelund var dux scholae. Mynd: Friðgerður Ómarsdóttir.

Haraldur Jóhann Hannesson 
hlaut verðlaun Sögufélags Ís-
firðinga fyrir framúrskarandi 
árangur í sögu. Melkorka Ýr 
Magnúsdóttir fékk verðlaun 
Sjóvár fyrir félagsstörf. Ómar 
Karvel Guðmundsson, fékk 
verðlaun Málningarbúðarinnar 
á Ísafirði fyrir framúrskarandi 

árangur í myndlist. Ísfirðinga-
félagið í Reykjavík veitti Sigríði 
Salvarsdóttur verðlaun til minn-
ingar um Jón Leós fyrir lofsverða 
ástundun, framfarir í námi og 
félagsstörf og Þórhildur Bergljót 
Jónasdóttir hlaut verðlaun Þýska 
sendiráðsins fyrir framúrskar-
andi árangur í þýsku.

Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari.

Arna Kristbjörnsdóttir semídux.

Isabel Alejandra Diaz, einn verðlaunahafa.
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Arnarlax og Fjarðalax hafa 
skrifað undir samning um sam-
einingu félaganna undir nafni 
Arnarlax. Gert er ráð fyrir að 
sameiningin taki gildi fyrir lok 
júní. Samhliða mun Salmar, 
eitt stærsta laxeldisfyrirtæki 
í heimi, koma með afgerandi 

Arnarlax og Fjarðalax 
stefna að sameiningu

Eigendur laxeldisfyrirtækis-
ins Arnarlax, stefna að skrán-
ingu hins sameinaða fyrirtækis 
á markað innan tveggja ára. 
Þetta herma heimildir Morgun-
blaðsins, en það var fréttaveit-
an Undercurrent News, sem 
sérhæfir sig í fréttaflutningi af 
sjávarútvegi, sem fyrst greindi 

Skoða skráningu 
Arnarlax á markað

hætti inn í hluthafahóp Arnarlax 
og mun verða kjölfestufjárfestir 
með Bíldælingunum og feðg-
unum Matthíasi Garðarssyni 
og Kristian Matthíassyni. Kjöl-
festufjárfestir Fjarðalax mun eftir 
sameiningu vera umtalsverður 
hluthafi í sameinuðu félagi og sjá 

frá áformunum. Kjartan Ólafs-
son, stjórnarformaður Arnarlax, 
segir í samtali við blaðamann 
Morgunblaðsins að helst sé 
horft til Noregs í þeim efnum en 
markaðsaðstæður munu ráða því 
á næstu árum hvort sú leið verði 
farin eða hvort Nasdaq OMX 
Iceland verði fyrir valinu.

fram á bjarta tíma með sterkum 
hluthafahóp til uppbyggingar 
félagsins á næstu árum.

„Sameiningin eflir mjög fisk-
eldi á sunnanverðum Vest-
fjörðum. Það er mikil samlegð 
fólgin í sameiningunni og öll 
uppbygging verður markvissari. 

Félagið sækir auk þess nýtt hluta-
fé til að fjármagna metnaðarfull 
plön og styrkja þetta stærsta 
eldisfyrirtæki á Íslandi sem mun 
strax í ár framleiða tæp 10.000 
tonn og velta tæpum 6 milljörð-
um. Félagið hefur alla burði til að 
verða verulega umsvifamikið á 
alþjóðlegum laxamarkaði,“ segir 
í fréttatilkynningu.

Félagið mun hafa 8.000 tonna 
eldisleyfi í þrem fjörðum; Arnar-
firði, Tálknafirði og Patreksfirði. 
Félagið er auk þess með um-
sóknir í ferli og gerir ráð fyrir að 
tvöfalda þessi leyfi innan árs og 
stefnir á rúmlega 20.000 tonna 
framleiðslu 2020. Félagið hefur 

þegar lagt fram umsókn um leyfi 
í Ísafjarðardjúpi með fyrirhugaða 
starfsstöð á Bolungarvík og er 
sú framkvæmd þegar komin í 
umhverfismatsferli.

Arnarlax mun áfram leggja 
ríka áherslu á uppbyggingu 
samfélaganna þar sem fyrirtækið 
starfar og mun félagið, eins og 
áður, leitast við að vinna náið 
með sveitarfélögum og stjórn-
völdum að uppbygginu innviða 
og tengingu byggða sem eitt 
atvinnusvæði.

Forstjóri félagsins verður 
Kristian Matthíasson og er hann 
með aðsetur á skrifstofu félagsins 
á Bíldudal.
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Ríflega 140 krakkar í 
Körfuboltabúðum KFÍ

Iðkendur og þjálfarar í búðunum frá því fyrir tveimur árum.

Áttundu Körfuboltabúðir KFÍ, 
og þær stærstu frá upphafi, voru 
settar í vikunni. Von er á ríflega 
140 krökkum til Ísafjarðar á 
aldrinum 10-16 ára, víðsvegar 
að af landinu. Lætur nærri að 
þetta sé um 50% aukning frá 

síðasta ári. Búðirnar standa 
frá þriðjudegi til sunnudags og 
er von á vaskri sveit þjálfara 
allsstaðar að úr heiminum sem 
verða undir stjórn Finns Freys 
Stefánssonar, þjálfara karlaliðs 
KR – Íslandsmeistaranna 2016. 

Hátt í 20 þjálfarar munu koma 
að búðunum að þessu sinni, ým-
ist sem þjálfarar allan tímann eða 
sem gestir í styttri tíma.

Til viðbótar aðalbúðunum 
fara fram svokallaðar „Grunn-
búðir“ sem einkum eru ætlaðar 

börnum í 1.-3. bekk og fara þær 
fram á Austurvegi fimmtudag til 
laugardags. Þær eru hugsaðar 
sem forsmekkur að búðunum 
stóru og er æft í í tæpa klukku-
stund á dag í þrjá daga.

Að venju er heimavist 

Menntaskólans á Ísafirði nýtt 
undir iðkendur og fylgdarlið 
þeirra og svo er mötuneytið 
góða á sínum stað, undir stjórn 
Hugljúfar Ólafsdóttur, meistara-
kokks. Á þriðja hundrað manns 
tengjast búðunum með einum 
eða öðrum hætti í ár; iðkendur, 
þjálfarar, foreldrar og skipu-
leggjendur og aðrir sem leggja 
okkur lið. Búðunum hefur því 
heldur betur vaxið fiskur um 
hrygg frá því að þeim fyrstu var 
hleypt af stokkunum árið 2009. 
Þá voru iðkendur 50 talsins og 
fimm þjálfarar.

Helstu styrktaraðilar búðanna 
í ár eru Íslandssaga, Arna í Bol-
ungarvík, Samkaup, Bakarinn 
og Hótel Ísafjörður.

Framkvæmdastjórn búðanna 
skipa: Guðni Guðnason, Guð-
finna Hreiðarsdóttir, Heiðrún 
Tryggvadóttir, Ingólfur Þor-
leifsson, Guðlaug Sigurjóns-
dóttir og Birna Lárusdóttir, sem 
jafnframt er framkvæmdastjóri 
búðanna.

 förum þangað 2016halla2016.is  I  facebook.com/halla2016  

Á hringferð minni um landið hef ég komið víða 
við, haldið opna fundi, heimsó� fyrirtæki og 
þegið �ölmörg rausnarleg heimboð.

Síðustu vikur hef ég líka verið vikulega 
í beinni útsendingu á Facebooksíðu minni 
(facebook.com/halla2016). Fram að kosningum 
mun ég auka tíðni beinna útsendinga, því 
þannig forseti vil ég vera, forseti sem er í 
stöðugu samtali við alla landsmenn.

Landið okkar er fallegt og fólkið sem hér býr 
sömuleiðis. Í okkur býr mikill kra�ur og við 
þurfum að finna leiðir að bjartsýni og jákvæðni 
en skilja þras og sundurleitni e�ir í fortíðinni. 
Við verðum að finna leið til að verða besta 
útgáfan af okkur sjálfum sem samfélag. Ég tel 
mig þekkja leiðina og með ykkar stuðningi hef 
ég trú á að við komumst þangað.

Tímasetningar næstu samtala:
Austfirðir fimmtudaginn 2. júní kl. 14
Vestfirðir föstudaginn 3. júní kl. 11
Norðurland mánudaginn 6. júní kl. 14 
Vesturland þriðjudaginn 7. júní kl. 13
Suðurland miðvikudaginn 8. júní kl. 15

Halla í beinni
Það sem þarf að gera er að fara inn á FB síðu 
mína, facebook.com/halla2016 og á auglýstum 
tíma sit ég fyrir svörum í beinni útsendingu. 
Spurningar má senda fyrirfram í einka- 
skilaboðum eða í athugasemdum inn á 
útsendinguna.

Ég hlakka til að eiga opið samtal við ykkur 
um framtíðina.

Halla Tómasdó�ir fosetaframbjóðandi
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SPARAÐU MEÐ BÓNUS

Orkudrykkur
Líka til sykurlaus

ES Orkudrykkur 
250 ml, 2 teg.

59
kr. 250 ml

Íslandsnaut 
Ungnautaborgarar 

2x140 g, 2x120 g eða 4x80 g

598
kr. 4x80 g

549
kr. 2x120 g

100%
Íslenskt
ungnautakjöt

4stk
80 g

579
kr. 2x140 g

Bónus Vínarpylsur 
485 g,10 stk.

359
kr. pk.

Bónus Pylsubrauð 
260 g, 5 stk.

169
kr. pk.

ES Steiktur Laukur
200 g

95
kr. 200 g

Pylsa+brauð

70
kr/stk.

10 
Pylsur

Heinz Tómatsósa
1,35 kg

359
kr. 1,35 kg

1,35kg

12
egg598

kr. 816 g
Stjörnu Brúnegg
12 stór egg, 816 g
Verð áður 698 kr.

Brún og 
Vistvæn 
stjörnuegg

Frosinn  

lambahryggur

KS Lambahryggur
Frosinn, hálfur (lundapartur)

1.998
kr. kg

2015
slátrun

KS Lambasúpukjöt
Haustslátrun 2015

698
kr. kg

KS Lambahjörtu
KS Lambalifur

Frosin

298
kr. kg

Floridana Heilsusafi 
250 ml

59
kr. 250 ml

Gatorade Cool Blue
500 ml

159
kr. 500 ml

100%
safi

Bónus Hamborgarabrauð
Án sesamfræja

Bónus Hamborgarabrauð
Með sesamfræjum

167
kr. 4 stk.

167
kr. 4 stk.
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Árleg vorsýning á verkum leikskóla-
barna í Stjórnsýsluhúsinu Ísafirði 
og í Verslunarmiðstöðinni Neista

  7. júní  - 24. júní verður sýning á verkum barna frá leiksólanum Sólborg á Ísafirð. Allir velkomnir

Börn af  Nausti í vettvangsferð í Sjúkrahúsa og sjúkrabíla þema haustið 2015

Útskriftarárgangurinn 2016

Sú hefð hefur myndast að 
haldnar eru sýningar á vinnu og 
verkum leikskólabarna. Sýn-
ingarnar eru haldnar tvísvar á 
ári, á afmælisdag Sólborgar 1. 
febrúar eða á Degi leikskólans 
sem er 6. febrúar, þá bjóðum við 
foreldrum og systkinum barn-
anna á sýningu í leikskólanum. 
Aftur á móti hefur verið haldin 
stór sýning að vori  í lok maí eða 
í byrjun júní í Stjórnsýsluhúsinu. 
Annað hvert ár eru það allir 
leikskólar bæjarins, en hin árin 
er það eingöngu Sólborg sem 
heldur sýningu á verkum barna 
úr Sólborg.  Í vor ætlum við að 
breyta aðeins út af vananum og 
hafa sýninguna á tveimur stöð-
um, í Stjórnsýsluhúsinu og síðan 
í verslunarmiðstöðinni Neista. 
Allir eru hjartanlega velkomnir 
til að skoða verk, rannsóknir og 
uppgötvanir barnanna  

Reggio Emilia í 
leikskólanum Sólborg

Kennslufræðin Reggio Em-
ilia er hugmyndafræði innan 
uppeldis fræðinnar fyrir leik-
skóla- og grunnskólabörn. Hún 
hefur vakið mikla athygli víða 
um heim fyrir það starf sem 
unnið er með börnum. Í aðferða-
fræðinni eru sífeldar vangaveltur 

um lífið og tilveruna. Þar sem 
hvert barn er einstakt og það er 
aðalpersónan í sínu þroskaferli. 
Upphafsmaður hennar var 
kennari og sálfræðingur að 
nafni Loris Malaguzzi, sem 
ásamt foreldrum barna í þorpum 
í kringum borgina Reggio Emilia 
á Ítalíu, ákváðu eftir hildarleik 
seinni heimstyrjaldarinnar að 
bæta þyrfti úr uppeldisaðferð-
um. Meðal grunnáhersluatriða 
Reggio Emilio kennslufræðinnar 
er virðing, ábyrgð, könnun og 
að einstaklingarnir haldi nokkru 
sjálfræði í því hvað þau taka sér 
fyrir hendur. 

Malaguzzi sagði að börn hefðu 
hundrað mál og frá þeim væru 
tekin nítíu og níu og rökstyður 
það meðal annars með því að 
segja að börn hafi meðfædda 
hæfileika til að lesa umhverfi 
sitt með öllum skilningarvitum 
og afla sér fróðleiks og þekk-
ingar sem er margfalt flóknari 
en almennt hefur verið talið, 
en skólakerfinu er of þröngur 
stakkur skorinn með staðlaðar 
hugmyndir  um nám og kennslu 
sem rúmar ekki fjölbreytileika. 
Í hans anda á uppeldisstarfið að 
miðast út frá auganu sem sér og 
hendinni sem framkvæmir. 

Það starf sem unnið er í anda 
hugmyndafræði Reggio Emilia í 
leikskólanum Sólborg, hefur ver-
ið í hægari en stöðugri þróun frá 
haustinu 2006. Við höfum prófað 
margt, rekið okkur á, tekið skref 
fram á við og aftur til baka, snúist 
í hringi en haldið síðan áfram. 
Við teljum þessa aðferðafræði 

skila bæði jákvæðu og lýðræðis-
legu ferli í námi barna. Hún hefur 
gert starfsfólkið okkar sterkara í 
að þróa sig til að nýta og örva alla 
þá hæfileika sem börnin búa yfir. 
Við leggjum áherslu á að börnin 
þekki sitt nánasta umhverfi. Þeim 
er kennt að skilgreina hlutina, 
þ.e. sjá þá frá öllum hliðum jafnt 
innan sem utan. Þeim er kennt að 
þróa gagnrýna hugsun með því að 
skynja margbreytileika hlutanna, 
hugsa um þá og taka að lokum 
afstöðu. Þannig teljum við að 
þau öðlist þekkingu sem byggir 
á þeirra eigin reynslu og hjálpar 
þeim til að takast á við staðlað-
ar hugmyndir og þróa með sér 
gagnrýna hugsun og sjálfstraust. 

Þemavinna er notuð til að 
nálgast markmið hugmyndafræði 
Reggio Emilia. Þemavinna er 
fólgin í því að vinna með sama 
viðfangsefnið í ákveðinn tíma. 
Viðfangsefnið er athugað á 

fjölbreyttan og markvissan hátt. 
Notuð er nálgun könnunarað-
ferðarinnar í þemavinnunni.  En 
hún gefur skýrt merki um það 
að þemavinnan  gangi út frá því 
að gefa börnunum hugmyndir 
til að vinna með, að vinna úr, 
að kafa ofan í og velta þeim 
fyrir sér frá öllum hliðum. Það 
þema sem börnin taka sér fyrir 
hendur getur sprottið út frá leik 
barnsins, hugrenningu þeirra um 
veruleikann eða út frá samræðum 
barnanna eftir einhverja atburði 
og fleiru. Miklar umræður geta 
átt sér stað um einhvern atburð 
og þá er allt skráð niður.

Í Faðmi fjalla blárra 
Leikskólinn er í Eyrarbótinni, 

í hjarta bæjarins, við sjóinn og í 
faðmi fjallanna. Menntaskólinn 
á Ísafirði, dvalarheimilið Hlíf 
og Heilbrigðistofnun Vestfjarða 
umlykur okkur. Leikskólanum 

Sólborg er skipt í fjórar deildir 
og tvö stór sameiginlegt rými. 
Sameiginlega rýmið er notað sem 
matsalur og leiksvæði þar sem 
börnin blandast í leik og starfi. 
Lóð leikskólans er stór, sunnan 
og vestanverðu við bygginguna 
með trjágróðri, hól og leiktækj-
um. Við höfum útsýni út á Poll-
inn, þar sem við getum dáðst að 
spegilmynd umhverfisins í logn-
inu og einnig skipaumferðum 
bæði stórra og smærri skipa. Á 
sumrin koma stundum skemmti-
ferðaskip inn og skútur sigla 
seglum þöndum þvers og kruss 
um Pollinn og flugvélar fljúga 
yfir skólann okkar til lendingar 
í botni fjarðarins.  Það er stutt í 
hlíðina, upp í skógrækt, þar sem 
urð, grjót og klettar eru í öllum 
stærðum og gerðum, heilt æv-
intýraland  fyrir leikskólabörn.  
Fjaran er bæði norðanverðu við 
eyrina og niður í Suðurtanga er 
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Grjót sótt í fjöruna í tröllaþemað á Nausti

Hluti af  Könnunarvef  úr þema um vináttu á Króki Könnunarvefur um gula litinn frá Dokku 

Unnið og leikið með verðlaust efni, Bót 2016 Lesið í samverustund, Bót 2016

stórgrýti, smásteinar og sandur, 
fjörugróður og ýmis smádýr 
leynast undir hverjum steini 
til að rannsaka og leika með. 
Jónsgarður er okkar annað leik-
svæði sem lokkar fram heilan 
ævintýraheim, þangað förum við 
bæði til að leika í frjálsum leik og 
einnig til að vinna að sérstökum 
verkefnum. Helsti kostur sam-
félags okkar er að við búum í svo 
mikilli nálægð við allt og það er 
mjög hvetjandi  til rannsóknar út 
frá áhuga barnanna.

Frá því í mars 2016 hafa elstu 
börnin í Sólborg verið á deildinni 
Eyrarsól sem er starfrækt á sund-
hallarloftinu við Austurvöll. 

Verið hjartanlega velkominn á 
sýningu okkar á jarðhæð Stjórn-

sýsluhússins og í verslunarmið-
stöðinni  Neista  frá 7.-24. júní . 
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AKA ÖGN FRÁ TÖFRA-
ÞULA HYGGJA

HRISTAST

KIRNA
SLUNGINN

AFSPURN

GLOPPU
ÓREIÐA

KVARTA

VERKFÆRI

HEILAN TVEIR 
EINS

ÁTT

FARFA

JAXL

FISKUR

DÝR

FLAT-
BYTNA

GÆLUNAFN

FLOTT
SKEKKJA

FJALL

VARSLA
ÚRGANGURÆVIKVÖLD

EFNI

HVIÐA

UPP-
HRÓPUN

ÚTMÁ
Á FÆTI

SÁLAR

FAGNA

TVEIR EINS

GUMS
DRAUP

FISKA

BEITA
SEMJA

SYKRA

FRÍ

HEITI

DÓMS

MÁLA

SLENGJAST

GÓN

MIKILL

HLUTDEILD

VILJIFÍNT

HAPP-
DRÆTTI

HÓFDÝR

STEFNA

BÁRA

SVELGUR
VOÐI

AÐ
ÓÐ

HINN 
SEINNI

NASL

Krossgátan

Sportið í beinni...
fimmtudagur 2. júní

18:00 Demantamótaröðin
19:30 Golf - PGA Tour

19:50 Grindavík - Leiknir R.
01:00 Úrslit NBA: Leikur 1

föstudagur 3. júní
19:30 Golf - PGA Tour

01:30 Bandaríkin - Kólumbía
Copa America 2016
laugardagur 4. júní

15:50 ÍBV - KR
16:30 Golf - PGA Tour

21:00 Kosta Ríka - Paragvæ
Copa America 2016
22:00 Sumarmessan

23:30 Haítí - Perú
Copa America 2016

02:00 Brasilía - Ekvador
Copa America 2016

02:00 Rockhold vs. Bisping
sunnudagur 5. júní

13:00 Demantamótaröðin 
16:00 Golf - PGA Tour
16:50 Valur - Stjarnan
19:30 Breiðablik - FH

21:00 Jamaíka - Venesúela
Copa America 2016
22:00 Sumarmessan
22:00 Pepsímörkin

00:00 Mexíkó - Úrúgvæ
Copa America 2016

00:00 Úrslit NBA: Leikur 2
mánudagur 6. júní
22:00 Sumarmessan

23:00 Panama - Bólivía
Copa America 2016

02:00 Argentína - Chile
Copa America 2016
þriðjudagur 7. júní
22:00 Sumarmessan

00:00 Bandaríkin - Kosta Ríka
Copa America 2016

02:30 Kólumbía - Paragvæ
Copa America 2016

miðvikudagur 8. júní
19:00 Leikur í 16 liða úrslitum

Borgunarbikarinn
23:30 Brasilía - Haítí
Copa America 2016
00:00 Sumarmessan

01:00 Úrslit NBA: Leikur 3
02:00 Ekvador - Perú
Copa America 2016

Helgarveðrið 
Á föstudag, laugardag, 
sunnudag og mánudag:

Hægviðri eða hafgola og víða 
léttskýjað, en líkur á þokulofti 

við sjávarsíðuna. 
Áfram hlýtt í veðri.

Dagar Íslands
3. júní 1946:

Fimm fórust og fimmtíu 
manns misstu heimili sín í 
miklum eldsvoða á Ísafirði 

þegar Fell brann.
3. júní 1974:

Menntaskólinn á Ísafirði 
útskrifaði fyrstu stúdentana.
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

ÓSKA ÞURRKA 
ÚT

REIÐI-
HLJÓÐ

EYÐI-
LEGGJA

HLAUT V A M M U R
RGLUFA I F A ÓREIÐA

SLAGSMÁL R Ú
ILYKT L M Á R S

J Á L F TVEIR 
EINS T

FANGA
MUNDA

ÓÐUR O T A YFIRHÖFN

DIMMT Ú L P A

SKÓLIDUSTA

SEGÓ

ÁKEFÐ

TÍMABILS

HÁSETA-
KLEFI

S V Æ F A
GRÍN

UNDIR-
OKUN S K O P SÖNGHÚSÞAGGA 

NIÐUR

V E R S HLAND

ÁN Þ V A G AFGANGUR KERINDI

E I PENINGAR

ILLGRESI A U R A R KUSK

FUGL L ÓEKKI

I Ð A SKÍR T Æ R KIRNA

KRAFTUR K E RRÖST

P A R VÍGT BORÐ

ERTING A L T A R I MÆLI-
EINING

Þ

N

TÓNLIST

UPPLÝSA

Æ

F

M

Ö

U

N

R

K

TIL SÖLU

BJÁLFI

AFHENDIR

F

F

A

Í

L

F

U

L

RVIÐ-
KVÆMUR

Y

I

F

Ð

I

I

R

N

FUGL

HLÝJA

N

U

ÓNYTJUNG-
UR

G

S

L

L

A

Ó

EYÐIMÖRK

Ð

Í

I

UMFRAM

DUG-
LEGUR

R

R

R

A

ÞRÁ

SKJÖN

S

V

KVÖLD

O

A

N

F

A

T

FÆÐA

A

STRIT

UPPISTAÐA

N

A

N

TTVEIR 
EINS

FLAN

SAM-
STÆÐA

Þjónustu-
auglýsingar

ÚTBOÐ MJO-01 
TENGIVIRKI MJÓLKÁ 

BYGGINGARVIRKI 
Landsnet óskar eftir tilboðum í smíði og upp-

setningu á undirstöðum fyrir spenni 4 í tengi-
virkinu við Mjólkárvirkjun Arnarfirði í samræmi 
við útboðsgögn MJO-01.

Verkið felur í sér jarðvinnu, smíði og uppsetn-
ingu á forsteyptum undirstöðum, staðsteypu á 
spennaþró, smíði og uppsetningu á stálundir-
stöðum, lagningu jarðskauta og lagnaleiða 
ásamt lagningu á 66 kV háspennustreng. 

Helstu verkliðir eru:
•	 Jarðvinna	 	 	 						500	m3

•	 Forsteyptar	undirstöður	 								37	stk
•	 Stálundirstöður	 	 	 				3500	kg
•	 Spennaþró	 	 	 								23	m3

•	 Lagning	66	kV	háspennustrengs			450	m

Verkinu skal að fullu lokið 30. september 2016.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með 

mánudeginum 30. maí 2016. 
Sjá nánar www.utbodsvefur.is.
Tilboðum skal skila rafrænt fyrir kl. 10:00 

mánudaginn 20. júní 2016. Tilboð verða opn-
uð 20. júní 2016 kl. 10:15 að Gylfaflöt 9, 112 
Reykjavík, að viðstöddum þeim bjóðendum 
sem þess óska.

Auglýsingasími bb.is er 456 4560

Hestamannafélagið Hending 
fékk árið 2012 tilboð frá Ísa-
fjarðarbæ sem fól í sér „sann-
gjarnar endurbætur fyrir aðstöð-
una sem var á Búðartúni, en ekki 
kostnað vegna aðstöðu sem ekki 
var til staðar í Hnífsdal.“ Þetta 
kemur fram í bókun bæjarráðs 
vegna kröfu Hendingar um 
greiðslu á 72 milljónum kr. auk 
verðbóta vegna aðstöðumissis í 
Hnífsdal. 

Í bókun bæjarráðs segir að 
bærinn hafi gert Hendingu tilboð 
um að greiða félaginu eingreiðslu 
að fjárhæð 22,5 milljónir kr. eða 
afhenda félaginu nýjan reiðvöll í 
Engidal. Svar við því tilboði barst 
aldrei, eftir því sem kemur fram 
í bókun bæjarráðs.

Hvað kröfu Hendingar varðar, 
segir í bókuninni.

„Ísafjarðarbær getur ekki 
fallist á umrædda kröfu Hesta-
mannafélagsins Hendingar um 
greiðslu bóta að upphæð kr. 
72.267.421 auk verðbóta frá 
desember 2011. Hins vegar er 
mikill vilji bæjarins til þess að 
ná samkomulagi um að Hendingu 
verði bættur missir aðstöðunnar 
í Hnífsdal. Ísafjarðarbær er 
reiðubúinn til að ræða ein-
greiðslur til Hendingar og að í 
framhaldinu fari fram viðræður 
um uppbyggingarsamninga milli 
Ísafjarðarbæjar og Hendingar 
sem miði að því að byggja upp 
aðstöðuna í Engidal. “

Fellst ekki 
á kröfu 

Hendingar



Náttúrulegur 
sætugjafi

Sá græni
Bragðgóður og ferskur skyrdrykkur án 

hvíts sykurs með agave og steviu.

Fylltur af grænum orkugjöfum.

KEA skyrdrykkur

fyrir heilbrigðan lífsstíl


