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Langar
ekki að
„meika
það“

Friðgerður Guðmundsdóttir útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands sem
vöruhönnuður síðasta vor, 49 ára að aldri. Útskriftarverk Friðgerðar var
tilnefnt sem besta nemandaverk á Norðurlöndunum og er markmiðið að
markaðssetja verkefnið á erlendum markaði. Friðgerður er í opnuviðtali.

Ísafjarðarbær með hæsta
sorphirðugjaldið á landinu
Í athugun DV á fimmtán
stærstu sveitarfélögum landsins
kemur í ljós að Ísafjarðarbær er
með hæsta sorphirðugjaldið,
næst hæsta leikskólagjaldið,
þriðja hæsta fasteignaskattinn.
Sorphirðugjald í Ísafjarðarbæ er
37.800 krónur en næst hæsta
verðið er í Reykjanesbæ eða
26.770 krónur. Lægsta sorphirðugjaldið er í Mosfellsbæ og
á Seltjarnarnesi, 14.000 krónur.
Hæsti fasteignaskatturinn er í
sveitarfélaginu Skagafirði 0,5%
en í Ísafjarðarbæ er það 0,41%.

Lægsti fasteignaskatturinn er á
Seltjarnarnesi, 0,18%. Hæsta
leikskólagjaldið er í Garðabæ,
28.800 krónur en í Ísafjarðarbæ
er það næst hæst 25.564 krónur
en á Seltjarnarnesi er það 25.056
krónur. Lægsta leikskólagjaldið
er í Kópavogsbæ 16.000 krónur.
Það er best að búa á Seltjarnarnesi, samkvæmt athugun DV á
15 stærstu sveitarfélögum landsins. Athugunin leiðir í ljós að
útsvar er lægst á Seltjarnarnesi,
en þrátt fyrir það hefur bærinn
mjög háar skatttekjur samanborið

við önnur sveitarfélög. Seltjarnarnes sker sig úr á flestum sviðum
samanburðarins. Auk lægsta útsvarsins, greiða íbúar lægsta
vatnsgjaldið, lægsta hlutfallslega
fasteignaskattinn og lægsta sorphirðugjald. Þrátt fyrir að hafa
lægstu útsvarsprósentuna, er
bærinn í sjötta sæti yfir skatttekjur á íbúa miðað við góðærisárið 2007. Ennfremur mældist
ójöfnuður mestur á Seltjarnarnesi, samkvæmt rannsókn árið
2000. Seltjarnarnes kemur vel út
í langflestum þáttum.

Ísafjörður.

Lög um sparisjóði samþykkt
Lög um sparisjóði voru samþykkt á Alþingi á föstudag. Miklar umræður hafa verið um lagafrumvarpið á Alþingi og sitt
sýndist hverjum um 7. grein laganna sem segir að ríkið geti orðið
eini eigandi sparisjóða og geti
skrifað niður stofnfé. Var reynt
að fá þessu ákvæði breytt og lágu
ýmsar tillögur fyrir um breytingar á því. Þessar tillögur fengu
ekki hljómgrunn og voru felldar.
Loks var borinn upp sú tillaga að
fella 7. greinina úr frumvarpinu
en sú tillaga var einnig felld.
Gunnar Bragi Sveinsson, oddviti
þingflokks Framsóknarflokksins
í NV-kjördæmi, segir frumvarpið
afar slæmt. „Ég tel að það hefði
verið hægt að taka tillit til sjónarmiða varðandi að það væru
ekki allir sparisjóðir eins og flest-

ir þeirra hefðu gegnt miklu stærra
hlutverki en að vera einvörðungis
fjármálastofnanir. Þeir hafa verið
akkeri í héraði og hafa staðið við
atvinnuuppbyggingu og samfélagið í heild,“ segir Gunnar Bragi.
Hann segir vegið að sparisjóðunum með því að skrifa niður stofnfé. „Ég tel að flestir sem hafa
lagt fé í sparisjóðina hafi gert
það af hugsjóninni einni saman.“
Þeir sem eru gegn því að ríkið
hafi heimild til að skrifa stofnfé
niður í núll hafa sagt að grunnurinn að sparisjóðahugmyndinni
séu stofnfjáreigendurnir. Þeir eru
sagðir vera bakhjarlar fyrir sparisjóðina og skapa tryggð milli
sparisjóðanna og samfélagsins
sem þeir eru sprottnir úr. Þeir
sem eru með því að ríkið geti
verið eini eigandi sparisjóða

segja ekki réttlátt að ríkið bjargi
sparisjóðum sem séu allt að því
komnir í þrot en einstaklingar,
sveitarfélög og fyrirtæki haldi
stofnfé sem þeir hafa lagt í sjóð-

Sparisjóður Bolungarvíkur.
ina. Viðskiptaráðherra, sagði fyrr
í vetur að fækka þyrfti sparisjóðum. Rætt hefur verið um að tveir
af mörgum sparisjóðum sem nú
eru í vanda, Sparisjóðurinn í

Keflavík og Byr sparisjóður,
verði sameinaðir ríkisbönkum.
Sparisjóðurinn í Keflavík yrði
þá hluti af Landsbankanum og
Byr rynni saman við Íslandsbanka.

Flateyri fær 150 tonna byggðakvóta
Hátt í 300 þorskígildistonn
koma í hlut Ísafjarðarbæjar við
úthlutun sjávarútvegsráðuneytis-

ins á byggðakvóta fyrir yfirstandandi fiskveiðiár. Til úthlutunar
eru rúmlega 3000 þorskígildis-

tonn og er gert ráð fyrir að ríflega
helmingur heimildanna fari til
minni byggðarlaga sem lent hafa

Heldur færri fjárnámsbeiðnir í ár
196 fjárnámsbeiðnir hafa
verið skráðar hjá sýslumannsembættinu á Ísafirði það sem
af er ári. Á sama tíma í fyrra
höfðu borist 292 beiðnir en allt
árið í fyrra voru alls skráðar
491 fjárnámsbeiðnir hjá embættinu. Hjá sýslumannsembættinu í Bolungarvík hafa verið skráðar 42 fjárnámsbeiðnir
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það sem af er ári en 100 slíkar
voru skráðar hjá embættinu í
fyrra. Rúmlega 10.500 fjárnámsbeiðnir hafa verið skráðar hjá
sýslumannsembættinu í Reykjavík það sem af er þessu ári eða
þúsund fleiri beiðnir en á sama
tíma í fyrra.
Rúmlega 1.700 fjárnámsbeiðnir vegna gjaldfallinna skulda

voru skráðar hjá sýslumannsembættinu í Reykjavík í síðasta
mánuði. Á fyrstu sex mánuðum þessa árs var búið að skrá
10.535 beiðnir hjá embættinu.
Á sama tíma í fyrra voru beiðnirnar 9.512 og fjölgar því um
rúmlega eitt þúsund milli ára.
Alls voru skráðar rúmlega
18.500 beiðnir á síðasta ári.

í vanda vegna samdráttar í sjávarútvegi. Af þeim 274 tonnum sem
fara til Ísafjarðarbæjar kemur
mest í hlut Flateyrar eða 150
tonn. Þingeyri fær 26 tonn, Hnífsdalur 19 tonn, Suðureyri 15 tonn
og að auki fær Ísafjarðarbær sameiginlega 64 tonn. Byggðakvótinn skiptist á þorsk, ýsu, ufsa
og steinbít. Fiskistofa mun í
framhaldinu auglýsa eftir umsóknum frá útgerðum í Ísafjarðarbæ og úthluta byggðakvótanum á einstaka báta.
Byggðakvóti Ísafjarðarbæjar
hefur minnkað undanfarin ár. Á
síðasta fiskveiðiári fengu byggðarlög í Ísafjarðarbæ alls 374
þorskígildistonna byggðakvóta

og árið þar áður 457 tonn. Í greinargerð sem fylgdi umsókn Ísafjarðarbæjar til sjávarútvegsráðuneytisins um byggðakvóta, en
þar er greint frá þróun sjávarútvegs í sveitarfélaginu frá 1998
til 2007. Þar segir m.a.: „Byggðalög eins og Flateyri og Þingeyri
hafa farið sérstaklega illa út úr
þróun síðustu ára en stærsta
byggðalagið Ísafjörður hefur þó
farið verst út úr henni.
Af öllu framansögðu er ljóst
að sterk rök liggja fyrir úthlutun
byggðakvóta til byggðarlaga innan Ísafjarðarbæjar og myndi slík
úthlutun styrkja samfélag og fyrirtæki á svæðinu.
– thelma@bb.is
FIMMTUDAGUR 16. JÚLÍ 2009

Konur í
meirihluta
„Við erum komnir með lið
frá Kanada og svo hafa
pólskir túristar boðað komu
sína. Við erum í þeirra augum orðið eitthvert gósenland
þar sem allt er nánast gefins,” segir Jóhann Bæring
Gunnarsson, drullusokkur
hins árlega Mýrarboltamóts
sem haldið er á Ísafirði um
verslunarmannahelgina.
Aðstandendur mótsins líta
á það sem Evrópumeistaramótið en heimsmeistaramótið var haldið í Finnlandi um
þarsíðustu helgi. Jóhann
státar reyndar af þátttöku á
því móti, keppti þá með sænska liðinu. „Við töpuðum
öllum leikjunum, fengum
alveg skelfilega dómgæslu.
Mér var síðar sagt að Finnarnir hefðu dæmt miskunnarlaust á móti okkur til að
hefna fyrir einhverja aldalanga kúgun.” Jóhann bjóst
þó ekki við liðum frá hinum
Norðurlöndunum enda væru
þau blönk eins og Íslendingar.
Mýrarboltamótið var fyrst
haldið árið 2004, vakti töluverða athygli og hefur verið
haldið allar götur síðan þá.
Þótt notaður sé fótbolti í
leiknum á mýrarboltinn
sjálfur lítið sameiginlegt við
knattspyrnu. „Ef þú hefur
getað tekið skærin einhvern
tímann á græna vellinum þá
nýtist það þér ekki í drullunni,” útskýrir Jóhann en eftirsóttustu verðlaunin, merkilegt nokk, eru titillinn drullugasti keppandinn. Drullusokkurinn Jóhann segir konur sækja mikið í þessa
íþróttagrein hér á landi.
„Fyrsta árið voru þær svona
tuttugu prósent, í fyrra voru
þær fjörutíu og við reiknum
með að þær geti orðið meira
en helmingur þátttakenda í
ár,” segir Jóhann og bætir
því við að þær leggi mikið
upp úr búningum sínum.
Áhugasamir geta enn skráð
sig til leiks á heimasíðunni
myrarbolti.com.

Ómar Torfason og Björn Helgason voru kosnir bestu knattspyrnumenn í sögu
Ísafjarðar. Þeir eru hér ásamt eiginkonum sínum. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Björn og Ómar bestu knattspyrnumenn í sögu Ísafjarðar
Þeir Björn Helgason og
Ómar Torfason eru bestu
knattspyrnumenn í sögu
Ísafjarðar samkvæmt nýlegri
kosningu sem efnt var til í
tilefni af fimm ára afmæli
Stóra Púkamótsins. Tilnefndar voru þrjár knattspyrnukempur af gamla skólanum, þeir Björn og Ómar
ásamt Halldóri Sveinbjarnarsyni, og fór kosning fram á
vef Stóra Púkamótsins í
aðdraganda mótsins. Á endanum stóðu þeir Björn og
Ómar framar og var þeim

afhentur skjöldur til marks
um þennan mikla heiður á
lokahófi Púkamótsins á
laugardag. Til aðstoðar við
tilnefningarnar var leitað til
þeirra Péturs Sigurðssonar
og Jens Kristmannsonar, en
þeir eru taldir þekkja ísfirska
knattspyrnusögu betur en
margir aðrir. Það var svo
Stefán Jóhann Stefánsson
(Deddi) sem tók að sér að
taka saman knattspyrnuferilskrá þessara heiðursmanna
og gat hver og einn lesið sér
til um knattspyrnuferil þeirra

á vef púkamótsins þar sem
kosningin fór fram. Í ferilskrá Björn Helgasonar segir
meðal annars að hann hafi
lengi verið meðal nafnkunnustu knattspyrnumanna frá
Ísafirði, og er enn. Hann var
með þeim fyrstu, ef ekki sá
fyrsti, til að ná þeim áfanga
að leika með landsliði Íslands, en hann lék tvo leiki
með A-liði Íslands á árunum
1959-1963, þá sem leikmaður
ÍBÍ og Fram. Það muna
margir eftir Birni í leik með
Vestra og ÍBÍ. Hann var

alltaf á tánum, eins og sagt
er, tilbúinn til að nýta sér
færin og hann var þekktur
fyrir nákvæmar innanfótar
sendingar. Ómar Torfason
hóf feril sinn með Vestra og
ÍBÍ, en hélt ungur suður og
lék með KR, jafnframt því að
leika fyrir unglingalandslið
Íslands undir 17 áraog einn
leik fyrir lið Íslands undir 21
árs. Þá lék hann 39 landsleiki
með A-landsliði Íslands á
árunum 1981 til 1989 og þá
sem leikmaður Víkings,
Fram, Luzern og Olten.

Sameiningu trésmiðjanna lokið
Ísfirska trésmíðafyrirtækið TH
ehf. hefur sameinast Trésmiðju
Þráins Gíslasonar á Akranesi.
Trésmiðja Þráins hefur átt í
rekstrarerfiðleikum um tíma og
fór í greiðslustöðvun í júní en
efnahagserfiðleikar hafa leikið
mörg byggingafyrirtæki á landinu grátt. „Ætlunin er að reka
trésmiðjur á báðum stöðum en
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sérhæfa starfsemina,“ segir Eiríkur Finnur Greipsson, framkvæmdastjóri TH ehf. Hann segir
að fastur kostnaður sé mikill í
fyrirtækjum af þessu tagi. Þau
þurfi meðal annars að hafa öflugar tæknideildir sem geti leyst
flóknustu verkefni. Því náist
veruleg samlegðaráhrif með
stækkun fyrirtækisins. Þá sé betra

að þjóna stóra markaðinum á höfuðborgarsvæðinu frá Akranesi en
Ísafirði. „Við erum með trygga
verkefnastöðu fram í byrjun
næsta árs þótt auðvitað getum
við alltaf á okkur blómum bætt.
Fjöldi tilboða er nú í úrvinnslu,
bæði stór og smá,“ segir Eiríkur
Finnur í samtali við Morgunblaðið.

Steinþór Bjarni Kristjánsson
og Martha Örnólfsdóttir keyptu
ráðandi hlut í Trésmiðjunni ehf.,
á Ísafirði úr þrotabúi fyrirtækisins
G7 ehf., fyrir tveimur árum og
breyttu nafninu í TH ehf. fyrr í
vetur. Trésmiðjan var stofnuð af
Hnífsdælingum fyrir 47 árum og
varð fjölskylda Magnúsar Helgasonar, fyrrum eiganda fyrirtæk-

isins, fljótt leiðandi í fyrirtækinu
en hann var í forsvari þess til
fjölda ára. Upphaflega var Trésmiðjan alhliða trésmíðafyrirtæki en síðasta áratuginn hefur
smíði á hurðum og innréttingum
verið meginstoðin í starfseminni.
Meginhluti framleiðslunnar fer í
nýbyggingar á höfuðborgarsvæðinu.
– birgir@bb.is
3

Trúi að ég nái langt
Ísfirðingurinn Emil Pálsson er
eitt mesta efni sem hefur sést í
knattspyrnunni á Ísafirði. Drengurinn er fæddur árið 1993 og því
aðeins sextán ára gamall en hann
er þó á sínu öðru ári með meistaraflokksliði BÍ/Bolungarvíkur.
Fimmtán ára gamall var hann í
liðinu þegar það fór upp um deild
í fyrra. Hann átti þó ekki sæti í
byrjunarliðinu þá líkt og í ár.
Ungur að árum er hann ekki látinn í ábyrgðarlitla stöðu í byrjunarliðinu heldur spilar hann á
miðjunni, sem er ein erfiðasta
staðan í fótboltanum. Hann er
fyrirmynd innan vallar sem utan
og er í 17 ára landsliði Íslands.

Stefnir á atvinnumennskuna
Þegar rætt er við drenginn kemur í ljós að hann hefur frá unga
aldri stefnt að atvinnumennskunni úti í hinum stóra heimi. Æfingarnar voru eftir því og segist
hann hafa lært margt af átrúnaðargoðum sínum í knattspyrnunni.
Fimm ára gamall, árið 1998,
byrjaði hann að æfa knattspyrnu.
Þá fóru æfingarnar fram í Tungu
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í Skutulsfirði og var Samúel S.
Samúelsson, núverandi ritari
stjórnar BÍ/Bolungarvíkur, fyrsti
þjálfari hans. „Ég fékk strax gífurlegan áhuga á fótboltanum og
var alltaf sparkandi í tuðruna.
Stundum lék ég mér einn í fótbolta og stundum var ég með félögunum út á velli,“ segir Emil
Pálsson.
Frá þeirri stundu sem hann hóf
æfingar segist hann alltaf hafa
langað að verða atvinnumaður
og æfði sig eftir því. „Ég setti alltaf stefnuna á að ná sem lengst.“
Á sumrin þegar hann var yngri
segist hann hafa æft knattspyrnu
í þrjá til fjóra tíma á dag. Þá æfði
hann meðal annars skottæknina
og að halda boltanum á lofti sem
eykur tilfinningu knattspyrnumanna fyrir boltanum, sem er
gríðarlega mikilvægt.

Á fullt í eldri strákana
– Hvenær fannstu fyrst fyrir
því að þú gætir náð langt í fótboltanum?
„Ég hef alltaf fundið að ég hef
verið meðal þeirra betri af strákunum á mínu aldursbili. En svo í
fyrra þegar ég hóf að leika með

meistarflokknum fann ég fyrir
því að ég væri alveg orðinn nógu
góður til að leika með meistaraflokki,“ segir Emil og finnst hann
eiga alveg fullt í eldri strákana
sem æfa í meistaraflokknum.
Hann segir meiri áskorun fólgna
í því að æfa með strákum sem
eru sterkari og reyndari en hann.
„En ég fæ þeim mun meira út úr
því að æfa með þeim. Svo æfi ég
eitthvað með jafnöldrum mínum
og keppi með þeim.“

Í landsliðinu
Emil fór í sextíu manna landsliðsúrtak fyrir skömmu. Ávallt
er fækkað í hópnum eftir hverja
æfingu og endaði hann með að
vera í 18 manna hópi liðsins og
var í byrjunarliði þess í æfingaleik gegn Þrótti í vor. Hann spilar
ekki miðju í landsliðinu heldur
spilar hann á hægri kantinum.
Emil segir uppáhaldsstöðu sína
vera framarlega á miðjunni og
segist hafa stefnt að henni frá því
hann var yngri. „Ég hef alltaf
spilað miðju í öllum yngri flokkunum. Brasilíski knattspyrnumaðurinn Ronaldinho leikur þá

stöðu og ég hef alltaf litið upp til
hans. Ég horfði mikið á hann
þegar ég var yngri og lærði mikið
af honum.“

Lærði margt
af Ronaldinho
Emil segir mikið hægt að læra
af Ronaldinho, sérstaklega tækni
hans og sendingar, en Emil segir
hann hafa allt sem góður knattspyrnumaður þurfi að búa yfir.
„Þegar maður sá hann leika einhver brögð líkt og að taka skærin
þá fór maður út og æfði það
þangað til maður náði skærunum
almennilega. „Ég hætti ekki að
æfa hlutina fyrr en ég næ þeim.
Þá tek ég eitt atriði fyrir í einu og
að lokum er ég kominn með það.“
Emil segist einnig líta mikið upp
til ísfirska knattspyrnumannsins
Matthíasar Vilhjálmssonar, sem
leikur með Íslandsmeisturum
FH.
Emil var í liði BÍ/Bolungarvíkur í fyrra þegar það fór upp
um deild og segir hann það hafa
verið góða tilfinningu að fara
upp á sínu fyrsta ári, þó hann
hafi ekki leikið mikið. „Það var

gaman að eiga þátt í þessum
árangri þó ég hafi ekki spilað
meira en tíu mínútur til korter í
hverjum leik í fyrra, en í ár hef
ég verið að byrja inn á með liðinu
og er mjög ánægður með það.“

Beitir útsjónarsemi í stað styrks
Emil segir líkamlegan styrk
eldri leikmanna vera erfiðasti
þáttur leiksins í dag hjá sér. „Þeir
eru sterkari og hraðari en ég. Það
er mun meiri hraði en í 3. flokknum,“ segir Emil, en hann reynir
þá að beita útsjónarsemi í staðinn
á móti þeim sterkari. „Ég reyni
bara að vera öruggur því ef maður
er stressaður, þá fer maður bara
að gera einhverja vitleysu. Ég
reyni nú samt að ýta aðeins í þá
og næ að stjaka aðeins við þeim
og gera þá pirraða. Þeim finnst
ekkert gaman þegar einhver lítill
strákur nær að ýta þeim í burtu,“
segir Emil og brosir.
Hann segir tímabilið í ár hafa
verið ágætt. Stefnan var sett á að
halda liðinu í deildinni, en þeir
eru nú um miðbik hennar og segir
Emil að menn geti verið sáttir
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við árangurinn.

3-4 tímar á
dag í æfingar
Emil æfir með meistaraflokknum nær daglega. Auk þess er
hann á aukaæfingum á hverjum
degi þar sem hann lyftir lóðum.
„Við leggjum mestu áhersluna á
maga- og bakæfingar. Svo lyftum
við með handleggjunum og fótunum og einblínum á jafnvægisæfingar.“ Emil segir góðan knattspyrnumann þurfa að búa yfir
hraða og útsjónarsemi í dag, hvar
sem hann spilar.
„Maður má heldur ekki taka
fleiri en eina tvær snertingar í
fótboltanum í dag. Xavi og Iniesta, leikmenn Barcelona, eru alveg með þetta. Það er ótrúlegt að
fylgjast með þeim. Þeir eru með
yfir 90% sendingargetu í spænsku
deildinni og fáir sem geta það.“
Auk þess að lyfta lóðum fer
hann líka á aukaæfingu með
Dragan Kazic, þjálfara BÍ/Bolungarvíkur, þar sem sendingar
og skot eru æfð ásamt boltatækni.

Hugsar um mataræðið
Hann segist hugsa mikið um
mataræðið og vanda fæðuvalið.
Hann hefur farið á fund með
næringarráðgjafa og þar var farið
yfir hvað væri gott fyrir knattspyrnumann að borða. Emil segir
kolvetni gríðarlega mikilvæg fyrir knattspyrnumenn, ásamt því
að borða mikið af próteinum sem

hann fær úr fiski og kjúklingi.
Emil segist vera strangur á mataræðinu fyrir æfingar, þá fær hann
sér ekki heila máltíð fyrir æfingu
heldur eitthvað létt og kolvetnisríkt.

Lið í Reykjavík
með áhuga á Emil
Emil segist hafa símtöl frá
nokkrum þjálfurum fyrir sunnan
um að ganga í þeirra raðir en
Emil ætlar að vera á Ísafirði næsta
vetur og ganga í Menntaskólann
á Ísafirði. Hann ætlar að klára
allavega fyrsta árið og spila með
BÍ/Bolungarvík en segist ekki vera
búinn að hugsa lengra en það.
„Það er freistandi að fara suður
en ég fæ meira út úr því að spila
með meistaraflokknum hér fyrir
vestan en með öðrum flokki fyrir
sunnan. Sérstaklega ef ég er að
fá að spila svona mikið með
meistaraflokknum hérna,“ segir
Emil, og segist hafa fengið ráðleggingar frá reyndum mönnum
um þetta málefni, en Lukas Kostic, fyrrverandi ungingalandsliðsþjálfari, mælti með þessari
ákvörðun hjá Emil.
Varðandi atvinnumennskuna
segist Emil horfa fyrst til Norðurlandanna í þeim efnum. Fyrsta
takmarkið sé að komast út og
öðlast einhverja reynslu.
„Ég er mjög bjartsýnn á að ég
nái langt og trúi því. Það sem fær
mig til að trúa því að ég geti náð
langt eru æfingar mína og árangur
minn í fótboltanum,“ segir Emil
Pálsson.

Hrein eign lífeyrissjóða
lækkar um 4,7% milli ára
Hrein eign lífeyrissjóðanna
var 1.716 milljarðar kr. í lok
maí sl. og hækkaði um 22 milljarða kr. í mánuðinum. Sé miðað við maí 2008 hefur hrein
eign hins vegar lækkað um
84,8 milljarða kr. eða 4,7%.
Þetta kemur fram í hagtölum
Seðlabankans. Þar segir að
lækkunin milli ára skýrist af
stærstum hluta af þeim miklu
sviptingum sem áttu sér stað á
íslenskum fjármálamörkuðum
í október 2008. Vert er að taka
fram að enn er nokkur óvissa

um endanlegt mat á eignum lífeyrissjóðanna.
Hrein eign Lífeyrissjóðs Vestfirðinga lækkaði um 4,7 milljarða
króna sem nemur tæpum 18% á
síðasta ári. Skuldbindingar sjóðsins voru rúmlega 15% hærri en
eignir í lok ársins 2008, samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt
og því var á kveðið að lækka
lífeyrisréttindin um tólf prósent.
Vegna viðbótargreiðslna frá ríkinu lækka réttindin þó aðeins um
sex prósent út þetta ár. Tæplega
3000 manns greiða í sjóðinn og

voru iðgjöld 893 milljónir króna.
43 milljóna króna fjárframlag
frá ríkinu vegna tryggingargjalds verður greitt út í ár og
minnkar þá lækkun réttinda hjá
sjóðnum og verður 6% í ár.
Þá var samþykkt að lækka
laun hvers aðalmanns í stjórn
sjóðsins um 12% og verða þau
48.000 krónur á mánuði en
laun formannsins eru 50%
hærri. Fyrir fundinum lá bréf
frá sautján sjóðfélögum þar
sem farið var fram á nánari
upplýsingar um tap sjóðsins.

Meðal annarra fá stjórnendur grunnskóla Ísafjarðarbæjar
leiðbeiningar um viðbragðsáætlun vegna inflúensufaraldurs.

Gera viðbragðsáætlun vegna svínaflensu
Allir skólastjórnendur landsins eiga að fá leiðbeiningar fyrir 10. ágúst um gerð viðbragðsáætlana vegna inflúensu-faraldurs (svínaflenslu) sem átti
upptök sín í Mexíkó. „Skólar
eru fjölmennustu vinnustaðir
Íslands en alls eru liðlega
100.000 manns við nám, kennslu og önnur störf í um 500
skólum frá leikskólastigi til háskóla. Mikilvægt er að skólar
eigi vandaða viðbragðsáætlun
brjótist út skæður inflúensufaraldur“, segir í bréfi frá
menntamálaráðuneytinu. Sama
erindi hefur verið sent öllum
sveitarfélögum. Fréttir um inflúensu A (H1N1), sem í daglegu tali er nefnd svínaflensan,
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hafa tröllriðið fjölmiðlum að
undanförnu og vakið nokkurn
óhug meðal fólks. Flensan líkist
hefðbundinni flensu, hún berst á
milli manna með hnerra, hósta
eða beinni snertingu. Á vef sóttvarnarlæknis eru ýmis ráð gefin
til að forðast smit. Einungis fjögur tilfelli hafa greinst á Íslandi
en eins og máltækið segir er allur
varinn góður.
„Fyrir tveimur árum var skipaður starfshópur til þess að skipuleggja viðbrögð í skólum ef inflúensufaraldur á heimsvísu brytist út. Hópinn skipuðu fulltrúar
skólastjóra, skólameistara, Sambands íslenskra sveitarfélaga,
samtaka kennara og foreldra og
samstarfsnefndar háskólastigs-

ins. Hópurinn skilaði ítarlegum tillögum sem eru hluti af
viðbragðsáætlun almannavarna er kom út í fyrra. Í áætluninni er gert ráð fyrir að allir
skólar geri eigin viðbragðsáætlanir“, segir í bréfi menntamálaráðuneytisins en starfsmenn þess hafa verið í samstarfi við almannavarnardeild
ríkislögreglustjóra um útfærslu
á viðbragðsáætlunum fyrir
skóla.
Bæjarráð Ísafjarðar hefur
tekið fyrir bréf menntamálaráðuneytisins um undirbúning
viðbragðsáætlana og vísað því
til kynningar í fræðslu- og félagsmálanefnd.
– thelma@bb.is
5

Spurningin
Getur þú staðið við
fjárhagslegar skuldbindingar þínar?
Alls svöruðu 493.
Já sögðu 359 eða 73%
Nei sögðu 134 eða 27%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Austan- og norðaustanátt, skýjað með köflum og
stöku skúrir sunnan til.
Hiti breytist lítið. Horfur á
laugardag: Austan- og
norðaustanátt, skýjað
með köflum og stöku
skúrir sunnan til. Hiti
breytist lítið. Horfur á
sunnudag: Útlit fyrir
svipað veður áfram.

Það er
ódýrara
að vera
áskrifandi!
Síminn er
456 4560
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Birgir Olgeirsson, símar
456 4560 og 867 7802,
birgir@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Frá manndómsvígslunni; Finnbogi Bernódusson afi Guðmundar Atla, Jónína Berg Vesturlandsgoði, Guðmundur Atli,
Eyvindur P. Eiríksson Vestfjarðagoði, Ingibjörg Finnbogadóttir móðir Guðmundar Atla og Arndís Hjartardóttir amma hans.

Manndómsvígsla að sið Ásatrúarmanna
Bolvíkingurinn Guðmundur Atli Kristinsson tók siðfestu í Ósvör við Bolungarvík
um helgina. Siðfesta er eins
konar manndómsvígsla ásatrúarmanna sem vilja staðfesta trú sína. „Ég er mjög
ánægður með daginn. Fyrir
vígsluna valdi ég vers úr
Hávamálum sem ég svo flutti
við athöfnina“, segir Guðmundur Atli. Jónína Berg
Vesturlandsgoði sá um blótið

en henni til halds og trausts
var Eyvindur P. Eiríksson
Vestfjarðagoði.
Á vef Ásatrúarmanna segir
að siðfesta sé valkostur fyrir
ungmenni sem og fullorðna
sem vilja dýpka skilning sinn
á heiðnum sið. Siðfestuathöfnin getur farið fram á
hefðbundnu blóti úti eða
inni, að undangenginni fræðslu hjá einum eða fleiri goðanna þar sem farið er yfir

megininntak og siðfræði
heiðins siðar. Það er: Ábyrgð
einstaklingsins á sjálfum sér,
heiðarleiki, umburðarlyndi
gagnvart trú og lífsskoðunum
annarra og virðing fyrir
náttúrunni og öllu lífi. Einnig
er fræðst um goðafræðina,
heimsmyndina og helstu
heiðin tákn, byggt á Eddukvæðum og Snorra-Eddu.
– thelma@bb.is
Guðmundur Atli Kristinsson.

Ritstjórnargrein

Þjóðaríþrótt!
Svo virðist sem ekkert lát sé á fregnum um ,,viðskiptaafrek“ og
,,siðferði“ útrásarvíkinganna, sem sumir vilja nú afneita líkt og svo
mörgu öðru úr fortíðinni og kalla einu nafni Evrópubúa. Morgunbæn
almennings um að með gærdeginum hafi punktur verið settur aftan
við ótíðindin hefur til þessa ekki ræst. Og ekki eykst trúin um betri
tíð framundan við vinnubrögðin á hinu háa Alþingi þar sem innantómt
þras virðist helsta dægurgamanið, með fáeinum undantekningum.
Fyrir mánuði skrifaði Björn Þorláksson, blaðamaður og rithöfundur, grein í Mbl., þar sem hann fer ómjúkum höndum, vægt til
orða tekið, um siðferði landans: ,,Ýmsir fárast yfir óbilgirni Breta
og Hollendinga en þótt það sé ömurlegt afspurnar þá ættu hinir
sömu kannski að hafa í huga að það eru ekki Bretar sem eru glæpamennirnir í málinu, það er ekki glæpur að kunna að gera góðan
samning við taugaveiklaða smáþjóð – nei, það eru við Íslendingarnir
sem erum glæpamennirnir og við höfum lengi tíðkað glæpamennsku.
Við skulum ekki þykjast skinheilög í þeim efnum.“ Og áfram:
,,Gleymum því ekki að hér hefur verið þjóðaríþrótt að svíkja kerfið,
spæla ríkið, skara eld að eigin köku og fjölskyldunnar – skítt með
alla hina. Hér hefur ríkið alltaf verið í hlutverki óvinarins, einhverra
hluta vegna, og sú er kannski ein helsta ástæða þess að svo fór sem
fór.“
Og Björn er ekki hættur: ,,Á Íslandi segja þeir sem til þekkja að

lögin um fæðingarorlofssjóð séu þverbrotin. Að þar vinni margir orlofsþegar án þess að gefa tekjur sínar upp, á sama tíma og þeir þiggja
ríkisorlofið eins og þeim sé ,,borgað fyrir það.“ Þá eru gildar vísbendingar um að nýleg löggjöf um atvinnuleysisbætur sé gróflega
misnotuð og mætti svo lengi telja.
Andartaks skammtíma ávinningur einherjans hefur alltaf verið
metinn mikilvægari en langtíma þjóðarheill. Þess vegna hrundu
bankarnir. Þess vegna sitjum við uppi með Icesave. Þess vegna er
íslenska þjóðarskútan að sökkva í fen spillingar og glæpa.“
Grein sinni ,,Í spilltum heimi“ lýkur Björn með þessum orðum:
,,Við þurfum að hætta að svíkja undan skatti, við þurfum að hætta að
ljúga, pretta og stela. Það mun taka tíma að lyfta nýjum gildum á loft
en því fyrr sem við byrjum þá vinnu því betra. Það er eftir nokkru að
slægjast fyrir okkur öll, því það hefur komið á daginn að óheiðarleiki
leiðir til hruns og hörmunga. Það ætti okkur öllum að vera ljóst nú
í eitt skipti fyrir öll.“
BB minnist þess ekki að hafa séð neinum penna beitt til andmæla
gegn þessari harðorðu grein. Merkilegt nokk með allan þann skara
sérfræðinga sem við höfum yfir að ráða! Ef til vill segir þögnin þar
um meira en mörg orð!
Og svo kann dæmisagan um flísina og bjálkann að hafa rifjast upp
fyrir mörgum við lesturinn?
s.h.
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Ungmennin í Vinnuskólanum fögnuðu lokum fyrra tímabilsins með grillveislu og vatnsstríði.

„Hörkuduglegir krakkar í Vinnuskólanum“

Fyrra tímabili Vinnuskóla Ísafjarðarbæjar lauk á föstudag og
er óhætt að segja að starfsmenn
skólans hafi komið víða við.
„Verkefnin hafa verið ótal mörg
og misjöfn og eru þau öll leyst
eftir bestu getu. Ég er mjög
ánægð með frammistöðu krakkanna þessar síðastliðnar fimm
vikur enda höfum við hörkuduglega krakka í vinnu“, segir Helga
Margrét Marzellíusardóttir, yfirflokksstjóri hjá Vinnuskólanum.
Á tímabilinu hafa verið haldin
tvö námskeið. Bryndís Friðgeirsdóttir kom fyrir hönd Rauða
krossins og kynnti bæði almennt
starf Rauða krossins og skyndihjálp. Finnbogi Sveinbjörnsson,
formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða, kynnti fyrir krökkunum
réttindi starfsmanna og starfshætti Verkalýðsfélaga. Einnig fór
hann yfir hvernig skal lesa úr
launaseðlum og var gaman að
fylgjast með því hversu mikið

var spurt út í launaseðlana sem
afhentir voru eftir námskeiðið.
„Við í Vinnuskólanum teljum að
bæði þessi námskeið hafi verið
mjög þörf og eigi mikið erindi
inn í starf Vinnuskólans næstu
ár“, segir Helga Margrét.
Tekið hefur verið upp umsagnakerfi hjá Vinnuskólanum,
en þar eru krökkunum gefnar
einkunnir sem eru staðlaðar í A,
B, C og D. „Við byrjuðum aðeins
með þetta í fyrra en það náðist
nú ekki að klára það verkefni þar
sem það var að mörgu að huga.
En nú er þetta komið á flott skrið
og við viljum endilega að krakkarnir nýti sér þessa umsögn þá
bæði sem hvatningu og hrós og
einnig sem ábendinu um það sem
betur má fara. Þetta er auðvitað
líka gott fyrir atvinnurekendur
sem munu á næstu árum taka inn
ungt fólk í vinnu. Þetta er, að
mati okkar í Vinnuskólanum,
mjög þarft þar sem Vinnuskólinn

hefur í langflestum tilvikum
verið fyrsta viðkoma einstaklinga
í atvinnulífinu“, segir Helga Margrét.
Í síðustu viku voru afhentir
launaseðlar þar sem fram koma
ummæli og mat á vinnu krakkanna síðustu vikurnar. „Ég vil
hvetja foreldra til að sækjast eftir
því að sjá þessa umsögn hjá börnunum sínum og vera þar með
meðvitaðir um það hvernig barn
þeirra stendur sig í vinnunni. Sé
einkunnin góð, sakar auðvitað
aldrei auka hrós heima fyrir“,
segir Helga Margrét.
Ungmennin í Vinnuskólanum
fögnuðu lokum fyrra tímabilsins
með grillveislu og vatnsstríði.
„Samkaup styrkti okkur með því
að gefa okkur pylsurnar, Bakarinn pylsubrauðin og Egils gaf
okkur gos og þeirra vegna gátum
við slegið upp grillveislu. Kunnum við þeim bestu þakkir fyrir“,
segir Helga Margrét.

Anton Helgi Guðjónsson.

Anton Helgi sigraði meistaramót GÍ
Anton Helgi Guðjónsson
sigraði á meistaramóti Golfklúbbs Ísafjarðar sem lauk á
sunnudag. Anton lék 72 holur
á 301 höggi og var með átta
högga forystu á Magnús Gaut
Gíslason sem lék 72 holur á
309 höggum en í þriðja sæti
varð Þorsteinn Örn Gestsson
á 316 höggum. Einar Gunnlaugsson sigraði í 2. flokki
karla á 328 höggum.
Í öðru sæti varð Loftur Gísli

Jóhannsson á 336 höggum og
í þriðja sæti varð Hákon Dagur
Guðjónsson á 340 höggum. Í
þriðja flokki karla sigraði
Vilhjálmur V. Vilhjálmsson á
389 höggum. Í kvennaflokki
sigraði Bjarney Guðmundsdóttir á 192 höggum en Kristín
Karlsdóttir varð í öðru sæti á
206 höggum. Hreinn Pálsson
sigraði öldungaflokk á 187
höggum og Reynir Pétursson
varð í öðru sæti á 197 höggum.

Gera heimildamynd um
tófur á Hornströndum

Kvikmyndatökulið frá Frakklandi og Þýskalandi var við tökur
í Hornvík fyrir stuttu. Var það á
vegum Marie-Helene Baconnet
sem er að vinna að heimildaþætti
um tófuna og áhrif loftlagsbreytinga á lífshætti hennar á Íslandi,
í N-Noregi og í Kanada. Að því
er fram kemur á vef Melrakkaseturs Íslands, sem var með tökufólkinu í friðlandinu, tóku tófurnar þátt í kvikmyndavinnunni eins
og sannar stjörnur enda hafa þær
góða reynslu af ferðamönnum.
„Hér fyrir vestan lifa tófur mest
á fugli og eggjum á grenjatíma
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en annars eru þær alætur og éta
mikið af skordýrum (aðallega
lirfur), berjum og hræjum sem
þær rekast á. Á öðrum tökusvæðum myndarinnar lifa tófur á læmingjum fyrst og fremst en snúa
sér að öðru þegar læmingjar eru
í lágmarki. Breytingar á loftslagi
með hlýnun og óstöðugu veðurfari gætu haft áhrif á fæðuframboð á öllum þessum svæðum og
er þess virði að fylgjast með öllum breytingum í lífsháttum þessa
dýrs sem hefur sérhæft sig í að
lifa af sult og fimbulkulda heimskautavetrarins“, segir í frétt á

melrakkasetur.is.
Franski leiðangurinn hafði
einnig dvalið í Vigur og fylgst
með æðavarpinu þar og lundabyggðinni og eru nú í Dýrafirði
að fylgjast með því hvernig
æðavarp er varið fyrir tófugangi.
„Það er áhugavert að fylgjast með
hvernig heimildarmyndir eru
unnar og þessi mun vonandi
verða góð kynning fyrir Vestfirði
og hið fábreytta en áhugaverða
dýralíf sem þeir hafa upp á að
bjóða“, segir á vef Melrakkasetursins.
– thelma@bb.is

Áhöfn Júlíusar Geirmundssonar. Ljósm: frosti.is

184 milljóna
króna aflaverðmæti
Metveiðiferð var á Júlíusi Geirmundsyni ÍS sem kom til
heimahafnar á Ísafirði á sunnudag eftir mánaðartúr en
uppistaða 550 tonna afla er þorskur, ufsi og grálúða og er
aflaverðmætið áætlað 184 milljónir króna. Sverrir
Pétursson, útgerðarstjóri Hraðfrystihússins Gunnvarar í
Hnífsdal, tók á móti áhöfninni og afhenti þeim tertu í tilefni af mettúrnum.
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Risaskeri
í Súðavík
Risaskeri (Nereis virens),
sem er stórvaxinn burstaormur hefur fundist í Súðavík. Risaskeri finnst oftast
rekinn á fjörur þótt eiginlegt
búsvæði tegundarinnar sé
neðan fjöru. Erlendis er tegundin oft notuð í beitu, en
lítið sem ekkert hér á landi.
Ættingjar risaskerans lifa í
íslenskum fjörum, en eru
miklu minni, þ.e. leiruskeri
(Nereis diversicolor), sem er
á leirum og fjöruskeri (Nereis pelagica), sem er neðst í
grýttum fjörum.
Frá þessu er greint á vef
Náttúrustofu Vestfjarða á
slóðinni www. nave.is.

Ævintýrahandbók um Vestfirði
Markaðsstofa Vestfjarða
og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hafa gefið út Ævintýrahandbók fyrir fjölskylduna um Vestfirði sumarið
2009. Í bókinni er að finna
spennandi og skemmtileg
ævintýri sem fjölskyldur
geta upplifað saman á Vestfjörðum í sumar en markmiðið með útgáfunni er að
hjálpa fjölskyldum að finna
sér spennandi verkefni og
lenda í litlum ævintýrum á
Vestfjörðum.
Þar er sagt frá náttúrulaugum, sundlaugum, skemmtilegum fjörum, spennandi
gönguleiðum og ævintýralegum leynistöðum og ættu
allar fjölskyldur að geta fundið eitthvað áhugavert. Búið
er að dreifa handbókinni víða
en hana má einnig nálgast
hjá upplýsingamiðstöð ferðamála á Ísafirði.

Jón skipaður
regluvörður
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt Jón H. Oddsson, fjármálastjóra Ísafjarðarbæjar, sem regluvörð Ísafjarðarbæjar. Bæjarritari Ísafjarðarbæjar, Þorleifur Pálsson hafði áður lagt fram
minnisblað þar sem kveðið
er um að skipa þurfi regluvörð í sveitarfélaginu eftir
að Þórir Sveinsson lét af
störfum sem fjármálastjóri
sveitarfélagsins, en hann
gengdi einnig stöðu regluvarðar.
Regluvörður sveitarfélagsins hefur eftirlit með innherjaupplýsingum og viðskiptum innherja.
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Inn að beini

Ágúst Atlason,
margmiðlunarhönnuður

Ágúst Atlason starfar sem margmiðlunarhönnuður hjá tölvuþjónustunni Snerpu.
Hann er mjög virkur áhugaljósmyndari og haldið sýningu á verkum sína víða um Vestfirði.
Einnig vinnur hann ásamt bandaríska ljósmyndaranum Matt Willen að verkefni sem nefnist
Focus Westfjords og felst í ljósmyndun á Vestfirðingum og staðháttum þeirra.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að giftast Hrefnu.
Hvar langar þig helst að búa?
Ísafirði og svo í heitu landi þegar ellin færist yfir.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Fæðing barnanna minna.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Ljótt fótbrot árið 2000.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Klárlega ljósmyndun.
Uppáhaldslagið?
Cowboys from hell með Pantera.
Uppáhaldskvikmyndin?
Last of the Mohicans.
Uppáhaldsbókin?
Andrés önd sennilega, gaf upp lestur ungur að árum, en
er að rembast við að reyna að byrja á þessari vitleysu aftur.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Á Íslandi er það hin mikla ljósmynda/Vestfjarðaferð sem ég fór í
fyrrasumar en til útlanda er það París 2002 sem Hrefna bauð mér
í, sáum Shumacher rúlla upp múlunni í 13. keppni ársins.
Uppáhaldsborgin?
París.
Besta gjöfin?
Lífið.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Auðvitað!
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Myndavélar.
Fyrsta starfið?
Verkamaður á Netagerð Vestfjarða hjá honum karli afa mínum.
Draumastarfið?
Ljósmyndari.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Bondarann Daniel Craig.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Vestfirðir eins og þeir leggja sig. Á milli svæða
geri ég ekki upp á milli opinberlega:)
Skondnasta upplifun þín?
HA,HA,HA sko, ég átti lélegan bíl þegar ég bjó í Danmörku.
Fór á honum til Þýskalands og þar tók hann upp á því að bila,
rafmagnslaus út á miðri götu. Það hefði verið í fínu lagi, ef ég
hefði ekki verið í gifsi eftir aðgerð á fæti. En þessari bíldruslu
var ýtt í gang á öðrum fæti, hver segir að gifs stoppi mann!
Aðaláhugamálið?
Ljósmyndun.
Besta vefsíðan að þínu mati?
facebook.com
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Vélstjóri eins og pabbi minn.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Metnaðargjarn.
En helsti löstur?
Óþolinmæði en það hefur samt skánað með aldrinum.
Besta farartækið?
Mótorhjól.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
24 desember.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Halldór sGuðmundssonar fósturföður míns.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Hallbjörn.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Morgnana.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Fiskur.
Lífsmottóið þitt?
Hoppa hærra en í gær.
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Pósthúsið í Vigur
í Ísafjarðardjúpi.

Minnsta pósthús landsins

Birnustaðir í Laugardal í Ísafjarðardjúpi. Ljósm: © Mats Wibe Lund.

Úrskurður felldur úr gildi
Héraðsdómur Vestfjarða hefur
fellt úr gildi úrskurð úrskurðarnefndar Skipulags- og byggingamála um niðurfellingu byggingarleyfis fyrir vélaskemmu á Birnustöðum í Laugadal í Ísafjarðardjúpi. Forsaga málsins er sú að
eigendur nærliggjandi sumarhúss
kærðu útgáfu byggingarleyfisins
og felldi úrskurðarnefnd skipulags og byggingarmála byggingarleyfið úr gildi í júní í fyrra á
þeim forsendum að formgalli hafi
verið á afgreiðslu byggingarleyfisins þar sem ekki hafi verið leitað eftir samþykki Skipulagsstofnunar öðru sinni á staðsetningu
vélageymslunnar.
Eigendur Birnustaða fóru með
málið fyrir dóm en niðurstaða
úrskurðarnefndar hefði haft í för
með sér fjárhagslegt tjón og sóun

verðmæta fyrir þá að þeirra mati.
Í dómsorði segir að sú forsenda
úrskurðarnefndar skipulags- og
byggingarmála að meta skuli umsókn stefnanda um byggingarleyfi fyrir vélaskemmunni sem
umsókn fyrir þegar byggðu
mannvirki geti ekki staðist, enda
ljóst að mjög hefur dregist að
endanleg niðurstaða fengist um
heimild til byggingar vélaskemmu að Birnustöðum vegna
mistaka Súðavíkurhrepps við
meðferð umsókna Birnustaðaeigenda. „Af fyrrgreindri forsendu úrskurðarnefndarinnar
leiddi að sá formlegi lagagrundvöllur fyrir útgáfu leyfis til byggingar vélaskemmunnar sem byggja
mátti á þegar sótt var um byggingarleyfi í upphafi hefði fallið
brott vegna áðurnefndra mistaka

við stjórnsýslu réttargæslustefnda og kærumeðferðar í kjölfar þeirra. Slík niðurstaða á sér
enga stoð í lögskýringargögnum
og getur heldur ekki staðist eðli
málsins samkvæmt.“
Eigendur Birnustaða reistu
kröfu sína á því að þeir hefðu
uppfyllt öll formskilyrði til að
öðlast byggingarleyfi fyrir byggingu vélaskemmu á jörð sinni.
Við meðferð þeirrar umsóknar
hafi verið gætt allra lagaskilyrða
og þá sé byggingarleyfið í samræmi við aðalskipulag fyrir Súðavíkurhrepp 1999-2018. Ennfremur var bent á að um sé að
ræða framkvæmd á lögbýli þar
sem eigandi fari með lögbýlisrétt.
Hin umdeilda bygging komi í
stað fyrri bygginga á sama svæði
og feli ekki í sér neins konar

breytta landnotkun, breytta hagnýtingu eignar eða annað slíkt.
Byggingarleyfið hafi því fyrst
og fremst lotið ákvæðum byggingarlaga og verði vart séð að
unnt hefði verið á grundvelli
skipulagssjónarmiða að takmarka
byggingarrétt stefnanda á umræddum stað.
Stefndu bentu á að umrædd
vélageymsla valdi verulegri og
augljósri útsýnisskerðingu í suðurátt frá sumarhúsi og lóð þeirra.
Hún varpi miklum skugga á sumarhús og lóð þeirra og þá sé ljóst
að staðsetning vélageymslunnar
svo nálægt sumarhúsinu að hún
muni valda þeim miklu ónæði
vegna hávaða, vélaumferðar og
mengunar frá vélum, auk þess
sem mikil snjósöfnun verði á lóð
og við sumarhús þeirra.

Pósthúsið í Vigur í Ísafjarðardjúpi er alltaf jafn vinsæll áfangastaður fyrir innlenda sem erlenda gesti eyjunnar, en það er jafnframt
það minnsta á Íslandi og þó
víðar væri leitað.
„Það er mikið um að fólk
kíki í pósthúsið, kaupi póstkort og sendir það héðan“,
segir Hugrún Magnúsdóttir
í Vigur. „Þeim finnst þessi
stimpill auðvitað sérstakur
enda með þeim sjaldgæfari
á landinu. Þetta er alltaf mjög
gaman.“ Mikið hefur verið
um gestagang í eyjunni það
sem af er sumri líkt og fyrri
ár. Eyjan er til dæmis vinsæll
áfangastaður fyrir farþega
skemmtiferðaskipa.
„Þetta hefur verið svipað
og síðustu ár og bara ágætis
fjöldi. Annars er júlí aðal
mánuðurinn, aðallega hvað
varðar Íslendinga, þannig að
maður fær kannski betri
mynd á sumarið þegar líður
á mánuðinn“, segir Hugrún.
Mikið er um komur skipa
til Ísafjarðar í júlí en að meðaltali er von á skipi þriðja
hvern dag. Það ætti því að
vera nóg um gestagang í Vigur í mánuðinum.

Með bestu sumarbyrjunum Vesturferða frá upphafi
Ferðamönnum sem nýta sér
ferðaskrifstofuna Vesturferðir
á Ísafirði hefur fjölgað mikið
en ljóst er að byrjun sumarsins
hefur verið ein sú allra besta
frá upphafi. „Við getum ekki
sagt enn hvort þetta sé metaðsókn, enda liggja tölur fyrir
júní ekki fyrir“, segir Tinna
Ólafsdóttir hjá Vesturferðum.
„En það er alveg á hreinu að
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það hefur orðið fjölgun ferðamanna sem koma til okkar og
okkur sýnist þetta allavega vera
með bestu sumrum frá upphafi.“
Bátsferðir í Vigur og á Hesteyri
hafa reynst mjög vinsælar í sumar
en einnig er mikil aðsókn norður
á Hornstrandir að sögn Tinnu. „
Nýju ferðirnar okkar, til dæmis
gönguferð frá Hesteyri að Látrum, hafa einnig mælst vel fyrir.

Svo finnum við auðvitað fyrir
því að farþegar skemmtiferðaskipa hafa verið duglegir að bóka
í ferðirnar“, segir Tinna.
Það er búist við því að það
verði mikið að gera hjá Tinnu og
samstarfsmönnum hennar í júlí.
Þetta er aðal ferðamánuðurinn á
Íslandi, en von er á fleiri skemmtiferðaskipum í júlí en í júní, eða
ellefu.
– nonni@bb.is

Bátsferðir á Hesteyri hafi verið vinsælar í sumar.
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Ísfirðingurinn Friðgerður Guðmundsdóttir lét gamlan draum rætast
þegar hún fór í nám í vöruhönnun. Hún útskrifaðist úr Listaháskóla
Íslands sem vöruhönnuður síðasta vor, 49 ára að aldri. Útskriftarverk
Friðgerðar var tilnefnt sem besta nemandaverk á Norðurlöndunum og
hefur henni verið boðið að sýna verkið á sýningum um víða veröld. Markmiðið er að markaðssetja verkefnið á erlendum markaði og hefur Friðgerður fengið styrk frá atvinnusjóði kvenna til þess. Hún tekur velgengi
sinni þó með hógværð og segist ekki hafa háleit markmið, enda var
ástæðan fyrir því að hún skellti sér í námið sú að hún vildi sýna fram á að
aldurinn skiptir ekki máli þegar kemur að því að láta drauma sína rætast.

Stefnir á erlendan markað

– Hvað kom til þess að þú fórst
út í þetta nám?
„Árið 2001 keyrði ég mig út á
vinnu og þá gefst manni tími til
þess að endurskoða hlutina. Ég
ákvað því að láta verða af því að
fara í námið sem mig dreymdi
um sem unglingur. Mig langaði
alltaf að læra húsgagnasmíði en í
staðinn fór ég í kennaraháskólann
að loknu menntaskólanámi og
var kennari í mörg ár. En nú var
svo komið að ég vildi prófa eitthvað nýtt og fór í Iðnskólann í
Hafnarfirði. Ég ætlaði mér nú
ekkert lengra, vildi bara klára
það nám og hafa gaman af. En
svo frétti ég af því að þeir í Listaháskólanum væru að setja aldur
á fólki fyrir sig og því ekkert
endilega að taka inn fólk sem
væri orðið svona fullorðið. Þá
kom upp þrjóska í mér og ég
ákvað að senda inn umsókn. Ég
var boðuð í viðtal og þar var nú
talað svolítið um aldurinn en ég
komst inn í skólann mér til mikillar furðu. Ég lét því bara vaða.
Ég tók reyndar námið á fjórum
árum í stað þriggja því ég vildi
hafa tækifæri til að lifa lífinu
meðfram námi.
Ég útskrifast svo í vor eftir að
hafa verið í námi samfleytt í sjö
ár. Hjá hönnunardeild Listaháskólans er hægt að velja um grafíska hönnun, fatahönnun, arkitektúr og vöruhönnun og ég sótti
um í vöruhönnuninni. Það er
mjög fjölbreytt, allt frá matarvörum til skartgripa. En hönnunin gengur mikið út á hugmyndafræðina á bak við hlutina. Námið
er mjög fjölbreytt og yfirgripsmikið.“

Hannaði skilrúm úr pappa
– Neyðin kennir naktri konu
að spinna segir máltækið en það
var þörfin fyrir skilrúm sem varð
kveikjan að útskriftarverki Friðgerðar sem vakið hefur mikla
athygli.
„Ég var með á útskriftarsýningunni í fyrra en þá átti ég eftir
að skila inn ritgerðinni minni og
taka nokkra fræðikúrsa. En var
þó búin með verklega námið.
Markmiðið með lokaverkefninu
var að fara í starfandi fyrirtæki
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og reyna að nota efniviðinn og
vélakostinn í fyrirtækinu en
koma með nýja hugmynd inn í
framleiðslu þess. Ég fór í Kassagerðina sem hefur framleitt kassa
fyrir fiskiðnaðinn hátt í átta áratugi. Ég sá mikla möguleika í
pappaframleiðslunni og fannst
bylgjupappi vera spennandi hráefni. Ég fór því að reyna koma
með nýja hugmynd fyrr Kassagerðina og hugmyndin að skilrúmi kviknaði mjög fljótlega því
upp í skóla unnum við á risastórum vinnustofum og oft á tíðum
langaði mann til að vera svolítið
afstúkaður. Létt og færanleg skilrúm voru ekki til í Listaháskólanum en í staðinn voru til örfá
forljót og níðþung skilrúm sem
slegist var þó um. Þörfin á léttum,
auðveldum og ódýrum skilrúmum var því til staðar. Ég ákvað
því að búa til skilrúm úr bylgjupappa. Ég var aðeins að leika
mér með lógó Kassagerðarinnar
en það er í rauninni ísómetrísk
teikning af kassa. Ég klippti það
upp og lék mér með það og eldhúsið var undirlagt af klipptum
pappa og lími. Út frá þessu varð
verkið Stuðlar til, en ég hef
reyndar þróað það aðeins síðan
þá. Prufuverkið gerði ég sjálf
með því að nota bandsög en fyrir
útskriftarsýninguna fékk ég Kassagerðina til að framleiða fyrir mig
svona einingar. Þeir eru nú ekkert
að framleiða bara 50 eða hundrað
einingar í einu heldur er lágmarkið þúsund. Ég var með nokkra
liti og þurfti því að láta framleiða
þrjú þúsund eintök. Ég fékk heilu
brettin af þessu send á Kjarvalsstaði þar sem útskriftarsýningin
fór fram og vissi nú eiginlega
ekki hvað í ósköpunum ég ætti
að gera við þetta allt saman. Og
þetta kostaði auðvitað hellings
pening þrátt fyrir að Kassagerðin
hefði styrkt mig með allan stofnkostnað. Ég fór á fund með framkvæmdastjóra Kassagerðarinnar
og honum leist mjög vel á þetta.
Þeir hafa alltaf verið að framleiða
umbúðir en þarna var eitthvað
alveg nýtt komið inn á borð til
þeirra. Þeim fannst það spennandi og voru tilbúnir að hjálpa
mér að láta þetta verða að veruleika.
En þarna stóð ég á Kjarvals-

„Þetta eru æskustöðvarnar mínar. Foreldrar mínir keyptu húsið í skóginum um 1960
og hér var ég öll sumur. Hér hef ég nánast verið hvert einasta sumar ævi minnar.“
stöðum með heilu stæðurnar af
Friðgerður var valin til að taka engu að síður að senda verkið
kössum á vörubretti þegar Eyjólf- þátt í sýningu í Tallin og Helsinki inn og lenti í topp þremur yfir
ur Pálsson í Epal og bauðst til að ásamt öðrum íslenskum hönnuð- besta nemendaverkið á Norðurkaupa af mér allan lagerinn. um í vetur. Í kjölfarið var út- löndunum. Viðurkenningar fyrir
Þannig að ég seldi allt á einu skriftarverk Friðgerðar tilnefnt það voru svo afhentar á hátíðinni
bretti! Síðan hefur hann verð með sem besta nemandaverk á Norð- Stokkholm Furniture Fair í febrúar. Ég var nú ekki viðstödd en
þetta í sölu hjá sér en hann vildi urlöndunum.
fá að hafa þetta eingöngu í sölu
„Í Helsinki kom til mín ritstjóri þarna voru nokkrir Íslendingar
hjá sér í eitt ár fyrst hann keypti eins flottasta hönnunartímarits á sem klöppuðu fyrir mér“, segir
þetta af mér á sýningunni.“
Norðurlöndunum og hvatti mig Friðgerður með bros á vör. „Þetta
til að senda verkefni mitt í sam- var mjög mikill heiður og góð
keppni undir flokknum; nem- auglýsing fyrir mig. Síðan hafa
Fimmtugur
endaverk. Umsóknarfresturinn birst umfjallanir um verkefnið í
vaxtarsproti
var löngu runninn út en ég prófaði ýmsum vefritum. Það hefur því
FIMMTUDAGUR 16. JÚLÍ 2009

vakið smá athygli. Eyjólfur hefur
verið að senda einhver eintök út
þegar það hafa komið fyrirspurnir erlendis frá. Mest er þetta notuð
á vinnustöðum og einhverjum
veitingastöðum. Hann er langt
kominn með að selja þetta sem
hann keypti af mér á útskriftarsýningunni. Hann er að hjálpa
mér að markaðssetja hönnunina
á Norðurlöndunum og sem lið í
því mun ég sýna á vörusýningu á
Bella Center og deili þar bás með
Chuck Mock sem er hálfur
Ameríkani og hálfur Íslendingur.
Hann hefur fengið mjög virt verðlaun fyrir verk sín og það verður
áreiðanlega gaman að sýna með
honum. Stuðlaveggurinn er mjög
myndrænn og hentar því mjög
vel á svona sýningar. Hann varð
því alveg himinlifandi að fá
Stuðlana í básinn okkar.“
– Að auki var Friðgerður valin
á farandsýninguna Íslensk hönnun 2009 sem opnuð var á Kjarvalsstöðum í maí og fer sú sýning
á flakk um allan heiminn í ágúst
og verður allt næsta ár.
„Við vorum fjögur valin fyrir
hluta sýningarinnar sem kallast
Vaxtarsprotar. Mér finnst ágætt
að vera fimmtugur vaxtarsproti“,
segir Friðgerður og hlær. „Þrjú
okkar vorum í sama útskriftarhópnum frá LHÍ og síðan er einn
sem útskrifaðist frá Hollandi. Á
þessari sýningu eru sýndar vörur
sem eru í framleiðslu.“

Langar ekki
að „meika það“
– Þannig að þú hefur sýnt og
sannað að aldurinn hefur ekkert
að segja þegar kemur að vöruhönnun.
„Já aldurinn hefur sko ekkert
með þetta að gera. Mér fannst
bara æðislegt að vinna með yngra
fólki. Við vorum reyndar frekar
dreifður aldurshópur í mínum árgangi í vöruhönnuninni eða frá
25-50 og allt þar á milli. Ég var
því ekkert langelst. Ég er einmitt
búin að vera vinna svolítið með
næst elstu konunni í hópnum en
við erum komnar með vinnustofu
á Laugaveginum þar sem við erum að þróa saman línu. Við höfum reyndar ekki fengið mikinn
frið til þess að vinna að því þar
sem það er svo mikið að gera
með útskriftarverkin okkar. En
við erum að vonast til þess að fá
smá svigrúm til þess í haust til að
geta farið að vinna á fullu í nýju
línunni. Það er mjög gaman að
byrja á einhverju nýju en það er
mikil vinna að koma góðum hugmyndum á koppinn. Góðar hugmyndir verða ekki að neinu nema
þær fái eftirfylgni.
Ekkert verkefni er fullskapað
frá fyrsta degi. Það er langt ferli
frá því að hugmyndin fæðist og
þar til varan er framleiðsluhæf.
Ég vann að Stuðlum frá því október og fyrsta framleiðslan kom í
apríl. Það þykir frekar stutt ferli.
Í mörgum tilfellum tekur þetta
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ferli mörg ár og ég tala nú ekki
um að koma henni í dreifingu.
Því flóknari sem varan er því
lengra getur ferlið verið og þetta
einfalda er oft best.“
– Á svo bara að „meika það“ í
bransanum?
„Nei mig langar ekki til að
meika það. Sumir eru með það
markmið að verða frægir hönnuðir en ekki ég. Og ekki heldur
konan sem ég er að vinna með
núna. Við viljum bara láta vöruna
tala fyrir sig og fá tækifæri til að
vinna að okkar verkum og geta
selt þau til að geta haldið áfram.
En ef skilrúmin myndu fara að
rúlla á erlendum markaði gæti
það orðið ágætis tekjulind. Ég er
búin að selja það mikið á Íslandi,
sem er nú frekar lítill markaður,
að það vekur hjá manni vonir um
að það gæti gengið á erlendri
grundu. Það væri náttúrulega
draumurinn en ég sé bara til hvað
setur.
Markmiðið er að framleiða
skilrúmin í Kassagerðinni hér
heima og flytja út. Ég fékk styrk
úr atvinnusjóði kvenna til að
markaðssetja verkefnið erlendis
og ég er að vinna í því núna. Þetta
er því mjög spennandi. Bransinn
er mjög erfiður og eins og staðan
er í dag eru menn ekki að kaupa
mikið. Þetta er svo sem ekki besti
tíminn til að fara af stað með
svona. Menn eru þó mjög ánægðir með hversu ódýrt þetta er,
þegar menn þurfa að stúka niður
vinnusvæði eru Stuðlarnir ódýr
og auðveld lausn í harðræðinu.“

Komin heim í skóginn
– Eftir viðburðaríkt ár er Friðgerður komin vestur á firði þar
sem hún nýtur sumarsælunnar í
Tunguskógi.
„Þetta eru æskustöðvarnar
mínar. Foreldrar mínir keyptu
húsið í skóginum um 1960 og
hér var ég öll sumur. Hér hef ég
nánast verið hvert einasta sumar
ævi minnar. Að loknum menntaskólaárunum á Ísafirði flutti ég
ásamt manni mínum til Svíþjóðar. Hann fór að læra trommuleik í Stokkhólmi og ég var eiginlega bara að leika mér í keramik
og vefnaði. Svo vorum við auðvitað að vinna með. En þegar við
snerum aftur til Íslands fór ég í
Kennaraháskólann sem hefur
hentað vel því ég hef alltaf getað
komið í Tunguskóginn á sumrin.
Ég hef því verið í skóginum hvert
einasta sumar frá því 1980. Fyrir
utan nokkur ár sem við vorum á
Suðureyri. Þegar maðurinn minn
dó seldi ég húsið á Suðureyri og
hef komið hingað síðan. Ég finn
hvað ég verð óþolinmóð ef ég
kemst ekki strax vestur á sumrin.
Ég verð ekki rórri fyrr en ég er
komin vestur í friðinn. Það eru
þvílík forréttindi að geta komið
hingað þótt staðurinn hafi breyst
nokkuð en hér er orðið mun
gróðursælla en þegar ég var ung.“
– thelma@bb.is
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Holtapúkarnir meistarar 2009
Holtapúkarnir sigruðu
Stóra Púkamótið sem var
haldið á Ísafirði í fimmta
sinn um helgina. Mikill
fjöldi fullorðinna knattspyrnumanna keppti í
blíðviðrinu á Torfnesi og
heppnaðist mótið vel í alla
staði að sögn Jóhanns
Krókness Torfasonar, eins
skipuleggjanda mótsins.
„Mótið heppnaðist með
eindæmum vel“, segir
Jóhann. „Veður, matur,
fótbolti, skemmtun, það er
alveg sama hvar þú kemur
niður, þetta gekk eins og í
draum. Algjör draumur í
dós.“ Það var fjöldi Ísfirðinga sem mætti á Torfnes
til að fylgjast með tilþrifunum og var enginn svikinn, enda lék veðrið við
12

Vestfirðinga sem og aðra
landsmenn. Það var lið
Holtapúka sem bar sigur úr
býtum eftir harða keppni, en
liðið er skipað þeim Jóni Páli
Hreinssyni, Rúnari Eyjólfssyni, Hlöðveri Erni Rafnssyni, Guðjóni Andersen,
Ingvaldi Gústafssyni, Einari
Kárasyni, Þorsteini Jóhannessyni, Torfa Jóhannssyni,
markverðinum Frímanni
Sturlusyni og liðstjóranum
Birni Helgasyni. Var liðinu
því afhentur Kristjánsbikarinn eftirsótti, sem nefndur
er eftir Kristjáni heitnum
Jónassyni. Líkt og síðustu ár
voru veitt verðlaun fyrir
prúðasta og besta leikmanninn. Í ár var það Helgi F.
Arnarsson sem var valinn
prúðastur púkanna og hlaut

að launum Gumma Jó bikarinn, en hann er nefndur
eftir Guðmundi Jóhannssyni,
fyrrverandi leikmanni BÍ
sem lést fyrir rúmum tíu árum. Besti leikmaðurinn í ár
var Gunnar Níelsson og var
honum afhentur Hafþórsbikarinn, en hann er nefndur
eftir Hafþóri heitnum
Sigurgeirssyni. Í tilefni af
fimm ára afmæli mótsins var
einnig efnt til vals á besta
knattspyrnumanni í sögu
Ísafjarðarbæjar. Voru þrír
leikmenn tilnefndir, þeir
Halldór Sveinbjarnarson,
Björn Helgason og Ómar
Torfason, og var kosið á
heimasíðu mótsins, www.
pukamot.is. Að lokum voru
þeir Björn og Ómar efstir og
jafnir, og var þeim því

afhentir skildir til marks um
þennan mikla heiður.
Markmið Púkamótsins er
að vekja athygli á og byggja
upp sjóð til að styrkja ísfirska knattspyrnu, meðal
annars með því að byggja
sparkvelli fyrir ísfirska
krakka eða púka, eins og þeir
eru kallaðir hér fyrir vestan.
Sjóðnum er einnig ætlað að
styrkja ýmis önnur málefni
sem varða ísfirska knattspyrnu, til dæmis er meiningin að hægt verði að sækja
um styrki til að sækja námskeið sem tengjast knattspyrnu, til dæmis til að öðlast
menntun til dómara- eða
þjálfarastarfa. Meðfylgjandi
myndir tók Sigurjón J.
Sigurðsson frá mótinu.
– nonni@bb.is
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Bloggið
Feisbókin drap
karlmennskuna
…Ég tók prófið - hversu mikill
karlmaður ertu. Kannski má
segja að það sem slíkt ætti það
ekki að valda mér áhyggjum.
Þyki þokkalega kynvís og mér
vex skegg - að mestu leyti í það
minnsta. En svo kemur í ljós að í mér blundar kerling ein - sem
prófið á feisbókinni mat til einhverra prósenta. Og þau prósent eru
auðvitað á kostnað karlmennskunnar. Og nú eru góð ráð dýr. Ekki
þori ég með nokkru móti að segja mömmu frá þessu enda gladdist
hún mjög þegar ég fæddist - loksins kom drengur eftir þrjár systur og skil ég hana vel. Hvað þá að ég þori að segja öldruðum föður
mínum þetta sem alinn er upp í Hrísey og í þá daga var kynvilla ekki
til.
En ég er ekkert endilega að segja að ég sé einhver kerling - nei ég
er bara svona mjúkur maður. Hlusta á Cold Play sem þykir víst
dulítið hinsegin skv. feisbókinni og hef gaman af þáttunum um
húsmæðurnar í öngum sínum - og á það meira að segja til að fella tár
yfir extreme makeover - home edition.
Þorleifur Ágústsson – http://tolliagustar.blog.is

Ölvunarakstur
Í hvert sinn sem við leggjum
af stað út í umferðina ætlum við
hvorki að lenda í óhappi né slysi
og sem betur komumst við oftast
heil heim eins og við gerðum ráð
fyrir í upphafi. En stundum er
það ekki svo því fjöldi fólks lendir í alvarlegum umferðarslysum.
Við verðum alltaf að vera vakandi í umferðinni og sýna ýtrustu
gætni alla leið. Aftur og aftur
erum við minnt á að spenna beltin, virða reglur um hámarkshraða, nota ekki farsíma undir stýri,
gefa stefnuljós og vera meðvituð um akstursskilyrði öll svo sem
veðurlag, gerð vegar og fleira. Einn er sá þáttur sem mig langar að
víkja hér að en það er ölvunarakstur. Gott er að rifja það upp að upphafleg merking orðsins ölvaður er: Sá sem er undir áhrifum öls. Það
er sannað mál að ölvunarakstur veldur fjölda umferðarslysa. Allir
ættu að hafa þá reglu í heiðri að stýra ekki neinu ökutæki eftir að
hafa drukkið áfengi eða neytt einhvers konar fíkniefna. Það sama
gildir um fráhvörfin. Sá sem er timbraður eða á “niðurtúr” getur
einnig verið stórhættulegur í umferðinni.
Karl V. Matthíasson – http://kallimatt.blog.is/blog

Þriggja daga alsæla
Sæluhelgin á Suðureyri gekk
ljómandi vel og tala Súgfirðingar
um að helgin hafi náð „alsælu“.
Einmuna veðurblíða lék við gesti
hátíðarinnar alla þrjá dagana sem
hún stóð yfir, en hún hófst á
föstudag og lauk á sunnudag.
Súgfirðingurinn og einn af skipuleggjendum hátíðarinnar, Snorri
Sturluson, segir helgina varla
hafa getað heppnast betur. Þátttaka hafi verið með besta móti á
öllum viðburðum og um fjögur
hundruð manns mættu í hópgrill-

ið á föstudagskvöldinu en eftir
það var haldið á dansleik með
hljómsveitinni Kraftlyftingu í Félagsheimili Súgfirðinga.
Mansakeppnin, kassabílakappaksturinn og söngvarakeppnin
voru meðal fastra liða og tókust
með ágætum. Snorri segir Súgfirðinga hafa haldið uppi stuðinu
í Félagsheimilinu á laugardagskvöldinu en þá lék hljómsveitin
Heimabruggið fyrir dansi. „Þetta
voru nokkrir uppaldir Súgfirðingar sem héldu uppi stuðinu með

söng og spili,“ segir Snorri töluvert rámur eftir sönginn og gleðina.
Snorri segir eina sem hafi
truflað skipuleggjendur hátíðarinnar voru nokkrir unglingar sem
voru með óspektir á almannafæri.
„Þeir veltu niður nokkrum skítakömrum og og voru með einhver
leiðindi. En við látum ekki einhverja tuttugu svarta sauði eyðileggja alsæluna fyrir öllum hinum sem skemmtu sér með prýði,“
segir Snorri. Meðfylgjandi myndir voru teknar á Sæluhelginni.

Ekki mús
„Með því að drekka fimm
kaffibolla á dag er jafnvel hægt
að draga úr minnistapi sem fylgir
Alzheimersjúkdómnum. Þetta er
niðurstaða bandarískra vísindamanna sem rannsökuðu mýs og
áhrif koffíns á þær. Segja vísindamennirnir, sem gerðu rannsóknina við Flórídaháskóla, að
koffín dragi úr framleiðslu próteins sem er ein helsta orsök Alzheimer, samkvæmt frétt sem birt
er á vef BBC.“ (mbl.is).
Ef ég væri mús, þá væri þetta góð frétt fyrir mig. Að jafnaði drekk
ég ekki fimm kaffibolla á dag - öllu heldur fimm sinnum fimm.Og
man eiginlega ekki nú orðið nokkurn skapaðan hlut frá degi til dags.
Einna helst man ég ártöl og viðburði í sögu Rómverja til forna.
Reyndar man ég einnig slitur úr Íslandssögunni fram undir átján
hundruð.
En ég er ekki mús. Gaman væri að hitta mús sem drekkur fimm
kaffibolla á dag.
Hlynur Þór Magnússon – http://hlynur.eyjan.is
14
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smáar
Vantar lítinn ísskáp, helst með
frysti. Uppl. í síma 868 7724.
Tapaðar bækur! „Ég var á Ísafirði í júní með skrifstofu á vegum Nýsköpunarmiðstöðvarinnar. Á leiðinni til Reykjavíkur
tókst mér að tína fullum poka
af bókum, m.a. bókum um brúðkaupssiði. Flestar bækurnar
eru frá Þjóðarbókhlöðunni og
því sárvantar mig að fá þessar
bækur. Finnandi er vinsamlegast beðinn að hafa samband
við Evu Rún í síma 659 4263.
Vantar að fá lánaðan eða leigðan barna burðarpoka fyrir helgina 10.-13. júlí. Hafið samband
í síma 865 4791 (Kolbrún).
Varalitagloss til styrktar krabbameinssjúkum börnum er til sölu
í afgreiðslu sjúkrahússins á Ísafirði. Verð kr. 2.500. Því miður
er ekki tekið á móti kortum!

Ný bók frá Vestfirska forlaginu
Út er komin ný bók á ensku
frá Vestfirska forlaginu sem
ber heitið Humorous Tales
from the daily life in the West
Fjords of Iceland in the 20th
century. Bók þessi er einkum
ætluð erlendum ferðamönnum. Í formála bókarinnar
segir í íslenskri þýðingu:
„Gamansögur þær af Vestfirðingum, sem hér eru settar
á bókfell, eru hluti af arfi
kynslóðanna á Vestfjörðum
á 20. öld. Sumar eru sannar,
aðrar lognar og enn aðrar þar
mitt á milli. Þær eru valdar
úr miklum sagnabálki þjóðog gamansagna sem við höfum gefið út á liðnum árum.“

Sorpbrennslustöðin Funi í Engidal.

„Sorpflokkun rétta leiðin“
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
falið tæknideild að gera kostnaðaráætlun um kaup og uppsetningu grenndargáma en það er
fyrsta skrefið í aðgerðaráætlun
um breytingar á sorphirðumálum
í sveitarfélaginu. Að auki verður
hugað að fækkun sorphirðudaga
og kynningu á breytingarferlinu
fyrir íbúum. „Það er mat starfs-

hópsins og tæknideildar í samstarfi við forstöðumann Funa að
rétta leiðin fyrir Ísafjarðarbæ sé
að breyta sorphirðunni, setja upp
grenndargáma, flokka sorpið í
flokkunarmiðstöð svo hægt sé
að taka endurvinnanlegt sorp frá
til vigtunar, fá endurvinnslugjald
vegna þess og eyða því í Funa“,
segir í greinargerð frá tæknideild

Ísafjarðarbæjar sem lögð var
fram á bæjarráðsfundi þar sem
fjallað var um ástandið á Funa í
dag og hugsanlegar leiðir til úrbóta.
Eins og greint hefur verið frá
er ódýrara að endurnýja sorpbrennslustöðina Funa í Engidal
en að taka upp urðun sorps samkvæmt skýrslu starfshóps um

Strandveiðar og siðferði
Strandveiðar hafa verið teknar upp á Íslandi og forvitnilegt
verður að sjá hvernig til tekst. Um er að ræða nýbreytni sem tengist
væntanlegum og boðuðum breytingum á kvótakerfinu. Þær breytingar hafa mælst misjafnlega fyrir, enda er umdeilanlegt með hvaða
hætti áunnin réttindi verða tekin af mönnum og fyrirtækjum. Gallar kvótakerfisins sem helst hafa verið í umræðunni tengjast framsali
kvóta. Þeir sem nú eiga kvóta hafa þurft að þola skerðingar á honum mörg undanfarin ár. Hvort heldur sem kvótinn hefur verið í
eigu eiganda frá upphafi kerfisins fyrir aldarfjórðungi eða hann
hefur verið keyptur má ekki gleyma því að hann er réttur til nýtingar á fiski.
Þessi réttur jafngildir á ákveðinn hátt eignarrétti sem er varinn af
stjórnarskránni. Því má ekki gleyma þegar menn gagnrýna kvótakerfið. Enginn vill láta taka af sér eign sína og á ekki að þurfa að
þola slíkt að íslenskum lögum. Nú eru mönnum afhent réttindi til
veiða við strendur landsins án þess að endurgjald komi fyrir og það
verður á kostnað þeirra sem varið hafa fé til fjárfestinga og byggt
upp útgerðir og fiskveiðar.
Vissulega er gaman að sjá smábáta sigla frá bryggju og koma
svo aftur að landi með nýveiddan fisk, en er það besta aðferðin við
nýtingu og er það tryggt að allur afli komi í land? Mörgum spurningum er ósvarað varðandi strandveiðar og nýtingu aflans, þó
Stakkur skrifar

vissulega sé hugmyndin aðlaðandi og eigi mögulega eftir að
þróast á besta veg. En hvar eru varnaglar þessa kerfis? Þeir sem
veiða fisk reyna ævinlega að gera sér sem mestan mat úr afla sínum, einkum fjárhagslega. Verður gætt sanngirni? Smám saman
mun þetta kerfi þróast verði það á annað borð við lýði áfram og
deilur munu skapast.
Það sem er þó einna athugunarverðast er að nú fara margir á sjó
á misjafnlega útbúnum sjóförum og þeir sem annast Vaktstöð
siglinga hafa nokkrar áhyggjur af því, enda hefur álagið á Vaktstöðina aukist gríðarlega. Af því má vera ljóst að margs er að gæta
og huga þarf að miklu fleiri atriðum en gert hefur verið. Þess ber
að geta hér að góður árangur hefur náðst á undanförnum árum við
að draga úr sjóslysum og mannfalli á sjó. Vonandi verður ekki
breyting þar á þótt fréttir séu farnar að berast af smábátum í vanda
eftir upptöku strandveiða.
Í sömu andrá og rætt er um kvótakerfi, sem margir telja vera
undirrót siðleysis í fjármálum sem skekið hefur Ísland að undanförnu er ekki úr vegi að víkja að hugmynd þeirra Björgólfsfeðga
að fá þriggja milljarða eftirgjöf af sex milljarða skuld við Kaupþing
sem þeir hafa látið uppi. Siðleysi hugmyndarinnar er alger. Fólk
berst í bökkum eftir að mennirnir skuldsettu Landsbankann, sem
þeir fengu fyrir lítið, með þeim hætti að þjóðinni blæðir í áratug eða
meira. Slíkar hugmyndir eru siðlaus árást á almenning á Íslandi.

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.
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endurskoðun sorpmála í Ísafjarðarbæ. Samkvæmt mati starfshópsins verður kostnaðurinn umtalsverður, hvor leiðin sem valin
verður. Hins vegar er það mat
starfshópsins að akstur á úrgangi
til urðunar sé mun dýrari kostur
en að endurnýja Funa. Samkvæmt skýrslunni er áætlaður
kostnaður við endurnýjun Funa
360 milljónir króna sem dreifist
á líftíma tækjabúnaðarins, eða
10-15 ár. Áætlun tæknideildar
við flutning til urðunar er aftur á
móti 118,7 milljónir á ári.
– thelma@bb.is

Mikil aukning
á tjaldsvæðum
Umsjónarmenn tjaldsvæða á
Vestfjörðum búast við aðsóknarmeti í sumar. Gestir á tjaldsvæðinu í Bjarkalundi eru nú
þegar orðnir um 50% fleiri en í
fyrra og sömu sögu er að segja
um tjaldsvæðið í Tungudal í Skutulsfirði. Á Tálknafirði mældist
aukningin um 30% og eru Íslendingar þar í miklum meirihluta.
Flestir Íslendingar ferðast í júlí
og má búast við að aðsóknarmet
komi í ljós þegar sumarið verður
gert upp. „Nú virðist sem flöskuhálsinn sé að losna sem talað var
um í fyrra, og vísað til kannanna
þar sem Vestfirðir voru efstir á
blaði þeirra sem vildu ferðast
innanlands. Og voru Vestfirðir
sagðir best geymda leyndarmálið. Flestir höfðu ekki komið
þangað en vildu fara þangað. Nú
virðist komið að því“, segir á ruv.is.
FIMMTUDAGUR 16. JÚLÍ 2009

Ríkisstjórnin hyggst standa við
áætlanir um ný hjúkrunarrými
Ríkisstjórnin hyggst standa við
áætlanir um uppbyggingu 400
nýrra hjúkrunarrýma þótt biðlistar eftir slíkum rýmum hafi
styst til muna vegna aukinnar
áherslu á heimahjúkrun. Í lok árs
biðu 464 eftir hjúkrunarrými en í
maí virðast þeir hafa verið 239
samkvæmt upplýsingum mbl.is.
Margrét Geirsdóttir forstöðumaður Skóla- og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar segir að
þörf sé á hjúkrunarrýmum á svæð-

inu þótt erfitt sé á þessari stundu
að segja hversu mikil hún er.
„Biðlistar eftir hjúkrunarrýmum
miðast við gilt vistunarmat sem
ekki hefur verið fyrir hendi á
svæðinu. Nú er það hins vegar
að komast í eðlilegt horf þannig
að ég held að það sé ekki langt að
bíða þar til við vitum hversu mikil
þörfin er og erum samanburðarhæf við aðra landshluta.“
Hjúkrunarrými eru til staðar á
Þingeyri, Flateyri og á Heilbrigð-

isstofnun Vestfjarða á Ísafirði.
Að sögn Margrétar standast rýmin þó ekki nútíma kröfur. „Samkvæmt nútímastöðlum og hvað
varðar persónulegt rými einstaklinga fyrir þeirra eigur standast
rýmin ekki kröfur, en þau eru
flest ekki einstaklingsherbergi.
Það er því mitt mat að mikil þörf
sé á aukningu á hjúkrunarrýmum
á svæðinu“, segir Margrét.
Samkvæmt almennri skilgreiningu eru hjúkrunarrýmin á

Þingeyri vannýtt. „Það eru fjögur
rými skráð hér en við höfum pláss
fyrir sex. En það er ef miðað við
að tveir séu í herbergi. Nú eru
þrír vistmenn hjá okkur“, segir
Erla Ásvaldsdóttir forstöðumaður á Tjörn. Einnig eru hjúkrunarrýmin á Flateyri vannýtt en þar
eru þrír vistmenn í einstaklingsherbergjum en pláss er fyrir þrjá
til viðbótar. Rýmin á Heilbrigðisstofnuninni eru hins vegar fullnýtt eftir því sem blaðamaður
kemst næst.
Samkvæmt yfirlýsingu frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu frá síðasta hausti er stefnt að

því að taka í notkun 30 ný hjúkrunarrými á Vestfjörðum á næstu
árum og þar af tíu í Ísafjarðarbæ.
Hjúkrunarrýmin verða í einbýli
og er áætlað að frumathugun hefjist í byrjun árs 2010 og að verki
verði lokið um haustið 2011.
Kostnaður við uppbygginguna
á landsvísu er metinn á 17 milljarða króna en gert er ráð fyrir að
hvert rými kosti yfir 20 milljónir
í uppbyggingu. Í samtali við
mbl.is benti Árni Páll Árnason
félagsmálaráðherra á að oft séu
rýmin sem til eru á röngum
stöðum. Erfitt sé að flytja aldrað
fólk hreppaflutningum.

Fasteign óskast
Höfum kaupanda að einbýlishúsi eða stórri
íbúð með bílskúr við Sætún, Miðtún, Seljalandsveg eða Urðarveg á Ísafirði.
Hafið samband við Fasteignasölu Vestfjarða
upp á frekari upplýsingar. Síminn er 456 3244,
tölvupóstur: eignir@fsv.is.

Bolungarvíkurkaupstaður

Íbúðir til leigu
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði.

Mýrarboltinn notaður í alþjóðlegri markaðssetningu Canon
Mýrarboltamótið á Ísafirði
vekur athygli víða um heim
en nú hefur þetta framandi
íþróttamót verið notað í alþjóðlegri markaðsetningu myndavélaframleiðandans Canon. Á
síðasta ári efndi Canon til alþjóðlegrar keppni meðal áhugaljósmyndara þar sem myndir
frá þeim voru valdar af notendum Canon ásamt nefnd af
heimsfrægum ljósmyndurum.
Sigurvegararnir fengu svo að
fara í sérstaka ferð á áhugaFIMMTUDAGUR 16. JÚLÍ 2009

verða staði og viðburði um allan
heim, eða „photographic experience of a lifetime“ eins og það er
orðað á heimasíðu Canon. Fjórir
áhugaljósmyndarar urðu fyrir
valinu og fór einn þeirra, David
Bernard frá Tékklandi, með félögum sínum til Ísafjarðar til að
taka þátt í mýrarboltamótinu.
Myndin var samt ekki tekin á
mýrarboltamótinu sjálfu sem var
um verslunarmannahelgina, heldur var mýrarboltinn endurleikinn
með hjálp fjölda íbúa á norðan-

verðum Vestfjörðum nokkrum
vikum seinna. Verkefnið hefur
vakið athygli um allan heim
og er það mikil viðurkenning
fyrir Mýrarboltann að verða
fyrir valinu sem einn áhugaverðasti viðburður í heimi til
ljósmyndunar og skemmtunar.
Með Tékkanum í för voru
kvikmyndagerðamenn á vegum Canon sem gerðu stutta
heimildamynd um ferðina sem
sýnd er á heimasíðu fyrirtækisins.
– nonni@bb.is

Bolungarvíkurkaupstaður auglýsir til leigu
4ra herbergja (107m²) íbúðir í fjölbýli við Holtabrún í Bolungarvík. Íbúðirnar eru rúmgóðar
og skemmtilegar með góðu útsýni yfir byggðina og fjallahringinn.
Nánari upplýsingar á bæjarskrifstofunni í
síma 450 7000.

Góð 2ja herb. íbúð til sölu
Um er að ræða 77m² tveggja herbergja
íbúð á 3. hæð í fjölbýli við Urðarveg 78, byggt
1985. Miklar endurbætur hafa átt sér stað sl.,
ár. Nýlokið er við utanhússviðgerð og málun,
skipt var um allt gler og að innan er íbúðin
nær öll endurgerð.
Upplýsingar í síma 893 7124.
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Lífssstílltíll
Hart var tekist á og krakkarnir voru þreyttir en ánægðir að viku lokinni.

Körfuboltabúðir KFÍ
komnar til að vera

Körfuboltabúðum Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar (KFÍ) lauk
fyrir stuttu en í sex daga höfðu
rúmlega 50 krakkar víðs vegar
af landinu tekið þátt í þessu metnaðarfulla verkefni. Búðunum var
ákaflega vel tekið en bæði leikmenn og foreldrar hafa lýst yfir
ánægju sinni með gæði búðanna
og umgjörð þeirra.
„Þetta gekk allt eins og í sögu“,
segir Helgi Sigmundsson, einn
skipuleggjanda búðanna. „Við
vorum með toppþjálfara frá Ser-

bíu, en Balkanskaginn oft kallaður vagga evrópsks körfubolta.
Það er því áratugareynsla í
körfuboltaþjálfun sem við höfðum hjá okkur í búðunum og það
er mikils virði fyrir þessa krakka.“
Mikil ánægja var með búðirnar
og margir lögðu á sig langa ferð
til að taka þátt í þeim. „Búðirnar
eru klárlega þess virði að keyra
þennan spotta. Þeir sem ekki sáu
sér það fært eru að missa af miklu“,
segir Kristleifur Andrésson, en
hann kom alla leið frá Egilsstöð-

um með þrjá syni sína sem tóku
þátt í búðunum.
Auður Rafnsdóttir, foreldri frá
Stykkishólmi, bar búðunum
einnig vel söguna. „Þvílík upplifun! Vel skipulagt og frábærir
þjálfarar. Allt til fyrirmyndar.
Ótrúlegt að enginn á Íslandi hafi
framkvæmt þetta fyrr en nú. Ekki
spurning að við fjölmennum
hingað að ári“, segir Auður.
Búðirnar hafa vakið mikla athygli í hinum íslenska körfuboltaheimi, en formaður KKÍ,

Hannes Jónsson, dvaldi á Ísafirði
á lokadögum búðanna til að
skoða aðstæður en sjaldgæft er
að boðið sé upp á körfuboltabúðir
af þessum gæðaflokki á Íslandi.
„Hann er búinn að vera að fylgjast með því sem við erum að gera
hérna og það vakti áhuga hans.
Að loknum Smáþjóðaleikunum
ákvað hann að grípa tækifærið
og kíkja vestur“, segir Helgi Sigmundsson.
Hannes segist hafa fylgst með
skipulagi æfinganna og rætt við
þjálfarana sem að hans sögn eru
miklir fagmenn. „Ég verð að
segja að þetta er allt til fyrirmyndar og auðvitað mikið ánægjuefni þegar félögin taka slíkt frumkvæði“, segir Hannes. „KFÍ hafði
reyndar látið okkur í stjórn KKÍ
vita af því hvað til stæði fyrir
nokkrum mánuðum, en það er
mér mikilvægt að koma og sjá.
Nú get ég sagt með mjög góðri
samvisku að þessar búðir eru
góðar fyrir krakkana og íslenskir
þjálfarar hefðu mikið gagn og
gaman af því að taka þátt. Vonandi gengur áætlun KFÍ-manna
eftir og þessar búðir verði endurteknar að ári. Stjórn KKÍ styður
ætíð góð verkefni eins og þetta,
sem eru einmitt mikilvæg í útbreiðslustarfi körfuknattleiksins.
Það var líka mjög gaman að fá
tækifæri til þess að ræða við Halldór Halldórsson bæjarstjóra og
finna hversu mikil jákvæðni er
fyrir körfuboltanum og íþróttum
almennt hjá sveitarstjórnarmönnum.“
Búðunum stjórnaði Borce Ilievski, hinn makedónski yfirþjálfari KFÍ, en honum til aðstoðar
voru tveir reyndir þjálfarar af
Balkanskaganum, Serbarnir Nebosja Vidic og Momir Tasic,
ásamt Íslendingnum Eggert Maríussyni og ísfirska landsliðsmiðherjanum Sigurði Þorsteinssyni.
Að sögn Borce er lögð aðaláhersla á tækni og leikskilning
en einnig er sendingarleikur mikilvægur í búðunum enda byggir
körfubolti frá hans heimslóðum
mikið á þeirri speki. Æft var
tvisvar á dag en einnig var boðið
upp á fyrirlestra og ýmislegt annað tengt körfubolta. „Ef fer sem
horfir og búðirnar verða aftur að
ári liðnu verða þær þá vonandi

enn stærri. Þá getum við líka
einbeitt okkur að þreki og styrk
og því unnið að öllu því sem
gerir góða körfuboltaleikmenn.
Það er alveg möguleiki á því að
hér verði körfuboltabúðir á heimsmælikvarða í framtíðinni“, segir
Borce.
Ráðist var í framkvæmd búðanna í kjölfar tveggja vel heppnaðra ferða til Serbíu síðastliðin
ár. Í ár var þó ákveðið að flytja
þjálfarana heim í stað þess að
ferðast með hópinn út. Mikill
metnaður var í þjálfaraáætlun
búðanna en hún byggir á speki
Serbans Alexander Nicolitz, eða
prófessorsins eins og hann var
oft kallaður, en hann er talinn
vera guðfaðir evrópsks körfubolta. Umgjörðin vakti einnig
mikla athygli en KFÍ-menn fengu
ótakmarkaðan aðgang að íþróttahúsinu á Torfnesi sem og aðstöðu
á vist og mötuneyti Menntaskólans á Ísafirði. „Við verðum því
að þakka Ísafjarðarbæ, Menntaskólanum sem og sumarhótelinu
fyrir alla þá aðstoð sem okkur
var veitt, það er mikilvægt að
finna fyrir stuðningi þegar farið
er út í verkefni sem þetta“, segir
Helgi Sigmundsson.
Það voru þreyttir en ánægðir
krakkar sem tóku þátt í lokahófi
búðanna. Grillaður var marineraður steinbítur á Murikka-pönnum Þorsteins Þráinssonar og rann
hann ljúft ofan í hópinn ásamt
pylsum. Veisluhald fór fram að
mestu utandyra enda lék veðrið
við Ísfirðinga þann dag og því
var tilvalið að njóta þess að spila
körfubolta á útivellinum við
íþróttahúsið. „Krakkarnir voru
örmagna enda búið að taka
svakalega á í vikunni. Þeir voru
allir mjög ánægðir og mikill
áhugi hjá þeim á að taka þátt í
þessu aftur að ári liðnu“, segir Helgi.
Svo virðist sem krökkunum
verði að ósk sinni en að sögn
Helga er undirbúningur þegar
hafinn fyrir næsta ár. „Það er
gott að byggja á árangrinum í ár
og gera enn betur á næsta ári.
Við stefnum að því að vera með
80 krakka þá og miðað við þær
umsagnir sem við fengum núna
sjáum við ekkert því til fyrirstöðu.“
– nonni@bb.is

Leikmenn körfuboltabúða KFÍ 2009 ásamt þjálfurum.
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Tvær uppskriftir með rabarbara
Sælkeri vikunnar býður upp á
tvær ljúffengar uppskriftir þar
sem notast er við rabarbara. Er
tilvalið að nýta þær yfir sumartímann. Fyrri uppskriftin er Rabarbara Crunch og sú síðari af
rabarbarabrauði.
Rabarbara Crunch
1 b. hveiti
¾ b. haframjöl
1 b. púðursykur
½ b. brætt smjör
1 tsk. kanill
4 b. niðurskorið rabarbara
1 b. sykur
2 msk. kartöflumjöl
1. tsk. vanilludropar
Blandið saman hveiti, haframjöli, púðursykri, smjöri og kanil

og setjið helminginn í eldfast
mót. Setjið rabarbarann yfir.
Blandið næst saman í pott: sykri,
kartöflumjöl,i 1 b.vatni og vanilludropunum og sjóðið þar til að
það er glært og þykkt. Hellið
síðan yfir rabarbarinn. Stráið afganginum af þurrefnum yfir og
bakið við 175-180 C í ca. 60
mín. Berið fram með ís eða þeyttan rjóma.

1 egg
1b. súrmjólk
1 tsk. matarsóða
1 tsk.vanilludropar
2 ½ b. hveiti
1 ½ b. smátt skorið rabarbara.
½ b. hnetur
½ b. sykur
¼ b. smjör
Blandið öllu saman nema

Sælkerinn
Rabarbarabrauð
1 ½ b. púðursykur
2/3 b. olíu

sykrinum og smjörinu. Setjið í
tvö smurð brauðform. Blandið
saman sykrinum og smjörinu og
dreifa jafnt yfir. Bakið við 175-

Sælkeri vikunnar er Sonja Elín Thompson á Þingeyri.
180 C í 75-80 mín.
Sigþórsdóttur á Þingeyri að
Ég skora á Daðey Arnborgu verða næsti sælkeri BB.

Þátttakendur á Sjafnarmótinu ásamt liðstjórum.

Gunnlaugur og Arndís
sigruðu á Sjafnarmótinu
Fyrsta púttmót eldri borgara á
nýja púttvellinum við Hlíf, Sjafnarmótið, fór fram á sunnudag.
Mótið tókst mjög vel í sól og
blíðu veðri. Þátttakendur voru
34, þar af 18 konur og 16 karlar.
Boðið var upp á kaffiveislu í
veitingasalnum á Hlíf að móti
loknu og þar fór verðlaunaaf-

hendingin fram. Verðlaunin voru
flest smíðuð af Jóhannesi Þorsteinssyni, eiginmanni Sjafnar
heitinnar Magnúsdóttur en mótið
var sérstaklega tileinkað henni.
Arndís Ólafsdóttir sigraði í
kvennaflokki á 42 höggum, önnur varð Ólöf Guðmundsdóttir
með 44 högg og Ásta Þ. Jakobs-

dóttir varð þriðja með 45 högg.
Gunnlaugur Jónasson sigraði í
karlaflokki á 40 höggum, Sigurður Sigurðsson varð annar með
40 högg og þriðji Stefán H. Ólafsson með 42 högg. Gunnlaugur
hafði sigur í bráðabana við Sigurð.
– thelma@bb.is
Áhuginn á golfinu leyndi sér ekki hjá konunum.

Það var létt yfir golfurunum á fyrsta mótinu.
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„Ég ætla að setja kúluna beint í holuna,“ gæti Magnús Arnórsson verið að segja við þau Arndísi Ólafsdóttur og Héðinn
Ólafsson. Og Magnús stóð við það og fór „holu í höggi“.
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