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– María Hrafnhildardóttir
er um þessar mundir að
færa veitingastað sinn,
Ömmu Habbý í Súðavík til
Ísafjarðar. Í miðopnu er
rætt við Maríu um nýja
staðinn sem verður í anda
amerískra klúbba á sjötta
áratugnum og margt fleira.
María heldur í amerísku
hefðirnar en hún bjó ásamt
móður sinni í Bandaríkj-
unum sem barn.

Færir
„fifties“
andann
yfir á
Ísafjörð
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„Þetta lítur ágætlega út og mið-
ar allt í rétta átt, við sjáum ekki
annað. Þetta tekur bara sinn tíma
því að skelrækt er langhlaup en
ekki spretthlaup“, segir Magni
Örvar Guðmundsson á Ísafirði,
framkvæmdastjóri Vesturskeljar
ehf. Félagið byrjaði fyrir rúmum
tveimur árum bláskeljarækt (krækl-
ingarækt) í Ísafjarðardjúpi og
stefnir að því fyrstu afurðirnar

svo orð sé á gerandi sjái dagsins
ljós eftir rúmt ár. Kræklingurinn
vex á hengilínum sem lagðar eru
í sjó. Núna eru línurnar hjá Vest-
urskel ehf. samtals um 20 kíló-
metrar á lengd. „Við byrjuðum í
Skötufirði og Hestfirði en bætt-
um Álftafirði við í fyrra. Fyrstu
línurnar voru lagðar út í ágúst
2007 og hugsanlega fáum við
eitthvert smáræði núna í haust til

prufu. Tíminn frá því að krækl-
ingurinn fer af stað hjá okkur
sem lirfa og þangað til hann
kemst í markaðsstærð eða 5 til
6,5 sentimetra lengd er kringum
tvö og hálft ár eða 28-32 mán-
uðir“, segir Magni.

Að Vesturskel ehf. stóðu í upp-
hafi sjö hluthafar en eru nú ellefu,
nær allir á norðursvæði Vest-
fjarða. Magni segir stefnt að því

að vinnsla hefjist af alvöru í októ-
ber eða nóvember á næsta ári og
gangi allt samkvæmt áætlun gætu
afurðirnar þá orðið um þrjátíu
tonn.

Skelrækt við strendur Íslands
hefur verið í þróun síðustu 20 til
30 árin og þá einkum ræktun
bláskeljar. Ræktun í sjó er í
grundvallaratriðum ólík eldi.
Ekki er um fóðrun að ræða þar

sem lífveran nærir sig algerlega
sjálf og lifir í raun eins og villt
skel í náttúrlegu umhverfi. Í skel-
rækt er lirfum safnað eftir eðli-
lega hrygningu í umhverfinu.
Lirfurnar festa sig síðan á hengi-
línurnar á sama hátt og þær taka
sér bólfestu á fjörugrjóti. Rækt-
unarskelin lifir því sama lífi og
fjöruskelin.

– hlynur@bb.is

Skelræktin langhlaup en ekki spretthlaup

Persónukjör gæti kostað 9-14 milljónir
Heildarkostnaðarauki sveitar-

félaga vegna frumvarps um per-
sónukjör í sveitarstjórnarkosn-
ingum hér á landi gæti orðið á
bilinu 9-14 milljónir við hverjar
kosningar. Skýrist það aðallega
af því að talning atkvæða til per-
sónukjörs verður tímafrek og
mun launakostnaður til kjör-
stjórna og starfsmanna við inn-
slátt og talningu því hækka nokk-
uð. Þar sem í frumvarpinu er
gengið út frá því að persónukjör
verði viðhaft við sveitarstjórnar-
kosningar 2010 sem nokkurs
konar tilraun sem nýtt verði til
að meta hvort aðferðin henti einn-
ig við Alþingiskosningar telur

stjórn Sambands íslenskra sveit-
arfélaga eðlilegt að gera þá kröfu
að ríkissjóður bæti sveitarfélög-
um þann viðbótarkostnað sem
leiðir af frumvarpinu, a.m.k. vegna
sveitarstjórnarkosninga árið
2010. Þetta kemur fram í umsögn
sem Samband íslenskra sveitarfé-
laga hefur sent allsherjarnefnd
Alþingis um frumvarp til laga
um breytingu á lögum um sveit-
arstjórnarkosningar.

Segja má að frumvarpið feli í
sér þá meginbreytingu að próf-
kjör fari fram samhliða sveitar-
stjórnarkosningum þar sem kjós-
endur framboðslista munu ráða
röð efstu manna á hverjum lista,

þ.e. hinum óraðaða hluta fram-
boðslista. „Áhrif hins almenna
kjósanda verða fyrir vikið mun
meiri en tíðkast hefur til þessa,
þar sem þátttaka í prófkjörum er
í flestum tilvikum bundin við
skráða flokksmenn og í sumum
tilvikum þá sem eru tilbúnir að
lýsa stuðningi við viðkomandi
lista“, segir í umsögninni.

Þar segir einnig að rétt sé að
undirstrika að með þeim breyt-
ingum sem lagðar eru til í frum-
varpinu er ekki með neinum hætti
hróflað við listakosningu og hlut-
fallskosningakerfinu hér á landi.
Kjósendur munu eftir sem áður
kjósa tiltekinn lista og telst at-

kvæðið listanum til tekna óskipt
við úthlutun sæta til listans í réttu
hlutfalli við úrslit kosninganna.
Persónukjörið hefur því einungis
áhrif á það hvaða frambjóðendur
hvers lista hreppa þau sæti sem
listinn fær í sveitarstjórn sam-
kvæmt niðurstöðu kosninganna.

Í almennri umræðu um frum-
varpið hefur verið bent á nokkra
mögulega ókosti við þá forgangs-
röðunaraðferð sem lögð er til í
frumvarpinu. Fyrir það fyrsta er
í persónukjöri á engan hátt tryggt
að jafnræði verði á milli kynjanna
í efstu sætum framboðslista, í
öðru lagi er talin hætta á innbyrð-
is átökum innan framboðslista í

aðdraganda kosninga þegar fleiri
en einn frambjóðandi sækist eftir
öruggu sæti. Í þriðja lagi hefur
verið bent á að erfitt geti reynst
að fá fólk til að gefa kost á sér í
óraðaðan hluta framboðslista af
þeirri ástæðu að það geti átt á
hættu að ná kjöri sem aðalmenn
í sveitarstjórn án þess að vera
tilbúið að leggja á sig þá vinnu
sem því fylgir. Kosningaaðferðin
sem lögð er til mun einni torvelda
það að stjórnmálahreyfingar
sameinis um framboðslista og
það mun taka kjósendur nokkurn
tíma til að venjast hinni nýju
aðferð.

– thelma@bb.is

Sr. Magnús Erlingsson
sóknarprestur á Ísafirði er
meðal þrettán umsækjenda
um starf sóknarprests við
Kópavogskirkju. Magnús
segir að tími sé kominn til
að breyta, hann hafi verið
starfandi prestur á Ísafirði í
18 ár.

„Það var töluvert átak að
skrifa svona bréf, ég sveifl-
aðist mikið til í þessu máli
og sótti um á seinustu stundu.
Mér líður alveg afskaplega
vel hérna en ef maður ætlar
að breyta til þá er þetta tím-
inn núna,“ segir Séra Magn-
ús.

Magnús
sækir um
í Kópavogi

Um 25 þúsund ferðamenn sóttu
upplýsingamiðstöð ferðamála á
Ísafirði í sumar samkvæmt
óformlegri talningu starfsmanna.
Er það mikil aukning frá fyrra
sumri þegar 17.000 gestir heim-
sóttu miðstöðina. „Þarna kemur
til bæði fjölgun farþega á skemmti-
ferðaskipum og fjölgun annars
ferðafólks“, segir Heimir Hans-

son forstöðumaður upplýsinga-
miðstöðvarinnar. Útlendingar
eru í miklum meirihluta þeirra
sem nýta sér þjónustu miðstöðv-
arinnar.

„Þetta er 70-75% erlendir
ferðamenn. Íslendingarnir eru
yfirleitt færari um að bjarga sér
sjálfir, þeir þekkja betur til eða
þekkja fólk á staðnum. En það

var þó talsverð fjölgun á Íslend-
ingum milli ára.“ Enn er ferða-
fólk á svæðinu. „Það eru enn þó
nokkrir að detta inn til okkar.
Það er þó ekki óeðlilegt að það
sé smá traffík út september og
einhver reytingur fram í október
og haustið virðist ekki ætla að
verða nein undantekning á því.“

Þrátt fyrir mikið annríki gekk

sumarið vel að sögn Heimis.
„Þetta gekk virkilega vel þrátt
fyrir að við höfum keyrt starfsem-
ina á færri starfsmönnum en vana-
lega vegna sparnaðarráðstafana.
En það var mjög mikið að gera.“
Spáð var metsumri í vor og segir
Heimir að samkvæmt þeirra reyn-
slu hafi það alveg gengið eftir.

– thelma@bb.is

Um 25.000 ferðamenn sóttu
upplýsingamiðstöðina í sumar

 Vestfirðir njóta síaukinna vinsælda. Kemur þar til bæði fjölgun á komum skemmtiferðaskipa og annarra ferðamanna.
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Inn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beiniInn að beini Valdimar Jóhannsson,Valdimar Jóhannsson,Valdimar Jóhannsson,Valdimar Jóhannsson,Valdimar Jóhannsson,
verkamaður og rokkariverkamaður og rokkariverkamaður og rokkariverkamaður og rokkariverkamaður og rokkari

Ísfirski rokkarinn Valdimar Jóhannsson hefur vakið athygli með hljómsveitunum Reykjavík!Ísfirski rokkarinn Valdimar Jóhannsson hefur vakið athygli með hljómsveitunum Reykjavík!Ísfirski rokkarinn Valdimar Jóhannsson hefur vakið athygli með hljómsveitunum Reykjavík!Ísfirski rokkarinn Valdimar Jóhannsson hefur vakið athygli með hljómsveitunum Reykjavík!Ísfirski rokkarinn Valdimar Jóhannsson hefur vakið athygli með hljómsveitunum Reykjavík!
og 9/11s. Upp á síðkastið hefur hann ferðast um Evrópu ásamt kærustu sinni, dansaranum Ernuog 9/11s. Upp á síðkastið hefur hann ferðast um Evrópu ásamt kærustu sinni, dansaranum Ernuog 9/11s. Upp á síðkastið hefur hann ferðast um Evrópu ásamt kærustu sinni, dansaranum Ernuog 9/11s. Upp á síðkastið hefur hann ferðast um Evrópu ásamt kærustu sinni, dansaranum Ernuog 9/11s. Upp á síðkastið hefur hann ferðast um Evrópu ásamt kærustu sinni, dansaranum Ernu

Ómarsdóttir, með dansverk sem hann semur tónlist fyrir og flytur. Nýjasta verk þeirra,Ómarsdóttir, með dansverk sem hann semur tónlist fyrir og flytur. Nýjasta verk þeirra,Ómarsdóttir, með dansverk sem hann semur tónlist fyrir og flytur. Nýjasta verk þeirra,Ómarsdóttir, með dansverk sem hann semur tónlist fyrir og flytur. Nýjasta verk þeirra,Ómarsdóttir, með dansverk sem hann semur tónlist fyrir og flytur. Nýjasta verk þeirra,     Teach us to outgrowTeach us to outgrowTeach us to outgrowTeach us to outgrowTeach us to outgrow
our madness, hefur verið sýnt víðsvegar um Evrópu og núna síðast í Þjóðleikhúsinu. Rokkið á þó alltaf hugour madness, hefur verið sýnt víðsvegar um Evrópu og núna síðast í Þjóðleikhúsinu. Rokkið á þó alltaf hugour madness, hefur verið sýnt víðsvegar um Evrópu og núna síðast í Þjóðleikhúsinu. Rokkið á þó alltaf hugour madness, hefur verið sýnt víðsvegar um Evrópu og núna síðast í Þjóðleikhúsinu. Rokkið á þó alltaf hugour madness, hefur verið sýnt víðsvegar um Evrópu og núna síðast í Þjóðleikhúsinu. Rokkið á þó alltaf hug

og hjarta Valdimars eins og kom glögglega fram þegar hann svaraði spurningum fyrir Bæjarins besta.og hjarta Valdimars eins og kom glögglega fram þegar hann svaraði spurningum fyrir Bæjarins besta.og hjarta Valdimars eins og kom glögglega fram þegar hann svaraði spurningum fyrir Bæjarins besta.og hjarta Valdimars eins og kom glögglega fram þegar hann svaraði spurningum fyrir Bæjarins besta.og hjarta Valdimars eins og kom glögglega fram þegar hann svaraði spurningum fyrir Bæjarins besta.

Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Spila rokk.

Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?Hvar langar þig helst að búa?
Ísafirði.

Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Þegar ég uppgötvaði rokk.
Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?Mestu vonbrigði lífs þíns?

Phil Collins.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?Mesta uppgötvunin í lífi þínu?

Þungarokk.
Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?Uppáhaldslagið?

Ace of spades með Motorhead.
Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?Uppáhaldskvikmyndin?

Holy mountain eftir Alexandro Jodorowsky.
Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?Uppáhaldsbókin?

Almost transparent blue eftir ryu murakami.
Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?Ógleymanlegasta ferðalagið?

Rokk.
Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?Uppáhaldsborgin?

Ísafjörður.
Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?Besta gjöfin?
Leðurjakki.

Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Algjörlega.

Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?vaða hlutar geturðu alls ekki verið án?vaða hlutar geturðu alls ekki verið án?vaða hlutar geturðu alls ekki verið án?vaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Rokks.

Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?Fyrsta starfið?
Íshúsið.

Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?Draumastarfið?
Rokk.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Maxim Gorky.

Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hornstrandir og krúsin.

Skondnasta upplifun þín?
Hljómsveitin Styx.
Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?Aðaláhugamálið?

Rokk.
Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?Besta vefsíðan að þínu mati?

Textavarpið.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?

Með síðara hár.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?

Barngóður með víni.
En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?En helsti löstur?

Á það til að taka minn tíma að gera hlutina.
Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?Besta farartækið?

Volvo 245 station 81´ árgerð.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?

1 maí.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?

Afa og ömmu.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?

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

Næturnar.
Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?Í hvaða stjörnumerki ertu?

Krabbi.
Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?Lífsmottóið þitt?

Rokk og meira rokk og eftir það aðeins meira.

Saga skólans
kemur út í vor

Ritun sögu Menntaskól-
ans á Ísafirði er brátt lokið
en stefnt er að því að bókin
verði prentuð í mars á næsta
ári. Á fundi skólanefndar
sem haldinn var í lok júní
sýndi skólameistari drög að
verkinu og upplýsti að um
90% ritunar bókarinnar væri
lokið.

Björn Teitsson, fyrrum
skólameistara MÍ, var ráð-
inn til að skrifa sögu skólans
sumarið 2007 en stefnt er að
því að verkið komi út í vor,
í lok fertugasta starfsárs
skólans. Verkefnið er styrkt
af menntamálaráðuneytinu.
Gert er ráð fyrir að verkið
kosti um 3,6 milljónir króna.

Tíu sögur
Ólafs Helga

Ólafur Helgi Kjartansson,
sýslumaður á Selfossi og
fyrrum sýslumaður á Ísa-
firði, er meðal þeirra sem
fljóta með straumnum í
komandi jólabókaflóði. Vest-
firska forlagið mun gefa út
bók hans „Ný von að morgni“
sem hefur að geyma tíu smá-
sögur. Margar af þeim hafa
birst  í Bæjarins besta í gegn-
um tíðina.

„Þetta eru sögur sem
leitað hafa til mín og ég hef
svo miðlað þeim áfram. Allt
er þetta þó skáldskapur,“
segir Ólafur Helgi. Efni
sagnanna er af ýmsum toga,
en mannleg samskipti, hrun
og endurreisn eru þó megin-
stef flestra sagnanna.

Gulygla í
Fljótavík
Náttfiðrildi fannst í um

300 metra hæð í Glúmsdal í
Fljótavík á Hornströndum.
Dýrið fannst dautt í byrjun
september og reyndist vera
um 3 sentimetrar á lengd.
Um er að ræða tegundina
gulyglu (Noctua pronuba)
sem finnst hér á landi, bæði
sem villt íslensk tegund og
sem flækingur. Fiðrildin
dragast að ljósi og drekka
blómasafa.

Náttfiðriðldið er með upp-
rúllaða munnparta sem þau
nota til að drekka safann
með. Lirfur þessarar tegund-
ar dvelja neðanjarðar yfir
daginn en fara út á næturnar
og nærast á plöntum. Það
var Víðir Ólafsson frá Ísa-
firði sem fann gulygluna.
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Ætla að vera góður
listamaðurHafdís Pálsdóttir er ungur ísfirskur

píanóleikari sem útskrifaðist úr Listahá-
skóla Íslands í vor og hóf mastersnám í
haust. Þá mun hún einnig taka þátt í
píanókeppni Íslandsdeildar EPTA en hún
komst í úrslit þegar hún tók þátt í keppn-
inni fyrir sex árum. Hafdís steig sín fyrstu
skref í tónlistinni á Ísafirði og stundaði
nám við Tónlistarskóla Ísafjarðar á ár-
unum 1994-2005. Hún lærði þá á píanó hjá
Beötu Joó og selló hjá Janusz Frach auk
ýmissa tónfræðigreina.

Skólaárið 2007-2008 var Haf-
dís skiptinemi við Tónlistarhá-
skólann í Kristiansand í Noregi
og segir hún að það hafi verið
reynsla sem hún mæli eindregið
með. Hafdís spjallaði við blaða-
mann um tónlistina sem er svo
stór hluti af lífi hennar.

– Hefurðu spilað á píanó frá
barnsaldri?

„Já, ég byrjaði að læra á píanó
í Tónlistarskóla Ísafjarðar þegar
ég var tíu ára gömul. Þá hafði ég
lært á blokkflautu þegar ég var
sex ára auk þess sem ég var í kór.
En mamma skráði okkur systurn-
ar í píanónám og ég hef ekki
hætt síðan“, segir Hafdís með
bros á vör.

– Og ætlarðu að hafa þetta að
atvinnu?

„Já, ég byrjaði í nýju masters-
námi í listkennslu við Listahá-
skólann í haust. Ég var svo hepp-
in að vera af ein af þeim 20 sem
komust inn. Ég fæ kennslurétt-
indi eftir tvö ár og ætla svo að
fara eitthvert erlendis í frekara
tónlistarnám. Ég hef það á til-
finningunni að ég verði eilífðar-
stúdent, það er svo margt sem
mig langar til að læra. Enda er
fagið þannig að maður er alltaf
að læra, löngu eftir að námi lýkur
heldur maður áfram að læra af
fólkinu í kringum sig, samstarfs-
mönnum sínum og nemendum.
Þetta er sífelld endurmenntun.“

Hafdís Pálsdóttir dvaldi ár í
Noregi sem skiptinemi.

„Listaháskólinn býður upp á
að nemendur geti farið sem
skiptinemar eina önn, en sumir
fara í heilt ár, og það gerði ég.
Mig hafði langað til að gerast
skiptinemi frá því að ég var í
menntaskóla en ég tímdi ekki að
fara þá því ég vildi ekki taka mér
svo langt hlé frá píanónáminu.
Þetta var því alveg tilvalið.

Það var alveg frábær upplifun
að sökkva sér algjörlega í tónlist-

ina í nýju umhverfi í heilt ár,
kynnast nýju fólki og læra nýtt
tungumál. Ég var í Kristiansand
sem er syðsti bærinn í Noregi.
Ástæðan fyrir því að hann varð
fyrir valinu er sú að Trygve
Trædal, kennari í Kristiansand,
kom sem gestakennari í Listahá-
skólann árið áður og við unnum
vel saman. Mig langaði reyndar
fyrst og fremst að fara til Ung-
verjalands en kennarinn minn var
hræddur um að það yrði of mikið
menningarsjokk og vildi helst að
ég myndi velja eitthvert af Norð-
urlöndunum. Ég hafði þá sam-
band við Trygve Trædal og hon-
um leist vel á þetta svo skólinn
sem hann kenndi við bjó til samn-
ing við Listaháskólann til að ég
gæti komið. Og ég sá ekki eftir
því, þetta var alveg frábær upp-
lifun. Ég mæli eindregið með
því að fara sem skiptinemi.“

– Er mikill menningarmunur á
Noregi og Íslandi?

„Nei, hann er ekki svo mikill,
en ég kynntist fjölda annarra
skiptinema frá ótal löndum og
fékk innsýn inn í þeirra menn-
ingu. Ég hef einmitt oft grínast
með það að ef ég færi einhvern
tímann á Inter-Rail yrði ég ekki
vandræðum með að redda mér
gistingu.“

Gæsahúð og rómantíkGæsahúð og rómantíkGæsahúð og rómantíkGæsahúð og rómantíkGæsahúð og rómantík
– Er píanóleikur alþjóðlegt

tungumál eða eru aðrar áherslur
lagðar á hann í öðrum löndum?

„Tónlist er í sjálfu sér alþjóð-
legt tungumál og það gildir það
sama um píanóleik og aðra tón-
list. Það er munur milli landa,
sum eru með ríkari tónlistarhefð
en önnur og tónlistin er mismun-
andi eftir löndum með mismun-
andi einkenni og stíl. Sama gildir
um heim klassískrar tónlistar. Ég
hef farið til margra kennara og
meðal annars tekið eftir því að

það er munur t.d. á rússneskum
kennara og íslenskum. Tónlistar-
uppeldið er mun strangara í Asíu
og Mið- og Austur-Evrópu sam-
anborið við Norðurlöndin. Það
er í rauninni ekki hægt að gera
þessari spurningu nægilega góð
skil í nokkrum orðum því þetta
er mjög margþætt málefni en í
grunninn er ekki mikill munur.“

– Ert þú eingöngu í klassískri
tónlist?

„Nei, ég er í klassísku píanó-
námi en ég hef verið að spila og
syngja með poppsveitum og
tekið námskeið í djasspíanóleik.
Mér finnst mikilvægt að hafa
fjölbreytni og vera með opinn
huga og að maður kynni sér breitt
svið. Þegar ég er að kenna reyni
ég að finna út hvað hentar hverj-
um nemanda best og beina
honum inn á þá braut. Það er því
mikilvægt er vera með fótinn inn
um dyragættina á sem flestum
tónlistargreinum. Svo er líka
nauðsynlegt að breyta til.“

– Hvað finnst þér skemmti-
legast þegar þú ert að koma fram
fyrir áhorfendur?

„Mér finnst svo margt gaman
að það er erfitt að velja. Fyrst og
fremst spila ég það sem mér
finnst góð tónlist og hef gaman
af að flytja. Undanfarið er ég
mjög hrifin af svokallaðri nú-
tímatónlist og rómantískum stíl,
sem vekur upp miklar tilfinningar
og maður þarf að leggja mikla
túlkun í. En þegar ég er með stórt

prógramm finnst mér skemmti-
legast að hafa efnisskrána fjöl-
breytta. Ég á mjög erfitt með að
velja á milli, mér finnst gaman
að spila góða tónlist, sama af
hvaða toga. Svo er það líka
breytilegt og fer í rauninni bara
eftir því í hvernig skapi maður
er. Fyrir ári síðan fékk ég æði
fyrir barokk og spilaði eingöngu
Bach í eina önn en ég hef ekki
spilað Bach síðan. Fékk bara nóg
í bili. Og nú langar mig helst að
spila Rachmaninoff, Grieg og
Chopin sem eru fullir af gæsahúð
og rómantík. Hver veit hvað mig
langar til að spila á morgun?“

– Tekur píanóið allan þinn frí-
tíma eða hefurðu tíma fyrir önnur
áhugamál?

„Það fer nú bara eftir því
hvernig maður forgangsraðar
hlutunum. Ég gæti alveg haft
tíma fyrir önnur áhugamál en
einhvern veginn tengjast öll mín
áhugamál tónlist á einn eða annan
hátt. Ég hef verið í dansi og í
kórum og nú vinn ég við kennslu,
er að spila í sunnudagsskóla og
sem meðleikari hjá söngvurum
og kórum. Tónlistin fléttast því
inn í allt sem ég geri, enda er hún
það sem ég hef mestan áhuga á.“

Tónlist er bara tónlistTónlist er bara tónlistTónlist er bara tónlistTónlist er bara tónlistTónlist er bara tónlist

Hafdís snýr í haust aftur í
EPTA-keppnina.

„Keppnin er haldin á þriggja
ára fresti. Ég tók síðast þátt í

henni árið 2003 en vissi þá ekkert
hvað ég var að fara út í. Ég taldi
mig þó ráða við það og kennarinn
minn hvatti mig áfram. Það var
eftir keppnina sem ég áttaði mig
á því að ég gæti gert þetta að
ævistarfi, að það væri í lagi að
fara í háskólanám í píanónámi
og leggja þetta fyrir mig. Ég er
búin að skrá mig í keppnina aftur
í haust og mun núna taka þátt í
henni á háskólastigi. Þetta er
minn síðasti séns að taka þátt
áður en ég verð of gömul fyrir
það. Ég er því á fullu að fínpússa
og læra prógrammið fyrir keppn-
ina.

– Eru margir sem taka þátt í
keppninni?

„Já, flestir þeirra eru á fram-
haldsstigi og miðstigi en ég veit
um sjö á háskólastigi.

– Eitthvað að lokum?
„Ég er oft spurð hvað ég ætli

að gera með þessa menntun og
hvað gerist ef ég næ ekki langt
sem einleikari á píanó. En málið
er að ég stefni ekki á að vera
eingöngu einleikari. Ég ætla að
vera góður listamaður og þekkja
margar greinar og hliðar á tónlist,
og list yfir höfuð, og vinna með
það allt saman. Fólk á það til að
skilgreina og flokka list of mikið,
tónlist er bara tónlist. Ég kynni
mig ekki sem klassískan píanó-
leikara, ég er bara tónlistarmaður.
Ísland er líka svo lítið land að
það er mjög mikilvægt að hafa
fjölbreytni.“       – thelma@bb.is
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Spurningin
Viltu skipta um
forystu í þínu

sveitarfélagi í vor?
Alls svöruðu 526.

Já sögðu 352 eða 67%
Nei sögðu 133 eða 25%
Alveg sama sögðu 41 eða 8%

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

lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru

síðan birtar hér.

Ritstjórnargrein

Mun ekki veita af
Í eina tíð taldist til þegnskyldu að sinna störfum í þágu sveitarfélags

ef eftir var leitað af samborgurum. Nú er öldin önnur enda ólíku
saman að jafna; fyrrum tiltölulega einfalt stjórnkerfi andspænis frum-
skógi laga og reglna á tímum þar sem orð og handsal eru einskis
metin. Áður völdu íbúarnir einstaklinga til setu í sveitarstjórnum; nú
er frambjóðendum teflt fram eins og fótboltaliði í nafni flokka eða ein-
hvers sambræðings, eftir því sem vænlegast þykir.

Fall ríkisstjórnar í kjölfar efnahagshrunsins leiddi til verulegrar póli-
tískrar uppstokkunnar: Leiðtogaskipti í þremur fjórðu fjórflokksins
(svokallaða), óvenju mikil (sjálfviljug eða nauðbeygð) endurnýjun þing-
heims að ógleymdri  Borgarahreyfingunni, hverrar þingmenn eru
allir stokknir fyrir borð.

Og nú eru menn farnir að horfa til sveitarstjórnarkosninga á kom-
andi ári. Þykir ekki er ráð nema í tíma sé tekið. Sakir þess hafa leið-
togar meirihlutans í Ísafjarðarbæ, oddvitar Framsóknar- og Sjálfstæð-
isflokks, boðað að þeir muni stíga til hliðar, þeirra tíma og hlutverki
í bæjarstjórn sé lokið. Þarna er um að ræða þriðjung sitjandi bæj-
arfulltrúa, þar með talinn bæjarstjórinn. Óneitanlega talsverð um-
skipti. Og óumdeilt hverfur þarna af vettvangi fólk með mikla
reynslu.

Máltækið segir að maður komi í manns stað. Svo verður að ætla

því hvað sem fólki kanna að finnast um frammistöðu bæjarfulltrúa,
þegar til alvörunnar er komið, þá verða einhverjir að fást til verka.
Bæjarfleyið siglir ekki stjórnlaust frekar en önnur för.

Nú þegar hefur Gísli H. Halldórsson, þriðji maður á lista Sjálfstæð-
isflokksins við síðustu kosningar, lýst því yfir að hann sé opinn fyrir
forystuhlutverkinu og til greina komi að hann bjóði sig fram sem
bæjarstjóraefni flokksins. Ekki kæmi á óvart þótt fleiri ættu eftir að
renna augum í sömu átt. Engin viðbrögð hafa spurst úr herbúðum
Framsóknar. Oddviti Í-listans, Sigurður Pétursson, hefur hins vegar
lýst því yfir að hann gefi kost á sér til áframhaldandi setu í bæjarstjórn.
Hvort Í-listi Frjálslyndra og óháðra, Samfylkingar og Vinstri grænna
hjarir áfram, eða flokkarnir bjóða fram hver fyrir sig, mun tíminn
leiða í ljós. Og hver veit nema nýjar fjólur skjóti upp kollinum.

Tíminn fram til kosninga er ærinn. Á honum ræðst með framboð
og eftirspurn til setu í bæjarstjórn. Hvað sem vangaveltum í þá veru
líður er eitt öðru ljósara: Ísafjarðarbær þarf á öflugu, framsæknu
fólki að halda. Við ríkjandi aðstæður og fyrirsjáanlegan mikinn
vanda við rekstur bæjarfélagsins á komandi tímum verðum við að
tjalda öllu því besta sem völ er á.

Og mun ekki af veita.
s.h.

Það er ódýrara
að vera áskrif-

andi! Síminn
er 456 4560

Kannaðu málið! Friðfinnur S. Sigurðsson, eig-
andi F&S hópferðabíla ehf., á
Þingeyri, hefur farið þess á leit
við Ísafjarðarbæ að skipuð verði
nefnd til að skera úr um bætur
sem fyrirtækinu beri, vegna
gjaldfrjáls aksturs strætisvagna
Ísafjarðarbæjar á síðasta ári. F&S
hópferðabílar sjá um allan al-

menningsakstur Ísafjarðarbæjar
og gilda þeir samningar til ársins
2011. Árið 2008 ákvað bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar að allur
akstur með almenningsvögnum
í sveitarfélaginu yrði gjaldfrjáls
og sama ár var gert samkomulag
um að greiða F&S hópferðabíl-
um mánaðarlega 330 þúsund

krónur sem viðbótargreiðslu vegna
tekjutaps fyrirtækisins sem hlaust
af þessari ákvörðun.

Var sú greiðsla til viðbótar
þeim greiðslum sem fyrirtækið
fær vegna þeirra samninga sem í
gildi voru. Ákvörðun um gjald-
frjálsan strætó var felld úr gildi í
árslok 2008. Bæjarráð Ísafjarð-

arbæjar samþykkti að skipa Þor-
leif Pálsson, bæjarritara, sem full-
trúa Ísafjarðarbæjar í sáttanefnd
og mun Þorleifur ræða við full-
trúa F&S hópferðabíla fyrir hönd
bæjarins. Í bréfi frá fyrirtækinu
eru ekki settar fram neinar kröfur,
einungis farið fram á sáttanefnd.

– heida@bb.is

Sáttanefnd skeri úr um bætur

Framkvæmdastjórar sveitarfé-
laganna á norðanverðum Vest-
fjörðum koma til með að sitja í
svokallaðri „100 daga nefnd“
sem gera á útttekt á hagkvæmni
hugsanlegrar sameiningar Bol-
ungarvíkur, Ísafjarðarbæjar og
Súðavíkur. Þá munu fulltrúar í
minnihluta í hverju sveitarfélagi
fyrir sig eiga sæti í nefndinni auk
óháðs ráðgjafa sem hefur víðtæka
þekkingu á sveitarstjórnarmálum
og fjármálum þeirra. Þetta var
ákveðið á fundi framkvæmda-
stjóranna sem haldinn var í Bol-
ungarvík fyrir stuttu. Þar var
einnig rætt um fjármögnun verk-
efnisins en eins og greint hefur
verið frá leggur Jöfnunarsjóður
til tæpar 5,5 milljónir króna sem
skiptist á þrjá megin þætti, þ.e.
könnun á hagkvæmni, kynningu
á sameiningartillögu og fram-
kvæmd atkvæðagreiðslu.

Á fundinum var ákveðið að
hver framkvæmdastjóri legði til
við sína sveitarstjórn að skipuð
yrði „100 daga nefnd“ sem fari
með málið. Gert er ráð fyrir að
nefndin ljúki störfum á 100 dög-

Tillögur 100 daga nefndarinn-
ar líta dagsins ljós fyrir árslok

um og að tillögur hennar verði
lagðar fyrir viðkomandi sveitar-
stjórnir áður en árið er úti. Einnig
var lagt til á fundinum að stillt
verði upp fjárhagsáætlun fyrir
sameinað sveitarfélag í samráði
við hagdeild Sambands íslenskra

sveitarfélaga og ráðgjafa nefnd-
arinnar. Þar yrði skoðað sérstak-
lega hvernig rekstur og efnahagur
gæti litið út fyrstu árin, en einnig
til lengri tíma litið, eftir að tíma-
bili sérstakra framlaga vegna
sameiningar væri lokið.

Bæjarráð Bolungarvíkur hefur
samþykkt tillögu ráðamanna að
„100 daga nefndinni“ en bæjar-
ráð Ísafjarðarbæjar hefur vísað
málinu til afgreiðslu á næsta bæj-
arstjórnarfundi. Súðavíkurhrepp-
ur hefur ekki tekið málið fyrir.

Fundur framkvæmdastjóra sveitarfélaganna fór fram í ráðhúsinu í Bolungarvík.
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Hagræða
í rekstri
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

telur að heildarniðurstaðan
ársins í rekstri sveitarfélags-
ins verði betri en fyrstu sjö
mánuðir ársins sýna. Ástæð-
an er sú að áætlað er að hag-
ræðing í rekstri komi mest
fram frá og með nýju skóla-
ári sem hófst í ágúst vegna
þess að lækkun fastrar yfir-
vinnu og uppsögn fastra
aksturspeninga tók gildi frá
og með 1. júlí. Á bæjarráðs-
fundi gerði Jón H. Oddsson,
fjármálastjóri sveitarfélags-
ins, grein fyrir rekstrarkostn-
aði fyrstu sjö mánuði ársins
og horfum út árið. Bæjarráð
hefur nú óskað eftir grein-
ingu fyrir næsta fund á því
hvað hefur gengið eftir af
samþykktri hagræðingar-
kröfu.

Á fundinum kom einnig
fram að bæjarráð telur að
ríkið verði að bæta sveitarfé-
lögum hækkun tryggingar-
gjalds í gegnum bætta tekju-
stofna. Kostnaðarauki Ísa-
fjarðarbæjar er 28 milljónir
króna vegna þessarar hækk-
unar.  Á fundinum var lögð
fram tillaga að vinnuferli við
gerð fjárhagsáætlunar.

Réttað var í Kirkjubólsrétt í Skutulsfirði um helgina. Að sögn Kristjáns Jónssonar réttarstjóra voru heimtur með betra móti.
„Heimtur voru mjög fínar þó það sé alltaf eitthvað sem vantar.“ Mikill fjöldi fólks tók þátt í leitunum. „Það var hellingur af fólki enda
gott veður og alltaf gaman í réttum“, segir Kristján. Enn er leitað að fé og að sögn Kristjáns má búast við einhver smalamennska verði
í gangi á svæðinu fram í október. „Menn eru að eltast við rollu hér og þar en megnið af þessu er komið.“ Réttarkóngur var Steingrímur
Jónsson í Efri-Engidal en Engidalsbændur hafa ætíð séð um réttarvörslu og hefur titilinn því gengið mann fram af manni.

Heimtur með betra móti
Mikið fjör var í Kirkjubólsrétt um helgina. Ljósm: Páll Önundarson.
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„Staður í anda
mömmu minnar“

María Hrafnhildardóttir er um
þessar mundir að færa veitinga-
stað sinn Ömmu Habbý frá Súða-
vík til Ísafjarðar, þar sem hann
verður bráðlega opnaður í Edin-
borgarhúsinu. Veitingastaðurinn
var opnaður formlega í Súðavík
á sjómannadaginn í fyrra og naut
strax mikilla vinsælda og þá sér-
staklega meðal Ísfirðinga. Stað-
urinn er með amerísku yfirbragði
og minnir á svokallaðan „diner“
frá sjötta áratugnum. Bandarískir
straumar hafa oft verið þar alls-
ráðandi, t.d. var október í fyrra
tileinkaður hrekkjavökunni og
boðið hefur verið upp á ekta
bandarískan morgunverð. María
ætlar áfram að gæða staðinn
bandarískum blæ þó að hann
verði frábrugðinn því sem við-
skiptavinirnir áttu að venjast í
Súðavík.

Amma Habbý dregur nafn sitt
af Hrafnhildi Kristínu Þorsteins-
dóttur, sem bjó í Súðavík ásamt
manni sínum, Sveini Gunnari
Salómonssyni. Þau voru alltaf
kölluð Habbý og Svenni. Þau
ráku Shellskálann í Súðavík allt
þar til þau fórust í snjóflóðinu
16. janúar 1995 ásamt tólf öðrum
íbúum þorpsins, m.a. sonardóttur
sinni og alnöfnu Hrafnhildar.
Staðurinn er því, eins og nafnið
gefur til kynna, rekinn í minningu
þeirra.

Blaðamaður spjallaði við Maríu
og forvitnaðist um það sem er í
aðsigi á nýjum og endurbættum
stað. Það fyrsta sem blaðamaður
tók eftir var hve María er full af
eldmóði og hugurinn alltaf á fullu
við að finna upp á skemmtilegum
uppákomum fyrir staðinn. Þess
má því vænta að framundan sé
skemmtilegur vetur á Ömmu
Habbý. En hvernig leggst flutn-
ingurinn í Maríu?

„Þetta leggst mjög vel í mig en
tíminn er naumur. Ég fæ lyklana
afhenta 1. október og fer þá strax
í breytingar. Ég ætla bara að hafa
allt tilbúið svo við getum strax
byrjað. Ég verð nánast með máln-
ingarpensilinn í hendinni þegar
ég kem inn um dyrnar. Ég ætla
að gera mitt besta í að hafa stað-
inn ekki lokaðan lengur en í viku.

Ég ætla líka að stækka við
matseðilinn og bjóða upp á fleira
en hamborgara. Ég hef þó ekki í

hyggju að bjóða upp á neinn
hótelmat. Það fínasta á matseðl-
inum verða lambalundir, en mig
langar að hafa eitthvað skemmti-
legt eins og til dæmis rif. Ég er
svona að velta þessu fyrir mér en
ætla að bæta við nokkrum réttum
á matseðilinn og það verður eitt-
hvað sem passar við ameríska
þemað. Svo mega hópar panta
eitthvað þó það sé ekki á mat-
seðli, svo lengi sem það er með
smá fyrirvara.“

Yfirbragð klúbbs áYfirbragð klúbbs áYfirbragð klúbbs áYfirbragð klúbbs áYfirbragð klúbbs á
sjötta áratugnumsjötta áratugnumsjötta áratugnumsjötta áratugnumsjötta áratugnum

Veitingahúsið í Edinborg fær
yfirhalningu áður en Amma
Habbý flytur formlega inn.

„Staðurinn verður í anda sjötta
áratugarins en samt ekki í þessum
„diner-stíl“ eins og í Súðavík.
Þetta verður meira í stíl við amer-
ísku klúbbana í gamla daga, með
kristöllum og flauelsgardínum og
þar fram eftir götunum. Þetta
verður í hlýlegri og þyngri kant-
inum og meira í takt við bar og
veitingastað en sjoppufílinginn
sem ég hef hingað til verið með.

Ég ætla að vera með sportbar á
pallinum sem er við hliðina á
barnum og þar verður diner-
fílingurinn alls ráðandi. Þar ætla
ég að sýna boltann og vera með
leikherbergi fyrir strákana, og
auðvitað stelpurnar líka.

Flutningurinn leggst vel í mig
en það var afar lítið að gera hjá
Ömmu Habbý síðasta vetur og
það voru þá helst að Ísfirðingarnir
komu yfir helgar. Ég vildi því
flytja mig nær stærsta viðskipta-
hópnum mínum.“

Draugarnir flytjaDraugarnir flytjaDraugarnir flytjaDraugarnir flytjaDraugarnir flytja
inn í októberinn í októberinn í októberinn í októberinn í október

Ýmislegt er á döfinni hjá Ömmu
Habbý. „Ég ætla að bjóða fólk
velkomið og verð með eitthvert
húllumhæ í tilefni af því en dag-
inn eftir formlegu opnunina ætla
ég að innleiða hrekkjavökuþem-
að sem ég var með í fyrra og þá
flytja allir draugarnir inn. Í októ-
ber ætla ég að halda hrekkjavöku-
veislu og Siggi Hlö mun þeyta
skífum. Ég ætla að passa mig á
því að vera alltaf með einhverjar
skemmtilegar uppákomur.“

– Eru einhverjar breytingar í
augsýn?

„Ég ætla að breyta aldurstak-
markinu þannig í staðinn fyrir að
það sé alltaf 18 ára aldurstakmark
ætla ég að hafa það tvítugt á
laugardögum. Þannig vona ég að
allir aldurshópar komist að og
eitthvað verði fyrir alla.“

Þægilegt ogÞægilegt ogÞægilegt ogÞægilegt ogÞægilegt og
kósý tímabilkósý tímabilkósý tímabilkósý tímabilkósý tímabil

– Hefurðu fengið viðbrögð hjá
bæjarbúum?

„Já, og mér heyrist flestir taka
vel í þetta. Yngra fólkið hafði þó
voðalegar áhyggjur af því að það
hefði engan stað til að skemmta
sér þar sem það yrði bara Frank
Sinatra á fóninum hjá Ömmu
Habbý, en það verður nú ekki
alveg svoleiðis“, segir María og
hlær.

„Yfir daginn ætla ég að gera
meira úr kaffihúsastemmning-
unni en á kvöldin skipti ég yfir í
pöbbastemmninguna. Músíkin
og stemmning breytast eftir því.
Þetta verður svolítið bland í poka
svo allir ættu að geta fundið eitt-
hvað við sitt hæfi. Svo skilst mér
að það verði mikið um að vera í
Edinborgarhúsinu í vetur svo að
vonandi er skemmtilegur vetur
framundan, ég eiginlega efast
ekki um það.

Ég ætla að biðja þá sem séð
hafa um Drekktu betur að halda
áfram með það. Maður verður
að vera virkur í því að finna alltaf
eitthvað skemmtilegt til að gera.
Ég verð til dæmis með jólahlað-
borð og þá mun ameríski jóla-
sveinninn heimsækja okkur á
sunnudögum.“

– Ameríska þemað leggst vel í
Vestfirðinga, ekki satt?

„Jú, mjög vel, og svo er þessi
„fiftís“ stíll voða mikið að koma
inn núna. Ég tók eftir því síðast
þegar ég var fyrir sunnan að stelp-
urnar eru farnar að klæða sig og
greiða í anda þessa stíls. Svo það
á vel við. Þetta er líka svo þægi-
legt og kósý tímabil.“

Fannst hún verðaFannst hún verðaFannst hún verðaFannst hún verðaFannst hún verða
að kaupa staðinnað kaupa staðinnað kaupa staðinnað kaupa staðinnað kaupa staðinn

María er frá Reykjavík en flutti

til Súðavíkur 19 ára gömul.
„Ég elti mömmu sem flutti

vestur og rak ásamt manni sínum
bensínstöðina á þeim stað þar
sem Amma Habbý hefur staðið
hingað til. Ég bjó hér alveg þar
til þau fórust í snjóflóðinu 1995.
Ég flutti með börnin mín suður
sama ár en kom svo aftur vestur
2006 og ætlaði bara að vera í eitt
sumar. Ég ákvað þá að kaupa
staðinn þar sem bensínstöðin var
áður þó ég viti ekki alveg út af
hverju. Ég hafði svo sem ekkert
við hann að gera en þetta var
bara svo tilfinningalegt hjá mér.

En svo opnaði ég Ömmu Habbý
og nú ætla ég að stækka hana og
flytja yfir á Ísafjörð. Það er skrítið

hvernig lífið grípur stundum fram
fyrir hendurnar á manni því þetta
var alls ekki ætlunin. En ég hef
gaman af þessu og þetta vatt upp
á sig.“

Bjó í Bandaríkj-Bjó í Bandaríkj-Bjó í Bandaríkj-Bjó í Bandaríkj-Bjó í Bandaríkj-
unum sem barnunum sem barnunum sem barnunum sem barnunum sem barn

Staðurinn er einmitt nefndur
eftir Hrafnhildi móður Maríu eins
og fyrr segir.

„Já, hún var amma Habbý. Ég
ætla að nota tækifærið og leið-
rétta einn misskilning sem hefur
verið við lýði en margir halda að
mamma hafi verið frá Puerto
Rico. Dr. Gunni sagði að staður-

„Amma Habbý dregur nafn
sitt af Hrafnhildi Kristínu
Þorsteinsdóttur, sem bjó
í Súðavík ásamt manni sínum,
Sveini Gunnari Salómonssyni.
Þau voru alltaf kölluð Habbý
og Svenni. Þau ráku Shell-
skálann í Súðavík allt þar til
þau fórust í snjóflóðinu 16.
janúar 1995 ásamt tólf öðrum
íbúum þorpsins, m.a. sonar-
dóttur sinni og alnöfnu Hrafn-
hildar. Staðurinn er því, eins
og nafnið gefur til kynna, rek-
inn í minningu þeirra.“
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inn væri nefndur eftir konu frá
Puerto Rico, en hið rétta er að
hún var af mexíkönskum ættum.
Hún var Kanabarn en samt ís-
lensk. Ég vil bara koma því á
hreint“, segir María og hlær að
misskilningnum.

María bjó með móður sinni í
Bandaríkjunum þegar hún var
barn að aldri.

„Ég bjó í Seattle í Bandaríkj-
unum frá fjögurra ára til níu ára.
Faðir minn var á skipi í Alaska
svo að móðir mín ól upp börnin
sín fjögur ein má segja. Leiðir
þeirra skildu þegar við fluttum
til Íslands þar sem hún kynntist
Sveini fósturföður mínum. Við
fluttum til Svíþjóðar þegar ég

var 11 ára en ég var 19 ára þegar
ég svo fluttist til Súðavíkur.

Mamma hélt í allar amerísku
hefðirnar, var með þakkargjörð-
arhátíð og hrekkjavöku og allt
slíkt. Þess vegna er ég svo heilluð
af þessu ameríska, því ég ólst
upp við það. Þar sem staðurinn
er til heiðurs mömmu átti vel við
að hann væri með amerísku sniði.“

Sneri aftur vesturSneri aftur vesturSneri aftur vesturSneri aftur vesturSneri aftur vestur

– Hvernig var að koma svo
aftur vestur eftir öll þessi ár?

„Fyrra árið lokaði ég mig al-
farið inni. Bara fór ekki út úr
húsi. Það var voða skrítið að
koma vestur fyrst og ég var ekki

búin að vinna úr fortíðinni. Ég
hafði mjög lítið komið vestur frá
því að snjóflóðið féll. En svo
þegar ég fór að fara út á meðal
fólks fór ég að vinna úr hlutunum.

Núna er lífið frábært og ég
finn mjög mikið fyrir tengslum
við mömmu í gegnum það sem
ég er að gera með Ömmu Habbý.
Ég veit að hún hefði verið ánægð
með það. Þetta er svo mikið í
hennar anda. Ég er því pínu pons
að halda í hana með staðnum, en
alls ekkert á sorglegu nótunum.
Þetta er bara gaman.“

– Fyrirtækið er sannkallað fjöl-
skyldufyrirtæki.

„Synir mínir þrír, Jónþór 25
ára, Róbert 22 ára og Alexander

18 ára, verða í vinnu á Ömmu
Habbý. Litla stelpan mín sem
heitir eftir ömmu sinni Habbý er
bara 12 ára en getur ekki beðið
eftir að fá vinnu hjá mömmu
sinni.

Ég finn því núna að það var
greinilega nauðsynlegt að koma
vestur og segja skilið við fortíð-
ina. Ég keypti mér hús í Súðavík
til að vera í yfir sumartímann og
síðan hefur þetta undið upp á sig
og ég sé ekki eftir neinu. Manni
líður alltaf vel fyrir vestan og
finnst maður vera Vestfirðingur
þótt maður sé ekki fæddur og
uppalinn. Ég kann mikið betur
við mig hér en fyrir sunnan.
Umhverfið og fólkið er svo ynd-

islegt og ég tel mig vera hálf-
gerðan Súðvíking. Ég er því
komin til að vera, allavega eins
og staðan er í dag.“

– Eitthvað að lokum?
Ég trúi ekki öðru en að Ísfirð-

ingar taki mér vel þegar ég kem
og það er alltaf hægt að koma til
mín með hugmyndir. Mestu
skiptir að fólk hafi gaman af
þessu. Ég er að leita mér að íbúð
á Ísafirði og flyt mig því alfarið
yfir“, segir María, sem bíður í
startholunum eftir því að umvefja
Edinborgarhúsið amerískum
straumum og halda þar uppi
skemmtilegri stemmningu með
ýmsum viðburðum.

– thelma@bb.is
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Fengu 250 þúsund
krónur í styrki

Framsóknarfélag Ísafjarðar
fékk100 þúsund krónur í styrki
frá einstaklingum og 150 þús-
und krónur frá lögaðilum fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar
vorið 2006. Þetta kemur fram
í svari félagsins við erindi bæj-
arstjórnar Ísafjarðarbæjar þar
sem óskað var eftir fjárfram-
lögum framboða fyrir kosn-
ingarnar.

„Í okkar huga er ekki um að
ræða leyndarmál og sendum
við því hér inn uppgjör með
tekjum og gjöldum. Þess ber
þó að geta að ekki eru geymd
gögn yfir það hvaða einstakl-
ingar eða fyrirtæki hafa styrkt

félagið og eru tölurnar því ekki
sundurliðaðar“, segir í bréfi
Framóknarfélagsins. Þar kem-
ur fram að auglýsingar í Ís-
firðingi, blaðs framsóknar-
manna á Vestfjörðum, hafi afl-
að félaginu tekjur upp á 326
þúsund krónur.

Tekjur félagsins voru því í
heild 527 þúsund krónur.
Gjöldin voru 964 þúsund krón-
ur og voru fyrirferðarmestu
gjaldliðirnir prentun og dreif-
ing og kaffivörur og annað
tengt kosningadegi. Mismun-
urinn var 388 þúsund krónur
sem félagið greiddi úr sjóði.

– thelma@bb.is

Framkvæmdir
við Kubba tefjast

Verið er að ganga frá út-
boðsgögnum vegna byggingu
snjóflóðavarnargarðs í fjallinu
Kubba fyrir ofan Holtahverfið
í Skutulsfirði en óvíst er hve-
nær verkið verður boðið út.
„Það verða tafir á verkinu út
af efnahagsástandinu“, segir
Magnús Jóhannesson, formað-
ur Ofanflóðasjóðs. Ráðgert
hafði verið að hefja fram-
kvæmdir í ár en ljóst er að svo
verður ekki. „Það er ekki búið
að ákveða hvenær hafist verð-
ur handa en það verður byrjað
á því eins fljótt og hægt er.
Þetta er næst á dagskrá hjá
okkur“, segir Magnús.

Eins og greint hefur verið
frá hefur ríkisstjórnin gert ráð
fyrir 300 milljónum króna í
byggingu snjóflóðavarnar-

garðsins. Heildarkostnaður við
fyrirhugaðar snjóflóðavarnir
er áætlaður 810 milljónir króna
miðað við verðlag í febrúar
2008. Ráðgert er að fram-
kvæmdir muni standa yfir í 3-
4 ár. Jarðvinnu við þvergarð
ætti þó að geta verið lokið á
einu ári.

Fyrirhugað er að byggja 260
metra langan og 18 metra háan
snjóflóðavarnargarð. Fram-
kvæmdirnar munu ekki hafa
áhrif á íbúafjölda Holtahverfis,
verði hins vegar ekki af bygg-
ingu snjóflóðavarna og þess í
stað farið í að kaupa upp hús á
hættusvæðum, mun íbúum
fækka að því er fram kemur í
frummatsskýrslu sem gefin
hefur verið út.

– thelma@bb.is

Ragney Líf kepp-
ir á risamóti

Ragney Líf Stefánsdóttir í
Íþróttafélaginu Ívari á Ísafirði
tekur þátt í Evrópumeistara-
móti fatlaðra í sundi sem fram
fer í Laugardalslaug dagana
15.-25. október nk. Á mótið
mæta allir helstu sundmenn úr
röðum fatlaðra í Evrópu. Mót-
ið er einstakt fyrir þær sakir
að í ár taka þroskaheftir ein-
staklingar þátt. Ragney Líf er
16 ára og hefur æft sund hjá
Íþróttafélaginu Ívari í níu ár.
Á síðasta ári keppti hún á
þremur stórum mótum; Malmö-

open í Svíþjóð, Íslandsmóti ÍF
í 50 metra laug og Íslandsmóti
ÍF í 25 metra laug.

Á öllum mótunum stóð hún
sig með prýði og vann m.a. til
fjögurra verðlauna á Malmö-
open, þar á meðal tvenn gull-
verðlaun. Fimm verðlaun á
Íslandsmótinu í 50 metra laug,
þar af tvö gull og eitt brons, og
þrjú gullverðlaun á Íslands-
mótinu í 25 metra laug. Sam-
tals vann hún fimm Íslands-
meistaratitla á árinu 2008.

– heida@bb.is

Landsfundur jafnréttisnefnda
sveitarfélaga, sem haldinn var á
Ísafirði fyrir stuttu, skorar á
stjórnmálaflokka og önnur fram-
boð að tryggja jöfn hlutföll kynja
í efstu sætum á framboðslistum
til sveitarstjórnarkosninga vorið
2010. Það er á ábyrgð þeirra sem
bjóða fram lista við kosningar að
jafna hlutdeild kynja við ákvarð-
anatöku í stjórnmálum. Í ályktun
sem samþykkt var á fundinum er
einnig skorað á öll sveitarfélög
að undirrita og hrinda í fram-
kvæmd ,,Evrópusáttmála um

jafna stöðu kvenna og karla í
sveitarfélögum og héruðum“. Sátt-
málinn kveður meðal annars á
um aðgerðir sem sveitarfélögin
geta tileinkað sér án þess að það
feli í sér aukin fjárútlát. Erfið
fjárhagsstaða sveitarfélaga þarf
því ekki að leiða til frestunar á
aðgerðum í jafnréttismálum.

Að lokum skorar landsfundur
jafnréttisnefnda sveitarfélaga á
alþingsmenn að skoða ítarlega
hvaða áhrif samþykkt þess frum-
varps um persónukjör sem nú
liggur fyrir Alþingi, hefði á mögu-

leika til að jafna stöðu kynjanna
á þingi og í sveitarstjórnum. Á
fundinn mætti á fimmta tug sveit-
arstjórnarmanna og starfsmanna
sveitarfélaganna ásamt áhuga-
fólki af svæðinu. Þema fundarins
var tvíþætt þar sem annarsvegar
var fjallað um konur og þátttöku
í sveitarstjórnum hinsvegar var
fjallað um jafnréttisstarf sveitar-
félaganna með sérstaka áherslu
á Evrópusáttmála um jafna stöðu
karla og kvenna í sveitarstjórnum
og héruðum.

– thelma@bb.is

Vilja jöfn hlutföll kynja á fram-
boðslistum stjórnmálaflokka

Sameining sveitarfé-
laga engin heildarlausn

Jón Bjarnason, landbúnaðar-
og sjávarútvegsráðherra segir
sameiningu sveitarfélaga ekki
vera neina heildarlausn í vanda
þeirra. „Sameining sveitarfélaga
þarf að vera á forsendum íbúanna
í sveitarfélögunum til að styrkja
þjónustuna og efla stjórnsýsluna
í sveitarfélögunum. Það þýðir
ekkert endilega sparnað. Sam-
einingin má ekki koma niður á

nærþjónustunni en sú hætta er
alltaf fyrir hendi. Menn mega
ekki horfa á sameiningu sveitar-
félaga sem einhverja sparnaðar-
leið. Sameiningar hafa sjaldnast
sparnað í för með sér,“ sagði Jón
í samtali við fréttavefinn Skessu-
horn.

Jón segir ljóst að Jöfnunar-
sjóður sveitarfélaga rýrist eitt-
hvað en hann eigi þó að geta

gegnt sínu hlutverki. „Sveitarfé-
lögin eru ábyrg fyrir nærþjónust-
unni og hana þarf að tryggja.
Sameining er ekkert stýritæki til
að ná niður kostnaði. Það má
ekki einblína á svoleiðist patent-
lausnir. Ef við sameinum tvö
fátæk sveitarfélög fáum við bara
eitt stórt fátækt sveitarfélag, þann-
ig að menn ættu að varast allt
svona lagað,“ segir Jón Bjarnason.

Vonir standa til að Hestá í Önundarfirði geti orðið að vænlegri laxá með tíð og tíma.
Gunnar Sæmundsson, fiskeldisfræðingur á Ísafirði, hefur undanfarin þrjú ár byggt upp
náttúrulegan laxastofn í ánni. „Hér er um að ræða tilraunaverkefni. Áin hefur allar for-
sendur til að verða að góðri laxveiðiár því hún er mjög vel gerð af náttúrunnar hendi. Ég
ætla að reyna að koma henni í 300 laxa veiði yfir sumarið,“ segir Gunnar Sæmundsson.

Byggir upp laxveiðiá
Gunnar Sæmundsson í Hestá í Önundarfirði.
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Fjöldi farþega um Ísafjarðar-
flugvöll jókst um 2,9% milli ár-
anna 2007 og 2008. Í skýrslu
Flugstoða um flugtölur voru
komu- og brottfararfarþegar Ísa-
fjarðarflugvallar 51.791 talsins
á síðasta ári en þeir voru 50.314
árið áður. Farþegar sem ferðuð-
ust um Ísafjarðarflugvöll námu
5,7% allra farþega í innanlands-
flugi um íslenska flugvelli. Far-
þegum í innanlandsflug hefur að
meðaltali fjölgað um 5,2% á ári
síðustu 5 ár og 0,5% á ári síðustu
10 ár. Hins vegar minnkaði flutn-
ingur á vörum og pósti innan-
lands að meðaltali um 1,8% á ári
undanfarin fimm ár og 1,5 á ári
síðustu 10 ár. Á Ísafirði dróst
flutningurinn saman um 14,3%
milli ára en í fyrra voru 174,7
tonn af vörum flutt í gegnum
Ísafjarðarflugvöll. Enn meiri
samdráttur var þó um Bíldudals-
flugvöll sem flutti 50,5 tonn af
vörum á síðasta ári sem er 56%

minna en árið áður.
Á Þingeyri voru flugtök og

lendingar 42 talsins á síðasta ári
en það sem af er ári hafa flug-
hreyfingar á vellinum verið 38
talsins. Farþegar um Þingeyrar-
flugvöll voru 1032 á síðasta ári
og 924 það sem af er þessu ári.
Nýting Þingeyrarflugvallar hefur
aukist ár frá ári eftir að hann var
opnaður eftir endurbætur ágúst
2006. Þó var nýtingin mun betri
árið 2007 en 2008 en þá fækkað
farþegum um rúmlega 300 milli
ára. Áætlunarflug til Þingeyrar
lagðist af árið 1996, en völlurinn
hefur verið varaflugvöllur fyrir
Ísafjarðarflugvöll einkum ef veð-
ur hefur verið óhagstætt á Ísafirði.
Endurbæturnar stóðu yfir frá júní
2005 fram í ágúst 2006 og eftir
breytingar var völlurinn sagður
einn besti flugvöllurinn á landinu
og getur Fokker-vél Flugfélags
Íslands tekið á loft þar með sama
flugtaksþunga og á Ísafirði.

Farþegum fjölgar

Ferðamálastofa segir upp rekstrar-
samningi vegna upplýsingamiðstöðva

Ferðamálastofa hefur sagt upp
samningi við Ísafjarðarbæ vegna
reksturs upplýsingamiðstöðvar á
Ísafirði. Ferðamálastofa hefur
ákveðið að yfirfara málefni upp-
lýsingamiðstöðva á landinu í ár
og undirbúa þannig samninga-
gerð vegna næsta árs. Hefur því
verið ákveðið að segja upp öllum
núgildandi samningum um rekstr-
arframlag FMS til rekstur upplýs-
ingamiðstöðva.

„Það skal tekið skýrt fram að
það er einlægur vilji Ferðamála-
stofu að áfram haldist gott sam-
starf við upplýsingarmiðstöðvar
og að sú vinna sem framundan er
leiði af sér jákvæða niðurstöðu
fyrir rekstur upplýsingamið-
stöðva. Uppsögn samninga nú
hefur ekki áhrif á greiðslur FMS
til upplýsingamiðstöðva vegna
ársins 2009 en gerir að verkum
að allir samningar vegna upplýs-
ingamiðstöðva verða lausir um
komandi áramót“, segir í bréfi
Ferðamálastofu til Ísafjarðarbæj-
ar.

Framlag Ferðamálastofu bygg-
ir á vilja Alþingis til þátttöku í fjár-
mögnun upplýsingamiðstöðva á

Íslandi og eru m.a. sett þau skilið
að miðstöðvarnar annist almennt
upplýsingastarf á sviði ferða-

mála, hafi allar upplýsingar um
þjónustu á svæðinu og svæðið
sjálf sem aðgengilegastar, svari

almennum fyrirspurnum um
landið í heild eða vísa þeim til
réttra aðila, taki til sín bæklinga

og dreifi til annarra upplýsinga-
miðstöðva og veri öðrum mið-
stöðvum til stuðnings.

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

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

Stakkur skrifar

Rafskaut ehf. á Ísafirði hefur
skrifað undir verksamning við
Ósafl ehf. um lokafrágang vegna
Bolungarvíkurganga. Samning-
urinn felur m.a. í sér efnisútvegun
á kapalsstigum, ljósum, köplum
og öðrum rafbúnaði ásamt upp-
setningu, tengingu og frágang
hans. Reiknað er verkið verði
unnið frá október til júní og að
jafnaði verði 8-10 manns starf-
andi við verkið.

Örn Smári Gíslason, fram-
kvæmdastjóri Rafskauts, segir
það vera góða búbót að heima-
menn hafi náð þessum samningi.
Rafskaut er alhliða fyrirtæki á
sviði raflagna háspenna, lág-
spenna og smáspenna. Fyrirtækið
hóf rekstur í apríl 1997.

Rafskaut sér
um lokafrágang

Kvótakerfið hefur lengi ver-
ið umdeilt. Því var komið á

snemma á níunda áratug síðustu aldar. Fyrra fiskveiðistjórnunar-
kerfi hafði gengið sér til húðar. Kvótakerfið hefur kosti og galla.
Í sjálfu sér er ákveðin skynsemi að takmarka það magn sem út-
gerðir og skip mega veiða. Hugsunin er sú að koma í veg fyrir of-
veiði. Reynt hafði verið að hafa stjórn á fiskveiðum með því að
leyfa ekki kaup nýrra skipa nema eldri skip yrðu seld. Þá varð til
markaður fyrir ónýt skip, gamla ryðkláfa, sem einskis virði voru
áður. Það kerfi gekk ekki upp.

Öllum má vera ljóst að hafa þarf stjórn á fiskveiðum. Óheft
veiði skapar ófarnað. Það gerðist þegar miðin við Nýfundnaland
voru þurrkuð upp. Kvótakerfið hefur að sumu leyti gefist vel.
Helsti galli þess er að leyft var að veðsetja kvótann. Kvótinn er
óveiddur fískur sem syndir í sjónum. Það er merkilegt að hann
skuli standa undir veðsetningum. Nú er svo komið að Seðlabankinn
í smáríkinu Lúxemborg á mikilla hagsmuna að gæta í kvótakerfi
Íslendinga. Þá er ekki um að tefla neitt smáræði. Tuttugu milljarðar
eru í húfi.

Hinn fallni íslenski banki Glitnir lagði skuldabréfavafning upp
á eitt hundrað milljarða sem veð fyrir láni hjá Seðlabanka Lúxem-
borgar skömmu fyrir hrunið fyrir tæpu ári. Hina óseðjandi bankahít
munaði ekki um að bæta við skuldum og veðum. Skipti þá

greinilega engu þótt um væri að ræða óveiddan fisk í sjónum um-
hverfis Ísland. Enn þá minna máli skipti þótt opinberlega sé um
sameign þjóðarinnar að ræða. Bankamenn hafa greinilega sérstakt
viðhorf til peninga og eigna. En vandinn er sá að nú hafa fyrirtæki
í sjávarútvegi fimm ár til þess að bjarga málum, ella verða skulda-
bréfin með veði í kvóta seld hæstbjóðanda.

Meðal fyrirtækjanna sem hafa nú fyrir náð skilanefndar Glitnis
fimm ár til þess að greiða eða, eins og það heitir á máli innvígðra,
endurfjármagna skuldabréfin eru Brim, HB Grandi og Þorbjörn.
Takist það ekki mun Seðlabanki Lúxemborgar selja veðin til
hæstbjóðanda. Engan skyldi undra þótt það yrðu fyrirtæki í Evr-
ópusaambandinu sem keyptu. Þá yrði óveiddi fiskurinn í sjónum
til ráðstöfunar erlendum aðila eða aðilum, óháð vilja Íslendinga.
Það er huggun harmi gegn að enn er ekki vitað til þess að þessi
örlög bíði vestfirskra útgerða. Engu að síður birtist kvótakerfið
hér í sinni verstu mynd.

Eins og nú árar í íslensku efnahagslífi er ekki beinlínis líklegt
að Íslendingar geti sjálfir keypt veðin. Vonandi tekst það. Ef ekki
þá mun hluti hins naumt skammtaða kvóta ganga til útlendinga.
Enginn þarf að láta sér detta í hug að hugsað verði um hagsmuni
Íslands, íslenskra sjómanna eða íslensks verkafólks. Það er í raun
fyndið að Seðlabankinn í Lúxemborg skuli eiga svo mikilla hags-
muna að gæta. En það er fyrst og fremst sorglegt.

Kvótinn á leið úr landi?

smáar
Óska eftir að leigja 4-5 herb.
íbúð á Ísafirði (helst á eyrinni)
sem fyrst. Uppl. gefur María í
síma 899 2288.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti og 3ja herb. íbúð í
Kópavogi. Upplýsingar í síma
892 1623.

Forsetinn afhenti fyrstu viðurkenn-
ingar Lagnafélagsins á Vestfjörðum

Ólafur Ragnar Grímsson, for-
seti Íslands, afhenti á föstudag
viðurkenningar fyrir lagnaverk í
nýbyggingum á Íslandi, við há-
tíðlega athöfn í húsakynnum
Grunnskólans á Ísafirði, en skól-
inn varð fyrir valinu að þessu
sinni hjá viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands. Félagið
hefur allt frá árinu 1990 veitt
viðurkenningar fyrir lagnaverk í
nýbyggingum á Íslandi er þykja
framúrskarandi í hönnun og upp-
setningu, en þetta er í fyrsta sinn
sem þær eru veittar á Vestfjörð-
um. „Þetta er í fyrsta sinn sem
við veitum viðurkenningar fyrir
vestan en í þriðja sinn sem við
förum út á land. Áður höfum við
veitt viðurkenningar á Akureyri
og í Vestmannaeyjum. En þetta
sýnir að það eru góðir handverks-
menn og hönnuðir um allt land“,
segir Kristján Ottósson, formað-
ur Lagnafélagsins.

Tilgangur viðurkenninganna
er að efla gæðavitund meðal þeirra
aðila sem starfa á þessum vett-
vangi, efla þróun í lagnamálum
með bættum vinnubrögðum, vali
á lagnaleiðum og lagnaefnum.
Síðast en ekki síast er viðurkenn-
ingunum ætlað að vera hönnuð-
um og iðnaðarmönnum hvatning
til að afla sér aukinnar menntunar
á sviði lagnamála. „Við fáum
tilnefningar um tíu hús og förum
á stúfana og skoðum húsin þar til

við höfum valið úr þrjú. Síðan
veljum við besta húsið af þessum
þremur. Til þess að verða fyrir
valinu verða allir sem koma að
verkinu; hönnuðir, lagnahönn-
uður, rafvirkjar og pípulagninga-
menn að hafa staðið vel verki
annars verður húsið ekki fyrir
valinu.“

Í áliti viðurkenningarnefndar
Lagnafélags Íslands um Grunn-
skólann á Ísafirði segir m.a.: „Öll

gerð og frágangur lagna- og loft-
ræstikerfa í nýju skólahúsi Grunn-
skólans á Ísafirði er til fyrirmynd-
ar. Sérstaka athygli vekur fyrir-
komulag tæknirýma þar sem séð
er fyrir góðu aðgengi að tækjum
og búnaði, handverk iðnaðar-
manna er gott ásamt Handbók
lagnakerfanna.“

Eftirtaldir aðilar fá viðurkenn-
ingu Lagnafélags Íslands fyrir
lofsvert lagnaverk í skólahúsi

Grunnskólans á Ísafirði. Tækni-
þjónusta Vestfjarða fyrir hönnun
lagna- og loftræstikerfa, Efla
ehf., fyrir brunstæknilega hönn-
un, Ferill ehf., fyrir hönnun
vatnsúðakerfis, Aðalblikk ehf.,
fyrir smíði loftræstikerfis, A.V.
pípulagnir ehf., fyrir smíði pípu-
lagna, Straumur ehf., fyrir smíði
stjórnkerfis, Arkiteo ehf., fyrir
samvinnu við gerð lagna- og loft-
ræstikerfa og Grunnskólinn á Ísa-
firði fyrir vönduð lagna- og loft-
ræstikerfi. Tveir einstaklingar fá
sérstaka heiðursviðurkenningu
félagsins, þeir Sveinn Torfi
Sveinsson, verkfræðingur og
Kristján Gunnarsson vélvirkja-
meistari í Vélsmiðja Guðmundar
J. Sigurðssonar á Þingeyri.

– thelma@bb.is

Ólafur Ragnar Grímsson, afhendir Einar Ólafssyni arkitekt hússins viðurkenningu. Ljósm: Þorsteinn J. Tómasson.
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Nánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri í
síma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækið
á www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfang
fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.
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Suðurtangi 7
400 Ísafjörður
Sími 456 4742
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starfsmanna hefur verið hjá því frá upphafi.starfsmanna hefur verið hjá því frá upphafi.starfsmanna hefur verið hjá því frá upphafi.starfsmanna hefur verið hjá því frá upphafi.starfsmanna hefur verið hjá því frá upphafi.
Við höfum að leiðarljósi, umhverfis- ogVið höfum að leiðarljósi, umhverfis- ogVið höfum að leiðarljósi, umhverfis- ogVið höfum að leiðarljósi, umhverfis- ogVið höfum að leiðarljósi, umhverfis- og
öryggismál á vinnusvæði.öryggismál á vinnusvæði.öryggismál á vinnusvæði.öryggismál á vinnusvæði.öryggismál á vinnusvæði.

Störf í boðiStörf í boðiStörf í boðiStörf í boðiStörf í boði
Rafskaut ehf., á Ísafirði óskar eftir að ráða rafvirkja, járniðnaðarmennRafskaut ehf., á Ísafirði óskar eftir að ráða rafvirkja, járniðnaðarmennRafskaut ehf., á Ísafirði óskar eftir að ráða rafvirkja, járniðnaðarmennRafskaut ehf., á Ísafirði óskar eftir að ráða rafvirkja, járniðnaðarmennRafskaut ehf., á Ísafirði óskar eftir að ráða rafvirkja, járniðnaðarmenn

og verkamenn til að sinna fjölbreyttum störfum á vegum fyrirtækisinsog verkamenn til að sinna fjölbreyttum störfum á vegum fyrirtækisinsog verkamenn til að sinna fjölbreyttum störfum á vegum fyrirtækisinsog verkamenn til að sinna fjölbreyttum störfum á vegum fyrirtækisinsog verkamenn til að sinna fjölbreyttum störfum á vegum fyrirtækisins
í vetur og fram á sumar.í vetur og fram á sumar.í vetur og fram á sumar.í vetur og fram á sumar.í vetur og fram á sumar.

Helstu verkefnin sem liggja fyrir eru:Helstu verkefnin sem liggja fyrir eru:Helstu verkefnin sem liggja fyrir eru:Helstu verkefnin sem liggja fyrir eru:Helstu verkefnin sem liggja fyrir eru:
Lokafrágangur á Félagsheimili Bolungarvíkur.Lokafrágangur á Félagsheimili Bolungarvíkur.Lokafrágangur á Félagsheimili Bolungarvíkur.Lokafrágangur á Félagsheimili Bolungarvíkur.Lokafrágangur á Félagsheimili Bolungarvíkur.

Töflusmíðar fyrir Óshlíðargöng.Töflusmíðar fyrir Óshlíðargöng.Töflusmíðar fyrir Óshlíðargöng.Töflusmíðar fyrir Óshlíðargöng.Töflusmíðar fyrir Óshlíðargöng.
Lagnir og uppsetning á rafbúnaði í Óshlíðargöng.Lagnir og uppsetning á rafbúnaði í Óshlíðargöng.Lagnir og uppsetning á rafbúnaði í Óshlíðargöng.Lagnir og uppsetning á rafbúnaði í Óshlíðargöng.Lagnir og uppsetning á rafbúnaði í Óshlíðargöng.

Almenn raflagnaþjónusta á svæðinu.Almenn raflagnaþjónusta á svæðinu.Almenn raflagnaþjónusta á svæðinu.Almenn raflagnaþjónusta á svæðinu.Almenn raflagnaþjónusta á svæðinu.
Rafvirkjar:Rafvirkjar:Rafvirkjar:Rafvirkjar:Rafvirkjar:
Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið: Samsetning á dreifi- og stjórntöflum. Almenn raflagna- Samsetning á dreifi- og stjórntöflum. Almenn raflagna- Samsetning á dreifi- og stjórntöflum. Almenn raflagna- Samsetning á dreifi- og stjórntöflum. Almenn raflagna- Samsetning á dreifi- og stjórntöflum. Almenn raflagna-
vinna og raflagnir og frágangur í jarðgöngum.vinna og raflagnir og frágangur í jarðgöngum.vinna og raflagnir og frágangur í jarðgöngum.vinna og raflagnir og frágangur í jarðgöngum.vinna og raflagnir og frágangur í jarðgöngum.
Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Sveinspróf í rafvirkjun, frumkvæði ogSveinspróf í rafvirkjun, frumkvæði ogSveinspróf í rafvirkjun, frumkvæði ogSveinspróf í rafvirkjun, frumkvæði ogSveinspróf í rafvirkjun, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.

Járn- eða blikksmiður:Járn- eða blikksmiður:Járn- eða blikksmiður:Járn- eða blikksmiður:Járn- eða blikksmiður:
Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið: Almenn viðgerðarvinna og smíðar. Samsetning og Almenn viðgerðarvinna og smíðar. Samsetning og Almenn viðgerðarvinna og smíðar. Samsetning og Almenn viðgerðarvinna og smíðar. Samsetning og Almenn viðgerðarvinna og smíðar. Samsetning og
uppsetning kapalstiga.uppsetning kapalstiga.uppsetning kapalstiga.uppsetning kapalstiga.uppsetning kapalstiga.
Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Sveinspróf í járn- eða blikksmíði,Sveinspróf í járn- eða blikksmíði,Sveinspróf í járn- eða blikksmíði,Sveinspróf í járn- eða blikksmíði,Sveinspróf í járn- eða blikksmíði,
frumkvæði og  sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.frumkvæði og  sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.frumkvæði og  sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.frumkvæði og  sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.frumkvæði og  sjálfstæð vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.

Verkamenn:Verkamenn:Verkamenn:Verkamenn:Verkamenn:
Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið:Starfssvið: Aðstoð við kapalstigauppsetningar. Aðstoð við kapal- Aðstoð við kapalstigauppsetningar. Aðstoð við kapal- Aðstoð við kapalstigauppsetningar. Aðstoð við kapal- Aðstoð við kapalstigauppsetningar. Aðstoð við kapal- Aðstoð við kapalstigauppsetningar. Aðstoð við kapal-
lagnir og almennir snúningar.lagnir og almennir snúningar.lagnir og almennir snúningar.lagnir og almennir snúningar.lagnir og almennir snúningar.
Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Menntunar- og hæfniskröfur: Ekki er gerð krafa um iðnmenntun.Ekki er gerð krafa um iðnmenntun.Ekki er gerð krafa um iðnmenntun.Ekki er gerð krafa um iðnmenntun.Ekki er gerð krafa um iðnmenntun.
Kostur er að hafa vinnuvélaréttindi. Frumkvæði og sjálfstæðKostur er að hafa vinnuvélaréttindi. Frumkvæði og sjálfstæðKostur er að hafa vinnuvélaréttindi. Frumkvæði og sjálfstæðKostur er að hafa vinnuvélaréttindi. Frumkvæði og sjálfstæðKostur er að hafa vinnuvélaréttindi. Frumkvæði og sjálfstæð
vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.vinnubrögð og góðir samskiptahæfileikar.

Nánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri íNánari upplýsingar veitir Örn Smári Gíslason, framkvæmdastjóri í
síma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækiðsíma 456 4742 eða 897 6742. Einnig eru upplýsingar um fyrirtækið
á www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfangá www.rafskaut.is. Umsóknum er hægt að skila á póstfang
fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.fyrirtækisins, rafskaut@rafskaut.is eða á skrifstofu fyrirtækisins.

Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.Umsóknarfrestur er til 30. september 2009.

Skráðum umferðarlagabrotum
fækkaði næstum um helming á
Vestfjörðum í ágúst miðað við
sama mánuð í fyrra. 48 brot voru
skráð í umdæmi lögreglunnar í
síðasta mánuði, 87 í ágúst í fyrra
og 68 árið 2007. Þetta kemur
fram í nýútkominni mánaðar-
skýrslu ríkislögreglustjóra. Hegn-
ingarlagabrot standa í stað í um-
dæminu. 24 hegningarlagabrot
voru skráð í síðasta mánuði sem
er sami fjöldi og í ágúst á síðasta
ári en árið 2007 voru brotin 10
talsins. Einungis eitt fíkniefna-
lagabrot var skráð í síðasta mán-

uði en ekkert slíkt brot var skráð
í fyrra. Þá komu sex slík brot inn
á borð lögreglunnar á Vestfjörð-
um í júlí 2007.

Rétt er að geta þess að við sam-
antekt tölulegra upplýsinga eru
tilgreind öll brot sem tilkynnt voru
lögreglunni að frátöldum þeim
sem reynast við nánari athugun
ekki vera brot. Hafa ber í huga
að eitt atvik getur falið í sér fleiri
en eitt brot. Til dæmis getur mað-
ur sem er stöðvaður vegna um-
ferðarlagabrots fengið í sama
máli kæru fyrir fíkniefni sem
fundust í fórum hans.

Umferðarlaga-
brotum fækkar

Þorskeldi gengur ágætlega hjá
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru en
20 kvíar eru nú á vegum fyrir-
tækisins í Álftafirði og Seyðis-
firði í Ísafjarðardjúpi. „Við erum
aðeins byrjaðir að slægja og
senda út á markaðinn og það
gengur ágætlega. Nokkur verð-
lækkun hefur verið á þorski frá á
sama tíma í fyrra og það er helst
að trufla okkur en það kemur í
ljós hvernig það fer er líður á
haustið“, segir Kristján G. Jóa-
kimsson, vinnslu- og markaðs-
stjóri HG. Sjö hundruð tonnum
af þorski var slátrað úr eldiskví-
um Hraðfrystihússins Gunnvarar
hf., í Hnífsdal frá síðasta hausti
og fram að páskum í ár. Er það
mun meiri afli en á síðustu ver-
tíðum, en 500-600 tonnum hefur
verið slátrað að meðaltali á hverri
vertíð. Aðspurður segir Kristján
að HG-menn séu ágætlega bjart-
sýnir á framhaldið. „Við höfum
verið að byggja upp eldið hægt

og bítandi frá árinu 2002. Það
hefur gengið hægt en jafnt.“

Á vef LÍÚ er greint frá því að
slæm afkoma var hjá þorskeldis-
fyrirtækjum í Noregi á síðasta
ári. Samanlagt tap tólf stærstu
þorskeldisfyrirtækja Noregs nam
525 milljónum norskra króna á
síðasta ári eða sem svarar til ríf-
lega 10 milljarða íslenskra króna.
Þetta er mun verri afkoma en
árið áður en þá nam tap sömu
fyrirtækja rúmlega 4 milljörðum
íslenskra króna. Ástæðan er rakin
til þriggja meginþátta. Fram-
leiðslan sé lítil og kostnaður við
hana hár og til að bæta gráu ofan
á svart hafi svo almennt verðfall
á þorski gert þessari atvinnugrein
enn erfiðar fyrir en ella. Rétt er
þó að geta að um er að ræða að
mestu leiti aleldi en á Íslandi, þar
á meðal HG, er stunda að mestu
leiti áframeldi á veiddum smá-
þorski sem skilar meiri hagnaði.

– thelma@bb.is

Uppbygging á fisk-
eldi hæg en jöfn

Eldisþorski landað á Ísafirði.
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stíllLífsLífs ssssstíll
Æfingar á Heilsugæslunni,

nýjasta verki Kómedíu-
leikhússins, ganga vel, en það
verður frumsýnt í Arnardal 2.
október. Um er að ræða gam-

anleik eftir hinn víðkunna
kvikmyndagerðarmann og

lækni Lýð Árnason.
Leikarar í verkinu eru

Margrét Sverris-
dóttir og Elfar
Logi Hannes-

son.
„Verkið
gerist á
heilsu-
gæslu-

stöð og
er ádeila á

heil-
brigðiskerfið.

Að sjálfsögðu eru allar
aðstæður svolítið ýktar eins

og gengur og gerist í gaman-
leikjum“, segir Margrét. „Við

Logi tökum að okkur að
leika allar persónurnar þann-

ig að það eru gríðarlegar
hraðskiptingar á milli

hlutverka. Við erum agnar-
lítill leikhópur og leikstjórinn

er líka höfundurinn.“

Fékk starfiðFékk starfiðFékk starfiðFékk starfiðFékk starfið
í gegnum Facebookí gegnum Facebookí gegnum Facebookí gegnum Facebookí gegnum Facebook

Margrét er búsett í Reykjavík
en er frá Húsavík. Hún á þó
ættir sínar að rekja til Vest-

fjarða. „Ég fékk starfið í
gegnum Facebook. Ég sá að

Elfar Logi var að auglýsa eftir
leikkonu og sendi honum

skilaboð til að forvitnast um
hvað þetta snerist. Áður en ég

vissi af var ég búin að sam-
þykkja að taka þetta að mér.

Það er gaman að koma hingað
vestur og skipta um umhverfi.

Ég er ættuð að vestan en
pabbi minn er úr Dýra-

firðinum. Mamma og

pabbi bjuggu á Ísafirði þegar
þau voru ung og sæt og systir
mín er fædd þar. Ég hef verið

að skoða helstu túristastaði
fjölskyldunnar, húsið þar sem

systir mín fæddist og Hús-
mæðraskólann sem mamma var

í og annað skemmtilegt.
Ég hef áður komið vestur en
aldrei dvalið um lengri tíma.
Ég kom hingað í fyrrasumar

með hljómsveitinni sem ég er í,
Túpílakar, og spilaði í Bolung-

arvík, og þá hafði ég ekki
komið vestur síðan ég var

krakki. Maður á einhvern veg-
inn ekki leið hingað og það er
ansi langt að koma frá Húsa-

vík. En nú ætla ég að vera um
kyrrt í mánuð og eftir það á

maður kannski oftar leið
vestur. Það styttist alltaf leiðin

þegar maður þekkir til.“

Jólasveinar slóguJólasveinar slóguJólasveinar slóguJólasveinar slóguJólasveinar slógu
í gegn í Japaní gegn í Japaní gegn í Japaní gegn í Japaní gegn í Japan

Margrét hefur komið víða
við á sínum ferli. Til að mynda

hefur hún leikið með Stopp-
leikhúsinu í verðlaunasýning-

unni Bólu-Hjálmar.
„Ég hef verið að skipuleggja

Jólasveinana í Dimmuborgum
undanfarin ár, svona aðeins
reynt að hafa hemil á þeim.

Þetta eru fimmtu jólin núna.
Það er ótrúlega skemmtilegt og
þessir kallar hafa átt hug minn
og hjarta undanfarin ár. Ég hef

farið mikið til útlanda að kynna
þessa sveina og meira að segja
alla leið til Japans. Japanir eru

mikið fyrir fígúrur og jóla-
sveinarnir féllu vel í kramið

þar.
Síðan hef ég einnig verið að

leika í leikritinu Bólu-Hjálmar
sem fjallar um ævi og ástir

skáldsins. Við fengum einmitt
Grímuverðlaunin fyrir bestu
barnasýninguna núna síðast.
Við förum því brátt aftur af

stað með sýninguna og von-
umst til að geta komið með

hana vestur.“

– thelma@bb.is

Margrét bregður
sér í gervi ýmissa

sjúklinga í Heilsu-
gæslunni.

Margrét
 Sverrisdóttir í

hlutverki sínu sem
læknir í leikritinu
Heilsugæslunni.

Skoðar túrista-
staði fjölskyldunnar
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Daðey Einarsdóttir í Bolungarvík.SælSælSælSælSælkerinnkerinnkerinnkerinnkerinn

Einfaldir en góðir rækjuréttirEinfaldir en góðir rækjuréttirEinfaldir en góðir rækjuréttirEinfaldir en góðir rækjuréttirEinfaldir en góðir rækjuréttir
Rækjan er í fyrirrúmi hjá sæl-

kera vikunnar en hún býður upp
á þrjár mjög einfaldar uppskriftir
að rækjuréttum sem gott er að
bera fram með brauði. Allar upp-
skriftirnar miðast við fjóra.

Rækjukokteill
250 g rækjur
Tómatar skornir í bita
Gúrka skorin í bita
150 ml. sýrður rjómi
2 msk. sómatsósa
2 msk sæt chili-sósa
Dill

Rækjur, tómatar, gúrkur og
salat blandað saman og sett í
kokteilglös. Tómatsósa og chili-
sósa hrærðar saman og ca 2 msk.
settar yfir. Skreytt með dilli.

Rækjuréttur með pestói
250 g rækjur

2 msk grænt pestó
2 msk ólífuolía
3 egg
20 ólífur skornar í sneiðar
200 g kirsuberjatómatar,
skornir í fernt
2 msk furuhnetur
Nokkur basilikublöð söxuð

Rækjum , pestói og ólífuolíu
blandað saman í skál og látið

standa smástund. Á meðan eru
eggin soðin í 7 mín. kæld og
skorin í báta. Eggjum ásamt ólíf-
um, tómötum, furuhnetum og
basilíku blandað saman við.

Indverskur rækjuréttur

1 lítill laukur, saxaður smátt
1 hvítlauksgeiri, pressaður
3 msk olía
1 ½ msk tandoori-krydd
400 g rækjur
Smáskvetta af vatni
Soðin hrisgrjón

Laukur og hvítlaukur látið
krauma í olíunni í um 5 mínútur.
Tandoori-kryddinu hrært saman

við og síðan eru rækjurnar settar
á pönnuna og hrært í þar til þær
eru alþaktar kryddolíunni og heit-
ar í gegn. 2-3 msk. af vatni er
bætt á pönnuna og hitað að suðu.
Rækjurnar eru svo bornar fram í
sósunni ásamt hrísgrjónunum og

salsanu.

Salsa
½ laukur, saxaður smátt
½ grænt chili-aldin, fræhreins
að og saxað smátt
2 tómatar, vel þroskaðir, sax
aðir smátt

2-3 vorlaukar, saxaðir smátt
Kóríanderlauf
Safi úr 1/1-1 limónu.
Öllu blandað saman og látið
standa smástund.
Ég skora á mágkonu mína Ás
gerði Jónasdóttur í Bolungar
vík.

Íþróttavika Nemendafélags
Menntaskólans á Ísafirði var
haldin í síðustu viku. Meðal við-
burða var armbeygjukeppni,
borðtennismót og gangahlaup
sem felst í hlaupi á göngum skól-
ans. Hápunktarnir voru án efa
róðrarkeppni á Pollinum og
ruddabolti á Torfnesi sem haldin
voru í lok vikunnar.

Í ruddaboltamótinu sigruðu
liðin Tean Titans í karlaflokki
og Kool & The Gang í kvenna-
flokki. Var þetta fjórði sigur beggja
liða en þetta er einmitt fjórða
árið sem keppt er í íþróttinni við

MÍ. Ruddabolta svipar mjög til
fótbolta nema að því leyti að
engar reglur eru í þeim fyrr-
nefnda. Eins og nafnið gefur til
kynna er því um frekar grófan
leik að ræða sem væntanlega er
ekki fyrir viðkvæma. Átta manns
eru í hverju liði og keppt var í
kvenna- og karlaflokki. Í ár voru
liðin tíu og voru alls rúmlega
100 keppendur og er því talið
ljóst að Ruddaboltinn er búinn
að festa sig í sessi sem einn af
árlegu viðburðum NMÍ.

Róðrarkeppni Menntaskólans
á Ísafirði hefur verið fastur liður

í félagslífi skólans frá haustinu
2001. Hún fór á sexæringi fór
fram á Pollinum í Skutulsfirði á
fimmtudag. Í kvennaflokki sigr-
aði lið sem kallaði sig Geirfugl-
arnir. Nemendaráð varð í öðru
sæti en rétt er að taka fram að
það var gestalið þar sem tveir
strákar voru í liðinu. Liðið Cos-
mic var svo í þriðja sæti. Hjá
körlunum bar liðið Stanley sigur
úr býtum. Í öðru sæti urðu Teen
Titans. Ingibjörg Elín Magnús-
dóttir, sprellikvendi Nemendafé-
lags MÍ, sagði keppnina hafa
verið skemmtilega og spennandi.

Róðrakeppni og
ruddabolti hjá MÍ

Kappróður á sexæringi á Pollinum er orðinn fastur liður hjá mennskælingum á haustin.

Vel var tekið á því í ruddaboltanum.
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