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Með svör
á reiðum
höndum
– Ísfirðingurinn Dagný Sveinbjörnsdóttir vinnur við að svara spurningum
lesenda Vísindavefjar Háskóla Íslands. Vefurinn hefur verið við lýði í áratug
en þar er að finna efni um allt á milli himins og jarðar. Starfið er óháð búsetu
eins og Dagný hefur sannreynt en hún hefur starfað við það, bæði á Ísafirði
og í Kanada. Rætt er við Dagný í miðopnu.

Taka þátt
í íslenska
„Wipeout“
Systur frá Súðavík eru
meðal þátttakenda í íslenska
raunveruleikaþættinum „Wipeout“ sem tekinn verður upp
í Buenos Aires í Argentínu í
þessum mánuði. „Sonur
minn og tengdasonur skráðu
mig á netinu og ég hló nú
bara að þeim fyrir vikið en
svo var hringt í mig frá Saga
Film og ég boðuð í viðtal.
Ég fór í viðtalið og sagði
þeim að ég ætti alveg frábæra systur sem yrði að
koma með og þeir ákváðu
að við báðar myndum taka
þátt“, segir Sigríður Rannveig Jónsdóttir sem flýgur
út til Argentínu í þessari viku.
Með í för er systir hennar
Ragna Heiðrún Jónsdóttir en
þær voru valdar úr hópi 3000
umsækjenda.
Þættirnir verða sýndir á
Stöð 2 í febrúar en fyrir þá
sem ekki þekkja ganga þættirnir út á eins konar vatnsleðju-þrautakóng en keppendur fara í gegnum nokkrar
útsláttarþrautir þar til einn
stendur eftir sem vatnsþrautakóngur.
– thelma@bb.is

Óvissa með sjúkraflutninga
Framlög ríkisins til sjúkraflutninga verða skorin niður um
53,5 milljónir króna á næsta ári.
Rekstrargjöld vegna þessarar
þjónustu eru áætluð 771 milljón
króna á næsta ári. Þetta kemur
fram í fjárlagafrumvarpi ársins
2010. Óvíst er hvaða áhrif það
muni hafa á Slökkvilið Ísafjarðarbæjar sem séð hefur um sjúkraflutninga í sveitarfélaginu í þrjá
áratugi. „Ég veit ekki hvað þetta
hefur með okkur að segja en málið er að hér hafa samningar verið
lausir í allt sumar. Það er því allt
í lausu lofti en ef ríkið fer ekki að
semja við slökkviliðið á ég allt
eins von á því að þeir muni taka
verkefnið að sér sjálfir“, segir
Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri. „Við förum fljótlega að
sigla inn í gerð fjárhagsáætlunar
og verðum því að fara að þrýsta
á að fá svör“, bætir hann við.
Eins og fram hefur komið í
fjölmiðlum hefur lítið þokast í
samkomulagsátt í kjaraviðræðum Landssambands slökkviliðsog sjúkraflutningamanna og Launanefndar sveitarfélaga. Félagsmenn í Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna,
LSS, kolfelldu nýgerða kjarasamninga við ríkið og Launanefnd sveitarfélaga í ágúst. Samningur slökkviliðsmanna við sveit-

Sjúkraflutningar eru í óvissu hjá Slökkviliði Ísafjarðarbæjar.
arfélög var felldur með 85%
greiddra atkvæða. Svipuð niðurstaða varð í kosningu um samning við ríkið vegna sjúkraflutningsmanna, 85% sögðu nei. Í
kjölfarið var deilunni vísað til
ríkissáttasemjara og hittust samninganefndir á fyrsta fundi 21.

ágúst.
Sjúkraflutningar eru stór hluti
af starfi Slökkviliðs Ísafjarðarbæjar en þeim fjölgaði nokkuð
milli ára samkvæmt ársskýrslu
félagsins fyrir 2008. Þá voru
sjúkraflutningsútköll 228 talsins
en þau voru 203 árið þar á undan.

Undanfarinn áratug hefur fjórum
sinnum verið meira um sjúkraflutninga en á síðasta ári; árið
2001 voru útköllin 232 talsins,
250 árið 2002, 235 árið 2004 og
flestir voru þeir árið 2006 eða
252 talsins.
– thelma@bb.is

Bíða eftir Seðlabankanum

Staða mála við kröfuhafa
Sparisjóðs Bolungarvíkur er
enn í óvissu þar sem beðið er
eftir fundi við Seðlabankann.
„Mál eru enn ekki komin á hreint
þar sem við erum að bíða eftir
því að stærsti kröfuhafinn hafi
tíma til þess að ræða við okkur,
það er Seðlabankinn. Einnig
hafa menn verið að bíða eftir
því að sjá hvernig þróast með
erlenda lánadrottna Byrs og
Sparisjóðsins í Keflavík“, segir
Ásgeir Sólbergsson sparisjóðsstjóri Sparisjóðs Bolungarvíkur. Fyrir rúmum mánuði var

greint frá því í bréfi sjóðsins til
stofnfjáreigenda að boðað yrði
til fundar á næstunni.
Aðalfundur sjóðsins var haldinn 20. maí en nokkrum liðum
frá þeim fundi hefur ítrekað
verið frestað þar sem enn hefur
ekki náðst sú staða að hægt séð
að upplýsa stofnfjáreigendur
um rekstrarstöðu sjóðsins, framtíðarumhverfi hans eða stöðu
mála við kröfuhafa sjóðsins.
Fundurinn bíður því enn þess
tíma þar til staða mála skýrist
en stjórn sjóðsins ásamt starfsmönnum og ráðgjöfum hefur

unnið að því af fullum krafti að
endurskipuleggja starfsemi
sjóðsins ásamt samningum við
lánadrottna.
Þess má geta að ný lög um
sparisjóði hafa verið samþykkt
á Alþingi. Samkvæmt þeim er
heimilt að færa niður stofnfé
með samþykki stofnfjáreigenda, til jöfnunar taps sem ekki
verður jafnað á annan hátt.
Nokkur varnarsigur vannst frá
upprunalegu útgáfu þessara
laga þó að þessi heimild teljist
ekki núverandi stofnfjáreigendum í vil.
– thelma@bb.is

Sparisjóður Bolungarvíkur.

„Nauðsynlegt að dýpka og breikka Sundin“
Hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur óskað eftir því að ráðist
verði sem fyrst í dýpkun innsiglingarrennunnar í Sundunum á
Ísafirði, en verkið var sett á frest
haustið 2008 vegna efnahagsástandsins. „Þar sem endurbyggingu er lokið á rúmlega 200 metra
kafla á Ásgeirsbakka þar sem
viðlegudýpi er ráðgert 10-11
metrar, er það ósk hafnarstjórnar
að ráðist verði í stóra uppdælingu
og Sundin verði breikkuð í
minnst 100 metra og dýpkuð í 12
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metra,“ segir í bókun hafnarstjórnar. Framkvæmd þessi er talin nauðsynleg til að stór skemmtiferðaskip geti lagst að bryggju
við Ásgeirsbakka. Aðstaðan þar
er orðin góð en flöskuhálsinn er
þröng og grunn innsigling um
Sundin. „Það er ósk hafnarstjórnar að þetta verkefni verði flokkað
sem viðhaldsdýpkun og verði
framkvæmt sem fyrst“, segir ennfremur í fundarbókun.
Hafnarstjórn stefnir að því að
Ásgeirsbakki verði orðinn aðal

viðlegukantur skemmtiferðaskipa frá og með árinu 2011, en
til að svo megi verða er nauðsynlegt að fara í þessa framkvæmd.
„Móttaka skemmtiferðaskipa er
nú þegar orðin talsverður hluti af
starfsemi Ísafjarðarhafnar og fer
fjöldi skemmtiferðaskipa ört vaxandi. Árið 2007 komu 25 skemmtiferðaskip til hafnar á Ísafirði og
þar af þrjú skip stærri en 50.000
brtn. Árið 2008 komu 21 skemmtiferðaskip til hafnar á Ísafirði og
þar af tvö skip stærri en 50.000

brt og árið 2009 komu 27 skemmtiferðaskip til hafnar á Ísafirði þar
af þrjú skip stærri en 50.000 brtn.
Árið 2010 eru þegar skráð til
hafnar á Ísafirði 25 skemmtiferðaskip og þar af fjögur skip
stærri en 50.000 brtn og forskráð
á árið 2011 eru þegar þrjú skip
að stærð upp undir 100.000 brtn.
Þar sem aðal breyting á skipum
sem heimsækja Ísafjörð er að
þau fara stækkandi telur hafnarstjórn nauðsynlegt að fara í þessa
framkvæmd sem fyrst svo takist

að þjónusta þau almennilega og
að festa Ísafjörð enn meira í sessi
sem einn af aðalviðkomustöðum
skemmtiferðaskipa í framtíðinni“, segir í fundarbókun.
Verkið er á siglingamálaáætlun 2007-2010 en var sem fyrr
segir sett á frest síðastliðið haust.
Hafnarstjórn hefur nú falið hafnarstjóra að óska eftir því við Siglingastofnun að verkefnið verði
sett í líkan til að hefja undirbúning verksins og meta umfang þess.
– thelma@bb.is
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Fékk innblástur í Vestfjarðaferð
Stjórnvöld horfa til ferðaþjónustunnar sem einnar af lykilatvinnugreinum framtíðarinnar.
Þetta kom fram í máli Katrínar
Júlíusdóttir iðnaðar- og ferðamálaráðherra á málþingi um
framtíðarsýn í ferðaþjónustu sem
haldið var á Hótel Ísafirði fyrir
stuttu. „Til að festa ferðaþjónustuna í sessi sem eina af meginstoðunum undir hagkerfi okkar
og gera hana að heilsársatvinnuvegi þurfum við að horfa til fjölbreytileikans; virkja sköpunar-

gáfuna og leita í arfleifð þjóðarinnar ekki síður en náttúruna.
Við höfum fjölgun starfa og
aukningu tekna, ekki síst í erlendum gjaldeyri, að okkur meginmarkmiði.“ Katrín segist hafa
átt góðan dag á Vestfjörðum og
ferðin hafi verið henni mikill innblástur.
„Ferðaþjónustan er að festa sig
í sessi sem mikilvæg atvinnugrein sem ekki er talað um utan
dagskrár eða í framhjáhlaupi.
Þannig hef ég fengið skemmti-

lega innsýn í menningartengda
og sjávartengda ferðaþjónustu á
þessum eina degi“, segir Katrín
og bætir við að hún kynnist fleiru
daginn eftir svo sem Tjöruhúsinu, tófusafninu, sjóstangaveiði
o.fl. „Ég þykist vita að eftir daginn í dag séuð þið margs vísari
bæði um stöðu mála hér á Vestfjörðum og einnig almennt hvar
þessi atvinnugrein stendur hvað
varðar innviði, hagræna þætti,
menntun og fjölgun starfa.“
Katrín segir ferðaþjónustan

vera í lykilhlutverki í þeirri uppbyggingu efnahags- og atvinnulífs sem framundan er. „Í þessu
ávarpi hef ég kosið að horfa helst
til þeirra þátta ferðaþjónustunnar
sem snúa beint að iðnaðarráðuneytinu. Við höfum kappkostað
að tryggja ferðaþjónustunni sess
hjá stofnunum ráðuneytisins og
tel ég að Nýsköpunarmiðstöð,
Byggðastofnun og Orkustofnun
hafi þegar lært mikið af sambýlinu við greinina. Við lítum samt
engan veginn svo á að greininni

sé borgið, hún sé á hinni einu
réttu hillu og allir geti slappað
af. Ríkið, eins og atvinnulífið,
þarf að kappkosta að vera sveigjanlegt og geta flutt áherslur á
milli verkefna tímabundið sé þess
þörf. Áherslan núna er á eflingu
atvinnulífs á Íslandi. Atvinnuleysi er algjörleg óviðunandi og
aðeins verðmætasköpun mun
skila okkur upp úr þessum efnahagssamdrætti,“ sagði Katrín Júlíusdóttir, iðnaðar- og ferðamálaráðherra.
– thelma@bb.is

Mikið fjör hjá
Heilsugæslunni

„Engar sameiningarviðræður hafnar“

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, vill
ítreka að engar sameiningarviðræður séu hafnar á norðanverðum
Vestfjörðum. „Mér finnst hafa
verið ýjað að því í umræðum
undanfarna daga að hafnar séu
sameiningarviðræður sem er
rangt. Það eina sem er í gangi er
vinna svokallaðrar hundrað daga
nefndar sem skoðar kosti og galla
mögulegrar sameiningar. Vinnan
er gerð án allrar skuldbindingar
um sameiningu, þó vissulega yrði
það skoðað ef niðurstaða nefndarinnar verður jákvæð í þá vegu.

Það er þó rangt að segja að sameiningarviðræður séu hafnar.“
Hann segist finna fyrir óróa meðal íbúa vegna þeirra umræðu.
„Þeim finnst eins og sameiningarferli hafi verið hrint af stað og
þeir sviptir því lýðræðisvaldi að
fá að velja í hvernig sveitarfélagi
þeir fái að búa. Það verður alls
ekki þannig“, segir Ómar.
Eins og fram hefur komið hafa
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga undirritað
yfirlýsingu um að móta tillögur
sem leitt geta til frekari samein-

ingar sveitarfélaga. Ráðherra
mun síðan leggja áætlun fyrir
Alþingi til afgreiðslu. Ómar segir
óánægju ríkja meðal fámennari
sveitarfélaga hvernig málið hafi
verið kynnt. „Það er ekkert í
vinnslu sem mun þvinga sveitarfélög til sameiningar og ekkert
sem bendir til að það sé pólitískur
vilji til þess á Alþingi að breyta
því. Ég vil vitna í landsþing sveitarfélaga þar sem sveitarfélög
sammældust um að standa gegn
því að sveitarfélög verði sameinuð með lögvaldi.“
– thelma@bb.is

Mikið gengur á í Heilsugæslunni, nýjasta verki Kómedíuleikhússins sem frumsýnt var í
Arnardal á föstudag. Leikritið
er hápólitískt gamanverk og
fjallar í stuttu máli um hryggjarstykki heilbrigðiskerfisins. Í
byrjun leikritsins sagði Lýður
Árnason, leikstjóri og höfundur
verksins, að leikritið væri uppgjör hans eftir 15 ára starf sem
læknir. Áhorfendur fá að skyggnast um að tjaldabaki og fá svör
við ýmsu, m.a. af hverju læknar
fá svona há laun. Þá er velt upp
enn fleiri spurningum, til að
mynda hvort fólk leiti til lækna
við fleiri kvillum en líkamlegum. Elfar Logi Hannesson
Kómedíuleikhússtjóri með
meiru og hin bráðfjöruga leikkona Margrét Sverrisdóttir frá
Húsavík fara með öll hlutverkin, en það kemur svo sannarlega
ekki að sök þar sem persónurnar eru svo fjölbreyttar að það er
eins og einvala lið leikara sé á
sviðinu.
Skrautlegar persónurnar og
hárbeittur húmorinn kallað
fram fjölmörg hlátrasköllin

meðal áhorfenda á frumsýningunni sem fögnuðu ákaflega
að leik loknum og risu úr sætum til að láta í ljós hrifningu
sína. Óhætt er að lofa góðri
skemmtun sem svo sannarlega
veitir nýja sýn á besta heilbrigðiskerfi í heimi. Samskipti
lækna og sjúklinga eru endurspegluð á skoplegan hátt og
verkið skilur ekki aðeins eftir
hlátursverki í maganum heldur
einnig réttmætar spurningar í
kollinum.
Verkið verður síðan sýnt
víðar en í Arnardal og í fyrsta
kasti verður farið til Hólmavíkur, Patreksfjarðar og Þingeyrar. Ætlunin er þó að heimsækja alla þéttbýliskjarnanna
á Vestfjörðum áður en yfir lýkur.
– thelma@bb.is

Krefjast aðgerða áður en
þjónustudeildinni er lokað
Undirskriftarsöfnun er hafin í
Ísafjarðarbæ þar sem skorað er á
bæjaryfirvöld að endurskoða án
tafar þá ákvörðun að loka þjónustudeild dvalarheimilisins Hlífar á Ísafirði. Farið er fram á að
málinu verði fundinn ásættanlegur farvegur með hagsmuni
íbúa deildarinnar í huga, sem og
verðandi neytendum öldrunarþjónustu í bænum. Jafnframt
kemur fram að það sé á ábyrgð

bæjaryfirvalda að finna lausn á
málinu án flutninga til að mynda
á sjúkrahús. Krefjast undirritaðir
aðgerða í átt að uppbyggingu
hjúkrunarheimilis áður en núverandi heimili sé lokað.
Starfsfólk þjónustudeildarinnar á Hlíf, fékk afhent uppsagnarbréf í síðustu viku en eins og
greint hefur verið frá hefur Ísafjarðarbær ákveðið að þjónustudeildin verði lögð niður frá og
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með næstu áramótum. Um er að
ræða tíu konur sem eru með
þriggja til sex mánaða uppsagnarfrest. Í uppsagnarbréfinu segir
að starfsfólk verði aðstoðað við
leit að öðrum störfum og því
boðin störf hjá Ísafjarðarbæ, í
samræmi við starfsmannastefnu,
verði um laus sambærileg störf
að ræða. Frá þessu var sagt á vef
Svæðisútvarps Vestfjarða.
– thelma@bb.is

Starfsfólk þjónustudeildar Hlífar
fékk uppsagnarbréf í síðustu viku.
3

Sautján
sveitarfélög?
Ákveðið hefur verið að leggja
í hendur Alþingis að kveða á
um sameiningu sveitarfélaga,
en til þessa hafa sveitarfélögin
ráðið sameiningarmálum sínum sjálft. Fjögurra manna hópur á vegum samgönguráðuneytisins mun á næstu mánuðum skoða hina ýmsu sameiningarmöguleika í samráði
við íbúa á hverjum stað.
Að verki loknu mun tillaga
um sameiningu verða lögð
fyrir landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga á næsta
ári og síðan fyrir Alþingi, sem
kemur til með að ákveða
hvernig sveitarstjórnarskipan
kemur til með að líta út eftir
árið 2014. Kristján L. Möller
samgönguráðherra, gerir sér
vonir um að sveitarfélögum
geti fækkað niður í allt að
sautján.

Inn að beini

Baldur Páll Hólmgeirsson,
forritari

Baldur Páll þykir vera mikill gúrú í tölvugeiranum, en hann hefur til að mynda hannað nýtt bloggkerfi,
búið til heimasíðu fyrir afa sinn í afmælisgjöf, hann er einn af stjórnendum b2.is og heldur úti erlendri síðu
með vinsælu dægurefni. Hann hefur einnig undanfarin misseri tekið nýstárlegar og skemmtilegar ljósmyndir.
Margrét Oddsdóttir.

Heiðruð í Yale
Minningarfyrirlestur um
Ísfirðinginn Margréti Oddsdóttur, skurðlækni og brautryðjanda á sviði kviðsjáraðgerða, sem lést 9. janúar síðastliðinn, var haldinn í Yaleháskóla í Bandaríkjunum í
síðustu viku. Um var að ræða
fyrsta fyrirlesturinn í árlegri
fyrirlestraröð. Að auki var
kynnt ný útgáfa kennslubókar
í skurðlæknisfræði, Schwarz´s
Principles og Surgery, sem
er tileinkuð Margréti.
Nánustu ættingjar og vinir
Margrétar, sem stundaði sérfræðinám í skurðlækningum
við Yale 1985-1992 og útskrifaðist þaðan með láði,
voru viðstaddir athöfnina.
„Það er afar óvenjulegt að
fyrirlestur sé haldinn í Yale
eins og þessi nema í minningu
um stórmerka menn, sem eru
alþjóðlega viðurkenndir á
sínu sviði. Það var Margrét,“
segir Friðbjörn Sigurðsson
læknir, sem var við nám í
Yale á sama tíma og Margrét.
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Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Líklega þegar ég ákvað að kaupa DSLR
myndavél af honum Gústa vini mínum.
Hvar langar þig helst að búa?
Væri gaman að prufa að búa erlendis
en Ísafjörður er alltaf notalegur.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Örugglega þegar ég fæddist. Og svo börnin bæði.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Ég held að þau séu enn ókomin.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Þegar ég áttaði mig á því að ég get
gert allt ef mig langar til þess.
Uppáhaldslagið?
Í augnablikinu er það líklega Ragged Wood með Fleet Foxes.
Uppáhaldskvikmyndin?
Get horft endalaust á The Big Lebowski.
Uppáhaldsbókin?
Stóra statusbókin eftir Heimi Jónsson.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Án efa Flateyjar ferðin núna í sumar.
Uppáhaldsborgin?
Ekki skoðað margar en Köben stendur upp úr.
Besta gjöfin?
Fæ bara slæmar.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Það hlýtur bara að vera.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Koddinn minn er ansi mikilvægur!
Fyrsta starfið?
Fiskvinnslukona.
Draumastarfið?
Ljósmyndarinn er efstur núna.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?

Oftar en einu sinni verið líkt við
Dominic Howard, trommara Muse.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Vestfirðir eins og þeir leggja sig.
Skondnasta upplifun þín?
Þegar ég lét mynda mig nakinn í kirkju í Flatey.
Aðaláhugamálið?
Ljósmyndun.
Besta vefsíðan að þínu mati?
Facebook verður að teljast skemmtilegast í dag.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Það var breytilegt. Gítarleikari,
Stjörnufræðingur, Forritari, Trommari.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Á mjög auðvelt með að læra nýja hluti.
En helsti löstur?
Ég á ferlega erfitt með að vakna!
Besta farartækið?
Fætur mínir góðu.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Gamlársdagur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Er ekki aðdáandi persónudýrkunar.
Ætli ég líti ekki bara niður á alla.:)
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Michael Bolton.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Á kvöldin.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Vatnsberi.
Lífsmottóið þitt?
Um leið og manni finnst maður vera orðinn
nógu góður, þá hættir maður að vaxa.
FIMMTUDAGUR 8. OKTÓBER 2009
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Spurningin
Hyggur þú á kaup
á fasteign á næstu
6-12 mánuðum?
Alls svöruðu 524.
Já sögðu 43 eða 8%
Nei sögðu 440 eða 84%
Óvíst sögðu 41 eða 8%
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:
Vaxandi austanátt og
slydda eða rigning, en
snjókoma fyrir norðan.
Hiti 0-6 stig fyrir sunnan,
annars 0-5 stiga frost.
Horfur á laugardag:
Norðanátt með snjókomu
eða slyddu, einkum á
norðaustanverðu landinu,
en léttir til SV-lands.
Kólnandi veður. Horfur á
sunnudag: Norðaustlæg
átt með éljum, en bjart og
þurrt S- og SV-lands. Kalt
í veðri.

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
Blaðamaður:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@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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Tahitian Princess var síðasta skemmtiferðaskip sumarsins.

Spáð vexti í komum
skemmtiferðaskipa
Spáð er vexti í ferðaþjónustu
sem viðkemur komum skemmtiferðaskipa næstu árin þrátt fyrir
efnahagslega lægð. Þetta kom
fram á sýningunni Seatrade Europe sem haldin var í Hamborg í
síðustu viku en þar hittast fagaðilar sem starfa innan skemmtiferðaskipageirans. Guðmundur
M. Kristjánsson hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar segir þetta jákvæðar
fréttir fyrir Ísafjarðarhöfn sem er
þriðja stærsta höfn landsins er
kemur að móttöku skemmtiferðaskipa. Alls komu 26 skemmti-

ferðaskip til Ísafjarðar í sumar
með um 17.000 ferðamenn um
borð og hefði fjöldinn verið enn
meiri ef stærsta skip sumarsins,
hollenska skipið Rotterdam,
hefði ekki aflýst komu sinni. Útlit
er fyrir enn meiri aðsókn skemmtiferðaskipa á næsta ári.
„Bókunarstaða fyrir næsta sumar er afar góð en nú þegar hafa 25
skip boðað komu sína sem er
meiri fjöldi en á sama tíma í
fyrra. Skipin eru að stækka og
þar af leiðandi farþegarnir fleiri
og tekjurnar meiri“, segir Guð-

mundur.
Að sögn Öldu Þrastardóttur,
verkefnastjóra hjá Ferðamálastofu og starfsmanns Cruise Iceland samtakanna tókst Seatrade
Europe sýningin vel og fólk
almennt ánægt með árangurinn.
„Það er hugur í fólki innan
greinarinnar og allt bendir til þess
að þessi iðnaður muni vaxi næstu
árin þrátt fyrir efnahagslega
lægð. Í þessu eins og öðru þurfa
menn alltaf að vera á tánum.
Markaðssetning þarf að vera
áberandi og öflug og menn þurfa

sífellt að leita nýrra og áhugaverðra leiða. Stuðningur ráðamanna og heimafólks á hverju
svæði fyrir sig skiptir miklu máli
í þessu sambandi. Innviðir verða
að vera traustir og fagmennskan
þarf að skína í gegn til þess að
hver áfangastaður fyrir sig nái
að uppfylla þær væntingar sem
til hans eru gerðar,“ segir Alda á
vef Ferðamálastofu. Alls voru
15 fyrirtæki þátttakendur á íslenska básnum, þar af tíu hafnir,
og hafa þau aldrei verið fleiri.
– thelma@bb.is

Ritstjórnargrein

Biskupasögur og bókamessa
Ef grannt er leitað má finna plagg frá hinu opinbera sem kallast
Siglingamálaáætlun 2007 – 2010. Þar eru tíundaðar endurbætur
og breytingar á hafnarsvæðum víðsvegar um landið, sem taldar
voru nauðsynlegar þegar áætlunin var gerð. Meðal þessara tillagna
eru áform um ýmsar endurbætur og breytingar á höfnum í Ísafjarðarbæ.
Sem kunnugt er var fjölda verkefna af margvíslegum toga
slegið á frest síðla árs 2008 þegar efnahagslegur fimbulvetur skall
á samfélaginu með slíku offorsi að ýkjulaust má segja að þjóðin
hafi ekki enn náð áttum í hverjum hríðarbylnum á fætur öðrum
sem gengið hefur yfir, þótt sumrað að nafninu til eftir almanakinu.
Samkvæmt hefðinni voru verkefnin á Vestfjörðum á meðal þeirrra
sem ýtt var út af borðinu.
Nú þegar vænta má fjárlaga ríkissjóðs fyrir árið 2010, og óumdeilt er að nýta þarf hverja krónu með sem bestum hætti, hefur
hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar dustað rykið af plagginu góða og
ítrekað nauðsyn þeirra framkvæmda sem fyrirhugaðar voru á vestfirskum höfnum á sínum tíma. Vilji hafnarstjórnar stendur til að
sex áður boðuð verk verði nú tekin á dagskrá á tímum tilrauna til
viðsnúnings í hagkerfinu, þegar einhugur er um að tjalda beri öllu
sem til er til að koma í veg fyrir atvinnuleysi.

Verkefnin sem hafnarstjórnin æskir eftir varða innsiglingarrennu
og löndunarbryggju á Suðureyi, stálþilsbryggju og dýpkun við
Mávagarðinn á Ísafirði, auk lagfæringa á olíumúlanum þar sem
fyrirhugaðri olíubirgðastöð er ætlaður staður. Síðast en ekki síst
er lögð áhersla á dýpkun og breikkun innsiglingarinnar um Sundin
á Ísafirði. Er þá fyrst og síðast horft til ört vaxandi komu skemmtiferðaskipa til bæjarins. Óumdeilt er að móttaka ferðamanna er
orðin ein af megin stoðum efnahags okkar.
BB gerir sér grein fyrir að blóðugur niðurskurður markar ríkisfjárlög næsta árs. Ærið misjafnt virðist þó mat manna er þar koma
að verki, fyrir þörf og aðstæðum þegnanna. Svo einfalt dæmi sé
tekið mun fyrirhugað framlag á fjárlögum 2010 til ritunar biskupasögu (10 Mkr.) og bókamessu í Frankfurt (100 Mkr.) vera nálægt
hlutdeild ríkisins í fimm fyrst töldu verkefnunum á óskalista hafnarstjórnar Ísafjarðar, miðað við upphaflegar kostnaðaráætlanir.
Hver sem þörfin fyrir biskupasögu og bókamessu (?) í Frankfurt
kann að vera þá þjóna þessi verk ekki hagsmunum almennings,
eins og málum er háttað. Vera má að í samanburði við þær tölur
sem nú flökta fyrir augum ráðamanna séu110 milljónir ekki há
upphæð. Hvað sem því líður er þeim betur varið til annara verka
að þessu sinni.
s.h.
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Safnahúsið verður baðað bleiku ljósi út október.

Árvekniátak gegn brjóstakrabba hafið
Safnahúsið á Ísafirði verður
baðað bleiku ljósi út október
en mánuðurinn að vanda helgaður baráttunni gegn brjóstakrabbameini um allan heim.
Er það liður í alþjóðlegu

árvekniátaki sem nú er hrint
af stað tíunda árið í röð að
frumkvæði Estée Lauder.
Bleik slaufa er tákn átaksins
og hófst sala á henni í síðustu
viku en sjaldan hefur verið

meiri þörf á að styðja við
starfsemi Krabbameinsfélagsins en nú. Allur ágóði af
sölu bleiku slaufunnar fer að
þessu sinni til leitarstarfs
Krabbameinsfélags Íslands.

Slaufan í ár er hönnuð af Sif
Jakobs, sem hlotið hefur
alþjóðlega viðurkenningu fyrir
skartgripahönnun sína.
Tíu ár eru frá því að árveknisátaki um brjóstakrabbamein

var hleypt af stokkunum
hérlendis með sölu á bleiku
slaufunni og hefur það vaxið
og dafnað með hverju árinu
sem líður.
– thelma@bb.is

Samningur um búsetuþjónustu endurnýjaður
Samningur vegna búsetuþjónustu fyrir geðfatlaða rennur út
um næstu áramót. Að sögn Sóleyjar Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Svæðisskrifstofu
málefna fatlaðra á Vestfjörðum,
hefur verið ákveðið að framhald
verði á samningnum sem var

undirritaður fyrir þremur árum.
Samningurinn var liður í átaki
félagsmálaráðuneytisins í málefnum fólks með geðfötlun en
þjónustuaðilar eru Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum og Ísafjarðarbær.
Við undirskrift samningsins
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árið 2006 sagði Laufey Jónsdóttir, þáverandi framkvæmdastjóri
Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra, að samningurinn gerði skrifstofunni kleift að bjóða upp á
búsetu og stuðning fyrir einstaklinga sem búa við mikla geðfötlun
varðandi búsetu auk þess sem

hægt yrði að koma á stofn dagþjónustu og starfsendurhæfingu
fyrir fólk með geðraskanir.
„Þetta er heilmikil bylting og
kemur vonandi í veg fyrir að fólk
sé sent til höfuðborgarinnar af
því að þjónustan er ekki til staðar“, sagði Laufey við þetta tilefni.

Á síðasta fundi félagsmálanefndar Ísafjarðarbæjar var fjallað um
stöðu mála í búsetuþjónustu fyrir
geðfatlaða. Einnig kom fram að
um einstaklingsmiðaða þjónustu
er að ræða sem getur tekið breytingum með stuttum fyrirvara.
– thelma@bb.is
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Les eitthvað nýtt

á hverjum degi
Landfræðingurinn Dagný Sveinbjörnsdóttir vinnur við að svara
spurningum um allt milli himins
og jarðar. Hún er nefnilega verkefnastjóri hjá Vísindavef Háskóla
Íslands. Vísindavefur fagnar tíu
ára afmæli í byrjun næsta árs en
honum var hleypt af stokkunum
29. janúar árið 2000. Áhugi almennings á Vísindavefnum
reyndist miklu meiri en nokkur
hafði gert sér í hugarlund og hann
er enn við lýði þótt upphaflega
hafi honum verið tjaldað til eins
árs í mesta lagi. Dagný er einn
þriggja fastráðinna starfsmanna
á ritstjórn vefjarins og hefur unnið þar í sjö og hálft ár samhliða
öðrum störfum.
„Þetta byrjaði eiginlega þannig
að ég var að vinna hjá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og á
þeim tíma var mikið rætt um
flutning opinberra starfa út á
land. Ég sá auglýsingu um lausa
stöðu hjá Vísindavef Háskóla Íslands og þar stóð að búseta skipti
ekki máli. Ég ákvað því að prófa
að sækja um og athuga hvort inni-
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stæða væri fyrir þessari yfirlýsingu eða hvort það hefði bara
verið sett með, því það kæmi
flott út í auglýsingunni.
Það fór svo að mér bauðst 50%
vinna við vefinn og Aðalsteinn
Óskarsson, sem þá var framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélagsins, tók vel í að leyfa mér að
minnka starfshlutfallið svo ég
gæti unnið við Vísindavefinn
samhliða starfi mínu hjá Atvest.
Þetta var því ekkert sem ég hafði
ætlað mér að vinna við en svo
reyndist starfið vera mjög skemmtilegt. Og það er kostur að búseta
skiptir ekki máli í þessu starfi
eins og ég er búin að prófa, en ég
hef búið bæði á Ísafirði og í
Kanada á meðan ég hef unnið
við vefinn.
Við fáum inn margar spurningar, þótt það sé nú breytilegt
eftir árstíma þar sem meirihluti
spurninga kemur frá skólafólki
og því dettur það svolítið niður á
sumrin. En yfir veturinn erum
við að fá 20-40 spurningar á dag
og jafnvel fleiri. Núna eru tæp-

lega átta þúsund svör inni á vefnum en hann hefur verið starfandi
í tíu ár. Því miður komumst við
ekki yfir að svara nærri því öllum
spurningunum sem berast og nú
eru yfir 20 þúsund spurningar
sem við höfum ekki komist í að
svara. Vissulega eru spurningarnar misgóðar, yfirleitt eru þær
einlægar og vel ígrundaðar en
inn á milli eru alltaf einhverjir
sem eru að reyna að vera fyndnir.“

Fjölbreytt og
skemmtilegt starf
„Þegar fólk sendir inn spurningu á Vísindavefinn er ferlið
þannig að fyrst er athugað hvort
svar við sams konar spurningu
sé þegar til á vefnum. Það gerist
nokkuð oft því bæði eru sumar
spurningar algengari en aðrar og
eins er kominn þarna heilmikill
upplýsingabanki. Sem dæmi um
spurningar sem koma reglulega
til okkar eru „Af hverju er himinninn blár?“ og „Er guð til?“ Ef
spurningu hefur ekki verið svarað
á vefnum áður, þá er hún tekin
inn í grunninn hjá okkur og við
reynum að finna einhvern til að
svara henni. Oftast nær leitum
við til einhverra innan Háskólans
en við leitum einnig til annarra
ef þess þarf og er því oftast mjög
vel tekið. Starfsfólkið á vefnum
skrifar sum svörin sjálft og svo
er líka til í dæminu að fólk hafi
samband við okkur og bjóðist til
að svara spurningum á sínu
fræðasviði og er það alltaf vel
þegið. En vissulega er misjafnt
eftir spurningum hversu hratt og
vel gengur að finna svaranda.
Þegar við svo fáum svörin þarf
að laga þau til fyrir vefinn þannig
að þau séu á máli sem flestir
skilja. Þetta er fræðsla fyrir almenning og því þarf almenningur
að geta lesið svörin, en það er þó
mismunandi eftir spurningum og
aldri spyrjenda hversu löng og
ítarleg þau eru. Þarna eru stutt
svör sem sjö ára krakkar geta
lesið og skilið en svo eru líka
lengri og flóknari svör sem fólk
þarf aðeins meiri grunn til þess
að skilja. Við reynum að hafa
breidd í þessu. Við fáum margar
skemmtilegar spurningar. Ef við
tökum sem dæmi það sem nýlega
hefur dottið inn má nefna: Geta
lýs fylgt nýju parketi? Hét eða
heitir einhver Lofthæna á Íslandi? Hvað gerist í líkamanum
eftir dauðann? Og af hverju verð-

ur eitthvað klisja og hvað merkir
orðið? Svo fengum við eina
spurningu sem var fremur óvenjuleg: Hvert er næringargildi manneskju? Þar hefur einhver ætlað
að vera fyndinn og svarið var í
samræmi við það. Það er því allt
mögulegt sem kemur þarna inn.“
– Takið þið vel í allar spurningar?
„Já, við gerum það. Við skilgreinum verksviðið ekki þröngt
heldur teljum að allt sem hægt er
að tengja vísindum og fræðum á
einhvern hátt komi til greina að
skoða. En það er ólíklegt að við
myndum svara spurningum eins
og hvað hefur Eiður Smári skorað
mörg mörk eða hvað heitir
nýjasta mynd Brad Pitt.
Við höfum líka verið í sérstökum verkefnum eins og t.d. með
grunnskólum, þá aðallega á höfuðborgarsvæðinu, þar sem Vís-

indavefurinn hefur verið notaður
við kennslu. Krakkar senda þá
inn spurningar og við svörum
nánast um leið, á innan við sólarhring eru þau búin að fá svör
við flestum spurningum sem þau
senda inn. Bæði hafa þau notað
þetta í ákveðnum fögum og svo
er þetta líka notað við kennslu í
upplýsingatækni og þess háttar.
Einnig höfum unnið með Háskólanum í tengslum við Háskóla
unga fólksins. Þá hafa krakkar
fengið að koma og spreyta sig
sjálfir. Þeir hafa þá valið spurningar og svarað þeim og þannig
sett sig svolítið í spor fræðimanna. Við hjálpum þeim að
finna heimildir og sýnum hvernig
byggja eigi upp svörin. Það hefur
alltaf verið mjög vinsælt.
Þetta er því mjög fjölbreytt
starf. Það er þó ekki þannig eins
og margir halda að við séum
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gangandi alfræðiorðabækur.
Margt af þessu fer bara inn og út
aftur. En þetta er mjög skemmtilegt og maður er að lesa eitthvað
nýtt á hverjum degi, þó það sitji
nú ekki allt eftir.“

Ólíkir menningarheimar
Dagný býr á Ísafirði ásamt
manni sínum Heimi Hanssyni og
tveimur sonum þeirra, sem eru
að verða sex og þriggja ára. Hún
hefur þó tvisvar búið úti í Kanada.
„Fyrra skiptið var árin 199698 en þá var ég í mastersnámi í
landafræði. Þá bjó ég á Nýfundnalandi, en það er austasta
fylki Kanada og því eins stutt frá
Íslandi og hægt er þar í landi.
Það var mjög skemmtilegt að
búa þarna. Mjög líkt Íslandi á

margan hátt en þó ólíkt. Manni
var einstaklega vel tekið og það
var mjög gaman að fá að kynnast
menningu og þjóð. Í seinna skiptið bjuggum við í tvö ár, 20042006, í New Brunswick fylki,
sem er aðeins vestar en þó hluti
af „Atlanthafshluta“ Kanada. Það
var mjög áhugavert að búa tvisvar í sama landinu en sjá samt
svo mikinn mun. Bæði var menningarmunur talsverður á milli
þessara tveggja fylkja og hugarfar íbúa mjög ólíkt. Nýfundnalendingar voru miklu uppteknari
af sinni sérstöðu og héldu mikið
á lofti því sem nýfundnalenskt
er, á meðan New Brunswick var
einhvern veginn miklu meiri hluti
af Kanada. Þar var ekki eins mikil
þörf fyrir að halda sérstöðu sinni
á lofti.
En ólík upplifun í þessi tvö skipti
helgast líka af því að í seinna
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skiptið var Heimir í námi og ég
heimavinnandi húsmóðir og svo
með Vísindavefinn. Á Nýfundalandi kynntist ég svolítið heimafólki og umgekkst það en í seinna
skiptið bjuggum við á stúdentagörðum og nánast allir sem við
umgengumst voru útlendingar,
flestir frá Asíu. Maður fékk því
örlitla innsýn í aðra hluti, sem
var hollt og gott, og þó við værum
í Kanada vorum við að kynnast
framandi menningarheimum. Til
dæmis voru margir af vinum
okkar múslimar og það var
áhugavert að fá að kynnast aðeins
þeirra menningu og hefðum í
raun en ekki bara í gegnum lestur
eða fjölmiðla.
Það var líka gaman að prófa
það að vera með barn í öðru
landi, en eldri sonur okkar var
tæplega eins árs þegar við fórum
út í seinna skiptið. Samfélagið

var mjög fjölskylduvænt og alls
staðar gert ráð fyrir börnum.
Kanadabúar passa vel upp á börnin sín og eru mjög meðvitaðir.
T.d.voru hengdar upp tilkynningar í stúdentagörðunum þar
sem minnt var á að börn yngri en
tólf ára ættu ekki að vera ein úti.
Það er nefnilega ekki þannig að
fólk sendi sjö ára krakka einan út
á leikvöll að leika sér, heldur eru
alltaf einhverjir fullorðnir með í
för. Eins var það skylda í leikskólanum yfir sumarið að hvert
barn ætti sitt sólkrem og sinn
sólhatt og aldrei farið út án þess
að brúka þessa hluti ef glitti í sól.
Það var gaman að bera alls konar
svona hluti saman, margt er svo
miklu frjálslegra á Íslandi.
Okkar upplifun var örugglega
svipuð og margra annarra, að það
er spennandi að setja sig inn í lífið í öðru samfélagi, kynnast kost-

um þess og göllum. Það kennir
manni líka enn betur að meta
það sem gott er hjá okkur hér á
Íslandi. Ég held að allir hefðu
gott af því að búa í öðru landi um
tíma, eigi þeir þess kost, en það
er líka gott að geta komið heim
aftur.
Okkur leið mjög vel í Kanada
og það kom alveg til tals að vera
þar áfram ef við gætum ekki flutt
aftur á Ísafjörð. Við vorum hins vegar svo heppin fá tækifæri til að
flytja aftur heim, en það er ekki
allir svo lánsamir að geta búið
þar sem þeir helst vilja. Við komum heim af því að Heimir var
búinn að fá vinnu og ég gat unnið
við Vísindavefinn hvar sem var.
En svo bauð Smári Haraldsson
mér vinnu hjá Fræðslumiðstöð
Vestfjarða í fyrra og þar hef ég
unnið síðan samhliða Vísindavefnum.“
– thelma@bb.is
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Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur falið fjármálastjóra, að leggja fram ítarlega samantekt á rekstri fyrstu níu mánuði ársins samanborið við fjárhagsáætlun 2009

Farið yfir rekstur ársins hjá Ísafjarðarbæ
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
falið Jóni H. Oddssyni, fjármálastjóra, að leggja fram ítarlega
samantekt á rekstri sveitarfélagsins fyrstu níu mánuði ársins samanborið við fjárhagsáætlun 2009.
Upplýsingarnar verða lagðar til
grundvallar við gerð fjárhags-

áætlunar 2010. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var tillögu bæjarfulltrúa Í-listans um að fjárhagsáætlun bæjarins fyrir yfirstandandi ár yrði endurskoðuð nú
þegar, vísað til bæjarráðs. Tillagan var hins vegar ekki samþykkt í bæjarráði. Sigurður Pét-

ursson, oddviti Í-listans lét þá
bóka að hann legði áherslu á að
nú þegar verði hafin endurskoðun
á fjárhagsáætluninni sem samþykkt var í janúar.
„Ljóst er að ýmsar forsendur
áætlunarinnar hafa breyst bæði
til hækkunar og lækkunar og því

nauðsynlegt að bæjarfulltrúar og
bæjarbúar fái gleggri mynd af
fjárhagsstöðu bæjarins“, segir í
bókun Sigurðar. Birna Lárusdóttir bæjarfulltrúi lagði þá fram svohljóðandi bókun: ,,Meirihluti bæjarráðs telur að þær upplýsingar
sem fáist frá fjármálastjóra um

rekstur fyrstu 9 mánuði ársins
gefi bæjaryfirvöldum og íbúum
jafn glöggar upplýsingar um stöðu
bæjarfélagsins á þessum tímapunkti
og endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009 myndi gera. Ef þurfa
þykir má endurskoða áætlunina
á síðari stigum.“– thelma@bb.is

Kostnaður umfram fjárhagsáætlun nemur um 70 milljónum króna
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur að
gangi allt eftir, eins og rekstrarniðurstaða eftir fyrstu
sjö mánuði ársins sýnir fram
á, muni
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hagræðingarkrafa sem farið var
fram á í fjarhagsáætlun að mestu
ganga eftir. Krafan hljóðaði upp
á 200 milljónir
króna.

Hann tekur þó fram að 70 milljónir króna hafi bæst við reksturinn umfram það sem gert var ráð
fyrir í fjárhagsáætlun. Stafar það
af því að kostnaður vegna ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um að
hækka tryggingagjald, nemur 30
milljónum króna í ár og laun í
fræðslumálum stefna í að fara
40 milljónir fram yfir fjárhagsáætlun. Þá má gera
ráð fyrir að gengisvísitala
verði ekki 160 um áramót eins og áætlað var
við gerð fjárhagsáætlunar heldur er líklegra
að hún verði á bilinu
220-240. Verðbólgan
verður hins vegar lægri
en reiknað var með.
„Erlend lán verða hærri
en við reiknuðum með í
fjárhagsáætlun. Það þýðir
að gengishagnaður verður
ekki á árinu 2009 heldur
verður staða erlendra lána
líklega svipuð í lok ársins 2008
en sá mismunur hefur þegar verið
gjaldfærður í ársreikningi“, segir

í minnisblaði bæjarstjóra sem
lagt fram á bæjarráðsfundi í kjölfar umræðna um endurskoðun á
fjárhagsáætluninni. „Hins vegar
er líklegt að verðbólgan verði
lægri. ¾ heildarlána Ísafjarðarbæjar eru innlend lán og þess
vegna jafnast hagurinn af því að
verðbólga verði lægri en reiknað
var með á móti óhagstæðari
útkomu erlendra lána.“
Halldór bendir á að bæjarstjórn
hafi ekki nein áhrif á þessa þætti
sem ráðast eingöngu þróun gengis og verðbólgu. „Ómögulegt er
að segja á þessu stigi um hvaða
stærðir verður að ræða. Minnihluti bæjarstjórnar hefur slegið
fram 500 m.kr. en undirritaður
hefur engan rökstuðning séð fyrir
þeim útreikningum.“ Halldór telur þó víst að reiknaðar stærðir
verði óhagstæðari en vonir voru
um í fjárhagsáætlun en utanaðkomandi aðstæður ráði því. „Miklu
aðhaldi er beitt í rekstri og hefur
í flestum tilfellum gengið þokkalega að takast á við það. Mesti
niðurskurðurinn er á umhverfis-

sviði, bæði í rekstri og fjárfestingum. Ekki er annað að sjá en
að þar hafi tekist ágætlega til
þótt það liggi ekki endanlega fyrir.“
Eins og fram hefur komið var
ákveðið að fara yfir rekstur Ísafjarðarbæjar það sem af er ári í
stað þess að endurskoða fjárhagsáætlun eins og lagt hafði verið
til. „Allt árið 2009 hefur verið
farið yfir stöðuna af fjármálastjóra og bæjarstjóra, ef ekki út
frá rekstrartölum þá alltaf reglulega út frá sjóðsstreymi. Þannig
höfum við haft yfirlit yfir þróun
í rekstrinum og af og til gert
grein fyrir stöðunni í bæjarráði.“
Í bæjarráði hefur nú þegar verið
farið yfir niðurstöðu rekstrar
fyrstu sjö mánuði ársins og hún
borin saman við fjárhagsáætlun.
„Fjárhagsáætlun gerir hins vegar
ráð fyrir því að mestöll hagræðing í fræðslumálum hefjist frá og
með nýju skólaári sem hefst í
ágúst. Þess vegna er ekki hægt
að fullyrða neitt um árangur af
þeirri hagræðingu með því að
skoða fyrstu sjö mánuðina.“
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Dvalarheimilið Hlíf á Ísafirði.

Eina úrræðið er efling heimaþjónustu og bygging hjúkrunarheimilis
„Í rökréttu framhaldi af þróun
undanfarinna ára og sögu rekstursins á þjónustudeild Hlífar tók
bæjarstjórn Ísafjarðabæjar í síðustu viku þá ákvörðun að loka
þjónustudeildinni frá og með
næstu áramótum. Það var í lok
árs 2006 að tekin var sú ákvörðun
að hætta að taka við nýjum vistmönnum á þjónustudeild, enda
var forsvarsmönnum Ísafjarðarbæjar og flestum bæjarfulltrúum
þá orðið það löngu ljóst að til
framtíðar væri rekstur þjónustudeildarinnar ófær. Engin heimild
hafði þá fengist frá stjórnvöldum
til þess að reka þjónustudeildina
sem hjúkrunarrými með tilsvarandi hjúkrunarrýmisgjöldum.
Ekkert vilyrði hefur heldur fengist fyrir breyttri aðkomu ríkisins
síðan þá, þó eftir því hafi verið
leitað til allra ríkisstjórna sem

verið hafa við völd, m.a. þeirra
tveggja sem tóku við völdum á
þessu ári,“ segir í yfirlýsingu sem
blaðinu hefur borist frá bæjarfulltrúum meirihlutans í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar.
„Lengi hefur verið leitað leiða
til að fá viðunandi lausn á rekstri
þjónustudeildar Hlífar, sem hefur
alltaf verið Ísafjarðarbæ mun dýrari en vonir höfðu staðið til. Frá
því að þjónustudeildin leysti elliheimilið við Mánagötu af hólmi
árið 1992 hefur verið farið fram
á skilning stjórnvalda á þjónustu
þeirri sem veitt er á deildinni.
Lausn hefur ekki fundist og er
ljóst að eina raunverulega úrræðið er efling heimaþjónustu, heimahjúkrunar og bygging hjúkrunarheimilis. Nú er svo komið að
allir fimm íbúar þjónustudeildar
hafa fengið vistunarmat, sem

skilgreinir brýna þörf þeirra fyrir
vist á hjúkrunarheimili. Engin
breyting hefur orðið á afstöðu
ríkisins sem hefur í raun aldrei
viðurkennt fyrirkomulag þjónustudeildarinnar og meðan þess
er beðið að hægt verði að hefjast
handa við byggingu nýs hjúkrunarheimilis er viðunandi aðstaða
eingöngu boðin á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
Í dag er það almennt viðurkennd stefna hér á landi, að eins
lengi og því verður við komið
skuli fólki gert kleift að búa í
heimahúsum og njóta þar nauðsynlegrar þjónustu. Þegar heimaþjónusta og heimahjúkrun duga
ekki lengur til að veita fullnægjandi þjónustu er hjúkrunarheimili
næsta skref. Það er því enginn
grundvöllur fyrir því að reka
þjónustudeild Hlífar með sömu

formerkjum og upphaflega var
lagt af stað með.
Áður en ákvörðunin var tekin
í bæjarstjórn ræddu bæjarstjóri
og forstöðumaður Skóla- og
fjölskylduskrifstofu við aðstandendur heimilisfólks og starfsfólk.
Jafnframt var rætt við lækningaforstjóra Heilbrigðisstofnunar
Vestfjarða. Málið hefur einnig
verið rætt margoft í félagsmálanefnd, þjónustuhópi aldraðra og
í bæjarstjórn. Endanleg ákvörðun
hlaut þó að vera bæjarstjórnar.
Heimilisfólki og aðstandendum óskum við alls hins besta í
þeim breytingum sem framundan
eru. Við færum einnig starfsfólki
innilegar þakkir fyrir vel unnin
störf í þágu aldraðra í Ísafjarðarbæ, en okkur er það ljóst að starfsfólkið hefur afar mikilvægu hlutverki að gegna fram að lokun

deildarinnar. Bæjarstjóri hefur
nú það hlutverk ásamt sviðstjórum að fylgja eftir ákvörðun bæjarstjórnar á svo farsælan máta
sem kostur er, í samstarfi við
félagsmálanefnd og þjónustuhóp
aldraðra. Bæjarstjóri og stjórnendur hjá Ísafjarðarbæ munu
jafnframt leita leiða til að tryggja
starfsfólki Þjónustudeildar önnur
störf. Áfram verður unnið að því
að efla heimaþjónustu við aldraða, líkt og undanfarin ár og
stefnt er að því að samþætta frekar heimaþjónustuna við heimahjúkrun í samstarfi við Heilbrigðisstofnun.“
Undir yfirlýsinguna rita bæjarfulltrúarnir Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri, Svanlaug Guðnadóttir, Birna Lárusdóttir, Gísli
H. Halldórsson og Guðný S. Stefánsdóttir.

Aðalfundur
Þriðjudaginn 13. október nk., munu fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna í Ísafjarðarbæ og
Sjálfstæðisfélag Ísafjarðar halda aðalfundi sína
í húsnæði Sjálfstæðisflokksins við Hafnarstræti
á Ísafirði. Fyrri fundurinn hefst kl. 20:00 og hinn
í beinu framhaldi.
Dagskrá:
1. Aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.
Stjórnir fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í
Ísafjarðarbæ og Sjálfstæðisfélag Ísafjarðar.
FIMMTUDAGUR 8. OKTÓBER 2009
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smáar
Til sölu er nýr sturtuklefi, 80
cm rúnaður. Fæst á góðu
verði. Uppl. í síma 865 1106.
Skútuútgerð óskar eftir að
kaupa eða leigja 50-80m² skúr
eða svipaða aðstöðu á neðanverðri eyrinni á Ísafirði. Uppl.
gefur Búbbi í síma 899 3817
eða Rúnar í síma 869 7557.
FC Feitafélagið auglýsir eftir
meðlimum, 40 ára og eldri.
Uppl. í síma 891 7715.
VW Caddy árg. 2006 til sölu,
ekinn 100 þús. km. Uppl. í síma
893 1058.
Til sölu er Audi A4 1,8t árg.
99, ekinn 24 þús. km. Uppl. í
síma 846 0223.
Eldri borgarar! Hefjum vetrarstarfið með bingói í Safnaðarheimilinu á Ísafirði þriðjudaginn 13. október kl. 14.

Árekstur varð milli olíuflutningabíls og fólksbíls á
Ísafirði á mánudag. Hálka
var á götum og bílar enn á
sumardekkjum og þurfti því
lítið að bregða út af til að illa
færi.
Áreksturinn varð í beygju
í Fjarðarstræti fyrir framan
Íshúsfélagið en sú beygja
þykir varasöm þar sem hallinn er í öfuga átt við akstursstefnu.

Ísfirsk vettlingabók rokselst
Prjónabókin Hlýjar hendur,
sem Ísfirðingurinn Ágústa Jónsdóttir hefur nýverið gefið út, hefur fengið afar góðar viðtökur.
Þrjár vikur eru síðan bókin kom
út og er hún nú þegar komin í
þriðja sæti á metsölulista Eymundsson. „Hún selst framar
vonum, mig langaði auðvitað til
þess að bókin myndi seljast vel
en bjóst ekki við þess“, segir
Ágústa. Bókin er tileinkuð vettlingum, hönskum og grifflum.
Kveikjan að bókinni var sú að
Ágústa var að prjóna vettlinga
en fannst vera skortur á uppskriftum. Hún ákvað að bæta úr
því og hefur því hannað 50 uppskriftir sem birtar eru í bókinni
sem gefin var út af Sölku forlagi.
Þá hélt Ágústa nokkurs konar
útgáfuteiti á kaffihúsinu Heitt á
prjónunum á Ísafirði fyrir stuttu
þar sem hún sýndi framleiðslu
sína á vettlingum og áritaði bókina.
„Ég hélt útgáfuteiti í Reykjavík
þegar bókin kom út en mig langaði líka til þess að fagna því á

Ágústa Jónsdóttir fagnaði útgáfu bókar sinnar á Ísafirði á dögunum.
Hér er hún ásamt manni sínum Aðalsteini Leifssyni og fjölskyldu.
Ísafirði þar sem ég er þaðan og Sveinbjörnsson ljósmyndari BB, ánægðir með að fá svona sérmyndirnar sem prýða bókina eru sjá um flestar myndatökur fyrir hæfða bók og margar uppskriftteknar þar. Ég bætti úr því og bókina. Ágústa segir að greini- irnar minna á gömu góðu vettlþað heppnaðist mjög vel“, segir lega hafi verið þörf fyrir bók af ingana sem virðist falla vel í
Ágústa. Þess má geta að Halldór þessu tagi. „Það er margir mjög kramið hjá fólki.“

Vill bætur vegna breytinga
Guðmundur Páll Óskarsson,
eigandi Harðfisks og hákarls ehf.,
í Hnífsdal hefur farið fram á bætur frá Ísafjarðarbæ vegna tjón

sem hann telur sig hafa orðið
fyrir vegna breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem
gert var vegna jarðganganna milli

Hnífsdals og Bolungarvíkur.
Einnig hefur hann óskað eftir
því að bæjarráð standi við orð
sem sögð voru á fundi sem hann

Þjóðfélag á hvörfum
Ögmundur tók pokann sinn.
Nóg er komið að hans mati og best
að fulltrúi Alþjóða gjaldeyrissjóðsins hypji sig. Með slíkt fyrirbæri
höfum við ekkert að gera. Það er líklega rétt hjá Ögmundi. Alltof
lítið hefur gerst. Er hann kannski að viðurkenna getuleysi þeirrar
ríkisstjórnar sem hann hefur setið í og stutt? Þar með er lýst
vantrausti á forsætisráðherra, Jóhönnu Sigurðardóttur. Sunnudaginn 4. október 2009 öðlaðist hún rétt til töku lífeyris. Það eru
nokkur tíðindi í upphafi tuttugustu og fyrstu aldar að forsætisráðherra í vestrænu lýðræðisríki nái eftirlaunaaldri í embætti. Það
gerist ekki orðið lengur. Jóhönnu er hér með óskað til hamingju
með áfangann og henni sendar bestu óskir um velfarnað í framtíðinni.
Stóra spurningin er hver verður framtíð Jóhönnu, ríkisstjórnarinnar, þjóðarinnar að ekki sé talað um þá sem sjá ekki til lands í
fjármálum heimila sinna? Hvað bíður okkar Íslendinga? Ljóst er
að ekki er mikil samstaða í ríkisstjórninni um Icesave. Það gildir
um flest sem á borð hennar kemur þessa dagana. Menn hafa um
aldirnar deilt um hlutverk leiðtoga, hvort betra sé að þeir séu
sterkir og leiði þjóð sína ákveðið fram á við eða þeir láti minna á
sér bera og fylgist með og séu fremur þátttakendur í verkum þjóðar en að hafa opinberlega allt frumkvæði.
Eitt blasir við nú um þessar mundir að þjóðin á enga leiðtoga
sem hún lítur upp til og treystir til að leiða sig úr þeim hörmulegu
ógöngum sem við sem þjóð höfum ratað í á Íslandi. Ísland, ísStakkur skrifar

lenska ríkið og Íslendingar eru rúin trausti á alþjóðavettvangi. Þar
eru valin hin breiðu spjót og ríkisstjórnir skirrast ekki við að láta
Íslendinga finna til þess að þeir eigi hegningu skilið og það enga
rassskellingu heldur miklu frekar opinbera hýðingu á torgi alþjóðasamfélagsins.
Allt of margir telja að við eigum skilið að bera byrðar sem fyrst
og fremst eru til orðnar vegna gallaðs regluverks Evrópusambandsins. Á sama tíma leitar ríkisstjórnin af öllum kröftum inngöngu í
þetta sama samband. Er heil brú í þessari aðferðafræði? Nei svo
virðist ekki vera. Svo koma misvísandi yfirlýsingar frá ráðherrum
ríkisstjórnarinnar um það hvernig þeir ætli og hafi talað við
starfssystki sín erlendis.
Á sama tíma segjast ríki vilja lána Íslendingum. En skilyrðið er
að við lofum skriflega að borga fyrir mistökin í regluverki Evrópusambandsins. En það hvorki vill þjóðin né telur sig geta og
vinsældir ríkisstjórnarinnar og einstakra ráðherra hrapa í samræmi
við það. Nýr heilbrigðisráðherra sem kom í stað Ögmundar nýtur
ekki trausts ef marka má óformlega vefkönnun Fréttablaðsins.
Aðstæður Íslendinga eru afleitar. Það er ekki síst vegna þess að
enginn stjórnmálamaður hefur nú sýnilega burði til að tala í hana
kjark og leiða hana út úr torfærunum, sem örfáir samviskulausir
,,athafnamenn“ með dyggum stuðningi nokkurra svokallaðra
leiðtoga komu henni í, reyndar í skjóli gallaðs regluverks Evrópuríkja sem segjast vilja hjálpa okkur en sýna það ekki í verki.
Ísland vantar leiðtoga.

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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sat með ráðinu og bæjartæknifræðingi í maí á þessu ári. Guðmundur segir að vegagerð við
húsin þrjú sem hann hefur starfsemi í, hafi skaðað starfsemi fyrirtækisins. Nefnir hann sem
dæmi að vegna hins nýja vegar
fái hann ekki endurnýjað vinnsluleyfi því fiskvinnslan uppfyllir
ekki ákvæði laga um meðferð,
vinnslu og dreifingu sjávarafurða
á meðan á framkvæmdum stendur, að mati Matvælastofnunar.
Í bréfi Guðmundar til bæjarráðs vitnar hann í 33. grein Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/
1997 en þar segir: Bætur vegna
skipulags og yfirtaka eigna: Nú
veldur gildistaka skipulags því
að verðmæti fasteignar lækkar,
nýtingarmöguleikar hennar skerðast frá því sem áður var heimilt
eða að hún muni rýrna svo að
hún nýtist ekki til sömu nota og
áður og á þá sá sem sýnt getur
fram á að hann verði fyrir tjóni
af þessum sökum rétt á bótum úr
sveitarsjóði eða að hann leysi
fasteignina til sín.“
Jóhann Birkir Helgason, forstöðumaður tæknideildar Ísafjarðarbæjar, segir að færsla vegarins sé það lítil að hún hafi ekki
teljandi áhrif. „Varðandi vinnsluleyfi á meðan á framkvæmdum
stendur, er það alfarið í höndum
framkvæmdaaðila en ekki skipulagsaðila,“ segir Jóhann Birkir í
svari sem hann ritaði Guðmundi
fyrr á árinu.
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Engin kreppa hjá músunum
Óvenju mikill músagangur
er á norðanverðum Vestfjörðum í ár. „Það er óvenju góð
vertíð hjá mér í ár“, segir Valur
Richter meindýraeyðir á Ísafirði. Enginn virðist vera óhultur fyrir þessum óboðnu gestum
og má í því sambandi nefna að
Valur hefur verið kallaður út
þar sem mýs voru komnar upp
á 3. hæð í fjölbýlishúsi. „Þær
klifra upp veggi eins og ekkert
sé“, segir Valur.
Aðspurður hvernig hægt sé
að sporna gegn músagangi segir hann að aðalatriðið sé að
loka húsunum. „Það er númer
eitt, tvö eða þrjú. Þær komast

Mýsnar virðast hafa dafnað vel í sumar.
inn um allar glufur og ef maður en telur mýsnar hafa dafnað
kemur puttanum inn þá komast vel í sumar. „Gömlu mennirnir
þær inn líka. Nú ef það dugir segja að mikill músagangur viti
ekki þá er um að gera að hringja á harðan vetur en ég held að
það hafi verið svo góð tíð hjá
í mig“, segir Valur.
Hann segist ekki vita hvað þeim í sumar, það er sko engin
valdi þessum mikla músagangi kreppa hjá músunum.“

Breyting á aðalskipulagi
Ísafjarðar 1989 - 2009
Norðurljósin eru óneitanlega falleg sjón.
Myndin er tekin í Tungudal.

Norðurljósin dansa á
stjörnubjörtum himni
Norðurljósin dönsuðu á stjörnubjörtum himninum í því heiðskíra
veðri sem var á norðanverðum
Vestfjörðum í byrjun síðustu
viku. Fegurð ljósanna var mikil
þar sem þau vörpuðu glitrandi
grænni slæðu um himininn. Sagt
var forðum að mikil hreyfing
norðurljósa og litbrigði viti á
hvassviðri en liggi þau kyrr sé
von á stillum. Norðurljós myndast út frá svonefndum sólvindi
sem berst í sífellu frá sólinni en
er í raun straumur rafhlaðinna

agna.
Á Vísindavefnum segir að þegar vindurinn nálgast jörðina
hrindir segulsvið jarðarinnar
honum frá sér nema í kringum
segulpólana. Þar sleppur eitthvað
af ögnunum inn í segulsviðið.
Þegar eindirnar rekast á lofthjúp
jarðar, í um 100-250 km hæð
örvast sameindir og frumeindir í
hjúpnum og þær senda frá sér
sýnilegt ljós sem við köllum
norður- eða suðurljós.
– thelma@bb.is

Steypustöð til sölu
Til sölu er steypustöð Ásels ehf., að Sindragötu 27,
Ísafirði, sem er 659,6m² stálgrindarhús, byggt 2005.
Húsið skiptist í þrjár einingar, aðalhús, steypustöð og
geymslu. Meðfylgjandi eru öll tæki sem í húsinu eru til
steypugerðar og hellu- og kantsteinagerðar.
Meðfylgjandi eru 5.063m² lóðarréttindi. Ásett verð er
kr. 75 milljónir.
Nánari upplýsingar eru veittar á Fasteignasölu Vestfjarða, Hafnarstræti 19, Ísafirði, sími 456 3244, fax: 456
4547. netfang: eignir@fsv.is.
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Snjóflóðavarnir undir Kubba
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur samþykkt tillögu að breytingu á aðalskipulagi Ísafjarðar 1989-2009. Tillagan var auglýst og lá frammi til
kynningar á bæjarskrifstofum 21. desember 2007 til 19. janúar 2008.
Athugasemdafrestur rann út 2. febrúar 2008 og bárust fjórar athugasemdir. Bæjarstjórn hefur afgreitt athugasemdirnar og sent þeim sem
gerðu athugasemdir, umsögn sína. Tekið var mið af einni athugasemd,
að vegslóði yrði heimilaður upp Hafrafellsháls á verktíma en að verki
loknu yrðu öll ummerki vegslóðans afmáð. Aðrar athugasemdir gáfu
ekki tilefni til breytinga á tillögunni og hefur hún verið staðfest af umhverfisráðherra.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og niðurstöður bæjarstjórnar, geta snúið sér til tæknideildar Ísafjarðarbæjar.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri umhverfissviðs.

Deiliskipulag í hlíðum Kubba
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti þann 6. júlí 2009, deiliskipulag
í hlíðum Kubba á Ísafirði. Tillagan nær til svæðis sem liggur sunnan
byggðarinnar í Holtahverfi á Ísafirði. Stærð svæðisins er um 14 hektarar
og afmarkast af Hafrafellshálsi til austurs, hlíðum Kubba í suður og Úlfsár
í vestri. Gert er ráð fyrir að reisa 260 metra langan og 18 metra háan snjóflóðavarnargarð rétt fyrir ofan byggðina. Í Bröttuhlíð er gert ráð fyrir svæði
undir stoðvirki. Tillagan var auglýst og lá frammi til kynningar á bæjarskrifstofum frá 7. maí til 4. júní 2009. Athugasemdafrestur rann út 18. júní
2009 og engin athugasemd barst. Deiliskipulagið hefur verið sent Skipulagsstofnun til yfirferðar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um tillöguna og niðurstöður bæjarstjórnar geta snúið sér til tæknideildar Ísafjarðarbæjar.
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri umhverfissviðs.
13

Sjónvarpsævintýri í Danmörku
Ísfirðingurinn Sandra María
Arnardóttir varð fyrir því óhappi
að vatn flæddi inn í kjallarann í
húsi hennar í Kaupmannahöfn
þar sem hún býr með Orra Þór Ásbjarnarsyni og börnunum Alexander Erni og Máney Mist. Í kjölfarið ákvað fjölskyldan að sækja
um í sjónvarpsþætti sem endurgerir húsnæði fyrir heppna þátttakendur. Þau urðu fyrir valinu
og fór ein hæðin í húsinu í gegnum ótrúlegar breytingar á nokkrum dögum.
„Við vorum í þriggja vikna
sumarfríi á Íslandi en þegar við
komum til baka sáum við að eitthvað var ekki í lagi með húsið.
Þegar við kíktum í kjallarann var
vatn yfir öllu. Nokkrum dögum
seinna komumst við að því að
þetta hefði gerst daginn eftir að
við fórum til Íslands og því lá
dótið okkar í vatni og klóaki í
þrjár vikur. Klóakskerfinu hér er
ekki haldið við og það virðist
ekki þola gróðurhúsaáhrifin.
Þegar það koma miklar rigningar
á skömmum tíma, eins og nú í
sumar, gefur kerfið sig. Þetta er
víst ekki óalgengur vandi á því
svæði þar sem við búum, en við
vissum ekki af því fyrr en of
seint. Annars hefðum við aldrei
búið í kjallaranum“, segir Sandra.
Fjölskyldan varð fyrir miklu
eignatjóni þegar flóðið varð.
„Við keyptum húsið fyrir tveimur og hálfu ári, en það var dánarbú
og við þurftum að taka það í
gegn frá A til Ö. Við ákváðum
að taka kjallarann í gegn til að
byrja með og loka hann af á meðan við biðum betri tíma með að
taka efri hæðina og risið í gegn.
Öll húsgögnin okkar og allt sem
við áttum var því niðri í kjallaranum. Allt var ónýtt og þurfti að
henda öllu. Við komum reyndar
ekkert nálægt því að henda þessu.
Tryggingarnar sáu til þess. Þetta
var skelfilegt.“

Neitað í fyrstu
Fyrir tilviljun komust Sandra
og fjölskyldan á snoðir um sjónvarpsþátt sem snýst um að gera
upp hús fyrir fáeina heppna.
„Eftir að við urðum fyrir þessu
óhappi gistum við hjá vinum okkar til að byrja með en fórum
síðan á hótel. Á hótelherberginu
sáum við auglýsingu í sjónvarpinu þar sem leitað var að fjölskyldum sem væru með byggingaverkefni en kæmust ekki áleiðis með
þau einhverra hluta vegna. Við
hugsuðum með okkur að þetta
ætti nú vel við okkur og ákváðum
að prófa að sækja um.
Fyrst var okkur neitað þar sem
aðstandendur þáttarins óttuðust
að þetta væri of stórt verkefni fyrir þá og ekki tækist að klára það
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Sandra María, Orri Þór, Alexander Örn og Máney Mist fyrir framan hús þeirra í Kaupmannahöfn.
í tíma. Þetta verður nefnilega að
líta vel út í sjónvarpinu og sjást
mikill munur á myndunum fyrir
og eftir. En viku seinna hringja
þeir aftur í okkur og segja að
þeim lítist svo vel á okkur að
þeir vilji reyna aftur að fá okkur
samþykkt. Þetta fer nefnilega í
gegnum heljarinnar ferli, fyrst
kemur einhver og tekur viðtal
við þá sem koma til greina. Ef
þeim líst vel á viðkomandi fjölskyldu fer hún áfram á næsta
stig, sem felst í því að smiðir kíkja
á verkið. Það eru heilmargir sem
þurfa að samþykkja til þess að
maður fái inngöngu í þáttinn.
Okkur var sagt að allir væru
búnir að samþykkja nema yfirmaðurinn. En öllum öðrum leist
vel á okkur og því reyndu þau að
koma okkur í gegnum ferlið aftur.
Við komumst það langt að yfirsmiðurinn heimsótti okkur með
tökulið og þeir skoðuðu húsið
allan daginn og í lok dags segir
hann já eða nei. Okkur var því
haldið í spennu allan daginn en

svo fengum við samþykki. Það
var mikil hamingja. Okkur fannst
við hafa unnið í lottóinu en við
vorum orðin ansi svartsýn eftir
allar hremmingarnar að þetta
myndi ganga upp.
En þeir sem sagt samþykktu
að taka hæðina í gegn svo við
þyrftum ekki að flytja aftur í kjallarann þegar búið væri að laga
hann, en það fer í gegnum tryggingarnar.“

Ótrúlegar breytingar á stuttum tíma
Eftir það gerðust hlutirnir mjög
hratt.
„Við fengum að vita að af
þessu yrði á fimmtudegi og á
mánudag mætti teymið. Við urðum að hreinsa alla hæðina áður
og það var mikið verk fyrir höndum þar sem hún var full af drasli.
Við þurftum að taka út alla kassa
og allt dót sem við höfðum sankað þarna að okkur. Eins þurftum
við að rífa veggfóður af veggjum

og korklag sem var í loftinu. Við
sendum tölvupóst til allra vina
okkar og báðum um hjálp, við
hefðum aldrei náð að klára þetta
án góðrar hjálpar. En þetta hafðist
og á mánudag var hafist handa
við breytingarnar. Við tókum þátt
í því og vorum með myndatökumenn að festa allt á filmu. Við
vorum sett í verkefni inni í einu
herbergi og tókum það allt í gegn.
Á meðan vissum við ekkert hvað
væri að gerast í stofunni, ganginum og öðru herbergi. Við vorum
síðan send á hótel á miðvikudegi
og áttum að mæta á síðdegis á
fimmtudegi en þá fengum við
húsið afhent.
Við vorum óskaplega þakklát.
Það er alveg hreint ótrúlegt hvað
þeir náðu að gera mikið á þessum
stutta tíma. Þeir eru alveg búnir
að bjarga okkur því það hefði
tekið okkur marga mánuði að
gera það sem þeir gerðu á þremur
og hálfum degi. Við erum alveg
ótrúlega glöð með þetta.“
„Ég hlakka mikið til að sjá

þáttinn en ég held að myndirnar
fyrir og eftir séu hreint út sagt
hlægilegar. Við fengum mublur
líka og allt var svo flott og vel
gert hjá þeim.
Við bíðum núna bara spennt
eftir því að þátturinn verður sýndur en ég veit ekki hvenær það
verður, því að það er verið að
sýna þátt sem heitir Robinson
sem er svo vinsæll hér í Danmörku að hann er að stela áhorfinu frá hinum stöðvunum. Allar
sjónvarpsstöðvarnar hafa því sett
sína þætti á pásu í mánuð. Þessi
þáttur gengur mjög mikið út á
styrktaraðila en allir smiðirnir
og rafvirkjarnir og aðrir iðnaðarmenn sem koma að þessu gefa
vinnu sína í staðinn fyrir auglýsingu í sjónvarpinu. Það skiptir
því miklu máli að hann fái áhorf.
Svo á líka eftir að klippa allt
efnið sem þeir tóku upp í marga
daga og setja það saman í klukkutíma langan þátt,“ sagði Sandra
María Arnardóttir.
– thelma@bb.is
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Gamalt og gott og framandi og nýtt
Sælkeri vikunnar býður lesendum BB upp á þrjár uppskriftir.
Tvær þeirra eru þaulreyndar á
hennar heimili en sú þriðja bættist
nýlega í uppskriftasafnið. „Sjálf
hef ég eldað spaghettisósuna í
mörg ár og heimilisfólkið heldur
mjög upp á hana. Hún er líka
mjög góð upphituð. Eftirlætistertan er eins og nafnið bendir
til, algjört eftirlæti hjá okkur og
hún er bökuð fyrir hvert afmæli.
Framandi lambarétturinn er nýr
hjá mér og kemur sterkur inn. Ég
hef eldað hann tvisvar, hann er
bæði framandi en líka mjög
góður.“
Framandi lambaréttur
-með hvítlauk og möndlum
3 msk ólífuolía
2 laukar
5 hvítlauksrif
3 msk rifin engiferrót
eða 2 tsk engiferkrydd
800 g lambakjöt
1 dl möndlur, afhýddar
1 ½ dl rúsínur
3 msk sojasósa
2 tsk kúmen
2 tsk paprikuduft
1 tsk chiliduft
1 tsk coriander

Salt
Pipar
Hitið ólífuolíuna á pönnu.
Fínsaxið lauk, merjið hvítlauksrif
og rífið engifer og steikið í olíunni þar til laukurinn hefur
mýkst. Skerið lambakjötið í
strimla eða teninga og brúnið í
olíunni þar til kjötið er meyrt.
Bætið möndlum og rúsínum út í.

¾ tsk salt
3 tsk paprikuduft
4 tsk basilikum
Lauknum og paprikunni bætt
aftur á pönnuna ásamt;
400 g tómatsósa
170 g tómatpurre
2 ds stappaðir tómatar
1 ds niðurskornir sveppir (má
líka nota ferska)
2-3 msk sykur eða púðursykur

Sælkerinn

Kryddið með sojasósu, kúmeni,
papriku- og chilidufti, coriander,
salti og pipar. Borið fram með
hrísgrjónum eða couscous. (Uppskriftin er fyrir fjóra)

Spaghettikjötsósa
3 litlir laukar, skornir smátt
½ græn paprika, smátt skorin
3 hvítlauksrif, smátt skorin eða
pressuð
Smávegis af olíu til að krauma
laukinn og paprikuna.
Tekið af pönnunni.
5-700 g nautahakk brúnað og
kryddað með;

Til bragðauka má þynna með
vatni og sjóða ca. ½ klst.2-3
lárviðarlaufum stungið í réttinn
(en tekið úr aftur áður en borið
fram) og smávegis af rauðum
pipar bætt útí í lok suðutímans.
Borið fram með spaghetti og
brauði.
Eftirlætistertan
- algert sælgæti
Marengs
4 eggjahvítur
2 dl sykur
1 dl púðusykur
2-3 bollar Rice Crispies

Sælkeri vikunnar er Eygló Harðardóttir í Bolungarvík.
Eggjahvítur, púðursykur og
sykur er þeytt saman þar til blandan verður stíf, létt og ljós. Rice
Crispies er hrært varlega saman
við blönduna. Sett í tvö hringlaga
mót, 22-23sm í þvermál, sem
klætt hefur verið með álpappír
og botnarnir bakaðir í 50-60 mínútur við 130 gráðu hita.
Fylling
5 dl þeyttur rjómi
(gott að setja nokkra vanilludropa út í hann)
170 gr bláber
250 gr jarðaber
Berin eru skorin niður og þeim
hrært út í þeyttan rjómann. Hann

er síðan settur á milli botnanna
þegar þeir eru orðnir vel kaldir.
Rolo-krem
3 pakkar af Rolo
50 g suðusúkkulaði
dálítill rjómi til þynningar
Suðusúkkulaði er brætt í vatnsbaði ásamt Rolo. Þetta tvennt er
hrært vel saman og þynnt með
örlitlum rjóma. Rolo kreminu er
síðan hellt yfir marengsinn og
það látið leka niður með hliðunum. Kakan er skreytt með bláberjum og jarðaberjum.
Ég skora á mágkonu mína
Sigurlín Pétursdóttur á Ísafirði
til að verða næsti sælkeri BB.

Svæði í Suður Afríku minna á Ísland
Leiðsögumaðurinn Julius Drewes er nú að ljúka öðru sumri sínu
á Vestfjörðum á vegum ferðaskrifstofunnar Angelreisen, sem
býður þýskum sjóstangveiðimönnum til landsins í samstarfi
við vestfirska fyrirtækið Fjord
Fishing. Julius segist kunna afar
vel við sig á Vestfjörðum en eftirminnilegast sé þegar hann fékk
stóra fenginn og veiddi 77 kílóa
lúðu. Julius eyðir vetrunum í
Suður-Afríku og segir að Ísland
og Suður-Afríka séu hin fullkomna landatvenna.
– Hvað dró þig til Vestfjarða?
„Ég byrjaði að veiða á stöng
fjögurra ára gamall. Þetta er
meira en bara áhugamál fyrir
mér. Vestfirðir eru eitt af bestu
veiðisvæðunum á norðurslóðum
heimsins og þegar þýska ferðaskrifstofan Angelreisen bauð mér
starf sem leiðsögumaður fyrir
sjóstangveiðimenn árið 2007
gerði ég áhugamálið að atvinnu
minni.“
Í kringum þúsund manns koma
á hverri vertíð frá Þýskalandi til
þess að veiða á sjóstöng frá Suðureyri og Flateyri.
„Ég er staðsettur í höfuðstað
Vestfjarða, Flateyri“, segir Julius
með stórt bros á vör og glettni í
augunum. „Flateyri er mjög fallegur og friðsæll staður miðað
við heimabæ minn, Düsseldorf í
Þýskalandi, en þar búa 585.000

manns.
Vertíðin hjá okkur byrjar í
byrjun maí og lýkur á fyrstu
vikunni í september, áður en
veðrið verður of óhagstætt, og
þá fer ég frá Íslandi. En ég hlakka
til að heimsækja Vestfirði einhvern daginn yfir vetrartímann
til að sjá hvernig líf fólksins er
þá.“
– Er þetta fyrsta heimsókn þín
til Vestfjarða?
„Nei, þetta er önnur vertíð mín
hérna og ég vona að þær verði
mun fleiri í framtíðinni. Vestfirðir eru mjög fallegt svæði. Náttúran, fjöllin og veiðin eru ótrúleg
og engu öðru lík. Heimamenn
eru mjög gestrisnir og það leið
ekki langur tími þar til mér fór
að líða vel hérna. Ég mun aldrei
gleyma þeim stundum sem ég
hef dvalið á Vestfjörðum og ég

FIMMTUDAGUR 8. OKTÓBER 2009

vonast til að geta starfað áfram á
þessu yndislega heimshorni í framtíðinni.“
– Hvað er eftirminnilegast við
dvöl þína hér?
„Þann 20. maí fór ég ásamt
vini mínum Róbert Schmidt, sem
er leiðsögumaður frá Flateyri, út
á sjó til að veiða á stöng. Við
vorum að vonast eftir því geta
veitt nokkra þorska í matinn, en
fyrsti fengur minn var ansi sérstakur. Eftir mikla baráttu í 90
mínútur tókst okkur Róbert að
ná um borð 77 kíló lúðu sem var
184 cm. Þá rættist langþráður
draumur.“
Julius eyðir sumrunum á Íslandi en vetrinum í Suður-Afríku.
„Stærstu áhugamál mín eru
veiðar og ferðalög og ég nýt þessa
út í ystu æsar. Mér finnst þessi
landatvenna hin fullkomna blanda
því í báðum löndum eru góðar
aðstæður til stangveiða. Á Íslandi
er veðrið svalt en í Suður-Afríku
er sólin heit. Vetrartíminn á Íslandi er einmitt þegar sumar er í
Suður-Afríku og ég dregst alltaf
að sólinni.“
– Er eitthvað líkt með þessum
tveimur löndum?
„Já, sum svæði í Suður-Afríku
líkjast mjög svæðum á Íslandi.
Stundum fæ ég deja vu en þá
minnir sólbruninn mig á að ég er
ekki á Íslandi lengur“, segir veiðimaðurinn og ferðalangurinn Julius.

Julius með drauma fenginn, 77 kílóa lúðu.
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