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Jákvætt hugarfar
lífsnauðsynlegt

Þurfti að redda
óléttuprófi
Birna Hjaltalín Pálmadóttir nemi
og umsjónarmaður Ástarvikunn-
ar í Bolungarvík er Vestfirð-
ingur vikunnar að þessu
sinni. Hesteyri er í uppá-
haldi og Kína á óska-
listanum yfir staði sem
hana langar til. – sjá bls. 16 og 17.

Guðbjörg Ólafsdóttir fékk brjótakrabbamein fyrir rúmum
áratug. Þrátt fyrir að meinið hafi náð að dreifa sér og
henni hafi um tíma ekki verið gefnar miklar lífslíkur,
náði hún að sigrast á sjúkdómnum. Hún slapp þó
ekki heil frá þessari baráttu, því eftir sjúkdóminn,
nauðsynlega aðgerð og mislukkaða uppbygg-
ingu eftir brjóstnámið er Guðbjörg 75% öryrki.– sjá bls. 14

Ný vaðlaug vígð
í Bolungarvík
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bb.is var mest sótti svæðis-
fréttamiðill landsins í síðustu
viku, en vefurinn er í 20. sæti í
samræmdri vefmælingu Modern-
us fyrir vikuna 7.-13. október
með 21.596 notendur, en að með-
altali 5.117 á dag. Næst kemur
vefur Víkurfrétta í 24. sæti, með
tæplega 18.600 notendur, en með
í þeirri tölu er golfvefurinn kylf-
ingur.is sem hefur rétt um 4.800
notendur. Akureyri vikublað er
svo í fjórða sæti með ríflega
12.000 notendur.

Það verður að teljast vel af sér
vikið af Vestfirðingum að skila
vefnum svo hátt sem raun er, en
íbúar Vestfjarðar eru aðeins rétt
rúmlega 7.000. Það verður því
varla annað sagt en að Vestfirð-
ingar sýni fréttum úr heimahéraði
áhuga. Síðustu 10 vikur hefur
bb.is verið með að meðaltali 16-
18 þúsund notendur í viku hverri
og í þar síðustu viku voru 19.227.
Innlit á vefinn voru 55.672 í síð-
ustu viku og voru 56.967 í vik-
unni á undan.

Vert er að benda á að ekki eru
allir vefir landsins með í talning-
unni, en þar eru einungis þeir
sem nota talningarþjónustu Mod-
ernus. Það gera t.d. vefir sveitar-
félaganna á Vestfjörðum ekki.

bb.is mest sóttur
svæðisfréttamiðla

Ný vaðlaug vígð í Bolungarvík
Ný vaðlaug í sundlaugargarð-

inum í Bolungarvík var formlega
tekin í notkun á sunnudag, en
það var Jón Friðgeir Einarsson
sem klippti á borðann. „Þegar
við opnuðum rennibrautina árið
2007, var það fulltrúi ungu kyn-
slóðarinnar sem tók hana form-
lega í notkun, og nú var það full-
trúi eldri kynslóðarinnar. Jón
Friðgeir er hvort tveggja í senn,
byggingameistari íþróttamið-
stöðvarinnar og einn tryggasti
fastagestur sundlaugarinnar, sem
hann sækir reglulega þegar hann
er heima. Mér skilst að hann eigi
erfitt með það þegar hann er ekki
heima,“ segir Gunnar Hallsson,
forstöðumaður Íþróttamiðstöðv-
arinnar Árbæjar í Bolungarvík.

Vaðlaugin var þó ekki eina nýj-
ungin, en Slysavarnadeild kvenna
Bolungarvík færði íþróttamið-
stöðinni viðbætur og uppfærslu
á eftirlitskerfi laugarinnar að gjöf.
„Með þessu er myndavélakerfið
okkar fært inn í nútímann, en
eins og menn vita er þróunin þarna

tilefni. „Hann fór yfir það nokkr-
um orðum hvaða umbætur hafa
verið gerðar á Íþróttamiðstöðinni
á undanförnum árum, og gat þess
sérstaklega sem ekki sést, en í
tækjasal hefur verið gert grettis-

tak í að koma fyrir búnaði sem
tryggir gæði baðvatnsins.“

Nýja vaðlaugin eru tæpir fimm
metrar í þvermál, og 45 cm að
dýpt fyrir mestan part en grynnri
hlutar eru 35 cm. Í henni miðri er
sveppur sem bunar vatni í laug-
ina. „Við náttúrulega stöndum
fast á því, og það er staðreyndin,
að með þessari viðbót er sund-
laugargarðurinn í Bolungarvík sá
glæsilegasti á Vestfjörðum,“
segir Gunnar Hallsson, forstöðu-
maður Árbæjar.

– herbert@bb.is

mjög hröð. Slysavarnadeildin
hefur frá árinu 2002, þegar fyrsti
eftirlitsbúnaðurinn var settur upp
sem gjöf frá þeim, séð um alla
uppfærslu á kerfinu, svo þær
halda vel utan um þennan þátt

hjá okkur.“ Einnig tók íþrótta-
miðstöðin við stafrænni úti-
klukku frá Vélvirkjanum sf., sem
sýnir klukku, dagsetningu og
hitastig. Þá flutti Elías Jónatans-
son, bæjarstjóri, ávarp við þetta

Jón Friðgeir Einarsson klippir á borðann á nýrri vaðlaug í Bolungarvík.
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Ritstjórnargrein

Bleikur október

Spurning vikunnar

Á að sameina heilbrigðisstofnanir á Vestfjörðum?

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

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar hefur
samþykkt að taka tilboði Rann-
sókna- og þróunarmiðstöðvar
Háskólans á Akureyri í vinnslu
jafnlaunakönnunar fyrir sveitar-
félagið. Tilboðið hljóðar upp á
791.450 krónur utan virðisauka-
skatts. Stærsti hluti fjárhæðar-
innar fer í vinnu sérfræðinga eða
762.850 krónur og 28.600 krónur
eru áætlaðar í annan kostnað.
Verkefnið felst í skoðun á launa-
kjörum starfsmanna sveitarfé-
lagsins með hliðsjón af kynferði.
Megin markmið könnunarinnar
er að greina laun starfsmannanna
og helstu áhrifaþætti sem og að
bera saman laun og kjör karla og
kvenna sem starfa hjá Ísafjarðar-

bæ.
RHA hyggst nota til þess gögn

frá um laun og launatengda þætti,
s.s. starfshlutfall, starfsaldur, vinnu-
tíma, akstursgreiðslur, þóknanir
og starfstitil. Þá verða niðurstöð-
ur teknar saman í greinargerð,
bæði á myndrænu formi og sem
texti með yfirliti yfir helstu nið-
urstöður og túlkun þeirra. Sam-
kvæmt verk- og tímaætlun RHA
er stefnt að verklokum fjórum
vikum eftir að afhending launa-
gagna hefur farið fram. „Við
þurfum einhverjar vikur í að safna
launagögnunum saman en þau
verða afhent um leið og mögulegt
er,“ segir Sædís María Jónatans-
dóttir, ráðgjafi hjá skóla- og tóm-

stundasviði, sem vinnur að mál-
inu fyrir hönd Ísafjarðarbæjar.

Nýlegar rannsóknir staðfesta
að hérlendis er óútskýrður launa-
munur kynjanna nú almennt um
15%. Þá leiddi einnig kjarakönn-
un BSRB meðal annars í ljós að
óútskýrður launamunur milli
karla og kvenna innan BSRB,
hafi aukist hjá sveitarfélögum úr
9,7% í 13,3% og sé nú meiri en
hjá ríkinu en því hafi verið öfugt
farið á síðasta ári. Eins og fram
hefur komið samþykkti bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar nýja jafn-
réttisstefnu fyrir sveitarfélagið og
þótti ljóst að í forgang þyrfti að
setja könnun á launamun karla
og kvenna innan sveitarfélagsins.

RHA vinnur jafnlaunakönnun

„Páll [Hersteinsson] gerði
þetta í 32 ár, allt fram á dauðadag,
og við fengum þetta í arf hjá
Melrakkasetrinu,“ segir Ester Rut
Unnsteinsdóttir um stofnmat
heimskautarefsins á Íslandi, en
hún sendi nýverið bréf til sveit-
arfélaga á Vestfjörðum þar sem
þess er farið á leit að þau hvetji
veiðimenn sína til að senda refa-
hræ til krufningar. „Þetta er
áminning, eða vitundarvakning,
til þeirra sveitarfélaga sem eru
að greiða fyrir refaveiðar að
hvetja sína veiðimenn til að safna
hræjum og taka þátt í að vakta
stofninn. Það er talsvert mikið
veitt á hverju ári. Á þessu ári er
ég búin að fá um hundrað dýr frá

norður Ísafjarðarsýslu, en ekkert
af sunnanverðum Vestfjörðum og
ekkert af Ströndum. Það er svo-
lítið bagalegt að fá ekki dýr af
öllu svæðinu.“

Samstarf hefur verið milli
Náttúrustofu Vestfjarða og Mel-
rakkaseturs Íslands frá 2009 þar
sem refahræjum er safnað í að-
stöðu Náttúrustofunnar, í stað
þess að senda þau suður í Garða-
bæ. „Hugmyndin var alltaf að
reyna að setja upp rannsóknar-
stofu, og safna hræjunum á hverj-
um stað fyrir sig. Þá væri hægt
að fara á staðinn, kryfja dýrin og
hitta veiðimennina í góðu rúmi.
Ef við fáum sveitarfélögin í lið
með okkur verður kannski hægt

að gera að dýrunum á hverjum
stað, sem er draumurinn.“

Ester segir að skoða þurfi um
20% aflans hverju sinni, á öllum
árstímum, til að tölfræðin verði
marktæk. Það sé því afar gagnlegt
að fá sveitarfélögin til aðstoðar.
„Súðavíkurhreppur hefur frá
2009 ekki tekið við skottum,
heldur aðeins heilum dýrum, sem
er til fyrirmyndar. Þannig fær
hreppurinn upplýsingar um dýrin,
og eftir því meira safnast næst
betri mynd af stofninum. Það eru
veiðimennirnir sjálfir sem hafa
sýnt frumkvæðið hingað til, og
það hefur skapað þá þekkingu
sem er til.“

– herbert@bb.is

Refaskyttur hvattar
til að safna hræjum

Alls svöruðu 606.
Já sögðu 150 eða 25%
Nei sögðu 429 eða 71%

Alveg sama sögðu 27 eða 4%

Enginn veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur. Þessi sannindi opinberast
sérhverjum einstaklingi, með einum eða öðrum hætti, einhvern tíma á
lífsleiðinni. Sumum margsinnis, öðrum sjaldnar.

Næsta víst er að ástvinamissir yrði ofarlega á blaði yfir vægi þeirra
mörgu þátta lífshlaupsins, sem tengja má þessari speki. Vistaskiptin,
eins og sá óumflýjanlegi atburður er stundum nefndur, er í reynd það
eina sem vitað er að bíður allra, þótt tímasetningin sé flestum hulin, sem
betur fer.

Þótt brotthvarfið kunni stundum að vera líkn í þrautum, er tíðum
hoggið óvænt á líftaugina, jafnvel þegar viðkomandi er í blóma lífsins
eins og við kjósum oft að orða það. Þar getur margt komið til.

Í gegnum aldir hafa margs konar plágur herjað á mannkynið, og gera
enn, þótt mikill ávinningur hafi náðst í stríðinu við sumar þeirra, og
jafnvel megi tala um sigur, líkt og í baráttunni við hvíta dauðann, að
minnsta kosti hér á landi.

En þrátt fyrir öll vísindi og uppgötvarnir á sviði læknisfræðinnar
herjar nú engu að síður skæður andstæðingur á mannkynið, sjúkdómur
sem spyr ekki að aldri fórnarlambsins og vílar ekki fyrir sér, frekar en
slægur óvinur, að láta á sér kræla aftur og aftur úr launsátri, þegar ekki
var annað vitað en sigur væri  unninn: krabbameinið. Vissulega hafa
unnist áfangasigrar í baráttunni við þennan skæða sjúkdóm og stöðugt
eru bundnar vonir við frekari árangur, ný meðöl.

Áreiðanlega er leitun á Íslendingi, sem ekki tengist, eða þekkir ekki,
manneskju sem orðið hefur fyrir barðinu á krabbameininu. Sjúkdómurinn
er  einfaldlega þess eðlis að hann leggst ekki einvörðungu á sjúklinginn,
þótt auðvitað beri hann þyngsta baggann, heldur íþyngir hann fjölskyldu,
ættingjum og vinum, að ekki sé minnst á börnin, þar sem þau koma við
sögu.

BLEIKUR OKTÓBER. Október, mánuðurinn, sem helgaður er
baráttunni við krabbameinið; bleikur október, liturinn, tákn samheldn-
innar, litur slaufunnar, sem hver og einn ber með stolti; bleikupplýstar
byggingar og bleikmáluð gatnamót; hvarvetna stuðningur, með einum
og öðrum hætti. Á þessum vettvangi er þjóðin ein fjölskylda.

Þegar illa gengur er það vonin, sem heldur okkur uppi; vonin um bata,
vonin um sigur. Sigurvon er félag krabbameinssjúkra á norðanverðum
Vestfjörðum, samtök sem dyggilega hafa staðið við bakið á þeim, sem
öðrum fremur vita hvar skórinn kreppir að; hlekkur í þjóðarkeðjunni við
vonarakkerið.

Bleikur október er vitinn sem lýsir upp náttmyrkrið og gerir okkur
unnt að halda stefnunni, þar til landi er náð.                                       s.h.
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Myndir sem teknar voru í sum-
ar á Íslandi, þar á meðal á Vest-
fjörðum, eru komnar inn í korta-
grunn Google og geta því net-
verjar nú rápað um Ísafjörð á
björtum sumardegi án þess að
hreyfa sig hið minnsta. Starfsfólk
hugbúnaðarrisans voru á landinu
í júlí og ágúst og óku um allar
götur og vegi landsins á sérútbún-
um bíl frá fyrirtækinu sem tekur
360 gráðu víðmyndir. Bifreiðin
var á Ísafirði um miðjan ágúst og
skartaði Ísafjörður sínu fegursta
þá. Tré og blóm á flestum stöðum
voru vel snyrt og blómstrandi og
heiðskírt. Blíðskaparveður mun
því einkenna Ísafjörð og nágrenni
um ókomna tíð hjá forvitnum
netverjum sem skoða svæðið
með augum Google map.

Myndaþjónusta af þessu tagi
hefur verið mjög umdeild er-
lendis, ekki síst vegna persónu-
verndarsjónarmiða, en Ísland er
meðal síðustu landa í Evrópu sem

er myndað með þessum hætti.
Markmið þjónustunnar er að
auðvelda ferðamönnum að átta
sig á staðháttum, og gefa þeim
tækifæri á að fá viðbótarupplýs-
ingar við kortin. Já, sem rekur

símaskrána og vefinn ja.is, hefur
í hyggju að setja sambærilegar
myndir inn á vef sinn, og því
lítur út fyrir samkeppni á þessum
vettvangi í framtíðinni.

– herbert@bb.is

Silfurtorg á Ísafirði, séð í gegnum myndavélar Google.

Götusýn Google af Ísafirði

Oddný Bára Birgisdóttir afhendir Sigríði Rögnu Jóhannsdóttur bleiku slaufuna.

Sigríði Rögnu af-
hent bleika slaufan

Sigríði Rögnu Jóhannsdótt-
ur var í síðustu viku afhent

bleika slaufan sem þakklætis-
vottur fyrir vel unnin störf í
þágu Krabbameinsfélagsins

Sigurvonar. Það var Oddnný
Bára Birgisdóttir, ritari fé-
lagsins sem afhenti Sigríði

Rögnu slaufuna. Væntanlega
hefur ekki farið fram hjá

neinum að október hefur um
áraraðir verið helgaður bar-
áttunni gegn krabbameini í

konum og að vanda fæst
bleika slaufan víða á Vest-

fjörðum. „Það er greinilegt
að Vestfirðingar taka vel í

árveknisátakið Bleika októ-
ber sem nú stendur yfir,“

segir Thelma Hjaltadóttir,
starfsmaður Sigurvonar. Eins
og hefð er fyrir er Safnahúsið
upplýst með bleikum perum í

tilefni átaksins ásamt fleiri
stöðum og slaufunni bleiku

flaggað á nokkrum stöðum í
bænum, til að vekja athygli á
átakinu. „Þá hafa mörg fyrir-
tæki og stofnanir skreytt hjá

sér með bleika litinn í for-
grunni,“ segir Thelma. „Það

er frábært að sjá hversu
sjálfbært átakið er orðið og

að fólk taki það upp að eigin
frumkvæði að skreyta hjá

sér.“ Eins og fyrri ár er
bleika slaufan tákn Krabba-
meinsfélags Íslands í barátt-
unni gegn krabbameini hjá
konum og á hverju ári eru

nýr listamaður fenginn til liðs
við félagið til að sjá um hönn-

un slaufunar. Í ár er hún
hönnuð af þeim Ástþóri

Helgasyni og Kjartani Erni
Kjartanssyni, gullsmiðum en

þeir hafa unnið saman í um
tíu ár. Form slaufunnar

myndar tákn óendanleikans
sem umlykur steininn.

Sakfelldur fyrir eignaspjöll
Ungur maður hefur verið

dæmdur í Héraðsdómi Vest-
fjarða í 30 daga fangelsi, skil-
orðsbundið í 2 ár, og til að
greiða 320 þúsund krónur í
skaðabætur, fyrir umferðar-
lagabrot og eignaspjöll. Ákær-
an var í þremur liðum og játaði
hann skýlaust sök og sam-
þykkti bótakröfu. Maðurinn
var dæmdur fyrir að hafa tekið
bifreið í eigu Golfklúbbs Ísa-
fjarðar í júlí í fyrra í leyfisleysi
þar sem hún stóð fyrir utan
golfskála klúbbsins í Tungudal,
og ekið henni að Kambsnesi í
Álftafirði. Þá var hann dæmdur
fyrir að aka bíl norður Austur-
veg á Ísafirði að versluninni
Hamraborg, þar sem hann
stöðvaði aksturinn, án þess að

hafa öðlast ökuréttindi.
Einnig var hann dæmdur fyrir

að hafa kveikt í eigin peysu sem
lá á jörð upp við vegg verslunar
N1 hf. á Ísafirði, með þeim afleið-
ingum að yfirborð og klæðning
veggjarins skemmdist. Í mars á
þessu ári var maðurinn dæmdur í
45 daga fangelsi, skilorðsbundið
í tvö ár fyrir nytjastuld, eigna-

spjöll og umferðarlagabrot.
Brotin sem hann er sakfelldur
fyrir nú voru framin áður en
fyrrgreindur dómur var kveð-
inn upp og ber því að ákveða
refsingu sem hegningarauka
við þann dóm. Þótti 30 daga
fangelsi, skilorðsbundið, hæfi-
leg refsing.

– harpa@bb.is
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Vinna við heimildarmynd um
sögu Ísafjarðar í máli og myndum
er langt komin í klippingu. Hnífs-
dælingurinn Guðmundur Tryggvi
Ásbergsson er framleiðandi
myndarinnar og á hugmyndina
að henni. Vildi hann hjálpa ferða-
mönnum, til að mynda farþegum
skemmtiferðaskipa, að upplifa
Ísafjörð enn sterkar á þeim stutta
tíma sem þeir eru á svæðinu.
Leitaði hann til Atvinnuþróunar-
félags Vestfjarða sem setti upp
áætlun og var verkinu hrundið í
framkvæmd í vor. Verkefnið fékk
500 þúsund króna styrk frá
Menningarráði Vestfjarða en
Guðmundur Tryggvi sér um ann-
an kostnað sem til fellur við gerð
myndarinnar en ekki liggur fyrir
hver endanlegur kostnaður verður.

„Hugmyndin er í rauninni að
allir geti selt inn á myndina, ferða-
þjónustuaðilar, kaffihús, bakarí
og fleiri og að sölulaun yrðu veg-
leg, t.d. 50% af andvirði miðans,“
segir Guðmundur Tryggvi. Hann
segir markmiðið með myndinni
vera tvíþætt. Í fyrsta lagi að gera
heimildarmynd sem vekur áhuga
erlendra ferðamanna og getur
gefið þeim innsýn á einfaldan og
áhugaverðan hátt í sögu Ísafjarð-
ar og varpar ljósi á Ísafjörð dags-
ins í dag með því að horfa til
fortíðar og skoða hvernig bærinn
varð til og af hverju hann er eins
og hann er. Í öðru lagi að gefa
Íslendingum, og þá sérstaklega
ungu fólki, tækifæri til að fræðast

um sögu Ísafjarðar og bakgrunn
hans. Ísafjörður hefur sterka
ímynd í huga Íslendinga og vekur
áhuga margra þótt fáir þekki sög-
una á bak við bæinn.

Áætlað er að myndin verði um
30 mínútna löng og byggir hún á
nýju og gömlu efni. Notast verður
við fyrirliggjandi myndbandsefni
sem til er hjá Byggðasafni Vest-
fjarða og hjá öðrum söfnum. Bland-
að verður ljósmyndum saman við
þar sem ekki er völ á hreyfimynd-
um og teknar nýjar myndir af
Ísafirði nútímans bæði ljós- og
hreyfimyndir. Utan AtVest eru
samstarfsaðilar Sigurður Péturs-
son sagnfræðingur sem skrifaði
handritið, Jóhannes Jónsson
kvikmyndatökumaður sem sér
um kvikmyndatöku og eftirvinn-
slu, og Menningarmiðstöðin Ed-
inborg en hugmyndin er að sýna
myndina þar. Sögumaður mynd-
arinnar er Halldóra Rósa Björns-
dóttir leikstjóri.

Þá á að gefa myndina út á
DVD-disk sem hægt verður að
kaupa og búið er að þýða hana
yfir á ensku en um það sá Þóranna
Jónbjörnsdóttir, sem á rætur sínar
að rekja til Ísafjarðar. Faðir henn-
ar, Jón Björn Sigtryggsson, er
fæddur og uppalinn á Ísafirði og
opnaði tannlæknastofu þar áður
en hann flutti til Keflavíkur. Þess
má geta að Guðmundur Tryggvi
hyggst einnig láta þýða myndina
yfir á þýsku.

– harpa@bb.is

Heimildarmynd
um sögu Ísafjarðar

„Við höfum orðið að lengja
í lánum eftir að tekjur sóknar-
innar drógust saman, svo við
erum líka í þessari súpu,“ segir
Magnús Erlingsson, sóknar-
prestur Ísafjarðarsóknar og
Vestfjarðaprófastur, en fjallað
hefur verið um skuldavanda-
mál sókna á höfuðborgarsvæð-
inu. „Ég myndi þó ekki segja
að skuldir sóknarinnar séu
óhóflegar. Mér vitanlega hefur
engin sókn hér á Vestfjörðum
lent í þannig erfiðleikum að
þær hafi ekki getað greitt af
skuldum eða samið við bank-
ana,“ segir Magnús.

„Yfirleitt held ég að sóknir
úti á landi séu sæmilega settar.
Það eru einhverjar skuldsettar
sóknir hér, helst þar sem eru
nýjar kirkjur eins og á Ísafirði
og Tálknafirði, en við við erum
á réttri leið og mjötlum þetta
niður með tímanum. Vandi
kirkna hérna á svæðinu er
miklu frekar reksturinn, við
erum í svolitlum vandræðum
með litlar rekstrartekjur en þá
þarf að spara og draga saman í
safnaðarstarfi eða tónlistar-
deildinni. Almennt eru ekki
þessi stóru vandamál hér á
svæðinu.“       – herbert@bb.is

Skuldir sókna ekki stórt vandamál

Æfingar standa yfir á nýjasta
leikriti Kómedíuleikhússins á
Ísafirði sem fjallar um hinn fræga
íslenska útlaga, Fjalla-Eyvind.
Höfundur verksins er Elfar Logi
Hannesson en hann leikur einnig
Fjalla-Eyvind. Guðmundur Hjalta-
son sér um tónlistina og um bún-
inga, leikmynd og leikstjórn sér
Marsibil G. Kristjánsdóttir. Um
er að ræða fyrstu frumsýningu
Kómedíuleikhússins á þessu ári.
Fjalla-Eyvindur var uppi á 18.
öld og er frægasti útlagi sem uppi
hefur verið á Íslandi. Fyrir áhuga-

sama má lesa um sögu hans og
ekkjunnar sem hann kynntist,
Höllu Jónsdóttur, á vef Snerpu.

Þar segir meðal annars að talið
er að hann hafi flúið frá Traðar-
holti, þar sem hann var fyrirvinna,
vegna þess hve þjófóttur hann
var. Heimildir segja að hann hafi
farið vestur á firði þar sem hann
kynntist ekkjunni Höllu. Óvíst
er hvert hann fór nákvæmlega en
sagnir eru um að hann hafi sest
að á einbýlisjörð til fjalla en aðrir
segja hann hafa farið á Hrafn-
fjarðareyri í Jökulfjörðum þar

sem hún átti gott bú. Aðrar sagnir
segja að sr. Snorri Björnsson hafi
gefið Eyvind og Höllu saman er
hann var prestur á stað í Aðalvík.

Leikritið verður frumsýnt á
Veturnóttum í lok þessa mánaðar
og verður frumsýningin utandyra
að hætti umfjöllunarefnisins, í
hjarta Ísafjarðar eins og segir á
vef leikhússins. Elfar Logi segist
hafa lagt inn pöntun fyrir góðu
veðri að kvöldi laugardagsins 26.
október en þá mun Fjalla-Eyvind-
ur stíga óvænt á útisvið á Ísafirði.

– harpa@bb.is

Frumsýnir Fjalla-Eyvind
Elfar Logi í hlutverki Fjalla-Eyvindar. Mynd: Þórður Kristinn Sigurðsson.



FIMMTUDAGUR     17. OKTÓBER 2013 99999



1010101010 FIMMTUDAGUR     17. OKTÓBER 2013

Bleiki mánuðurinn

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vak-
ið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

Auglýsingasími Bæjarins besta og bb.is er 456 4560456 4560456 4560456 4560456 4560

Hálfdán Einarsson kemur
lengdur til Bolungarvíkur

Hálfdán Einarsson ÍS-128
sigldi inn í heimahöfn í Bolung-
arvík í síðustu viku, en báturinn
hét áður Hrólfur Einarsson ÍS-
255 og var um þremur metrum
styttri. „Við vorum að lengja
hann hjá Siglufjarðar Seig, úr
11,6 metrum í 15 metra, og hann
fer við þetta úr 15 brúttótonnum
í 30 brúttótonn,“ segir Gunnar
Torfason, annar eigenda Völu-
steins ehf., sem gerir bátinn út.
„Við skiptum um nafn á bátnum
við lenginguna, en Hálfdán Ein-

arsson var einn fengsælasti skip-
stjóri í Bolungarvík á síðustu öld.
Einnig var Hálfdán Einarsson
stofnandi að Völustein ehf., ásamt
Einari Guðfinnssyni, árið 1953.
Þannig að fyrir sextíu árum var
líka Völusteinn ehf. í Bolungar-
vík.“

Hálfdán Einarsson verður gerð-
ur út frá Bolungarvík, á línu. Tólf
starfsmenn handbeita á línu fyrir
Völustein, en landformaður er
Elvar Stefánsson. Tvær áhafnir
eru á bátnum, og skipta þær með

sér fjögurra daga vöktum. Skip-
stjórar eru Björn Elías Halldórs-
son, sem kemur í stað Ólafs Jens
Daðasonar, og Hjalti Þór Þorkels-
son. Markmiðið með stækkun
bátsins er að bæta vinnuumhverfi
og öryggi starfsmanna, auk þess
að bæta meðferð afla. Eftir stækk-

unina tekur báturinn fjórtán til
fimmtán tonn í lest, en áður voru
þau níu til tíu.

Hrólfur Einarsson ÍS-255 er
þó ekki horfinn „Valþjófur ehf. á
Flateyri, dótturfélag Völusteins,
hefur fjárfest í krókamarksbátn-
um Sirrý ÍS-84. Sirrý mun fá

nýtt nafn, sem er Hrólfur Einars-
son ÍS-255. Það nafn er að fara
að flytjast á Flateyri. Ólafur Jens
Daðason verður skipstjóri á
Hrólfi Einarssyni, eins og hann
hefur verið undanfarna áratugi.
Nafnið hefur fylgt honum.“

– herbert@bb.is

Hálfdán Einarsson siglir inn í Bolungarvíkurhöfn. Myndir: Baldur Smári Einarsson.

Skipstjórarnir Hjalti Þór Þorkelsson og Björn Elías Halldórsson.

Krabbamein er mikill heilsuvandi. Margt hefur verið rannsakað
og allt er gert til þess að ráða við krabbamein þegar það gerir vart
við sig. Þessi skaðvaldur leggst á einstaklinga, karla, konur og
börn. Aldur og staða skiptir engu. Enginn veit hver verður næstur
eða hvernig það þróast. Margir hafa háð erfiða baráttu við þennan
vágest og haft betur með stoð læknavísinda. Því fyrr sem meinið
uppgötvast þess meir aukast líkur á að unnt sé að sigra það. Spurn-
ingunni hvers vegna það leggst á suma en aðra ekki verður senni-
lega seint svarað. En meðan baráttan stendur og enn frekar þegar
eftirleikur erfiðra læknisaðgerða, geislana og lyfjatöku er erfitt
viðfangsefni sjúkra og aðstandenda þeirra skiptir miklu að hafa
stuðning. Þeir nánustu bera oftast hitann og þungann í þeim
efnum. En stuðningur félaga, hóps fólks sem gengið hefur í gegn-
um svipaða reynslu og hefur til að bera sérþekkingu á viðfangs-
efninu er gagnlegur og dýrmætur. Krabbameinsfélag Íslands og
ekki síður staðbundinna félög í nánd við fólk er án alls efa kær-
komin stoð þegar takst þarf á við hin fjölmörgu nýju verkefni sem
bíða.

Krabbameinsfélagið Sigurvon er ómetanlegur stuðningur íbúa
á Ísafirði og í næsta nágrenni er fengið hafa krabbamein. Veiku
fólki er þarf að berjast fyrir lífi og heilsu er þörf styrks. Krabba-

meinssjúkir stefna  að líkamlegum og andlegum styrk. Gott er að
geta leitað til fólks sem staðið hefur í sömu sporum, spurt svipaðra
spurninga og fengið svör. Hinum sjúku á leið til bata og aðstand-
endum er léttir að því að hafa reynt fólk sér við hlið. Bleikur októ-
ber er helgaður krabbameinssjúkum og baráttunni við meinið. 
Opinská ræða um sjúkdóminn, afleiðingar og batahorfur er af hinu
góða. Lengi  hefur feimni og dulúð einkennt hann og alla umræðu.
Einstaklingsbundið er hvernig hver og einn vill haga því hversu
mikið hann lætur uppskátt. Þarflaust er að ræða ekki málið. Það
skapar færi á að veita fræðslu og upplýsingar, sem eiga erindi við
þann sem krabbameinið hefur lagst á, fjölskyldu, ættingja og vini,
en ekki síður við almenning. Fordómum þarf að eyða og skapa
skilning á því hvað við er að fást.

Krabbameinsfélagið Sigurvon  hefur ekki hátt um sig og starfsemi
sína, en vinnur gott starf og sinnir verkum sem heilbrigðiskerfið
hefur ekki tök á. Það er mikilvægt, ekki síst á miklum niðurskurðar-
tímum í samfélaginu. Samstarf félagasamtaka og hins opinbera
leiðir aðeins til góðs. Undir bleiku merki stuðnings í þágu krabba-
meinssjúkra og samfélagsins starfar Sigurvon í hljóði, öllum til
góðs. Nafn þess er von um sigur.

Njótum bleika mánaðarins.
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Ísfirðingurinn Anna Marz-
ellíusardóttir, meistaranemi í
líffræði við Háskóla Íslands,
hefur fengið einnar milljóna króna
styrk til að vinna að meistara-
verkefni sínu „Leit að áhrifa-
breytingum í erfðaefni fjöl-
skyldna með háa tíðni brjósta-
krabbameins“. Það var Styrkt-
arfélagið Göngum saman sem
veitti styrkinn en alls veitti fé-
lagið 8 milljónum króna í styrki
til grunnrannsókna á brjósta-
krabbameini að þessu sinni. Frá
stofnun félagsins fyrir sex árum
hefur félagið veitt 40 milljón-
um króna í styrki til rannsókna
á krabbameini. Anna er ein af
þremur dætrum Margrétar
Geirsdóttur og Marzellíusar

Sveinbjörnssonar á Ísafirði.
Margrét er sviðsstjóri félags-
málasviðs Ísafjarðarbæjar og
Marzellíus er umsjónarmaður
eignasjóðs Ísafjarðarbæjar.

Gaman er að segja frá því að
Anna útskrifaðist sem dúx Mennta-
skólanum á Ísafirði vorið 2010,
með meðaleinkunnina 9,57, og
fékk þá líka ýmis verðlaun fyrir
framúrskarandi árangur, m.a. í
náttúrufræði og umhverfismennt,
íslensku og dönsku auk þess sem
hún hlaut verðlaun til minningar
um Jón Leós, sem veitt fyrir fé-
lagsstörf, góða ástundun og
námsárangur. Þá um haustið hóf
hún nám í líffræði við Háskóla
Íslands og var ein þeirra sem
fékk úthlutað úr Afreks- og

hvatningarsjóði stúdenta HÍ.
Sjóðurinn veitti tólf styrki til
afburðarnemenda sem hófu
nám við skólann það haustið.
Hver styrkur nam 300.000 krón-
um auk niðurfellingar skrán-
ingargjalds, 45.000 krónur.

Aðrir styrkhafar styrktarfé-
lagsins Göngum saman í ár
voru: Birna Þorvaldsdóttir og
Edda Sigríður Freysteinsdóttir,
báðar meistaranemar við Há-
skóla Íslands, Inga Reynisdótt-
ir forstöðumaður Rannsókna-
stofu í meinafræði, Laufey
Tryggvadóttir, klínískur pró-
fessor við Háskóla Íslands og
Sigríður Þóra Reynisdóttir,
doktorsnemi við Háskóla Ís-
lands.                – harpa@bb.is

Fékk styrk til rannsókna
Hér er Anna ásamt öðrum styrkhöfum Göngum saman. Hún er önnur frá hægri. Mynd: mlb.is.

Viðhald kirkjugarða
í sjálfboðastarfi?

Fjárskortur hefur háð
kirkjugörðum Ísafjarðar

undanfarið, og ekki er útlit
fyrir að lát verði þar á. Fram-

lag ríkisins til reksturs
kirkjugarðanna eykst lítillega

í krónum talið á næsta ári
miðað við fjárlagafrumvarp-
ið, en sé miðað við fast verð-
lag dregst það nokkuð sam-

an. „Þetta er auðvitað ákveð-
ið vandamál hér,“ segir

Magnús Erlingsson, sóknar-
prestur á Ísafirði. „Umhirða

garðanna verður ekki eins og
hún á að vera, sem er dapur-
legt. Það eru þannig tímar að

það er erfitt að slá í borðið
vegna kirkjugarðanna þegar
er skorið svona niður í heil-
brigðismálum, en því miður

mun þetta bitna á görðunum,
þeir verða ekki eins oft slegn-

ir, og ekki eins snyrtilegir.“
Gamli kirkjugarðurinn á

Ísafirði er eitt elsta mann-
virki bæjarins, en kirkja

hefur verið á Eyri í Skutuls-
firði frá því á 12. öld. „Þetta
er oft andlit okkar út á við,
fólk sem heimsækir bæinn

skoðar oft kirkjugarðana, og
gamli kirkjugarðurinn er í

hjarta bæjarins. Það þyrfti að
fara í átak með hann, og

varðveita til framtíðar. Verð-
um við ekki að vona að ein-
hverntíman rætist úr þessu

með auramál þjóðarinnar?“
Kirkjugarðsvörður hefur

ekki verið við kirkjugarða
Ísafjarðar undanfarið, og

áður hefur komið fram að
hugsanlega þurfi að leita

nýrra leiða. Magnús segir að
til greina komi að skipuleggja

sjálfboðastarf til að halda
görðunum við.

Kirkjugarðurinn á Eyri við
Skutulsfjörð, en hann hefur

verið þar um aldaskeið.
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Sælkeri vikunnar er Sigurbjörg Halldórsdóttir í Bolungarvík

Kjúklinga tagliatelleKjúklinga tagliatelleKjúklinga tagliatelleKjúklinga tagliatelleKjúklinga tagliatelle
Ég hef aldrei verið þekkt fyrir

mikla hæfileika í eldhúsinu en
finnst samt voðalega gott að
borða og elda eitthvað auðvelt.
Pastaréttir eru í miklu uppá-
haldi og skellti ég saman í einn
slíkann um daginn.

Kjúklinga tagliatelle
Ca 300 gr af tagliatelle
kjúklingur
½ box af sveppum
1 rauð eða appelsínugul
papríka
1 léttur skinku- og beikon-
smurostur
¼ l mjólk
Ég byrja á því að steikja

kjúklinginn, ég hef notað ca 2
bringur eða  4 lundir. Krydda

kjúklinginn vel með salti og
pipar. Á meðan set ég tagliatelle
í pott og læt sjóða.  Næst sker ég
niður grænmetið og steiki á
pönnu, bæti síðan smurostinum
og mjólkinni út á pönnuna og læt
malla þangað til osturinn er
bráðinn. Mjólkurmagnið fer bara
eftir því hvað fólk vill hafa sósuna
þykka og einnig er gott að hafa
rjóma í stað mjólkur fyrir þá sem
vilja.  Ég bæti síðan kjúklingum
saman við og læt malla í smá
stund á meðan ég set tagliatelle í
skál og helli svo gumsinu yfir.

Ég strái svo parmesanosti yfir,
finnst hann alveg ómissandi með
pasta.

Gott er að bera þetta fram með
hvítlauksbrauði sem útbý sjálf,

þessa hugmynd fékk ég hjá Mæju
Bet vinkonu minni.  Ég geri hvít-
lauksolíu á eftirfarandi hátt:

Hvítlauksolía
ca 1 bolli matarolía
1 hvítlaukur
smá steinselja
Ég pennsla olíunni svo yfir

nokkrar brauðsneiðar sem ég hef
að sjálfsögðu bakað sjálf, strái
osti yfir og set inn í  200°C heit-
ann ofn í ca 8 mínútur.  Mér
finnst samt voða gott að nota
einhver góð brauð frá Bakaranum
eða Gamla bakarínu.  Síðast
notaði ég til dæmis Þýskt skorpu-
brauð.

Eins og kemur fram hér fyrir
ofan er ég ekkert sérstaklega góð

í eldhúsinu svo ég er ekkert að
bjóða mikið upp á eftirrétti nema
þá rjómasúkkulaði með kaffinu.

Ég skora á bróðir minn Ingólf

Hallgrímsson og konu  hans
Írisi Ingvarsdóttur að vera
næstu sælkerar vikunnar.

Þörf á 400 milljóna viðbótarfjármagni
Þörf er á um 400 milljón króna

viðbótarfjármagni á ári til að við-
halda mannvirkjum Ísafjarðar-
flugvallar og Þingeyrarflugvall-
ar, miðað við langtímaáætlun
vegna flugvallarkerfisins fyrir
innanlandsflug að því er segir í
bréfi Isavia, sem annast rekstur
og uppbyggingu allra flugvalla á
Íslandi, til Ísafjarðarbæjar. Í bréf-
inu kemur fram að vegna skemmda
í klæðningu flugbrautarinnar á
Þingeyrarflugvelli hafi hún ekki
verið nothæf fyrir þyngri flugvél-
ar þegar frost-þíðu áhrifa gætir.
Áætlað er að varanleg viðgerð,
þannig að hún sé nothæf allt árið,
kosti um 90 milljónir króna.

neytis til að kanna hvort viðbótar-
fjármagn fengist úr ríkissjóði til
endurbóta á flugbrautinni á
Þingeyri en hún hefur ekki fengist
og ekki hefur reynst vilji til að
færa fjármagn úr öðrum verkefn-
um. Heildarfjármagn Isavia til
viðhalds og framkvæmda á öllum
flugvöllum í innanlandskerfinu í
ár er 300 milljónir króna og hefur
fyrirtækið því ekki svigrúm til
endurbóta á Þingeyrarflugvelli
miðað við núverandi fjárveitingu
enda sé það heildarfjármagn sem
ætlað er til viðhalds og endurbóta,
forgangsraðað í brýnustu flug-
öryggislegu verkefnin á áætlun-
arflugvöllum.

Endurbætur á bílastæði við
flugstöðina á Ísafjarðarflugvelli
og á aðkomu að flugstöðinni eru
einnig verkefni sem greiðast af
ofangreindu fjármagni til við-
halds og endurbóta. Í bréfi Isavia
kemur fram að lengi hafi staðið
til að gera þær endurbætur sem
eru nefndar en enn hafi ekki fund-
ist til þess fjármagns, og vísað er
í þá forgangsröðun sem viðhöfð
er. Þá er tekið fram að erindi
Ísafjarðarbæjar til stjórnvalda um
aukið fjármagn vegna flugvall-
anna tveggja sé mikilvægt lóð á
vogaskálarnar um framtíð innan-
landsflugsins.

– harpa@bb.is

Kostnaður við að breyta henni í
malarbraut er áætlaður um 20
milljónir króna, en þá verði hún
varasöm í hlákutíð og væntanlega
ónothæf einhver tímabil. Að

óbreyttu megi gera ráð fyrir að
hún verði eingöngu nothæf að
sumri og hausti áður er fer að
frysta.

Leitað var til innanríkisráðu-

Þingeyrarflugvöllur.

Alls koma 42 skemmtiferða-
skip til Ísafjarðar næsta sumar ef
áætlanir standast. Eitt skipanna
mun einnig hafa viðkomu á Flat-
eyri og er það í fyrsta skipti sem
skemmtiferðaskip kemur þangað
samkvæmt áætlun. Um er að
ræða MV Fram sem kemur til

Flateyrar 27. maí og til Ísafjarðar
daginn eftir. Þá er áætlað er að
sjö skip komi til Ísafjarðar sem
ekki hafa komið þangað fyrr, þar
á meðal systyrskipin Mein Schiff
1 og 2, sem geta borið yfir 2.600
farþega. Þá er Ruby Princess
einnig nýtt en með því koma um

3.200 farþegar. Ruby Princess er
113,561 brúttótonn og því næst
stærsta skipið sem sækir Ísafjörð
heim næsta sumar. Stærsta skipið
er Costa Pacifica sem er 114.000
brúttótonn.

Heildarfjöldi farþega skipanna
sem hafa boðað komu sína er

46.174, sem er talsverð fjölgun
frá fyrra ári. Þrjú skipanna sem
hingað koma bera fleiri en 3.000
farþega, og eitt þeirra mun hafa
viðkomu tvisvar. Þá eru þrjú skip
til viðbótar sem hafa yfir 2.500
farþega, en eitt með tæplega
2.200 farþega. Alls eru þetta átta

heimsóknir með yfir 2.000 far-
þega. Þá má búast við að tímabil
skipanna verði lengra en hingað
til, en fyrsta skipið er áætlað þann
18. maí 2014 og það síðasta 14.
september. Nánari upplýsingar
um skipin fást á vefsíðu Ísafjarð-
arbæjar.            – herbert@bb.is

Enn fjölgar skemmtiferðaskipum
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Vestfirðingur vikunnar
er Birna Hjaltalín Pálmadóttir, nemi og um-

sjónarmaður Ástarvikunnar í Bolungarvík
og stundum gagnvart öðr-
um, oftast við mömmu samt.

Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Bróðir minn ljónshjarta.
Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Njaae mig dreymir um

helling af skemmtilegu og
æðislegu, en það er samt
ekkert sem ég get ekki lifað
án.

Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-Hvernig bregstu við höfn-
un?un?un?un?un?

Mér er ekki hafnað- aldrei!
Djók, ég verð leið.. en jafna
mig svo!

Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Nei, ég ætla ekki að ræða

það einu sinni.
Hvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þitt

í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?
Að vera hamingjusöm og

að mér takist að skila sonum
mínum almennilega frá mér
útí lífið.

Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-Hvenær og hvar ertu ham-
ingjusömust?ingjusömust?ingjusömust?ingjusömust?ingjusömust?

Hvar sem er með alla strák-
ana mína með mér!

Hver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eða
orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?

„Tough times dont last,
tough people do.”

Hvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónu
mundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og af
hverju?hverju?hverju?hverju?hverju?

Eiríkur Fjalar, hann er alltaf
glaður!

Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-Hvar er fallegast á Vest-
fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?fjörðum að þínu mati?

Hesteyri í Jökulfjörðum.
Hvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinu

öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Hesteyri í Jökulfjörðum.
Hvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminum

langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?
Kína.
Ertu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíð

Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?
Já, ég er það – Vestfirðir

eiga svo mikla möguleika,
sérstaklega í ferðamanna-
iðnaði – svo eru endalaus
tækifæri hérna og fullt af fólki
með enþá fleiri hugmyndir
um hvað er hægt að gera. Það
þarf bara að framkvæma.

Hvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði aðHvað skortir á Vestfirði að
þínu mati?þínu mati?þínu mati?þínu mati?þínu mati?

Samvinnu og breytt hugar-
far.

Hvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustu
SMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkst
í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?

„Can´t talk right now what’s
up?”Eitthvað automatískt
skilaboð frá Helenu vinkonu
minni, hún náði ekki að svara
þegar ég hringdi.

Hvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessaHvað ertu að gera þessa
dagana?dagana?dagana?dagana?dagana?

Allt, allt of margt, ekki nógu
margt, læra eins og vindur-
inn, skipuleggja Ástarvikuna
sem er í þessari viku, 13-19
okt ! Rífa stemmninguna upp
í sunddeild UMFB ásamt fleiri
góðum konum,  Knúsa strák-
ana mína, hitta vini, vinna í
ráðum og nefndum. Ég er
basically að skemmta mér
bara !

Hvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þérHvaða fjögur orð lýsa þér
best?best?best?best?best?

Attention Dificit Hyperact-
ivity Disorder (betur þekkt
sem ADHD)

Hvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrirHvernig færðu útrás fyrir
gremju?gremju?gremju?gremju?gremju?

Ég fer á ketilbjöllu- og cross-
fit æfingu í Skemmunni í Bol-
ungarvík, það er svo skemmti-
legt að það er erfitt að vera
gramur eftir það og rosalega
góð útrás.

Í hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líðurÍ hvernig klæðnaði líður
þér best?þér best?þér best?þér best?þér best?

Einhverju töff og þægilegu!
Hver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín í

lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?
Að hafa ekki notið ”NÚsins”

betur  - working on it!
Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-

reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?
Þær eru eiginlega vand-

ræðalega margar. Með
þeim undarlegri er þegar ég
þurfti redda jákvæðu óléttu-
prói fyrir kvikmynd sem ég
var að vinna að og eina ólétta
konan á svæðinu var tæ-
lensk....

Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Alltaf... svo klára ég þá ....

og svo koma nýir.
Hver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmynd

allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?
Æi ég veit það ekki.. ? The

Green mile kemur fyrst upp í
hugann.... hún er góð!

Hvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpaHvernig Facebook-týpa
ertu?ertu?ertu?ertu?ertu?

Ég á í Love-Hate sambandi
við facebook… it´s compli-
cated….

Hvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnarHvað fer mest í taugarnar
á þér?á þér?á þér?á þér?á þér?

Þegar aðrir eru neikvæðir
og ég er það ekki…og þegar
ég er neikvæð og hinir vilja
ekki joina…! Líka þegar aðrir
eru seinir en ég er tímanlega
og þegar ég er sein og aðrir
tímanlega.

Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Já, of oft til að geta talið –

stundum gagnvart sjálfri mér

NafnNafnNafnNafnNafn:
Birna Hjaltalín Pálmadóttir
AldurAldurAldurAldurAldur:
29 ára
AtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinnaAtvinna:
Nemi og fleira
StjörnumerkiStjörnumerkiStjörnumerkiStjörnumerkiStjörnumerki:
Bogamaður
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Jóhannes Geir Guðnason
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Einar Margeir, Guðni Geir og Árni Geir.....og allir þeir... !
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Jákvætt hugarfar
lífsnauðsynlegt

Jákvætt hugarfar
lífsnauðsynlegt

hafði þó ekki svo löngu áður leit-
að til læknis og farið í reglu-
bundna krabbameinsskoðun ári
áður en þá sást ekkert. Fyrir til-
viljun varð hún vör við hnút í
brjóstinu vorið 2001.

„Ég var nú reyndar ekki að
þreifa mig í sjálfsskoðun eins og
maður á að gera, en fann einn
daginn fyrir hálfgerða slysni fyrir
einhverju hörðu efst í brjóstinu,
þegar ég var nýkomin úr utan-
landsferð. Ég fór strax til læknis
og var sagt að líklega væri þetta
stíflaður kirtill og var beðin um
að koma aftur eftir tvo til þrjá
mánuði til að fylgja því eftir. En
rétt tæpum tveimur mánuðum
seinna fann ég fyrir þykkildi á
stærð við vínber í handarkrikan-
um. Ég fór til læknis á mánudeg-
inum eftir og þeir sáu strax að
ekki var allt með felldu og ég var
komin suður í frekari skoðun á
miðvikudegi. Þar voru tekin
mynd og sýni. Niðurstöðurnar
bárust vestur nokkrum dögum
seinna og þegar ég var boðuð í
viðtal til að fá að heyra þær var
ég beðin um að koma með mann-
inn minn með mér.

Við Hjalti [Þórðarson, innskot
blaðamanns] fórum saman upp
á sjúkrahús og okkur var greint
frá því að um illkynja æxli væri
að ræða og pantaður tími fyrir
mig í skurðaðgerð. Ég var skorin
seint á miðvikudagskvöldi og ég
fór á ættarmót um helgina. Allir
ættingjarnir ráku upp stór augu
og hafa ábyggilega haldið að ég
væri kolrugluð,“ segir Guðbjörg
hlæjandi. „En á þessum tíma-
punkti var ég ákveðin að láta
þetta hafa sem minnst áhrif á
ákvarðanir mínar sem ég hafði
gert áður en meinið kom upp.
Konum er ráðlagt að halda sínu
striki eftir bestu getu.

Ég fór einnig í Fljótavík sama
sumar og brjóstið var tekið og
dró Hjalta með mér alla leið að
Svíná upp af Svínadal því mig
langaði að ná mér í surtarbrand.
Ég hreinlega skreið áfram í lokin
á gönguferðinni en ég ætlaði mér
að klára þetta og mér tókst það.“

Sköllótt mamma
með „krabbamein“

– Hvernig voru viðbrögðin við
því að fá þær fréttir að þú værir
með krabbamein?

„Ég held að ég hafi frosið.

Guðbjörg Ólafsdóttir fékk
brjóstakrabbamein fyrir rúmum
áratug. Þrátt fyrir að meinið hafi
náð að dreifa sér og henni hafi
um tíma ekki verið gefnar miklar
lífslíkur náði hún að sigrast á
sjúkdómnum. Hún slapp þó ekki
heil frá þessari baráttu, því eftir
sjúkdóminn, nauðsynlega aðgerð
og mislukkaða uppbyggingu eftir
brjóstnámið er Guðbjörg 75% ör-
yrki. Í tilefni af Bleikum október
fékk blaðamaður BB hana til að
segja frá ferlinu sem fór í gang
við greiningu, jákvæða viðhorf-
inu sem að hennar mati skipti einna
mestu máli í batanum og hvernig
það er að lifa í skugga sjúkdóms-
ins.

Þegar í ljós kom að Guðbjörg
væri með illkynja krabbamein
var hún komin með tvö æxli í
brjóstinu og æxli í eitlum. Hún

Áfallið kom ekki fyrr en eftir á.
Ég held að ég hafi ekki fundið
fyrr en löngu seinna hvað þetta
reyndi mikið á, ekki bara líkam-
lega heldur líka andlega. Maður
keyrði bara í gegnum þetta enda
gat maður lítið annað gert, yngsta
barnið mitt var bara fimm ára og
manni fannst bara ekki annað í
boði. Ég fór í aðgerðina í júlí og
við héldum upp á afmæli hennar
í byrjun ágúst.“

– Vissi hún hvað var að gerast?
„Við reyndum að útskýra það

fyrir henni eins og við gátum, en
það er svolítið erfitt fyrir fimm
ára barn að skilja það alveg. Hún
sagði alltaf að mamma væri með
krabbamen, ekki mein, eins og
þetta væri hálsmen eitthvað
slíkt,“ segir Guðbjörg og brosir
að minningunni. „Það kom ekki
fyrr en löngu seinna hversu mikil
áhrif þetta hafði á hana en hún
hefur upplifað kvíða og þung-
lyndi á unglingsárunum sem
rekja má til þessa tíma.

Hún stóð sig nú samt svo vel
litla skottan á meðan þessu öllu
stóð. Hún kom til dæmis með
mér í geislameðferð og setti svo
á svið smá leikrit fyrir vinkonu
sína eftir á þar sem hún lék það
hvernig mamma var í geislunum.
Eins hafði hún mikinn áhuga á
hárleysinu sem kom í kjölfar
lyfjameðferðarinnar og reif einu
sinni af mér húfuna þegar ég sótti
hana á leikskólann til að sýna
hinum krökkunum að mamma
væri sköllótt.

Það var reyndar mjög furðuleg
reynsla að missa hárið. Ég man
að mér var boðin nátthúfa en
fannst það eitthvað hallærislegt
og vildi ekki nota hana. Svo eitt
kvöldið þegar ég lagðist á kodd-
ann eftir að hafa verið með gal-
opinn glugga eins og vanalega
fann ég hvað koddinn var ískald-
ur. Þá fann maður hversu mikinn
yl hárið veitir manni og hversu
mikill kuldi getur komið í gegn-
um höfuðið. Mér fannst hann
hríslast niður mig alla.

Svo var það frekar furðulegt
að þegar hárið kom aftur var það
ekki eins rautt á litinn og það
hafði verið. Það hafði eiginlega
gjörbreytt um lit. Ég veit af konu
sem missti hárið á sjötugsaldri
og þegar það kom aftur var það
skollitað en ekki grátt eins og
það hafði verið. Enda finnur mað-

ur það að hárið er glænýtt þegar
það kemur aftur, það er eins og
dúnn eða ungbarnahár. Mjúkt og
æðislegt.“

Lofaði manninum sínum
að hún myndi ekki deyja
Læknirinn gaf Guðbjörgu 25%

lífslíkur á sínum tíma. Hún segist
ekki muna eftir að hafa heyrt þær
líkur á meðan meðferðinni stóð
en það standi eiginmanni hennar
hins vegar ljóslifandi í minni.

„Læknirinn sagði þetta við
manninn minn og ráðlagði hon-
um að búa sig undir það versta
en vonast eftir hinu besta. Ég
hreinlega man ekki hvort hann
sagði þetta við mig enda hef ég
þá væntanlega ekki einu sinn
fattað hvað fólst í þeim orðum.
Kannski að hugurinn hafi bara
neitað að meðtaka það enda kom
ekki annað til greina en að sigrast
á þessu.

Enda hafði ég að baki góðan
stuðning frá ástvinum. Maðurinn
minn passaði til dæmis alltaf upp
á koma mat ofan í mig, sem var
nú ekki auðvelt þegar ég var sem
verst í lyfjameðferðinni. Sem bet-
ur fer hittist það svo vel á meðan
á meðferðinni stóð, að ég gat
oftast nær farið með flugi að
morgni og farið heim aftur að
kvöldi. Þegar ég kom heim var
Hjalti með tilbúið handa mér nóg
af harðfisk og tærar súpur eins
og kjúklinga- eða kjötsúpu. Á
þessu lifði ég fyrstu sólarhring-
anna eftir lyfjagjöf enda kom ég
engu öðru niður. Það var orðið
svo að mér varð óglatt bara við
að það að sjá Landspítalann.

Starfsfólkið á Landspítalanum
spurði mig eitt sinn af hverju ég
vildi alltaf rjúka beint af stað
vestur, en ég vildi bara komast í
mitt rúm og fá minn mat.

Annars var maður nú oft hress
rétt eftir lyfjagjöf því manni voru
gefnir sterar. Í einni ferðinni var
flugvélin búin að hringsóla yfir
Djúpinu og þurfti að snúa við.
Mágkona mín var með mér í flug-
inu og við ákváðum að leigja
okkur hótelherbergi saman og ég
fór út í göngutúr með henni um
kvöldið. Gekk upp allan Lauga-
veginn eins og ekkert væri enda
uppfull af sterum,“ segir Guð-
björg og hlær.

Hún segir að hugarfarið hafi
skipt miklu máli í leið hennar að

bata.
„Ég fór eitt kvöldið til manns-

ins míns stuttu eftir aðgerðina og
lofaði honum því að ég myndi
ekki deyja af þessu. Ég var harð-
ákveðin í því ég skyldi ráða bug
á þessu. Ég trúi því að sú ákvörð-
un mín hafi hjálpað líkama mín-
um í að ná bata.“

Hins vegar hafi lyfjagjöfin
einnig haft mikil áhrif á hugarfar
hennar og þá sérstaklega sterarnir
sem henni voru gefnir.

„Mér fannst ég breytast heil-
mikið af þeim. Maður var mjög
erfiður í skapinu og hafði litla
þolinmæði. Eins held ég að allir
breytist við veikindi.“

Missti föður sinn í
snjóflóðinu á Neskaupstað
Sumir vilja halda því fram að

tengsl séu á milli áfalla og
krabbameins síðar á lífsleiðinni.
Guðbjörg segist trúa því vel, enda
hafi hún aldrei almennilega unnið
úr því þegar faðir hennar fórst í
snjóflóðinu sem féll á Neskaup-
stað 1974. Það var hinn 58 ára
gamli Ólafur Eiríksson sem var
við vinnu í fiskimjölsverksmiðju
þegar flóðin féllu fjórum dögum
fyrir jól þegar Guðbjörg var 17 ára.

„Ég trúi því að áföll sem við
vinnum ekki úr hafi áhrif á heils-
una. En á þeim tíma sem pabbi
fórst var ekkert spáð í þessum
hlutum.

Svo um 20 árum seinna, þegar
ég var löngu flutt vestur, upplifði
ég þessa reynslu aftur þegar
snjóflóðin féllu með svo skömmu
millibili, fyrst í Tungudal og svo
í Súðavík og á Flateyri. Það var
eins og maður væri kominn tvo
áratugi aftur í tímann. Ég áttaði
mig kannski ekki svo vel á því
hversu mikið þetta tók á mig fyrr
en eftir á þegar maðurinn minn
benti mér á það. Hann sagði að
það væri augljóst hvað það hrærði
mikið upp í gömlu tilfinningun-
um.

Ég vissi það reyndar ekki fyrr
en eftir á, að mér bauðst að leita
mér áfallahjálpar á sjúkrahúsinu
í kjölfar snjóflóðanna hér fyrir
vestan. En þá var svo langt um
liðið að manni fannst það ekki
eiga við sjálfan sig, var samt að
burðast með þessa reynslu án
þess að hafa nokkurn tímann unn-
ið almennilega úr henni. Það var
auglýst fyrir alla sem þyrftu á
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því að halda, en mér fannst það
ekki eiga við mig heldur þá sem
höfðu nýlega lent í áfalli. Ég vissi
það heldur ekki fyrr en eftir á að
boðið var upp á áfallahjálp á
Norðfirði tuttugu árum eftir að
flóðin féllu og fullt af fólki leitaði
sér hjálpar.

Í dag er sagt að það sé afar
mikilvægt að leita sér hjálpar,
sama þótt langt sé um liðið. Í dag
þegar ég lít til baka, þá myndi
mæla með því fyrir hvern sem er
að reyna vinna úr svona áföllum,
það er ekki alltaf hægt að halda
bara ótrauður áfram, sama hvað
bjátar á. Stundum þarf maður
smá hjálp til að vinna úr hlutun-
um.“

Fór í legnám í forvarnarskyni
Þrátt fyrir að krabbameinið hafi

ekki látið aftur á sér kræla var
við aðgerðina skorið á taug svo
að Guðbjörg hefur ekki lengur
fulla not af hendinni. Að auki
mislukkaðist uppbyggingin eftir
brjóstnámið. Í kjölfarið er Guð-
björg 75% öryrki.

Hún var í mörg ár í eftirliti eins
og venjan er eftir að bata af
krabbameini hefur verið náð. Í
einni slíkri skoðun kom upp að
hún var með frumubreytingar í
legi og ákvað hún því að láta
fjarlægja það.

„Ég vildi ekki taka neina sénsa.
Ég var ekki tilbúin að ganga aftur
í gegnum það að fá krabbamein
og ætlaði að gera allt sem ég gæti
til þess að fyrirbyggja það. Ég
tók því þá ákvörðun að fara í leg-
nám.“

– Finnst þér þessi reynsla hafa
breytt fjölskyldunni?

„Það væri kannski nær að
spyrja hana. Við erum mjög sam-
heldin fjölskylda og ég held að
þetta hafi ekki breytt neinu varð-
andi það. En ég held að það sé
frekar að svona lagað breyti hugs-
unarhætti allra í fjölskyldunni.
Tengdamamma mín dó úr krabba-
meini árinu áður en ég greindist
og ég tel að það breyti fólki, það
er ef til vill meira vakandi fyrir
því að hafa augun opin fyrir
breytingum í líkamanum og fara
reglulega í skoðanir.“

Berum sjálf ábyrgð
á okkar heilsu

Árið sem Guðbjörg greindist
með meinið var Krabbameinsfé-
lagið Sigurvon endurvakið á
norðanverðum Vestfjörðum.
Hún hefur alveg frá þeim tíma
tekið virkan þátt í félaginu, er í
varastjórn og hefur umsjón með
stuðningshópnum Vinum í von
ásamt Heiðrúnu Björnsdóttur.

„Félagið var endurstofnað árið
2001 og ég var einmitt á fyrsta
fundinum, sköllótt í miðri með-
ferð. Skömmu seinna var stuðn-
ingshópur krabbameinsgreindra
og aðstandenda þeirra á Ísafirði
og nágrenni stofnaður, sem fékk
fljótlega nafnið Vinir í von. Ég
hef verið þar alveg frá upphafi
og við hittumst alltaf annan hvern

laugardag yfir vetrartímann. Við
gerum ýmislegt saman, stundum
hittumst við bara yfir kaffispjalli
og stundum förum við í göngu-
túra og bara ýmislegt.“

Nú stendur yfir Bleikur október
sem ásamt Bleiku slaufunni er
tákn Krabbameinsfélagins í bar-
áttunni gegn krabbameini í kon-

um, en á hverju ári greinast að
meðaltali um 700 íslenskar konur
með krabbamein. Um er að ræða
alþjóðlegt árveknis- og fjáröfl-
unarátak sem flest krabbameins-
félög heims standa fyrir. Átakið
hófst fyrir þrettán árum og hefur
stækkað jafnt og þétt síðan.

Aðspurð segir Guðbjörg að

mikið vatn hafi runnið til sjávar
frá því að það hófst.

„Átakið var mjög ungt þegar
ég greindist, en ég man að
mamma gaf mér bleika slaufu.
Ég held að vitundin fyrir brjósta-
krabbameini og eins öðru krabba-
meini sé alltaf að verða meiri og
meiri. Og sem betur fer eru lífs-

líkurnar alltaf að aukast þegar
konur greinast með krabbamein.
Ég held að allir eigi nú að vera
meðvitaðir um það að fara í
læknisskoðun einu sinni á ári,
því við eigum bara þetta eina líf
og berum sjálf ábyrgð á okkar
heilsu.“

– teh
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Krossgátan

Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...Boltinn í beinni...

Laugardagur 19. októberLaugardagur 19. októberLaugardagur 19. októberLaugardagur 19. októberLaugardagur 19. október
kl. 11:45 Newcastle - Liverpool
kl. 14:00 Man. Utd. - South.p.ton

kl. 14:00 Everton - Hull
kl. 14:00 Swansea - Sunderl.
kl. 14:00 Arsenal - Norwich

kl. 14:00 Stoke - WBA
kl. 14:00 Osasuna - Barcelona

kl. 14:00 Chelsea - Cardiff
kl. 16:30 West Ham - Man. City

kl. 18:00 Real M. - Malaga
Sunnudagur 20. októberSunnudagur 20. októberSunnudagur 20. októberSunnudagur 20. októberSunnudagur 20. október

kl. 15:00 Aston V. - Tottenham
Mánudagur 21. októberMánudagur 21. októberMánudagur 21. októberMánudagur 21. októberMánudagur 21. október

kl. 19:00 Crystal P. - Fulham
Þriðjudagur 22. októberÞriðjudagur 22. októberÞriðjudagur 22. októberÞriðjudagur 22. októberÞriðjudagur 22. október

kl. 18:30 Arsenal - Dortmund
kl. 18:30 Celtic - Ajax

kl. 18:30 Schalke - Chelsea
kl. 18:30 AC Milan - Barcelona

Miðvikudagur 23. októberMiðvikudagur 23. októberMiðvikudagur 23. októberMiðvikudagur 23. októberMiðvikudagur 23. október
kl. 16:00 CSKA M. - Man. City
kl. 18:30 Man. Utd. - Real S.
kl. 18:30 Real M. - Juventus
kl. 18:30 Galatasaray - FCK

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
17. október 1987: 17. október 1987: 17. október 1987: 17. október 1987: 17. október 1987: Um 450 gr.

af kókaíni fundust í fórum
brasilískra hjóna sem dvöldu í
Hveragerði. Þetta var mesta

magn kókaíns sem náðst
hafðist hérlendis.

18. október 1980:18. október 1980:18. október 1980:18. október 1980:18. október 1980: Sjötta
hrina Kröfluelda hófst, sú

þriðja á sama árinu. Hún stóð
í fimm daga. Alls urðu gos-

hrinurnar níu, frá 1975-1984.
19. október 1994:19. október 1994:19. október 1994:19. október 1994:19. október 1994: Guðbjörg,
fullkomnasta skipið í íslenska
flotanum kom til heimahafnar
á Ísafirði. Það kostaði um 1,5

milljarð króna fullbúið.
20. október 1989:20. október 1989:20. október 1989:20. október 1989:20. október 1989: Borgarleik-
húsið í Reykjavík var vígt. Það
hafði verið þrettán ár í bygg-
ingu. Húsið er rúmir 10 þús.
fermetra að flatarmáli. Í því

eru tveir salir, annar tekur 570
manns í sæti, hinn 270.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Hæg suðaustlæg eða breyti-
leg átt og bjart með köflum

en stöku skúrir eða él um
kvöldið. Hiti 0-5 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Hæg austlæg eða breytileg
átt og bjartviðri. Fremur kalt.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðaustan 3-10 m/s, hvass-
ast NV-til og bjartviðri S- og

vestalands. Hiti um frostmark.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Nemar eiga rétt á húsaleigu-
bótum frá því sveitarfélagi sem
þeir eiga lögheimili í og er nokk-
uð um að þetta sé nytt. Hjá Ísa-
fjarðarbæ er um að ræða ríflega
30 einstaklinga yfir vetrartímann
samkvæmt upplýsingum frá
Skóla- og fjölskylduskrifstofu,
en þeim fækkar um allt að helm-
ing yfir sumartímann. Kostnaður
sveitarfélagsins vegna þessa er
óverulegur.

Fullar húsaleigubætur nema
22.000 krónum á einstakling, en
flestir nemar þiggja fullar húsa-
leigubætur án skerðingar vegna
tekna. Heildarkostnaður sveitar-
félagsins vegna þessa nemur því
ekki nema ríflega hálfri milljón
króna.               – herbert@bb.is

Ríflega 30 nemar
fá húsaleigubætur

Þátttaka vestfirskra foreldra eða
forráðamanna, þriggja, fimm og
tólf mánaða gamalla barna í
grunnbólusetningu, er sú mesta
á landinu eða 99%, að því er
segir í skýrslu sóttvarnarlæknis
um þátttöku í almennum bólu-
setningum barna á síðasta ári. Í
grunnbólusetningu er sprautað
við barnaveiki, stífkrampa, kik-
hósta, lömunarveiki og Haemo-
filus influenzae b (DTP, Polio,
Hib) í einni sprautu. Þátttaka í
bólusetningum hér á landi er
ásættanleg eða um eða yfir 90%,
að undanskildum bólusetningum
við 12 mánaða og 4 ára aldur.
Hlutfall 12 mánaða barna sem
eru óbólusett er hæst í Vest-
manneyjum, 25%, og á Suður-
landi og Suðurnesjum eru 23%
12 mánaða barna óbólusett.

Skýrslan byggir á upplýsingum
úr bólusetningagrunni sóttvarna-
læknis en í hann flytjast rafrænt
allar skráðar bólusetningar á
landinu. Á næstunni verða sendir
nafnalistar til heilsugæslunnar
um þá einstaklinga sem eru
óbólusettir samkvæmt bólusetn-
ingagrunni. Þannig verður hægt
að hafa upp á óbólusettum ein-
staklingum og bjóða þeim bólu-
setningu og einnig verður hægt
að lagfæra vanskráningu í grunn-
inum ef um slíkt er að ræða.

– harpa@bb.is

99% eins árs
barna bólusett
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