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Vélknúna snekkjan Egret liggur í Ísafjarðar-
höfn en eigendur hennar, Mary og Scott
Flanders, hafa siglt henni umhverfis hnöttinn.
Þau koma frá Fort Lauderdale í Flórída en
hafa í rúman áratug búið um borð í bátnum.
Báturinn er nú kominn til vetrardvalar á Ísaf-
firði en Scott og Mary hyggja á nýjar slóðir
og hafa því auglýst bátinn til sölu.

Á ferð um heiminn
á vélbáti

Varð vitni að
mannbjörg
Sólveig Bessa Magnúsdóttir
bóndi og verkefnastjóri
hjá Fræðslumiðstöð
Vestfjarða er Vestfirð-
ingur vikunnar að
þessu sinni.

– sjá bls. 22 – sjá bls. 24 og 25.
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Aðsókn að vef Bæjarins besta,
bb.is, hefur aldrei verið meiri frá
því mælingar hófust hjá Modern-
us, en í síðustu viku. Vikuna 14.-
20. október sóttu 27.040 gestir
síðuna sem svarar til rétt ríflega
6.000 gesta á dag. Svarar fjöldinn
til nær fjórfaldan íbúafjölda fjórð-
ungsins. Vikan á undan var fjöl-
sóttasta vika ársins með 21.596
notendur. bb.is er því aðra vikuna
í röð fjölsóttasti svæðisfréttamið-
illinn á netinu og nú í 17. sæti
yfir fjölsóttustu vefi landsins.

Vefur Víkurfrétta kemur næst,
en 19.949 sóttu fréttavefinn heim
í vikunni. Þar á eftir er svo vefur
Skessuhorns, með um 13.709
notendur. Flestir hafa notendur
vefjarins áður orðið 24.560, en
það var vikuna 19.-25. mars
2012. Það má því segja að um
allnokkuð stökk sé að ræða, og
við þökkum lesendum fyrir okk-
ur.                     – herbert@bb.is

Lítill fálki, líklegast turnfálki
(Falco tinnunculus) heiðraði
starfsmenn Náttúrustofu Vest-
fjarða í Bolungarvík með nær-
veru sinni í síðustu viku. Fálkinn
settist á rannsóknaskipið Árna
Friðriksson á dögunum á milli
Grænlands og Íslands og tók
Kristján Kristinsson skipverji
fálkann og hlúði að honum. Þvoði
hann grút af stélinu og gaf hon-
um éta. Þegar reynt var að sleppa
honum vildi hann ekki yfirgefa
skipið. Ákveðið var þá að fara
með hann til Náttúrustofu Vest-
fjarða, þar sem skipið var á leið
til Ísafjarðar.

Þar mun fálkinn verða vistaður
þar til að hann fær smá hold á sig
og hægt verður að sleppa honum.
Turnfálki er stéllangur, lítill fálki
sem er lítið eitt stærri en smyrill.
Turnfálkar eru algengir flæking-
ar við Ísland og er algengastur
hér á haustin, frá síðla í ágúst fram
eftir október.          – harpa@bb.is

Lítill fálki
neitaði að

yfirgefa skipið

Metaðsókn
að bb.is

Greinilega mikill sjar-
mör. Mynd: Nave.is.

Geta ekki komið að framkvæmd
íbúaþings á Flateyri vegna anna

Aðalsteinn Þorsteinsson,
forstjóri Byggðastofnunar, seg-
ir stofnunina eiga óhægt um
vik um þessar mundir að koma
að framkvæmd íbúaþings á
Flateyri vegna anna. Þetta segir
hann í svarbréfi til Ísafjarðar-
bæjar þar sem þess var farið á
leit við Byggðastofnun að hún
kæmi að framkvæmd íbúa-
þingsins „Brothættar byggðir“.
Verkefnið byggir á tilrauna-
verkefni sem nú stendur yfir
og hafa tengt því verið haldin
íbúaþing á Raufarhöfn og á
Bíldudal. Framundan eru íbúa-
þing og fundir á Kirkjubæjar-
klaustri og á Breiðdalsvík, auk
úrvinnslu gagna frá framan-
greindum íbúaþingum.

Í bréfi Byggðastofnunar seg-
ir að það verkefni sem sé lengst
komið sé á Raufarhöfn og það
sé mat aðstandenda þess að

verkefnið hafi skilað umtals-
verðum árangri í að auka sam-
takamátt og samstöðu íbúanna á
staðnum. Á fjárlögum þessa árs
var stofnuninni veittar 50 millj-
ónir króna til sértækra aðgerða í
fámennum byggðarlögum sem
búa við bráðan vanda vegna lang-
varandi fólksfækkunar, einhæfs
atvinnulífs, fækkunar starfa og
hækkandi meðalaldurs íbúa.
Segir Aðalsteinn að ekki liggi
fyrir niðurstaða um frekari fjár-
mögnun slíkra verkefna og ekki
sé ljóst hvort verði gert ráð fyrir
þeim í fjárlögum næsta árs.

Á fundi bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar í ágúst síðastliðnum lagði
Arna Lára Jónsdóttir bæjarfull-
trúi til að Ísafjarðarbær óskað
eftir samstarfi við Byggðastofnun
um að koma að málefnum Flat-
eyrar með það að markmiði að
styrkja stoðir samfélags og

ótryggt atvinnuástand til margra
ára hefur veikt samfélagið á
Flateyri.

Jafnframt er bent á að í verk-
efni Byggðastofnunar, þar sem
auglýst er eftir samstarfsaðil-
um um nýtingu á viðbótarafla-
marki sem stofnunin hefur til
úthlutunar, séu innan Ísafjarð-
arbæjar tvær byggðir, Flateyri
og Suðureyri, sem metnar voru
sem byggðir sem standa frammi
fyrir alvarlegum vanda. Einnig
hafi komið fram í greiningum
Atvinnuþróunarfélags Vest-
fjarða að staða kjarnaatvinnu-
greina í þessum dreifðu byggð-
ir Ísafjarðarbæjar (Suðureyri,
Flateyri og Þingeyri), standi
hallandi fæti og því sé mikil-
vægt að bregðast við ástandinu
og gætu í íbúafundir verið liður
í því.

– harpa@bb.is

atvinnulífs. Í framhaldinu hafi
Ísafjarðarbæjar, Atvinnuþróun-
arfélag Vestfjarða og Fjórðungs-
samband Vestfirðinga unnið að
því að halda íbúaþing á Flateyri í
haust. Í erindi Ísafjarðarbæjar til
Byggðastofnunar kemur meðal
annars fram að íbúum Flateyrar
hafi fækkað um 31% síðustu
fimm árin og megi eflaust rekja
fækkunina til fækkunar starfa og
óstöðugleika í atvinnumálum að
einhverju leiti. Fólksfækkun og
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Ritstjórnargrein

Á að rústa rækjuiðnaðinum?

Spurning vikunnar

Ertu sammála því að rekstur áhaldahússins
á Ísafirði verði boðinn út að hluta eða öllu leyti?

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

Alls svöruðu 584.
Já sögðu 134 eða 23%
Nei sögðu 450 eða 77%

,,Það er ólíðandi að atvinnuöryggi félagsmanna okkar og íbúa á Vestfj-
örðum sé háð illa ígrunduðum ákvörðunum stjórnvalda eins og boðuð
kvótasetning rækjuveiða í úthafinu ætlar að reynast,“ sagði m.a. í ályktun
stjórnar Verkalýðsfélags Vestfirðinga, um fyrirhugaða skipan á úthafs-
rækjuveiðum, eftir þriggja ára veiðifrelsi, en fram að þeim tíma, búandi
við fyrirkomulag, sem nú er ætlunin að taka upp að nýju. Þá hafði rækju-
kvótinn ekki verið nýttur nema að litlum hluta um árabil af handhöfum;
þótti ekki takandi að standa í veiðum.

Sagan endurtekur sig. Þeir fá ekki að njóta eldanna, sem kveiktu þá.
Þeir sem telja sig vita betur, ættu að kynna sér upphaf rækjuveiða og
vinnslu á Íslandi, glugga í bók Högna heitins Torfasonar, Stóri Kampalampi
– Rækjusaga úr Djúpinu. Sannarlega var ekki auðhlaupið að því að gera
þetta að þeirri mikilvægu atvinnugrein, sem síðar varð. Um það verður
ekki deilt, hverjir frumkvöðlarnir voru. Og þótt ekki verði rakið hér er
engum blöðum um það að fletta hvað öðru fremur kom atvinnugreininni
í þá stöðu, sem upp var komin, þegar þáverandi sjávarútvegsráðherra
ákvað að gefa veiðarnar frjálsar.

Það var einmitt við þær aðstæður, sem Vestfirðingar, af dugnaði og
áræði, tóku á ný frumkvæðið, juku veiðar og vinnslu og lögðu allt að veði
til að koma fótum undir atvinnugreinina að nýju. Og það tókst. En nú á að
refsa þeim. Nú ætla stjórnvöld að kippa í liðinn fyrir gömlu kvótahafana,
,,þar sem ekki var skorið úr um réttindi þeirra“ þegar veiðifrelsið var inn-
leitt, að sögn sjávarútvegsráðherra. Vera kann að stjórnvöldum þyki
dugnaðurinn í Vestfirðingum hafa verið einum um of? Hvað sem því líður
verður að ætla að þeim sé kunnugt um að málshöfðun gegn ákvörðuninni
um að gefa rækjuveiðarnar frjálsar, var vísað frá dómi. Hverra hagsmuna
eru stjórnvöld í raun og veru að gæta?

Bæjarins besta fagnar þeirri samstöðu sem náðst hefur í bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar í þessu máli. Hugmyndin um að gjaldið fyrir leigukvótann
skiptist á milli ríkis og sveitarfélaga, er athygli verð. Allt annað en að
kvótahandhafar nýti sjálfir kvótann til veiða, er andstætt upphaflegum til-
gangi kvótakerfisins. Hvers vegna er verið að úthluta einstaklingum og
fyrirtækjum kvóta, ár eftir ár, sem sýnilega nýta hann ekki til veiða? Slík
vinnubrögð hafa aðeins eitt í för með sér: Brask, ólíðandi ranglæti, sem
stríðir gegn öllu siðferði.

,,Ég kallaði þetta (tillögur ráðherra) einhvern tíma Salómonsdóm, en
þetta minnir mann á að höggva barnið í tvennt til að skipta því milli
mæðranna,“ sagði Gísli H. Halldórsson, formaður bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar.

Ljóst er að með fyrirætlunum sínum eru stjórnvöld langt frá því að vera
með tærnar þar sem Salómon gamli hafði hælana.                               s.h.

Heimilt verður að veiða um
860 tonn af rækju í Ísafjarðar-
djúpi á þessu fiskveiðiári, en það
er nokkur aukning frá síðasta ári.
Þá var heimilt að veiða 500 tonn,
en upphaflega var gert ráð fyrir
að engin veiði yrði það árið. Einn-
ig verður heimilt að veiða um
190 tonn af rækju í Arnarfirði.
„Fyrir mitt leyti varð ég fyrir
vonbrigðum,“ segir Gísli Jón
Kristjánsson, skipstjóri á Öldunni
ÍS-47. „Þegar veiðin var á sínum
tíma þá var meðalveiðin í kring-

um 2000 tonn. Ég segi þetta samt
með fyrirvara, og miðað við það
sem ég hef heyrt, því ég veit
ekkert. Það hvílir rosalega mikil
leynd yfir þessu öllu, rannsókn-
um og úthlutun. Ég frétti það á
laugardag að kvóti væri kominn
á bátinn.“

Gísli Jón segir að hann hafi
orðið fyrir vonbrigðum miðað við
þær upplýsingar sem honum hafa
borist til eyrna, en það hafi verið
mál manna að útbreiðsla rækj-
unnar væri meiri en fyrir tveimur

árum, þegar kvótinn var þúsund
tonn. „En ég hef ekki fengið það
staðfest, enda ekki fiskifræðingur
heldur bara aumur skipstjóri. Við
bíðum eftir að heyra meira, en
yfirleitt er búið að halda fund
með okkur áður en kvóta er út-
hlutað. Það hefur ekki verið gert
núna. Við höfum ítrekað kallað
eftir því að vera upplýstir um
það hvað er að gerast, a.m.k. í
Ísafjarðardjúpi, en þetta fer allt á
verri veginn.“

– herbert@bb.is

860 tonn af Djúprækju

Sameiginlegt markaðs-
átak Vestfjarða undirbúið

Markaðsstofa Vestfjarða vinn-
ur að hugmyndum um sameigin-
legt markaðsátak til að vekja at-
hygli á Vestfjörðum í heild sem
ákjósanlegum áfangastað ferða-
manna, en í ályktun Fjórðungs-
þings Vestfjarða var lagt til að
sveitarfélögin réðust í slíkt átak.
„Það var uppi hugmynd fyrir
tveimur árum að sveitarfélögin
færu í sameiginlegt markaðsátak,
en það var ekki samþykkt í öllum
sveitarfélögunum og rann svo út
í sandinn,“ segir Díana Jóhanns-
dóttir, markaðsfulltrúi.

„Stjórn sambandsins lagði svo
fram tillögu, ekki beint um að
blása lífi í þá tilraun, en að það

yrði farið í sameiginlegt mark-
aðsátak. Markaðsstofa er að
vinna að hugsanlegri herferð, og
hún verður svo lögð fyrir öll sveit-
arfélögin. Það er hugmyndin að
vekja athygli á Vestfjörðum sem
áhugaverðum áfangastað, og þá
sérstaklega hjá erlendum ferða-
mönnum. Við erum eitt af minnst
heimsóttu svæðum á Íslandi hjá
erlendum ferðamönnum, og hug-
myndin er að reyna að vekja at-
hygli á okkur, helst á nýstárlegan
hátt. Mér sýnist að þetta verkefni
verði unnið að mestu í gegnum
samfélagsmiðla.“

Nýverið hefur verið fjallað um
myndbönd sem birt hafa verið frá

nágrenni Ísafjarðar, þar sem
skíðamennska og klifur eru í for-
grunni. Díana segir að slík kynn-
ing sé auðvitað mjög jákvæð, en
flestir þeir ferðamenn sem hingað
komi sæki ekki upp til hópa eftir
svo miklum ævintýrum. Oft hefur
verið lögð áhersla á eyðibyggðir
Vestfjarða, og þá sérstaklega
Hornstrandafriðland, og aðspurð
hvort það sé kannski komin tími
til að vekja athygli á byggðinni
segir Díana að það sé vissulega
ástæða til. „Það er menningin að
mörgu leyti sem heillar, og það
er um að gera að draga athygli að
henni.“

– herbert@bb.is

„Yndislegt að vera komin vestur“
„Það er yndislegt að vera

loksins komin vestur. Öllum í
fjölskyldunni líður vel, börn-

in aðlagast vel á leikskólun-
um, maðurinn minn er að

kynnast svæðinu betur og er
til dæmis byrjaður í björgun-

arsveitinni Tindum og er að
læra á kajak, síðast en ekki
síst er ég hrikalega ánægð í
vinnunni,“ segir Þórdís Sif

Sigurðardóttir, nýráðin sviðs-
stjóri stjórnsýslu- og fjár-

málasviðs Ísafjarðarbæjar.
Hún er lögfræðingur að

mennt frá Háskólanum í
Reykjavík og starfaði áður en

hún kom vestur sem sviðs-
stjóri lögfræðisviðs Háskól-
ans á Bifröst. Áður starfaði

hún sem lögfræðingur hjá
Landsbankanum, BNB

Consulting, FL Group og
KPMG. Ekki er úr vegi að

spyrja hvernig henni lítist á
að vera ein þriggja kvenna

sem hafa verið ráðnar í haust
í þrjár af æðstu stöðum Ísa-

fjarðarbæjar og því má bæta
við nýráðinn dómstjóri hjá

Héraðsdómi Vestfjarða er
kona líka, Sigríður Elsa

Kjartansdóttir. „Það er svo
frábært að svo margar klárar

konur hafi verið ráðnar um
svipað leiti og ég og það í
störf sem karlmenn hafa

jafnvel verið í í mörg ár. Það
sem mér finnst þó jákvæðast
er að það séu hæfir einstakl-

ingar að veljast í störfin,“
segir Þórdís en þess má geta
að meistararitgerð hennar í

lögfræði fjallar um kynja-

kvóta í hlutafélögum, bæði
lögfræðilega og út frá

stjórnarháttum félaga.
Aðspurð hvernig fyrstu

dagarnir í nýju vinnunni hafi
verið segist hún strax vera

byrjuð að vinna í mjög
spennandi verkefnum og lítist

mjög vel á samstarfsfólkið.
„Ef fyrstu dagarnir gefa

einhverja mynd af því
hvernig framhaldið verður

þá bíð ég spennt.“
– harpa@bb.is
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Sextán umsóknir bárust um
viðbótaraflamark sem Byggða-
stofnun úthlutar til stuðnings
byggðarlögum í alvarlegum og
bráðum vanda vegna samdráttar
í sjávarútvegi. Þetta kemur fram
í tilkynningu frá Byggðastofnun.
Sex byggðarlög voru valin í verk-
efnið, en fjögur þeirra eru á Vest-
fjörðum. Aðalsteinn Þorsteins-
son, forstjóri Byggðastofnunar,
segir að þrjár umsóknir hafi borist
vegna Flateyrar, þrjár vegna Suð-
ureyrar, tvær vegna Tálknafjarð-
ar og ein í tengslum við Drangs-

nes. Níu af umsóknunum sextán
bárust því frá Vestfjörðum.

Markmið verkefnisins er að
stuðla að stöðugleika og upp-
byggingu í sjávarútvegi á stöðun-
um sem um ræðir. Stefnt er að
því að verkefnin sem hljóta stuðn-
inginn stuðli að sem flestum
heilsársstörfum við veiðar, vinn-
slu og afleidda starfsemi í byggð-
inni. Stjórn Byggðastofnunar fór
yfir umsóknirnar á fundi 9. októ-
ber, en stefnt er að því að endan-
leg niðurstaða liggi fyrir í byrjun
nóvember.         – herbert@bb.is

Níu umsóknir af sex-
tán frá Vestfjörðum

Fjöldi skráðra íbúa í Bolung-
arvík við lok þriðja ársfjórðungs
þessa árs er 960 eða fjörutíu íbú-
um fleiri en á sama tíma á síðasta
ári. Í Vesturbyggð fjölgaði íbúum
um tuttugu eða úr 930 í 950. Í
Súðavíkurhreppi fjölgaði íbúun-
um um þrjátíu á sama tímabili.
Íbúafjöldi Reykhólahrepps, Kaldr-
ananeshrepps, Árneshrepps og
Tálknafjarðarhrepps stóð í stað á
tímabilinu. Þá standa aðeins eftir
Strandabyggð og Ísafjarðarbær
en það eru einu sveitarfélögin á

Vestfjörðum þar sem íbúum hef-
ur fækkað.

Í Ísafjarðarbæ bjuggu 3.740 í
lok þriðja ársfjórðungs í fyrra en
nú búa þar 3.680 eða 60 færri. Í
Strandabyggð voru skráðir 520
íbúar í lok þriðja ársfjórðungs í
fyrra en eru nú 500 talsins. Á
Vestfjörðum öllum hefur íbúum
fjölgað um tíu. Í lok þriðja árs-
fjórðungs þessa árs var fjöldinn
kominn í 7.020 en var 7.010 á
sama tíma á síðasta ári.

– harpa@bb.is

Íbúum fækkar
í Ísafjarðarbæ

„Niðurstaðan kom ekki á óvart,
og þýðir að málið fær efnislega
meðferð,“ segir Elías Jónatans-
son, bæjarstjóri Bolungarvíkur,
um úrskurð Hæstaréttar frá því í
síðustu viku. Þar sneri Hæsti-
réttur við úrskurði Héraðsdóms
Reykjavíkur, sem úrskurðaði 5.
júlí síðastliðinn að vísa skyldi
málinu frá dómi. Um er að ræða
málsókn Bolungarvíkurkaup-
staðar gegn Officine Maccaferri
S.p.A., Ósafli sf., ÍAV hf., Marti
Contractors Ltd. og Eflu hf.

vegna galla í snjóflóðavarnar-
garði ofan kaupstaðarins. Gallinn
leiddi til verulegs viðbótarkostn-
aðar, og Bolungarvíkurkaupstað-
ur telur sér ekki skylt að standa
undir kostnaði vegna hans.

Hinir kærðu aðilar töldu að
vísa ætti málinu frá, þar sem Hér-
aðsdómur Reykjavíkur væri
rangur dómstóll. Officine Macca-
ferri S.p.A. taldi að reka ætti
málið fyrir ítölskum dómstólum
þrátt fyrir ákvæði útboðs um að
íslenskir dómstólar hefðu lög-

sögu í málinu. Í samningi við
Officine Maccaferri er tilgreint
að mál skuli reka fyrir Héraðs-
dómi Reykjavíkur, en í samning-
um við aðra verkaðila var tilgreint
að reka skyldi mál fyrir Héraðs-
dómi Vestfjarða. Héraðsdómur
Reykjavíkur úrskurðaði þann 5.
júlí að vísa bæri málinu frá vegna
þessara galla, en Bolungarvíkur-
kaupstaður áfrýjaði þeirri niður-
stöðu til Hæstaréttar.

Hæstiréttur taldi að ósamræmi
í samningsákvæðum gætu ekki

orðið til þess að Bolungarvíkur-
kaupstaður yrði sviptur því hag-
ræði að reka eitt mál, ekki síst í
ljósi þess að varnaraðilar eiga
ekki heimilisfesti í umdæmi Hér-
aðsdóms Vestfjarða og hafa, eftir
því sem segir í dómnum, ekki
nokkra sýnilega hagsmuni af því

að málið verði rekið þar. Því er
úrskurður Héraðsdóms felldur úr
gildi, og héraðsdómi lagt fyrir að
taka málið til efnislegrar með-
ferðar. Að auki ber varnaraðilum
að greiða Bolungarvíkurkaupstað
300.000 í kærumálskostnað.

– herbert@bb.is

Frávísun snúið í Hæstarétti
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Leiðtogar og eining þjóðar

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

Liðin eru rúm fimm ár frá ,,hruninu“ án þess að þjóðin hafi náð
að gera upp atburði og ákveða hvert hún hyggst stefna. Fróðlegt
hefur verið að fylgjast með því er sérfræðingar reyna að greina
hvað gerðist og ekki síður hvað var gert til þess að takast á við af-
leiðingarnar. Engum kemur á óvart að ekki var að sjá einn einasta
leiðtoga á sviði stjórnmálanna sem gat náð til þjóðarinnar eftir
,,hrun“, eða tekið af skarið um hvað rétt væri að gera til þess að
lágmarka tjón þjóðarinnar. Athyglisvert er að kynna sér greiningu
Ásgeirs Jónssonar hagfræðings, Bjarnasonar, ráðherra í fyrrverandi
ríkisstjórn. Niðurstaða hans er sú að Steingrímur J. Sigfússon
þáverandi fjármálaráðherra og formaður Vinstri grænna hafi gert
mistök með því að einkavæða Íslandsbanka og Arion banka og
selja þá í hendur útlendinga. Einnig hafi það verið rangt að mati
hagfræðinga að skuldabréf hins nýja Landsbanka til þrotabús hins
gamla skyldi vera í erlendum gjaldeyri en ekki krónum. Þá skorti
þjóðina sárlega leiðtoga. Forsætisráðherra fyrri ríkisstjórnar reynd-
ist því miður ekki leiðtogi þjóðar sinnar á erfiðum tíma fremur en
fjármálaráðherra, sem vildi semja Íslendinga undir afarkosti
varðandi Icesave.

Hópur manna tók sig saman og sýndi þann kjark að biðla til

þjóðarinnar um stuðning við að hún sætti ekki þeim afarkostum sem
,,leiðtogar“ þáverandi ríkisstjórnar gátu hugsað sér að kalla yfir fólk
sitt. Þá sýndi Ólafur Ragnar Grímsson leiðtogahæfileika sína og
klókindi og fyrir hans tilstuðlan var því varpað til kjósenda að taka
ákvörðun. Skemmst er frá því að segja að þeir höfnuðu samningnum
og þeim næsta einnig. Þá urðu ,,leiðtogar“ ríkisstjórnarinnar að vísa
málinu til EFTA dómstólsins. Sá dómstóll dæmdi eins og kunnugt er
Íslendingum í vil og sendi þau skýru skilaboð að ,,leiðtogunum“
hefði mistekist. Auk þjóðarinnar stóð Forseti Íslands uppi sem sig-
urvegari, en forystumenn ríkisstjórnarflokkanna fengu skömm í
hattinn. Þetta er dæmi um að þjóðin vill eiga sér leiðtoga. Ólafur
Ragnar fyllti skarðið sem beið opið og var kosinn Forseti Lýðveld-
isins Íslands til þess að sitja sitt fimmta kjörtímabil.

Margir hafa litið til Þjóðkirkjunnar sem leiðandi. Deilur hafa því
miður staðið um hana meðal annars vegna leiðtoga. Þeir hafa ekki
allir verið yfir deilur hafnir. Biskup Íslands er góð kona og vel að því
komin að gegna þessu mikilvæga hlutverki. Æði margir hefðu vilj-
að sjá hana sleppa mætingu á Hátíð vonar hjá atvinnupredikara sem
virðist hatast við sumt fólk. Leiðtogar verða stundum að laga sig
þeim er leiða skal, svo vel fari.

Bolvíski línubáturinn Guð-
mundur Einarsson ÍS hefur hafið
róðra á ný eftir að hafa verið frá
veiðum í ríflega tólf mánuði. Um
miðjan júlí á síðasta ári gaf vélin
sig í bátnum og stóð hann lengi
vélarlaus upp á bryggju í Bolung-
arvík. Í maí á þessu ári var bátur-
inn fluttur landleiðina til Hafnar-
fjarðar þar sem hann geggst undir
breytingar. Ný og öflugri vél var
sett í bátinn auk þess sem hann

var lengdur um einn meter. Þá
var sett svokallað þurrpúst við
vél bátsins sem gerir hann mun
sparneytnari.

Guðmundur Einarsson ÍS er í
eigu Jakobs Valgeirs ehf en skip-
stjórar eru Snorri Hildimar Harð-
arson og Þórarinn L. Sigurgeirs-
son en þeir voru áður með bátinn
Sirrý ÍS sem seld hefur verið til
Flateyrar og heitir nú Hrólfur Ein-
arsson ÍS.

Á veiðar á ný
eftir breytingar

Guðmundur Einarsson ÍS við bryggju í Bolungarvík. Ljósm: vikari.is.

„Hér eru allir alltaf að hreyfa sig!“
Sigríður Elsa Kjartansdóttir

var nýverið skipuð dómstjóri við
Héraðsdóm Vestfjarða. Eftir
nokkrar vikur í starfi líst henni
ákaflega vel á sig á Ísafirði. „Ég
get ekki sagt annað en það sé
bara gott hljóðið í mér og að mér
lítist vel á mig hér. Mig langaði
að prófa eitthvað nýtt og þetta er
einmitt töluvert öðruvísi en dóm-
arastaða í Reykjavík, mun fjöl-
breyttari. Fyrir sunnan er maður
að vinna mikið í einkamálum og
sakamálum en hér þarf maður að
sinna öllum málum. Það gefur
manni mikla og dýrmæta reyn-
slu,“ segir Sigríður Elsa.

Sigríður Elsa hefur víðtæka
starfsreynslu. Hún hefur meðal
annars starfað sem fulltrúi sýslu-
mannsins á Akureyri og í Kópa-
vogi, sem lögmaður hjá Lögborg

og sem fulltrúi ríkissaksóknara á
árunum 2004-2006. Þá var hún
skipuð saksóknari við embættið
en hún er nú í leyfi frá þeim
störfum. Hún gegndi einnig um
skamman tíma starfi saksóknara
við efnahagsbrotadeild ríkislög-
reglustjóra og hefur hún flutt mik-
inn fjölda mála fyrir dómstólum
í fyrrgreindum störfum, meðal
annars um áttatíu mál fyrir
Hæstarétti. Hún var einnig settur
dómari við Héraðsdóm Reykja-
víkur frá nóvember 2011 til júní
í ár. Og hingað er hún komin,
fyrsta konan sem hefur verið skip-
aður dómstjóri við Héraðsdóm
Vestfjarða.

Hún hefur enga tengingu til
Vestfjarða, utan þess að hafa ferð-
ast nokkuð mikið um kjálkann
undanfarin ár. „Ég er frá Njarðvík

og hef enga tenginu hingað, en
við hjónin höfum verið mjög dug-
leg að ferðast um Vestfirðina síð-
ustu ár sem hefur verið frábært.
Náttúrfegurðin hér stendur klár-

lega upp úr. Við eigum reyndar
Hornstrandir alveg eftir en höfum
sett stefnuna þangað næsta sum-
ar,“ segir Sigríður. Aðspurð
hvernig henni lítist á Ísafjörð er

svarið einfalt: „Hér virðist vera
mjög aktívt og gott samfélag,
allir alltaf úti að hreyfa sig!“ segir
Sigríður Elsa.

– harpa@bb.is

Sigríður Elsa Kjartansdóttir, dómstjóri við Héraðsdóm Vestfjarða.
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Orkubúið
veitir styrki

Stjórn Orkubús Vestfjarða
hefur í annað sinn ákveðið
að veita styrki til samfélags-
verkefna á Vestfjörðum. Að
þessu sinni eru til ráðstöf-
unar 4.200.000.- krónur.
Umsóknir um styrkina þurfa
að berast Orkubúi Vestfjarða
fyrir 15. nóvember n.k. og
er stefnt að því að þeim verði
úthlutað í desember.

Á síðasta ári veitti fyrir-
tækið 3,5 milljónir króna til
samfélagsverkefna. Hæstu
styrkina, kr. 400 þúsund,
fengu Héraðssamband Vest-
firðinga vegna íþróttaskóla
fyrir börn og Grunnskólinn
og Tónlistarskólinn á Ísafirði
vegna tónlistarkennslu barna
í 5. bekk. Þá fengu Heimilda-
myndahátíðin Skjaldborg,
Minningarsjóður Hlífar og
BÍ88, 300 þúsund krónur
hvert. Fjórir aðilar fengu síð-
an 200 þúsund króna styrki
og tíu aðilar fengu 100 þús-
und króna styrki.

Umsókn um styrk má
senda í pósti til Orkubús
Vestfjarða, Stakkanesi 1,
merkt „Styrkur“ eða með
tölvupósti til orkubússtjóra
á netfangið kh@ov.is.

Klofningur færði Grensás þjálfunartæki
Fiskþurrkunarfyrirtækið Klofn-

ingur ehf. á Suðureyri færði
endurhæfingardeild Landspítal-
ans á Grensási í Reykjavík nýtt
þjálfunartæki fyrir stuttu. „Við
tókum ákvörðun um að styrkja
Grensás um þetta tæki, jafnvel

þó það sé stefna fyrirtækisins að
einbeita sér að nærumhverfinu
þegar kemur að styrkjamálum.
Ástæðan er sú að tveir starfsmenn
okkar hafa þurft á þeirra þjónustu
að halda undanfarið og ber að
þakka deildinni fyrir sitt góða

starf,“ segir Guðni A. Einarsson
framkvæmdastjóri Klofnings en
Jón Víðir Njálsson verkstjóri og
Sigurður Ólafsson fyrrverandi
framleiðslustjóri fyrirtækisins
hafa báðir verið í endurhæfingu
á Grensási.

Sigrún M. Sigurgeirsdóttir
yfirbókari, Einar Valur Kristjáns-
son stjórnarformaður og Guðni
afhentu Sigrúnu Knútsdóttur yfir-
sjúkraþjálfara deildarinnar tækið
fyrir hönd Klofnings.

– harpa@bb.is

Mikil orka og gott mannlíf
„Það hefur gengið mjög vel í

sumar, eiginlega vonum framar.
Við vorum með opið út septem-
ber og erum búin að loka fyrir
veturinn, utan þess að taka á móti
hópum sem taka öll tólf herbergi
hótelsins. Við erum einmitt að
taka á móti einum slíkum hópi
um helgina,“ segir Hólmfríður
Vala Svavarsdóttir, einn eigenda
Hótels Horns á Ísafirði, sem opn-
aði í júní síðastliðnum. Í vetur
verður unnið að því að koma 12
öðrum herbergjum í stand fyrir
næstu páska þannig að þá verða
þau 24, á tveimur hæðum. Hólm-
fríður Vala segir starfið í sumar
hafa verið ákaflega skemmtilegt.

„Það er svo gaman að taka á
móti ferðamönnum, margir þeirra
hafa nefnt hversu notalegt það er
að koma í bæinn. Eiginlega áber-
andi hve margir töluðu um mikla

orku og gott mannlíf í bænum.“
Hótel Horn er rekið af hlutafé-

lagi sem rekur einnig Hótel Ísa-
fjörð við Silfurtorg, Gamla gisti-
húsið og Hótel Eddu í Mennta-
skólanum við Torfnes. „Við erum

með skemmtilega nýjung á veit-
ingastaðnum Við pollinn á Hótel
Ísafirði. Bjóðum þar upp á tilboð
í hádeginu á föstudögum. Í dag
t.d. vorum við með pizzur, þá vor-
um við með samlokur um daginn

og svo sushi sem sló alveg í gegn
og næst verðum við með kjúkl-
ing. Það er svo alltaf hægt að
hringja inn og panta t.d. sushi eða
annað, í take away fyrir hópa,“
segir Vala.          – harpa@bb.is

Hólmfríður Vala Svavarsdóttir.

H
önnun: Ísafjarðarbæ

r.
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AUGLÝSING UM SKIPULAG, DYNJANDI,
ARNARFIRÐI, ÍSAFJARÐARBÆ

Ísafjarðarbær auglýsir skipulagslýsingu
fyrir Dynjanda í Arnarfirði, Ísafjarðarbæ,
skv. 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/
2010.
Gert er ráð fyrir að stækka bílastæði, gera
ný rútustæði og stæði fyrir húsbíla, stækka
tjaldsvæði, stækka salernishús og aðstöðu
fyrir sorp. Fyrirhugað er að endurbæta
sem mest göngustíga og tröppugerð með-
fram ánni, útbúa áningarstaði við sérvalda
útsýnisstaði og möguleg pallasmíði í tengsl-
um við þá.
Lýsingin er unnin á grundvelli aðalskipu-
lags Ísafjarðarbæjar 2008-2020.
Lýsingin verður til sýnis á bæjarskrifstof-
um í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1,
Ísafirði og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar,
www.isafjordur.is, frá 24. október 2013
til 14. nóvember 2013. Þeir sem vilja gera
athugasemdir við lýsinguna, þurfa að skila
þeim inn á bæjarskrifstofu Ísafjarðarbæj-
ar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísa-
firði, eigi síðar en 14. nóvember 2013.

Ísafirði 18. október 2013,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri

framkvæmda- og eignasviðs.

Dæmdur fyrir kynferðisbrot
Héraðsdómur Vestfjarða hefur

dæmt karlmann, fæddan 1994, í
30 daga skilorðsbundið fangelsi
í eitt ár fyrir kynferðisbrot og
brot gegn barnaverndarlögum.
Maðurinn er sakfelldur fyrir að
hafa brotið gegn stúlku, á árinu
2011, sem þá var 16 og 17 ára með
því annars vegar að hafa í eitt
skipti í júlí eða ágúst áreitt hana
kynferðislega og sýnt henni ósið-

legt athæfi með því að káfa með
báðum höndum á brjóstum henn-
ar utan klæða og hins vegar í lok
þess sama árs áreitt hana aftur
kynferðislega og sýnt henni ósið-
legt athæfi með því að káfa með
báðum höndum á brjóstum henn-
ar utan klæða og stuttu síðar káfað
með annarri hendinni á öðru
brjósti hennar utan klæða.

Maðurinn viðurkenndi þá hátt-

semi sem honum er gefin að sök
í ákæru en hafnaði einakaréttar-
kröfu um miskabætur að fjárhæð
400.000 með þeim rökum að hún
væri of há. Í niðurstöðu héraðs-
dóms kemur fram að dómurinn
telji stúlkuna eiga rétt á miska-
bótum úr hendi hans. Þótt ekki
hafi legið fyrir nein gögn um þær
afleiðingar sem brotin hafi haft
fyrir hana sé til þess að líta að

kynferðisbrot eru í eðli sínu til þess
fallin að valda þeim sem fyrir
þeim verða miska.

Þá kemur einnig fram að
samkvæmt sakavottorði hefur
maðurinn ekki sætt refsingu áður
og beri að líta til þess við ákvörð-
un refsingar en einnig til ungs
aldurs hans og skýlausrar játning-
ar fyrir dómi. Brot hans vörðuðu
meðal annars við ákvæði 3. mgr.

99. gr. barnaverndarlaga en því
er sérstaklega ætlað að vernda
börn undir 18 ára aldri m.a. gegn
ósiðlegu athæfi og skiptir þá
aldur geranda ekki máli sé hann
orðinn sakhæfur. Eru brot manns-
ins því réttilega heimfærð til
refsiákvæða að því er kemur fram
í dómnum. Einnig kom fram að
meðferð málsins hafi dregist
nokkuð hjá ákæruvaldi.

Mjólkurvörur Örnu um land allt
Mjólkurvörurnar frá Örnu í

Bolungarvík verða væntanlega
fáanlegar í verslunum um land
allt í lok þessarar viku, en fyrstu
sendingarnar til dreifingar um
land allt eru þegar farnar af stað.
„Við erum byrjaðir að dreifa í
Bónus,“ segir Hálfdán Óskars-
son, framkvæmdastjóri. „Við
byrjum dreifingu í Samkaup-
Nettó í þessari viku, svo og Krón-
una og Nóatún og einhverjar fleiri

verslanir. Við erum ekki byrjaðir
að framleiða allt sem við ætlum
að framleiða,“ segir Hálfdán.

„Þær tegundir sem við erum
að framleiða núna ganga fínt. Við
byrjum væntanlega á skyrinu í
næsta mánuði, og þá fylgir rjóm-
inn. Rjómi og skyr fara saman.
Við ætluðum okkur ekki að vera
með bögglaskyr, en við vorum
með kynningu og gáfum fólki
prufu. Það vakti þvílíka lukku að

Forráðamenn ferðaþjónustu-
fyrirtækisins EagleFjord á Bíldu-
dal hafa kveðið að flytja starfsemi
fyrirtækisins til Þingeyri næsta
sumar. Ætlunin er að byggja upp
frekari ferðaþjónustu á og við
víkingasvæðið á Þingeyri. Þar
verður starfsemi alla daga vik-
unnar yfir sumarið og verður
þema dagskrárinnar í anda Gísla

sögu Súrssonar auk þess sem ým-
is önnur þjónusta verður í boði
eins og minjagripasala, leiksýn-
ingar, leiðsögn á söguslóðir,
víkingaskóli og veitingar.

Alla daga verður farið í sjó-
stöng með víkingaskipinu Vé-
steini og á landleiðinni mun skip-
stjórinn flaka fiskinn. Þegar í land
er komið verður boðið upp á að

elda og snæða aflann á víkinga-
svæðinu eða taka fiskinn með
sér heim, tilbúinn á pönnuna eða
grillið. Ferðaþjónustan Eagle-
Fjord hefur verið starfrækt á
Bíldudal frá árinu 2007 og þar
hefur verið í boði sambærileg
þjónusta og ætlunin er að veita á
Þingeyri.

– harpa@bb.is

EagleFjord flytur starf-
semina til Þingeyrar

við ákváðum að gera fólki kleift
að verða sér úti um það og höfum
afgreitt það í kjötborðið í Sam-
kaup. Það er laktósafrítt, en að
öðru leyti er þetta gamla, góða
Ísafjarðarskyrið.“

„Það hafa verið aðeins byrjun-
arörðugleikar hjá okkur,“ segir

verður annars staðar. Ef sú staða
kemur upp er það bara skemmti-
legt vandamál til að eiga við, og
þá bara leysum við það. Viðbrögð-
in hér heima hafa bara verið frá-
bær. Við vorum sannfærðir um
að við værum búnir að þróa góða
vöru, og það hefur fengist staðfest.“

hann aðspurður um tómar hillur í
Samkaup, sem sagnir hafa farið
af á Ísafirði. „Við erum komnir
fyrir það. Núna er framleitt af
fullum þunga, þannig að það
verður enginn skortur á vörum,
að minnsta kosti hér á okkar
svæði, það kemur svo í ljós hvað

Feðgarnir Hálfdán Óskarsson og Óskar Hálfdánsson fyrir framan framleiðsluvörur Örnu.
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Sælkerar vikunnar eru Íris Ingvarsdóttir og Ingólfur Hallgrímsson í Bolungarvík

Mexíkósk kjúklingasúpaMexíkósk kjúklingasúpaMexíkósk kjúklingasúpaMexíkósk kjúklingasúpaMexíkósk kjúklingasúpa
Við ætlum að bjóða upp á

góða kjúklingasúpu sem er í
miklu uppáhaldi á okkar heim-
ili og Snickers ostaköku sem
er gott að gera aðeins áður því
hún þarf að standa í nokkra
klukkutíma inn í ísskáp áður
en hún er borin fram. Verði
ykkur að góðu.

Mexíkósk kjúklingasúpa
fyrir ca 6-8 manns

4-5 kjúklingabringur fulleld-
aðar
3-4 msk olía
3-4 tsk karrý
3-4 hvítlauksgeirar
1 púrrulaukur
2 paprikur
1 askja hreinn rjómaostur (ca
400g)
1 flaska chillisósa frá Heinz
1 dós hakkaðir tómatar

1 dós kókosmjólk
2 teningar kjúklingakraftur
1 peli rjómi ( má sleppa ef þú
ert með kókosmjólkina)
1.5 – 2 l vatn
Salt og pipar

Olía, karrý og hvítlaukur steikt
saman á pönnu. Púrrulauknum,
paprikunni bætt saman við og
steikt vel. Því næst er hökkuðu
tómötunum, chillisósunni og
rjómaostinum bætt út í og hrært
vel í þar til osturinn er vel bráð-
inn. Kókosmjólk, vatni og kjúkl-
ingakrafti bætt út í og kryddað
með salti og pipar og látið sjóða
í nokkrar mín. Kjúklingnum er
svo bætt útí í restina ásamt rjóm-
anum ef þið eruð með hann og
látið krauma í smá stund. Borið
fram með Doritos flögum, rifnum
osti og góðu snittubrauði.

Snickers ostakaka
með bönunum

Botn:
150 g Haust hafrakex
75 g smjör
Bræðið smjörið í potti og

myljið kexið mjög fínt niður.
Hellið smjörinu saman við kexið
og þrýstið blöndunni vel niður í
eldfast mót og kælið í ísskáp í
nokkrar mín.

Fylling:
6 snickers (6x58g stk)
1 peli rjómi
250 g mascarpone rjómaostur
eða philadelphia ostur
2 bananar
Salthnetur

Snickers og rjómi sett í pott og
brætt við vægan hita, hrærið stöð-

ugt í. Takið pottinn af hellunni og
bætið ostinum saman við og
hrærið vel þangað til osturinn er
bráðinn. Raðið einu lagi af
bananasneiðum á kexbotninn og
hellið snickers ostablöndunni
yfir. Látið kökuna kólna vel áður
en hún er skreytt með bönun-um

og salthnetum. Kakan er svo
borin fram íssköld með þeytt-
um rjóma.

Við skorum á Ingu Sif
Ingvarsdóttur og Friðþór Örn
Kristinsson til að vera næstu
sælkerar vikunnar.

Hafsteinn Vilhjálmsson, umboðsmaður Heklu á Ísafirði afhendir Gylfa Guðmundssyni, innkaupastjóra Orkubús Vestfjarða lyklana
af bílnum. Á myndinni eru einnig Kristján Haraldsson orkubússtjóri og Sigurjón Kr. Sigurjónsson, fjármálastjóri fyrirtækisins.

Orkubúið ekur inn í framtíðina
„Þetta er framtíðin, og við

viljum sýna að hægt sé að nota
þá sem annan bíl á heimili og í
innanbæjarakstri,“ segir Krist-
ján Haraldsson, orkubússtjóri
Orkubús Vestfjarða, en fyrir-

tækið hefur fest kaup á Mitsu-
bishi i-MiEV rafbíl frá Heklu.
„Merkilegt nokk, þá þurfa þeir
ekki mikið rafmagn og það er

hægt að hlaða þá á öllum
heimilum. Þá þarf yfirleitt að

hlaða þá yfir nótt til að nota
yfir daginn, og þá er drægið á

bilinu 100-150 kílómetrar.“

Full hleðsla fæst á i-MiEV á
átta klukkustundum í gegnum
venjulega rafmagnstengingu,

en einnig er mögulegt að hlaða
bílinn í hraðhleðslustöðvum
sem hlaða hann upp að 80%

hleðslu á hálftíma. Slíkar hrað-
hleðslustöðvar eru þó ekki til

staðar á Vestfjörðum. Auglýst
aksturssvið bílsins er 80-120

km á stakri hleðslu, og há-
markshraði er 130 km/klst.
Bíllinn er fjögurra sæta, en

listaverð er rétt í kringum fjórar
milljónir króna. „Við erum að

sýna almenningi að þetta
gengur,“ segir Kristján. „Þetta
eru vandaðir og góðir bílar, og
ódýrir í akstri. Við erum búnir

að reka rafbíl í nokkur ár, í
keyrslu milli Ísafjarðar og

Bolungarvíkur, og það hefur
gengið mjög vel. Þetta eru
náttúrulega smábílar, ekki

jeppar. Þeir ganga jafn vel og
sambærilegir bensín- og

díselbílar, líka í færðinni hér.
Þetta er það sem koma skal

hérna á Íslandi.“
– herbert@bb.is Gylfi Guðmundsson, innkaupastjóri OV mátar sig undir stýri.
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Minni samdráttur varð í fram-
leiðslu á Vestfjörðum en víða
annars staðar á landinu á árunum
2007-2011, eftir því sem kemur
fram í nýútkominni skýrslu
Byggðastofnunar um hagvöxt
landshluta á þessu tímabili. Litlar
breytingar urðu á framleiðslu
víðast hvar á landinu á tímabilinu,
en samdráttur varð á Austurlandi,
Suðurnesjum og höfuðborgar-
svæðinu. Lítill munur er á fram-
leiðslu á einstakling eftir lands-
hlutum, en framleiðsla á Vest-

fjörðum er um 2% landsfram-
leiðslunnar.

Áhrif efnahagshrunsins 2008
komu síðar fram á Vestfjörðum
en á höfuðborgarsvæðinu, en
nokkur samdráttur varð í fram-
leiðslu árið 2010. Tekið er fram í
skýrslunni að byggð á Vestfjörð-
um beri ýmis merki þess að vera
í vörn, en fasteignaverð er hvergi
hærra og fólksfækkun hefur verið
hröð. Íbúar svæðisins voru 20%
færri árið 2011 en árið 2003.

– herbert@bb.is

Minni samdrátt-
ur á Vestfjörðum

Áframhaldandi uppbygging í Súðavík
„Það er búið að vera mikið að

gera,“ sagði Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri í Súðavík, þegar
blaðamaður náði af honum tali
eftir nokkrar tilraunir. Segja má
að þetta sé í takt við sveitarfélagið
sjálft, en Ómar segir að reksturinn
hafi gengið mjög vel, og ekki
horfi fram á breytingar á því.
„Milli 2004 og 2008 vorum við
með margt í gangi, við réðumst í
byggingu iðnaðarhúsæðis, gerð-
um tjaldsvæði, og byggðum ein-

býlishús. Í hruninu skapaðist svo
mikil óvissa, og í framhaldinu
gíruðum við okkur verulega nið-
ur. Við töldum ekki skynsamlegt
að betrumbæta með miklum
framkvæmdum, en vorum í við-
haldi. Sumarið 2013 má segja að
við höfum horft fram á að við
værum í góðri stöðu til að halda
áfram með uppbyggingu. Við
bættum við göngustígum, mal-
bikuðum aðra, settum bundið slit-
lag á suðurgarðinn og hluta af

Langeyrarvegi, byggðum grill-
skála á tjaldsvæðinu, settum
göngubrú fyrir ofan gamla Eyrar-
bæinn. Við héldum áfram að
fegra, og gerðum Súðavík enn
flottari. Við tókum engin lán fyrir
þessu, heldur notuðum aðeins
eigið fé. Það er mikilvægt að
halda því þannig.“

Ómar segir að sveitarfélagið
njóti nú góðs af aðhaldsaðgerðum
sem ráðist var í eftir hrun. „Sveit-
arfélagið er vel í stakk búið til að

sinna framtíðarverkefnum sínum.
Skuldahlutfall sveitarfélagsins,
en í dag virðast menn horfa helst
til þess, er 48% á samanteknum
ársreikningi, en samkvæmt 64.
grein laga um sveitarfélög má
það ekki vera hærra en 150%.
Þetta hlutfall mun lækka hratt.
Við höfum ekki þurft að fresta
viðhaldsframkvæmdum, og það
er ekkert sem bíður okkar í sjálfu
sér. Ég geri þess vegna ráð fyrir
að horft verði til áframhaldandi

uppbyggingar. Við erum með
metnaðarfull verkefni í pípunum,
sem komu fram á íbúaþingi sem
við héldum á síðasta ári. Ég á
von á að við horfum til þess að
eitthvað sem tengist atvinnumál-
um verði næsta viðfangsefni
okkar, ekki bein þátttaka, heldur
að skapa stuðning fyrir þá starf-
semi sem við teljum að hér geti
átt heima. Það munum við gera
myndarlega, eins og við höfum
alltaf gert.“         – herbert@bb.is

Ríkisstarfsmönnum fækkar á Vestfjörðum
Þrátt fyrir að fjöldi ársverka á

vegum ríkisins ykist um tæplega
200 frá 2007 til 2011 fækkaði
þeim um sex á Vestfjörðum, en
um er að ræða 0,09% aukningu á
landsvísu en 0,12% samdrátt á
Vestfjörðum. Þetta kemur fram í
skýrslu sem Hagfræðistofnun
vann að beiðni Byggðastofnunar.
Í skýrslunni kemur fram að al-
mennt hafi ekki orðið niðurskurð-
ur í fjölda ársverka á vegum ríkis-
ins á svæðum þar sem íbúaþróun
hefur verið hvað best. Þá vekur
athygli að niðurskurður heilbrigð-
isstofnana hefur verið minnstur

þar sem samgöngur við Reykja-
vík eru bestar.

Í skýrslunni koma fram grófir
útreikningar á kostnaði vegna
ferða til Reykjavíkur vegna
heilbrigðisþjónustu. Ekki  hefur
verið kannað hvaða kostnaður
fellur á íbúa vegna tíðari ferða
vegna heilbrigðisþjónustu. Fækk-
un ársverka á vegum ríkisins
nemur um 2% á Vestfjörðum, en
á sama tíma fækkaði íbúum um
4,4%. Það verður því ekki séð að
niðurskurður í ríkisstörfum hafi
verið leiðandi þáttur í byggða-
þróun á Vestfjörðum. Mestur niðurskurður var hjá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Ásgerður til hótelsins
Ásgerður Þorleifsdóttir, for-

maður Ferðamálasamtaka Vest-
fjarða, hefur verið ráðin til Hótels
Ísafjarðar og mun hún sinna
markaðs- og fjármálum hótelsins
í hlutastarfi. Um áramótin tekur
hún síðan við starfi Ólafs Arnar
Ólafsson hótelstjóra, sem hefur
rekið hótelið ásamt eiginkonu
sinni, Áslaugu Alfreðsdóttur, um
langt skeið. Nýir eigendur tóku
við rekstri hótelsins fyrir rúmu

ári er Daníel Jakobsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar, keypti
hótelið ásamt eiginkonu sinni,
Hólmfríði Völu Svavarsdóttur,
og fleiri fjárfestum.
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Nemendur í atvinnuflugmanns-
námi hjá Flugskóla Íslands voru
staddir á Ísafirði á föstudag en
þangað flugu þeir á átta flugvél-
um frá skólanum. „Hver bekkur
fer í hópflug saman, í einskonar
skemmtiferð, svona til að líta að-
eins upp úr bókunum. Við flugum

hingað og fórum beint á Húsið
og fengum okkur að borða og við
erum núna að gera vélarnar klárar
fyrir heimflugið þannig að þetta
er bara stutt stopp,“ segir Ólafur
Jón Jónsson, einn flugnemanna.
Atvinnuflugmannsnáminu er
skipt í tvo hluta þ.e. verklegan

og bóklegan og bekkurinn sem
Ólafur er í er nú í bóklega hlut-
anum.

„Við erum 29 í bekknum og
þar af eru 10 konur,“ segir Ólafur
aðspurður um kynjahlutfallið en
þess má geta að hlutfall kvenna í
flugnámi árið 2008 hafði um það

bil tífaldast frá aldamótunum
2000 og hlutfall þeirra eykst stöð-
ugt í takt við það að heildaraukn-
ing nema í flugi eykst.

„Þetta er það mjög skemmti-
legt nám, það besta sem hægt er
að gera að mínu mati og það er
líka bjart framundan í fluginu.

Ég mæli líka hiklaust með nám-
inu í FÍ, ekki spurning,“ segir
Ólafur en það kannast eflaust þó
nokkrir Vestfirðingar við kauða
en hann er menntaður lögreglu-
þjónn og vann hjá lögreglunni á
á Ísafirði í fjögur ár eða frá 2009
og þar til í fyrra.

Nemendur flugu til Ísafjarðar
Flugnemarnir rétt fyrir brottför frá Ísafjarðarflugvelli.
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Flestir íbúar á Ísafirði, Hnífsdal
og Bolungarvík geta nú þegar
tengst Ljósveitu Mílu í gegnum
sitt fjarskiptafyrirtæki, en á næstu
vikum verður einnig mögulegt
fyrir íbúa á Patreksfirði, Tálkna-
firði, Bíldudal, Flateyri, Þingeyri
og Suðureyri að tengjast. Áætlað
er að hefja uppsetningu búnaðar
á þessum stöðum í lok nóvember.
„Um 65% landsmanna geta nú
tengst öflugu og hagkvæmu há-
hraðaneti Mílu, Ljósveitu,“ segir
Sigurrós Jónsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Mílu.

„Nú þegar hafa tæplega 80 þús-
und heimili um allt land verið
tengd og hafa því möguleika á að
nálgast háhraðaþjónustu hjá sínu
fjarskiptafyrirtæki. Öll fjar-
skiptafyrirtæki geta haft aðgengi
að Ljósveitu Mílu og hafa notend-

smáar
Bílskúrssala í íþróttahúsinu á
Flateyri laugardaginn 26. októ-
ber kl. 14:00.
Rjúpnaveiði er bönnuð í landi
Gilsbrekku við Súgandafjörð,
án leyfis landeigenda. Upplýs. í
síma 863 4566.

aði.
Engar breytingar þarf að gera

á innanhússlögnum eða heim-
taugum til að taka Ljósveituna í
notkun, sem því er bæði hag-
kvæm og einföld í notkun. Gagna-
flutningshraði kerfisins er marg-
faldur á við ADSL, en til dæmis
er hægt að taka á móti allt að
fimm háskerpusjónvarpsstöðv-
um á sama tíma. Míla tók við
rekstri Ljósveitukerfisins í byrjun
september, en þjónustan gekk
áður undir heitinu Ljósnet Sím-
ans. Míla er heildsali, en margar
netveitur bjóða upp á tengingar í
gegnum kerfi Mílu. Þar má meðal
annars nefna Símann, Vodafone,
Snerpu og Fjölnet.

Sigurrós bendir á að notkun á
rafrænum gögnum eykst jafnt og
þétt, og er ekki bundin við tölvur
og snjallsíma. Rafræn miðlun af-
þreyingarefnis er nú þegar orðin
mikil, og ekki verður séð fyrir
endann á þeirri þróun. Ljósveitan
er því skref til framtíðarinnar í
þessu tilliti. „Hraði Ljósveitunnar
er það mikill að streymi í tölvu
hefur ekki áhrif á móttöku sjón-
varpsefnis eða nettengdrar leikja-
tölvu og snjallsíma, svo dæmi
séu tekin.“          – herbert@bb.is

ur möguleika á að komast í há-
hraðasamband sem veitir allt að
50Mb/s til heimila og 25Mb/s
frá heimilum.“

Sigurrós segir að fljótlega muni
flestum þéttbýlisstöðum á land-
inu standa til boða aðgangur að
Ljósveitunni, en til að flýta fyrir
lagningu í minni bæjarfélögum,
verði fyrst um sinn settur upp
ljósveitubúnaður í símstöðvum.
Í seinni áfanga verða svo settir
niður götuskápar til að þétta kerfi
og ná til þeirra sem útaf standa,
en kerfið nær til þeirra sem búa
innan við kílómetra frá endabún-

Sigurrós Jónsdóttir,
fjölmiðlafulltrúi Mílu.

Unnið að ljósvæðingu Vestfjarða

Fjölmenni var í opnunarhófi
Innheimtustofnunar sveitarfélaga
í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði á
föstudag. Stofnunin flutti starf-
semi sína á Vestfjörðum til Ísa-
fjarðar í byrjun mánaðarins, en
starfsstöðin var áður á Flateyri.
Sigurður Pétursson, stjórnarfor-

maður stofnunarinnar hóf sam-
komuna með stuttri tölu og að
því búni blönduðu gestir gleði
yfir léttum veitingum. Stjórn Inn-
heimtustofnunar var viðstödd, en
ásamt Sigurði, sem er bæjarfull-
trúi í Ísafjarðarbæ, skipa hana
Adolf H. Berndsen, oddviti sveit-

arfélagsins Skagastrandar, og
Stefanía Traustadóttir, sérfræð-
ingur hjá innanríkisráðuneytinu.

Einnig var Jón Ingvar Pálsson,
forstjóri stofnunarinnar, við-
staddur. Þá voru þingmennirnir
Árni Páll Árnason og Guðbjartur
Hannesson á staðnum.

Fjölmenni hjá Innheimtustofnun
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Vestfirðingur vikunnar
er Sólveig Bessa Magnúsdótir, bóndi og

verkefnastjóri hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Hvað ertu að gera þessa

dagana?
Skipuleggja svæðisleið-

sögunám hjá Fræðslumið-
stöð Vestfjarða ásamt mörg-
um öðrum verkefnum þar.
Byggja upp betri aðstöðu fyrir
úrvinnslu á æðardún á bæn-
um mínuhjarðardal. Auk þess
er ég að leika mér í einum
kúrs á Hvanneyri sem heitir
”Lífrænn landbúnaður” og er
virkilega áhugaverður.

Hvaða fjögur orð lýsa þér
best?

Samviskusöm, skynsöm,
heiðarleg og hagleiksrík (feng-
ið að láni frá vinkonu)

Hvernig færðu útrás fyrir
gremju?

Ef ekki dugar að spjalla við
karlinn eða vinkonur  fer ég í
göngutúr upp með í dalinn
minn og losa gremjuna út í
náttúruna.

Í hvernig klæðnaði líður
þér best?

Gömlum og mjúkum.
Hver er mesta eftirsjá þín í

lífinu?
Að hafa ekki búið eða starf-

að í öðru landi þegar ég var
ung og óbundin.

Hver er óvenjulegasta lífs-
reynsla sem þú hefur lent í?

Að verða vitni að mann-
björg.

Hefurðu komplexa?
Já, örugglega, veit bara

ekki hvað ég á að nefna.
Hver er besta kvikmynd

allra tíma?
Gandhi.
Hvernig Facebook-týpa

ertu?
Þarf að látta aðra vita af

„sannleikanum“ og reyndar
svolíið mikil like-ari.

Hvað fer mest í taugarnar
á þér?

Sóun og umhverfissóða-
skapur.

Hefur þú gert uppreisn?
Nei.
Hver er eftirlætis bókin þín?
Úff þær eru margar en til

að nefna einhverjar þá eru
það: Karitasar bækurnar
hennar Kristínar Marju, Flug-
drekahlauparinn eftir Khaled
Hosseini og Dóttir húshjálpar-
innar eftir Barbara Mutch (Her-
dís Hubner þýddi)

Áttu þér óuppfylltan draum?
Já að sjá að jarðarbúar lifi í

sátt og samlyndi við aðra
menn og náttúruna sjálfa.

Hvernig bregstu við höfnun?

Verð sár, mislengi eftir tilefni.
Hver er þín versta martröð?
Að lokast inn í lyftu.
Hvert er helsta takmark þitt

í lífinu?
Að lifa í takt við landsins

gæði og í sátt við samferða-
fólk.

Hvenær og hvar ertu ham-
ingjusömust?

Með fjölskyldu og vinum og/
eða þegar ég er að vinna í
ræktuninni minni.

Hver er besta setning eða
orðtak sem þú hefur heyrt?
Vandamál eru verkefni til að
leysa.

Hvaða fræga persónu
mundir þú vilja vera og af
hverju?

Hef aldrei langað að vera
önnur en ég er og síst af öllu
fræg persóna.

Hvar er fallegast á Vest-
fjörðum að þínu mati?

Önundarfjörðurinn á kyrru

fallegu sumarkvöldi eða árla
morguns.

Hvar er fallegast á landinu
öllu (fyrir utan Vestfirði)?

Það er allsstaðar fallegt,
stemmingin skapar fegurð-
ina.

Hvaða stað í heiminum
langar þig til að heimsækja?
Núna væri ég til í Mið Evrópu
eða Nýja Sjáland og svo
margt, margt annað.

Ertu bjartsýn(n) á framtíð

Vestfjarða?
 Já.

Hvað skortir á Vestfirði að
þínu mati?

Betri fjarskipti, sérstaklega í
dreifðari byggðum, upp-
byggingu vegakerfisins og
jákvæða umfjöllun.

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

Afslátturinn verður brátt
óvirkur. Framlengdu með því.

Nafn:
Sólveig Bessa Magnúsdóttir
Aldur:
51
Atvinna:
Verkefnastjóri hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða og bóndi.
Stjörnumerki:
Krabbi
Maki:
Björgvin Sveinsson
Börn:
Arnar, Borgar og Sara
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Vélknúna snekkjan Egret ligg-
ur nú í Ísafjarðarhöfn en eigendur
hennar, Mary og Scott Flanders,
hafa siglt á henni umhverfis
hnöttinn. Þau koma frá borginni
Fort Lauderdale í Flórída í
Bandaríkjunum en hafa í rúman
áratug búið um borð í bátnum
sínum og heimsótt rúmlega 35
lönd. Báturinn er nú kominn til
vetrardvalar á Ísafirði en Scott
og Mary hyggja nú á nýjar slóðir
og hafa auglýst bátinn til sölu.

Blaðamaður brá sér í heimsókn
um borð í Egret og spjallaði við
heimsferðalangana. Hlýlegt yfir-
bragð innanborðs gaf til kynna
að hér væri ekki um venjulega
snekkju að ræða heldur heimili
hjónanna. Enda hafa þau allt til
alls um borð í glæsilegri snekkj-
unni sem afar notalegt er heim
að sækja.

Eftir skoðunarferð um bátinn
færðist talið strax að ferðalögum
þeirra en þau hafa ferðast allt frá
Hornhöfða (Cape Horn, suðurtá
Suður-Ameríku) til norðurhvels
jarðar.

„Við vorum að koma úr ferða-
lagi til Nýfundalands, Labrador

og Nova Scotia í Kanada þaðan
sem við fórum til Grænlands og
síðan til Ísafjarðar. Okkur finnst
Ísland mjög sérstakt og langar til
að koma aftur eftir að báturinn
hefur verið seldur og ferðast um
landið á bíl með tjaldhýsi,“ segir
Scott.

Scott og Mary hafa ferðast um
heiminn á Egret undanfarin tólf
ár.

„Árið 2002 seldum við heim-
ilið okkar, bílana og allt sem við
áttum. Synir okkar tveir voru
vaxnir úr grasi og við ein eftir í
kotinu svo við keyptum þennan
bát og fórum á flakk. Strákarnir
okkar stríða okkur einmitt á því
að venjan sé sú að börnin fari að
heiman en ekki foreldarnir eins
og í okkar tilfelli,“ segir Mary og
hlær. „Við höfum verið á ferðinni
síðan og virkilega notið þess í
botn. Síðustu sjö árin höfum við
leiðst út í áhugaljósmyndun sem
hefði ábyggilega ekki gerst ef
ekki fyrir alla þessu nýju og
áhugaverðu staði sem við höfum
heimsótt. Þótt við seljum bátinn
munum við halda áfram að taka
ljósmyndir. Það gæti vel verið

að við fáum okkur annan bát í
framtíðinni en það verður ekki
stór bátur sem við búum í, eins
og nú, heldur lítill bátur fyrir
stuttar ferðir,“ segir Mary.

Með ferðalög í blóðinu
Hjónin telja að nú sé kominn

tími til að snúa aftur til Banda-
ríkjanna en ætla þó ekki að gefa
ferðalög upp á bátinn.

„Það er mjög líklegt að við
myndum halda áfram að ferðast,
kannski í vikur eða mánuði í senn,
en í þetta sinn myndum við hafa
heimastöðvar í landi. Í dag er
báturinn okkar heimili og þetta
er of stór bátur til að skilja eftir
afskiptalausan meirihluta árs. Nú
þegar við sjáum fram á að vera
meira á landi teljum við því ráð-
legast að selja hann og leyfa ein-
hverjum öðrum að njóta ævintýra
um borð. Síðustu tólf árin höfum
við einungis farið frá bátnum í
nokkrar vikur til þess að heim-
sækja fjölskyldu okkar,“ segir
Mary.

Við viljum halda áfram að ferð-
ast því það er alltaf eitthvað
áhugavert að sjá. Þetta er bara í

blóðinu okkar núna. Það er ekki
nauðsynlegt að ferðast um heim-
inn til þess að sjá stórkostlega
staði. Við fórum til dæmis í úti-
legu í eyðimörkinni í suðvestur-
hluta Bandaríkjanna fyrir nokkr-
um árum. Það var alveg stórkost-
legt. Þetta var um vetur og því
afar fáir á ferli, enda flestir í vinnu
og börnin í skóla,“ segir Scott.

Oftast nær eru Scott og Mary
ein á ferðalögum sínum en stöku
sinnum slást vinir og fjölskyldu-
meðlimir með í för.

Seldu allt til að láta
drauminn rætast

En hvað varð til þess að þau
tóku þá stóru ákvörðun að yfir-
gefa allt sem þau þekktu og búa
sér heimili á heimshöfunum?

„Heima í Flórída áttum við
bústað í Florida Keys þar sem
dvöldum um helgar. Þar áttum
við fiskibát og nutum þess að
vera á vatninu. Seinna meir
keyptum við aðeins stærri bát og
þá varð ekki aftur snúið. Við
vorum komin með bakteríuna.
Við tókum eitt sinn frí í heilan
mánuð og fórum á þeim bát til

Á ferð um
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Bahamaeyjanna. Þá ákváðum við
að kaupa stærri bát og gera þetta
að alvöru. Þegar við höfðum
fundið rétta bátinn seldum við
allt til að geta látið drauminn
rætast,“ segir Mary.

„Við erum ekki ríkir Kanar,
heldur ósköp venjulegt fólk.
Mary vann sem sjúkraþjálfi með
börnum og ég vann hjá bátafyrir-
tæki. Við spöruðum aurana okkar
og seldum allt sem við áttum og
þannig gátum við látið drauminn
rætast,“ skýtur Scott að.

„Margir hafa spurt okkur
hvernig við gátum selt allt okkar
hafurtask en við litum svo á að
það væri bara veraldlegir hlutir
og höfum fengið svo miklu meira
út úr öllum ævintýrunum sem
við höfum upplifað á öllum stöð-
unum sem við höfum heimsótt
og með öllu fólkinu sem við höf-
um kynnst,“ segir Mary.

Hægt að finna fegurð
hvar sem er

– Er einhver staður sem stendur
upp úr að ykkar mati?

„Við höfum ótalmargar sögur
frá stórkostlegum stöðum og

áhugaverðu fólki, en raunin er sú
að maður getur fundið fegurð
hvar sem er. Í hvert sinn sem við
komum til nýs staðar erum við
dolfallin yfir fegurðinni. Þess
vegna falla margir heimsferða-
langar í þá gryfju að verða svo
hrifnir af einhverjum stað á fyrstu
árum reisunnar að þeir ákveða
að setjast þar að og selja bátinn
sinn. Við köllum það að festast í
tjörupyttinum. Vissulega höfum
við komið til staða sem maður
gæti vel hugsað sér að búa á.
Maður verður svolítið að halda
aftur af sér og muna að það er
svo miklu meira sem maður á
eftir að sjá,“ segir Mary.

– Eru einhverjir staðir eftir á
óskalistanum eða hafið þið séð
þá alla?

„Enginn hefur séð þá alla, það
er ómögulegt. Okkur langar til
dæmis mikið að koma aftur og
skoða Ísland betur. Okkur langar
sérstaklega til að skoða það á
landi. Við höfum séð ansi margar
strandlengjur í gegnum tíðina og
það er allt önnur lífsreynsla að
ferðast á legi. Við leigðum bíl í
Ástralíu og vorum á ferðalagi í

þrjá mánuði þar sem við heim-
sóttum hvert einasta fylki. Við
sáum mikið af Ástralíu, sem við
myndum aldrei hafa séð með því
að ferðast milli hafna,“ segir
Mary.

„23.000 kílómetra ferðalag þar
sem við sváfum í bílnum,“ skýtur
Scott að.

„Við höfum heimsótt marga
frábæra staði, bókstaflega um alla
veröld, og við höfum notið hvers
einasta staðar. Það er allt önnur
upplifun að koma til staðar eins
og Ísafjarðar á svona bát eða til
dæmis á skemmtiferðaskipi. Við
erum ekki túristar heldur viljum
við upplifa bæinn eins og aðrir
bæjarbúar. Við ætlum að koma
aftur í vor og vera hér í tvo
mánuði. Við erum útlendingar
en að öðru leyti erum við rétt
eins og aðrir sem búa hérna. Eftir
skamma stund byrjar fólk að
þekkja bátinn og í framhaldi að
tengja okkur við hann. Egret
opnar því dyr fyrir okkur og upp-
lifunin verður allt önnur en ef
við værum bara túristar á leið um
bæinn,“ segir Scott.

„Við komum úr stórri borg og

okkur finnst dásamlegt að koma
á smærri staði og fá að upplifa að
vera hluti af samfélaginu á hverj-
um stað þann tíma sem við dvelj-
um þar.“

Vekja athygli annarra
ferðalanga á Vestfjörðum
Scott og Mary hafa í árafjöld

haldið úti ítarlegu bloggi þar sem
þau lýsa ferðalögum sínum. Þar
benda þau ferðalöngum á hversu
góð aðstaða er fyrir siglingamenn
á Ísafirði og hversu áhugaverður
áfangastaður Vestfirðir eru.

„Að okkar mati er Ísafjörður
öruggur staður til vetrardvalar
og erum mjög ánæð með aðstöð-
una. Upphaflega ætluðum við
reyndar að vera á Akureyri. Við
hittum ferðalang sem hafði góða
reynslu af því. En þegar við kom-
um til Ísafjarðar frá Grænlandi
leist okkur vel á aðstöðuna hér.
Við leigðum því bíl og keyrðum
til Akureyrar til að athuga að-
stöðuna þar. Þó svo að hún liti
vel út fannst okkur hún ekki eins
örugg og skjólsæl og fyrir vestan.
Því varð úr að við ákváðum að
báturinn yrði yfir veturinn á

Ísafirði.“
Í gegnum árin hafa margir

fylgst með blogginu þeirra.
„Við fáum ótalmargar fyrir-

spurnir og tölvupósta þar sem
fólk lýsir ánægju sinni yfir blogg-
inu. Það er fólk alls staðar úr
heiminum, við höfum meira að
segja hitt fólk hér á Íslandi sem
hefur fylgst með okkur í gegnum
tíðina. Scott byrjaði á þessu til
að lýsa því fyrir fólki hvernig við
fórum að þessu því að þegar við
byrjuðum var slíkt lesefni ekki
til staðar fyrir mótorbáta enda
flestir á seglbátum. Við lásum
okkur til með því að lesa um
seglbáta en það er önnur reynsla
að vera á vélknúnum bát. Nord-
havn, sem er fyrirtækið sem
byggði bátinn, leist svo vel á
bloggið að það ákvað að hýsa
síðuna fyrir okkur,“ segir Mary
Flanders.

Þess má geta að um 2.500
manns sækja síðuna á viku. Slóð
bloggsins er nordhavn.com/egret
en þar má rekja aftur ferðir þeirra
hjóna aftur til ársins 2006.

– Thelma Hjaltadóttir.

m heiminn á vélbáti
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Krossgátan

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

Fimmtudagur 24. októberFimmtudagur 24. októberFimmtudagur 24. októberFimmtudagur 24. októberFimmtudagur 24. október
kl. 16:00 Shaktar - AZ Alkmaar
kl. 16:00 Tiraspol - Tottenham

Laugardagur 26. októberLaugardagur 26. októberLaugardagur 26. októberLaugardagur 26. októberLaugardagur 26. október
kl. 11:35 Crystal P. - Arsenal
kl. 14:00 Aston V. - Everton
kl. 14:00 Norwich - Cardiff

kl. 14:00 Man. Utd. - Stoke City
kl. 14:00 Liverpool - WBA

kl. 16:00 Barcelona - Real M.
kl. 16:30 South.ton - Fulham
Sunnudagur 27. októberSunnudagur 27. októberSunnudagur 27. októberSunnudagur 27. októberSunnudagur 27. október

kl. 13:30 Sunderl. - Newcastle
kl. 16:00 Chelsea - Man. City

kl. 16:00 Tottenham - Hull
kl. 16:00 Swansea - West Ham

Þriðjudagur 29. októberÞriðjudagur 29. októberÞriðjudagur 29. októberÞriðjudagur 29. októberÞriðjudagur 29. október
kl. 19:35 Arsenal - Chelsea
kl. 20:50 Celta - Barcelona
Miðvikudagur 30. októberMiðvikudagur 30. októberMiðvikudagur 30. októberMiðvikudagur 30. októberMiðvikudagur 30. október
kl. 19:45 Real M. - Sevilla

kl. 19:45 Newcastle - Man. C.

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
24. október 1987: 24. október 1987: 24. október 1987: 24. október 1987: 24. október 1987: Sykurmol-
arnir voru á forsíðum tveggja
virtustu tónlistarblaða í Bret-

landi, Melody Maker og New
Musical Express. Í kjölfarið

seldist plata hljómsveitarinnar
í einni milljón eintaka.

25. október 1947:25. október 1947:25. október 1947:25. október 1947:25. október 1947: Kvikmynda-
sýningar hófust í Austurbæjar-
bíói, sem þá var stærsta sam-
komuhús landsins og rúmaði
787 manns í sæti. Nafni bíó-

sins var síðar breytt í Bíóborgin.
26. október 1986: 26. október 1986: 26. október 1986: 26. október 1986: 26. október 1986: Hallgríms-

kirkja í Reykjavík var vígð.
Hún hafði verið í smíðum í 41
ár. Við vígsluna gengu um
tvö þúsund kirkjugestir til

altaris, fleiri en nokkru sinni
fyrr hér á landi.

28. október 1987: 28. október 1987: 28. október 1987: 28. október 1987: 28. október 1987: Þátturinn Á
tali hjá Hemma Gunn var í
fyrsta sinn á dagskrá RÚV.
29. október 1925: 29. október 1925: 29. október 1925: 29. október 1925: 29. október 1925: Íslenskir

einnar og tveggja krónu pen-
ingar voru settir í umferð.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðanátt, 5-13 m/s, hvass-
ast nyrst. Slydda eða snjó-

koma norðantil. Hiti um eða
yfir frostmarki.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðvestan 8-13 m/s og él
við NA-ströndina en annars
austlæg átt og úrkomulítið
og víða bjart. Víða frost.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt með éljum en
léttskýjað syðra. Kalt í veðri.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

„Fólk tekur ágætlega við sér.
Við erum að fá nokkra nýja við-
skiptavini á viku, og það hefur
staðist allar okkar væntingar,“
segir Björn Davíðsson hjá Snerpu
um viðtökur við Smartnetinu, en
Snerpa býður upp á VDSL teng-
ingar á eigin tengingum á nokkr-
um stöðum á Vestfjörðum. Teng-
ingarnar eru nú í boði á Ísafirði, í
Hnífsdal, og á Flateyri og Suður-
eyri. „Við erum að bíða eftir sam-
bandi til að geta boðið Þingeyr-
ingum og Bílddælingum upp á
þjónustuna. Við erum með sam-
starfssamning við Vodafone um
að samnýta þeirra sambönd, og
þeir eru að stækka við sín sam-
bönd hér á svæðinu. Aðrir staðir
eru lengra inni í framtíðinni, en
það stendur til að fara víðar.“

Það er þó ekki alveg sama hvar
menn búa, en á Ísafirði er þjón-
ustan í boði á eyrinni, ofan Tún-
götu og inn að Vallartúni. Annars
staðar er fjarlægð í símstöð of
mikil. „Við ætlum að koma upp
græju þar sem er hægt að fletta
upp hvort tiltekin heimilisföng
nái tengingu, fólk ætti því að
geta flett því sjálft upp í miðri
næstu viku hvernig tengingar eru
í boði. Ef fólk er í vafa þá er
velkomið að hringja og spyrjast
fyrir, en við höfum ekki endilega
tæmandi upplýsingar um jaðrana.
Í sumum tilvikum ráðum við við
að tengja eignir sem eru fjær en
kílómetra frá stöðinni.“

Auk þess að bjóða tengingar á
eigin kerfi býður Snerpa upp á
netþjónustu í gegnum önnur
kerfi, þar á meðal Ljósveituna,
sem er á vegum Mílu og hefur
verið í boði á Ísafirði og í Bol-
ungarvík frá því í byrjun október.
„Hún nær þó ekki öllu Holta-
hverfinu, og ekki Múlalandi og
Seljalandi. Við teljum að það
þurfi ákveðnar breytingar á heim-
taugum þar, og erum að fara yfir
það með Mílu. Það er svona
helmingur íbúa í hverfinu sem er
ennþá útundan, ef við orðum það
þannig. Við erum að ljúka við
lagningu á ljósleiðara inn í fjörð,
svo við getum boðið gott sam-
band þangað þegar þar að kem-
ur.“

Ljósveita Mílu og Smartnet
Snerpu byggja á sömu undirliggj-
andi tækni, en kerfin eru aðskilin.
Bæði kerfin bjóða upp á sjónvarp
og háhraða nettengingu.

– herbert@bb.is

Smartnetið
gengið vel
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