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Gamall draumur að rætast
Magnús Einarsson frá Ísafirði er framleiðandi nýrrar íslenskrar gamanmyndar, Jóhannesar, sem frumsýnd var víða um land í síðustu viku. Hann segist
hafa dottið inn í kvikmyndabransann fyrir tilviljun. Kvikmyndaáhuginn hafði
þó lengi blundað í honum, allt frá því að hann sópaði gólf í Ísafjarðarbíói

Veðurfarslegar aðstæður draga
úr nýtingu Þingeyrarflugvallar
Veðurfarslegar aðstæður valda
því að ekki er hægt að nýta Þingeyrarflugvöll oftar þegar ófært
er á Ísafjörð. „Það er reynt að
fljúga á Þingeyri þegar hægt er,
en oft er það ekki hægt vegna
veðurs“, segir Hermann Halldórsson, starfsmaður Flugstoða
á Ísafjarðarflugvelli. Áætlunarflug til Þingeyrar lagðist af árið
1996, og hefur völlurinn verið
notaður sem varaflugvöllur fyrir

Ísafjarðarflugvöll. Þingeyrarflugvöllur þykir henta vel í suðaustanátt þegar ófært er á Ísafjörð
og eins í norðaustlægum áttum.
Að sögn Hermanns er þó á mörkunum að hægt sé að fljúga á
Þingeyri í austanáttum. Í suðvestan- og vestanáttum er hann talinn
óhentugur. „Oft er staðbundið
hvernig vindáttirnar breytast.
Eins er það umsvifamikið batterí
að færa flug milli valla og oft

getur veður breyst á þeim tíma
sem það tekur“, segir Hermann.
Nýting Þingeyrarflugvallar
hefur aukist ár frá ári eftir að
hann var opnaður eftir endurbætur ágúst 2006. Á Þingeyri
voru flugtök og lendingar 42 talsins á síðasta ári en það sem af er
ári hafa flughreyfingar á vellinum verið um 40 talsins. Farþegar
um Þingeyrarflugvöll voru 1032
á síðasta ári. Þó var nýtingin mun

betri árið 2007 en 2008 en þá
fækkaði farþegum um rúmlega
300 milli ára. Að sögn Hermanns
stafaði fækkunin af því að veður
var oft óhagstætt fyrir flug á þetta
árið.
Þingeyrarflugvöllur var vígður
af Sturlu Böðvarssyni, þáverandi
samgönguráðherra, í ágúst 2006
eftir miklar endurbætur. Heildarkostnaður við framkvæmdina
var 182 milljónir króna en Vega-

Eitt stórt ævintýri í Brasilíu
Súðvísku systurnar Sigríður Rannveig Jónsdóttir og
Ragna Heiðrún Jónsdóttir
segja það hafa verið mikla
upplifun að taka þátt í íslenska raunveruleikaþættinum „Wipeout“. Hátt í 30
manns flugu út til í Buenos
Aires í Argentínu í síðustu
viku og tóku þátt í keppninni.
„Þetta var eitt stórt ævintýri“,
segir Sigríður Rannveig og
Ragna Heiðrún tekur undir
með henni. Minnstu munaði
þó að systurnar fengu ekki
upplifa ævintýrið en þær
misstu næstum því af flugvélinni frá London til Madrid á
leið sinni til Buenos Aires.
„Við fengum að upplifa tvo
raunveruleikaþætti en þetta
var nú hálfgert Amazing Race
að reyna komast á flugvöllinn
og ná flugvélinni“, segir
Ragna. Þær kynntust hópnum
afar vel og sögðu að það hafi
verið erfitt að kveðja alla þegar komið var aftur til Íslands.
Þættirnir verða sýndir á Stöð
2 í febrúar en fyrir þá sem

Sigríður Rannveig Jónsdóttir og Ragna Heiðrún Jónsdóttir.
ævintýrið ef þær fengu kost á
víða um heim. Ragna og Sigekki þekkja ganga þættirnir
því. „Ég vildi óska þess að ég
út á eins konar vatns-leðju- ríður segja að þrautirnar hafi
væri á byrjunarreit og ætti
verið mun erfiðari en þær
þrautakóng en keppendur fara
höfðu gert sér í hugarlund en eftir að upplifa þetta allt samí gegnum nokkrar útsláttaran“, segir Ragna. Þær hvetja
þær hafa skrifað undir þagnþrautir þar til einn stendur
alla sem eiga þess kost að
arsamning við aðstandendur
eftir sem vatns-þrautakóngur.
taka þátt í ævintýrum eins og
þáttarins og mega því ekki
Þrautin sem íslensku keppþessu að skella sér á það.
segja frá því hvernig þeim
endurnar spreyta sig á er sú
„Það er svo nauðsynlegt að
vegnaði í þrautunum. Þær
sama og bandarísku og
upplifa ævintýri, sama hvaða
bresku þættirnir nota en þeir segjast ekki sjá eftir neinu og
væru til í að endurupplifa aldri maður er“, segir Sigríður.
hafa notið mikilla vinsælda

Vanrækslugjöld hafa skilað
150 milljónum í ríkissjóð
Vanrækslugjöld vegna óskoðaðra ökutækja hafa skilað yfir
150 milljónum í ríkissjóð. Í ár er
í fyrsta sinn tekið hart á bifreiðaeigendum sem vanrækja að fara
með bifreiðar sínar í skoðun. Það
er sýslumannsembættið í Bolungarvík sem annast innheimtuna. Vanrækslugjaldinu er ætlað
að fækka óskoðuðum ökutækjum
í umferð. Það hefur þó ekki borið
árangur sem skyldi að sögn Jón2

asar Guðmundssonar sýslumanns í Bolungarvík. „Það hefur
orðið sáralítið breyting á því
hversu duglegir bifreiðaeigendur
eru að koma bílum sínum í skoðun, þrátt fyrir vanrækslugjaldið.
Ég er alltaf jafn undrandi á því
hve mörg ökutæki hafa ekki verið
færð til skoðunar en ég bjóst við
að sjá 45 gráðu halla á súluritinu
frá fyrsta álagningardegi, það
hefur hins vegar nánast verið

lárétt.“
Sýslumannsembættið hefur
ítrekað gert tilraunir til að minna
eigendur á viðurlög ef ökutæki
eru ekki færð til skoðunar en það
virðist bera lítinn árangur. „Í
fyrstu kváðust margir ekki vita
af vanrækslugjaldinu en það eru
alltaf einhver þúsund sem leggja
þarf á vanrækslugjald í hverjum
mánuði og hratt flýgur fiskisagan
svo maður hefði haldið að allir vissu

af þessu núorðið,“ segir Jónas.
Nú stendur til að sameina
sýslumannsembætti á Vestfjörðum til hagræðingar. Jónas segist
þó búast við því að umsjón vanrækslugjalda bifreiða verði áfram
sinnt á Vestfjörðum. Í fjárlagafrumvarpi næsta árs er innifalin í
fjárveitingu hins nýja embættis
7,5 milljóna króna fjárheimild
vegna innheimtu vanskilagjalds
ökutækja.
– thelma@bb.is

gerðin ákvað að greiða 12 milljóna króna kostnað við flutning
þjóðvegarins við völlinn. Kostnaður Flugmálastjórnar var 170
milljónir króna. Þar af fóru 105
milljónir króna til verktakans
sem sá um framkvæmdina, en
annar kostnaður eins og ljósaog veðurathugunarbúnaður var
35 milljónir króna. Hönnun, eftirlit og námur kostuðu 42 milljónir króna.
– thelma@bb.is

Ódýrasta
húsnæðið á
Vestfjörðum
Ódýrast er að kaupa sér
fasteign á Vestfjörðum samkvæmt nýjum tölum frá Fasteignaskrá Íslands. Þar er
meðal fermetraverðið 77.
038 krónur miðað við fyrstu
níu mánuði ársins. Ef horft
er á landið í heild er meðal
fermetraverð á höfuðborgarsvæðinu 239.354 krónur.
Næst ódýrast er að kaupa
fasteign á Austurlandi en þar
er fermetraverðið að meðaltali 95.206 krónur. Á Reykjanesi greiðir fólk að meðaltali
180.858 krónur fyrir fermetrann, 172.291 krónu á
Vesturlandi, 151.120 krónur
á Norðurlandi og 173.893
krónur á Suðurlandi. Til
glöggvunar má geta að samkvæmt samantekt Fasteignaskráarinnar á fasteignaverði
íbúðarhúsnæðis sem byggð
var á kaupsamningum síðasta árs var meðalkaupverðið á hvern fermetra á Ísafirði
96 þúsund krónur í fyrra og
55 þúsund í Bolungarvík.
Á vef Fasteignaskráar
segir að hafa ber í huga að
eiginleikar þeirra eigna sem
seljast geta verið mismunandi frá einu tímabili til annars innan sama landshluta.
Fyrir vikið kann breyting á
verði að skýrast að hluta til
af breytilegum eiginleikum
eigna í úrtaki. Sérstaklega
ber að hafa þetta í huga þegar
verðþróun á svæðum, þar
sem mikið hefur verið byggt
af nýjum húsum, er borin
saman við þróunina í landshlutum þar sem íbúðastofninn hefur ekki breyst og
meiri líkur eru til að eignir
með svipaða eiginleika seljist á öllum tímabilum.
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Eimskip
lækkar
verðskrá

Eimskip hefur ákveðið að
lækka verðskrá sína fyrir
flutninga til og frá Vestfjörðum um 8% í tilefni af því, að
nýr og endurbættur vegur um
Arnkötludal á milli Steingrímsfjarðar og Króksfjarðar
hefur verið tekinn í notkun.
Segir félagið, að þessar vegabætur þýði að nú sé loks hægt
að aka á bundnu slitlagi alla
leið á milli Reykjavíkur og
Ísafjarðar. Að auki hafi fyrir
skemmstu verið lögð brú yfir
Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi
sem leysi af erfiða akstursleið yfir Hestakleif. Við
þessar vegabætur styttist
vegalengd milli Reykjavíkur
og norðanverðra Vestfjarða
umtalsvert.

Finnsk bókmenntavika
Svonefnd „Finnsk bókmenntavika“ verður í Rögnvaldarsal Edinborgarhússins
á Ísafirði í kvöld kl. 20:30.
Þar verða kynntar tvær bækur, annars vegar bókin „Yfir
hafið, í steininn“ eftir Tapio
Koivukari og hins vegar
„Óþekkti hermaðurinn“ eftir
Väinö Linna. Tapio er Ísfirðingum að góðu kunnur
en hann bjó hér í nokkur ár
og kenndi m.a. smíðar við
Grunnskóla Ísafjarðar. Hann
býr nú í Rauma í Finnlandi
ásamt ísfirskri eiginkonu
sinni Huldu Leifsdóttur.
Kynningin er á vegum
Menningarmiðstöðvarinnar
Edinborg.

Æfa skíði
á jökli
Tveir ísfirskir unglingar eru
nú við skíðaæfingar á jöklinum Hintertux í Austurríki.
Það eru þau Elín Jónsdóttir
og Ásgeir Hinrik Gíslason.
Eru þau í æfingabúðum á
vegum Atomic Racing Camp.
Hintertux er eitt vinsælasta
sumar- og haust æfingasvæði fyrir mörg bestu skíðalandslið í heiminum.
Þjálfari búðanna er Oliver
Nindl sem hefur margra ára
reynslu af þjálfun keppniskrakka og hefur tekið öll
þjálfarastig sem eru í boði í
Austurríki. Að því er fram
kemur á snjor.is eru aðstæður til skíðaiðkunar góðar.
4

Inn að beini

Guðjón Már Þorsteinsson,
hlutastarfsmaður

Guðjón Már Þorsteinsson hefur verið áberandi í íþróttalífinu á Ísafirði en hann hefur í árafjöld staðið að
baki Körfuknattleiksfélags Ísafjarðar, bæði sem formaður og í stjórn félagsins. Það kemur því ekki á óvart
að þegar Guðjón var inntur eftir svörum inn að beini kom í ljós að áhugamál hans íþróttir og félagsmál.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Að koma til Ísafjarðar ´78.
Hvar langar þig helst að búa?
Bý á besta staðnum á landinu!
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Geri ekki upp á milli fæðingu barna minna og barnabarna.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Icesave!!
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Ástin.
Uppáhaldslagið?
Woman með John Lennon.
Uppáhaldskvikmyndin?
One flew over the cuckcoo´s nest.
Uppáhaldsbókin?
Allt sem Stephen King lætur frá sér.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
USA ´98.
Uppáhaldsborgin?
London.
Besta gjöfin?
Fjölskyldan hjá mér hver jól. Get ekki óskað mér betri gjöf.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Klárlega.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Tölvunar minnar og símans.
Fyrsta starfið?
Lagerstarf í kjörbúð (11 ára).
Draumastarfið?
Allt félagslegt.

Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Það er enginn líkur mér ;)
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Hestfjörður.
Skondnasta upplifun þín?
Ferðalag með Gísla Úlfarssyni til USA ´93.
Aðaláhugamálið?
Íþróttir og félagsmál.
Besta vefsíðan að þínu mati?
youtube.com.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Hef alltaf verið stór.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Traustur vinur.
En helsti löstur?
Undanlátssemi.
Besta farartækið?
Flugvél.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Jóladagur.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Helga Sigmundssonar læknis á Ísafirði.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Guðjón Már er flottast. Sáttur !
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Næturhrafn.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Hrútur.
Lífsmottóið þitt?
Ef ekki ég, hver þá?
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Spurningin
Hreyfir þú
þig reglulega?
Alls svöruðu 399.
Já sögðu 237 eða 59%
Nei sögðu 162 eða 41%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta
lesendur látið skoðun sína
í ljós. Niðurstöðurnar eru
síðan birtar hér.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Norðaustan 8-13 m/s
norðvestanlands en mun
hægari austlæg eða
breytileg átt annars
staðar. Rigning eða súld,
en þurrt að mestu á
Suðvestur- og Vesturlandi. Horfur á laugardag: Norðaustan 8-13 m/
s norðvestanlands en
mun hægari austlæg eða
breytileg átt annars
staðar. Rigning eða súld,
en þurrt að mestu á
Suðvestur- og Vesturlandi. Horfur á sunnudag: Norðaustan 8-13 m/
s norðvestanlands en
mun hægari austlæg eða
breytileg átt annars staðar. Rigning eða súld, en
þurrt að mestu á Suðvestur- og Vesturlandi.

Auglýsingar: 456 4560
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
Blaðamenn:
Thelma Hjaltadóttir,
símar 456 4693 og 849
8699, thelma@bb.is
Friðrika Benónýsdóttir,
símar 456 4560 og
697 8618, fridrika@bb.is
Ritstjóri netútgáfu bb.is:
Sigurjón J. Sigurðsson
Ljósmyndari:
Halldór Sveinbjörnsson, sími
894 6125, halldor@bb.is.
Ábyrgðarmenn:
Sigurjón J. Sigurðsson
og Halldór Sveinbjörnsson
Lausasöluverð er kr. 400
eintakið með vsk. Veittur er
afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt
með greiðslukorti.
Önnur útgáfa:
Ferðablaðið
Á ferð um Vestfirði. ·
ISSN 1670 - 021X
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Mesta fjölgunin er í Bolungarvík.

Íbúum Vestfjarða fjölgar
Íbúum á Vestfjörðum fjölgaði
um 137 frá 1. október í fyrra til
sama tíma í ár eða um 1,89%,
þrátt fyrir að síðustu þrjá mánuði
hafi þeim fækkað um 48. Fjölgun
er í flestum sveitarfélögum fyrir
utan Ísafjarðarbæ þar sem fækkaði um 19 íbúa og Súðavíkurhreppi þar sem fækkaði 14 íbúa.
Í Bolungarvík fjölgaði um 56, í
Vesturbyggð um 42, Reykhóla-

hreppi um 20 og í Tálknafjarðarhreppi um 15 sem þýðir fjölgun
upp á 4,6% til 7,5%. Þetta kemur
fram í tölum Hagstofunnar um
áætlaðan fólksfjölda. Samkvæmt
þeim hefur íbúum á Íslandi fækkað um 1.263 frá 1. október 2008
eða 0,39%. Áhugavert er að fylgjast með hvaða breytingar hafa
orðið á fólksfjöldabreytingum á
landinu frá bankahruni.

„Á fyrstu mánuðunum eftir
bankahrunið í október 2008
fjölgaði íbúum utan höfuðborgarsvæðisins nokkuð á meðan
þeim fækkaði á höfuðborgarsvæðinu og nágrannasvæðum
þess. Sú þróun hefur að miklu
leiti stöðvast og jafnvel snúist við.
Mesta athygli vekur fólksfjölgun
á Vestfjörðum og Vestmannaeyjum á tímabilinu í heild en þau

svæði hafa átt við fólksfækkun
að glíma undanfarin ár“, segir á
vef Byggðastofnunar.
Samkvæmt áætlun Hagstofunnar eru íbúar Vestfjarða nú
7.397 talsins. Fjölmennasta sveitarfélagið er Ísafjarðarbær með
3.916 íbúa en þar á eftir kemur
Bolungarvík með 964 íbúa og
Vesturbyggð með 947. Fámennast er í Árneshreppi eða51 íbúi.

Verðsamanburður hagstæður Orkubúinu

Umræðan um hátt raforkuverð
á Vestfjörðum er lífseig en virðist
ekki byggð á staðreyndum, ef
gerður er samanburður á verðskrám Orkubús Vestfjarða og
annarra orkufyrirtækja. Ef borið
er saman auglýst raforkuverð í
síðasta mánuði án virðisaukaskatts samkvæmt reiknivél Orku-

stofnunar kemur í ljós, að verðið
á kílóvattstund er kr. 3,78 hjá
Orkubúi Vestfjarða, kr. 3,83 hjá
Orkuveitu Reykjavíkur, kr. 3,93
hjá Orkusölunni, kr. 4,08 hjá
Hitaveitu Suðurnesja og kr. 4,09
hjá Orkuveitu Húsavíkur. Ef borinn er saman kostnaður notenda
vegna flutnings og dreifingar

orkunnar kemur í ljós að kostnaðurinn hjá Rafmagnsveitum ríkisins er talsvert hærri en hjá
Orkubúi Vestfjarða, bæði í
þéttbýli og dreifbýli.
Kostnaður notanda við flutning og dreifingu hjá Rafmagnsveitum ríkisins, miðað við 40
þúsund kílóvattstunda notkun á

ári, er eftir niðurgreiðslur kr.
88.551 í þéttbýli en hjá Orkubúi
Vestfjarða er kostnaðurinn kr.
83.836. Kostnaður í dreifbýli hjá
Rafmagnsveitum ríkisins miðað
við sömu forsendur er kr. 133.
917 en hjá Orkubúi Vestfjarða
kr. 123.065.
– hlynur@bb.is

Ritstjórnargrein

Aldraðir Ísfirðingar í ónáð?
Síðla árs 2006 boðaði þáv. heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Siv Friðleifsdóttir, að á tímabilinu 2006 – 2010 yrði
hjúkrunarrýmum fjölgað á landsvísu um 174. Í hlut Ísafjarðarbæjar áttu að koma 10 og skammt í að hafist yrði handa. Í stefnuyfirlýsingu sitjandi ríkisstjórnar í ágúst 2008 var kveðið á um að
hraða ætti uppbyggingu 400 nýrra hjúkrunarrýma og fjölga einbýlum á hjúkrunarheimilum. Áhersla var lögð á að með ,,nýrri
ríkisstjórn hafi ákvarðanir í málefnum aldraðra færst af yfirlýsingastigi yfir á framkvæmdastig.“ Allir vita hvernig fór um sjóferð þá. Nú sitja nýir ræðarar undir árum.
Og nú, þremur árum eftir fyrirheitið um hjúkrunarrýmin tíu,
samþykkir ríkisstjórnin að heimila Árna Páli Árnasyni, félagsog tryggingamálaráðherra, að vinna að hugmyndum um byggingu
361 hjúkrunarrýmis á grundvelli 100% lána Íbúðalánasjóðs til
40 ára. Boðskap erkibiskups fylgdi listi yfir sveitarfélög þar sem
úrbóta er talin þörf. Þeim, sem þar eru tilgreind, sum hver með
aukningu frá fyrri tillögum og nokkrum er koma ný til sögu, er
óskað til hamingju með að njóta náðar fyrir augum stjórnvalda.
Það er meira en sagt verður um Ísafjarðarbæ. Þar er ekki lengur
talin þörf fyrir úrbætur í málefnum aldraðra, eða hvað?
Um þörfina fyrir byggingu hjúkrunarrýma í Ísafjarðarbæ verður

ekki efast. Nærri lætur að allt að 12% íbúa sveitarfélagsins séu
67 ára og eldri, eða á bilinu 450 til 500 manns. Við ríkjandi aðstæður bendir margt til að þetta hlutfall aukist.
Með 10 rýma loforðinu frá 2006 gerðu Ísfirðingar sér vonir
um að verið væri að stíga fyrsta skrefið til úrlausnar á bráðum
vanda því raunhæft mat er að þörfin fyrir sjúkrarými sé allt að
fimm sinnum meiri. Slíkt skref verður ekki tekið í einum áfanga.
Ákvörðunin um að loka þjónustudeildinni á Hlíf frá og með
áramótum hefur fallið í misjafnan jarðveg. Hverjar sem lyktir
þess máls verða endanlega er ljóst, til framtíðar horft, að lausnin
liggur ekki um þann farveg og því síður innan veggja sjúkrahússins.
,,Það er mikilvægt að horfa til framtíðar á krepputímum,“ er
haft eftir félagsmálaráðherra er hann boðaði fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar. ,,Ef við getum fundið leið til þess að gera þetta
núna án þess að það leiði til aukaútgjalda fyrir ríkissjóð á þessum
viðkvæmu tímum fram til 2014 eigum við tímmælalaust að ráðast í þetta verkefni.“
Orð að sönnu. En svars er krafist, umbúðalaust: Hvers vegna
er hjúkrunarrými fyrir aldraða Ísfirðinga hent út af borði stjórnvalda?
s.h.
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Októberfest í
Íslandsbanka

Þýskt þema er allsráðandi í Íslandsbanka á föstudag. „Starfsmannafélag
bankans ákvað að halda einhverja gleði til
að efla andann hjá starfsfólkinu og af því
að það er nú október þótti við hæfi að slá
upp Októberfest“, segir Ingibjörg Ólafsdóttir starfsmaður í þjónustuveri Íslandsbanka en hún mætti í bjórstúlkubúning.
„Það er mikil stemmning. Haldin var hátíð í Háskólabíói um kvöldið en við ákváðum að í staðinn fyrir að fara suður að gera
eitthvað skemmtilegan saman hér fyrir
vestan. Við komum saman í útibúinu um
kvöldið og horfðum á útsendingu frá Háskólabíói en að því loknu héldum við út í
Arnardal þar sem við áttum góða kvöldstund saman“, segir Ingibjörg.

Þýskt þema var í Íslandsbanka á Ísafirði á föstudag.

Engin sjúkraflugvél á Ísafirði í vetur
Sjúkraflugvél verður ekki til
taks á Ísafirði í vetur frekar en
síðasta vetur. „Það hefur ekkert
samband verið haft við okkur
um það“, segir Þorkell Jóhannsson yfirflugstjóri hjá Mýflugi hf.
á Akureyri. „Við sinnum sjúkraflugi til Ísafjarðar héðan frá Akureyri alveg eins og til Bíldudals
og Hólmavíkur. Það virðist vera
liðin tíð að hafa sjúkraflugvél á
Ísafirði. Í rauninni er heldur ekki
nauðsynlegt fyrir okkur að hafa
þar vél eins og til dæmis í Vestmannaeyjum þar sem skiptir máli
að komast í burtu með sjúkling
þó að ekki sé hægt að komast inn
til að lenda. Við komumst alltaf

inn til að lenda á Ísafirði. Skutulsfjörðurinn er alltaf upplýstur af
bænum sjálfum“, segir Þorkell.
„Miklu meiri ástæða er til að
skoða þjónustustigið við okkur á
Bíldudal og Hólmavík þegar við
þurfum að koma þangað“, segir
Þorkell Jóhannsson yfirflugstjóri
hjá Mýflugi hf. á Akureyri. „Við
skrifuðum bréf um þessi efni til
samgönguráðuneytisins og bæjaryfirvalda á öllu þjónustusvæði
okkar en varðandi Vestfirði höfum við engin viðbrögð fengið.
Það er tekið á þessum málum til
dæmis á Húsavík og Norðfirði
og víðar en það er eins og
sveitarstjórnum á Vestfjörðum

Sameining styrkir öryggisþáttinn
Ólafur Benediktsson slökkviliðsstjóri í Bolungarvík telur að
sameining slökkviliðanna í Bolungarvík og í Ísafjarðarbæ muni
stuðla að auknu öryggi. „Það styttist í að samgöngur milli staðanna
verði bæði styttri og öruggari
með tilkomu jarðganganna. Það
er því rökrétt að hugað sé að
sameiningu slökkviliðanna. Hún
kemur til með að leiða til hagræðingar og styrkja öryggisþáttinni.“
Ólafur hefur fundað með bæjarráði Bolungarvíkur vegna málsins en ráðið hefur tekið jákvætt í
hugmyndir um sameiningu. Ráðið lét þó bóka að af henni gæti
aldrei orðið fyrr en jargöngin
milli sveitarfélaganna yrðu opnuð.
„Ég tel skynsamlegast að sameiningin eigi sér stað á nýju samningsári. Þá gætum við í slökkviliðunum notað tímann til að stilla

saman liðin og fara nánar út í
úttektir á sameiningunni. Það er
töluverð vinna sem fylgir sameiningu sem þessari,“ segir Ólafur, sem vildi bæta því við að
mjög gott samstarf hafi verið á
milli slökkviliðanna.
Eins og fram hefur komið má
vænta um 13,7 milljóna króna
sparnaðar af sameiningunni.
Kostnaður Bolungarvíkur verður
eftir sameiningu 7,8 milljónir og
Ísafjarðarbæjar 32,3 milljónir
samkvæmt útreikningum Jóhanns
Birkis Helgasonar, bæjartæknifræðings Ísafjarðarbæjar. Gert er
ráð fyrir að sameiginlegt slökkvilið verði með fjóra starfsmenn
og fækka þurfi því um einn starfsmann. Gengur sameiningartillagan út á að starfsmaður slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar hætti vegna aldurs en hann verður 69 ára í júlí
2010.
– thelma@bb.is
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sé alveg skítsama“, segir Þorkell.
„Þó að það séu starfandi menn
á flugvellinum á Bíldudal, aðallega einn og líka annar sem leysir
hann af, þá eru þeir ekkert skyldugir að sinna okkur ef við komum
utan venjulegs afgreiðslutíma.
Þetta er þjónusta sem við verðum
að fá engu að síður. Þeir hafa

sinnt okkur en eru tregir til þess
og það hefur komið fyrir að þeir
hafa alls ekki verið til staðar. Á
Hólmavík er enginn á launum
við flugvöllinn og engin bakvakt.
Þeir sem störfuðu þar áður hafa
svarað okkur og sinnt okkur ef
við hringjum í þá, ef við á annað
borð náum í þá, en það er bara

sjálfboðavinna. Hólmavík er
þannig í sveit sett að þar er mjög
langt til næsta flugvallar og vandræði ef við getum ekki sinnt
sjúkraflugi þangað. Það er forsenda þess að við getum sinnt
útköllum að við fáum þjónustu
og þær upplýsingar sem við þurfum á hverjum stað“, segir Þorkell.

Auglýsing um tillögu að deiliskipulagi á Grundum við Hólsá
Bæjarstjórn Bolungarvíkur auglýsir hér með tillögu
að deiliskipulagi á Grundum við Hólsá í Bolungarvík
skv. 25. gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
með síðari breytingum. Tillagan tekur til svæðis sem
afmarkast af Hólsá, höfninni, „Kirkjuvegi“ og Þuríðarbraut. Tillagan gerir ráð fyrir að núverandi íbúðarhús
á Hólsvegi 6 og 7 og Grundarstíg 3, standi og lóðarmörk þeirra verði endurskilgreind. Heimilt er að lagfæra og gera minniháttar breytingar á húsum á deiliskipulagsreitnum s.s. setja svalir, kvisti,
skyggni o.þ.h. og viðbyggingu allt að 15m². Tillagan gerir ráð fyrir tólf
nýbyggingarlóðum, lóðum við Grundarstíg 2-4 og 6, verði breytt í fimm
íbúðarhúsalóðir og heimild til að fjarlægja núverandi iðnaðarhúsnæði.
Breytingartillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í Ráðhúsinu í
Bolungarvík og á heimasíðu Bolungarvíkur, www.bolungarvik.is, frá og
með 18. október 2009 til og með 15. nóvember 2009.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur
á að gera athugasemdir við deiliskipulagstillöguna. Frestur til að skila
inn athugasemdum rennur út 29. nóvember 2009. Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofur Bolungarvíkur, Ráðhúsinu, Aðalstræti 1012, Bolungarvík.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest, teljast samþykkir henni.
Bolungarvík, 13. október 2009,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri framkvæmda- og rekstrarsviðs.
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Upplifði kvikmyn
ævintýri fyrir tilvi
Íslenska gamanmyndin Jóhannes var frumsýnd víða um land á
föstudag. Framleiðandi hennar
er Magnús Einarsson frá Ísafirði.
Kvikmyndaáhuginn vaknaði hjá
Magnúsi þegar hann sópaði gólf
í Ísafjarðarbíói og fékk að launum
að horfa á sýningar. Myndin var
einmitt frumsýnd í Ísafjarðarbíói
auk átta annarra kvikmyndahúsa
á landinu á föstudag. Það er því
hægt að segja að Magnús hafi
farið heilan hring.
Magnús er uppalinn á Ísafirði
og bjó þar frá fjögurra til sautján
ára aldurs. Foreldrar hans eru
Einar Otti Guðmundsson héraðs-

dýralæknir og Sigríður Rósa
Magnúsdóttir.
Jóhannes fjallar um myndlistarkennara með sama nafni sem
leikinn er af Ladda en hann upplifir dag sem ætlar engan endi að
taka. Þessi ólukkudagur hefst á
því að Jóhannes stoppar í grenjandi rigningu á Reykjanesbrautinni til að hjálpa ungri stúlku,
leikinni af Unni Birnu Vilhjálmsdóttur, sem er í vandræðum með
bílinn. Í framhaldinu hefst atburðarás sem er í senn hröð og
spennandi en þó fyrst og fremst
fyndin. Greiðasemi Jóhannesar
kemur honum í endalaus vand-

ræði þar sem allar tilraunir til að
losa sig úr vandanum auka bara
á hrakfarirnar.
– Hvernig kom það til að þú
gerðist framleiðandi að gamanmynd?
„Það var nú hálfgerð tilviljun.
Myndin er byggð á bókinni „Andsælis á auðnuhjólinu“ eftir Helga
Ingólfsson menntaskólakennara,
sem ég las fyrir um það bil tíu
árum. Mér fannst hún rosalega
skemmtileg og sá fyrir mér bíómynd þegar ég las hana. Síðan
sat ég á spjalli á bar í London
með vini mínum sem var þar í
leikstjóranámi. Ég sagði nú meira

í gríni en alvöru að við ættum að
gera mynd saman og að ég vissi
um réttu bókina til þess. Fyrir
um ári síðan rifjaði vinur minn
þetta upp og við skelltum okkur
í verkefnið. Þetta var því meira
ævintýri en nokkuð annað.“
– Svo það er um frumraun þína
í kvikmyndageiranum að ræða?
„Já, algjörlega, ég er meira að
segja latur með heimamyndavélina. Ég hafði nú ekki vit á þessu
þegar ég fór út í þetta en ég hafði
rosalega gott fólk í liði með mér
og þetta gekk mjög vel. Við
gerðum alla myndina á mjög
stuttum tíma. Þar hjálpaði okkur

nú hvað við vorum óreyndir því
annars hefði okkur aldrei dottið í
hug að hægt væri að gera heila
mynd á svona skömmum tíma.
Þeir sem hafa reynslu hefðu sagt
að það væri geðveiki að ætla að
gera myndina á 7-8 mánuðum.
En þetta hafðist. Venjulega líða
2-3 ár frá því að handrit er skrifað
þar til kvikmynd kemur út.“

Mikil keyrsla
og mikið stuð
Myndin um Jóhannes var tekin
í sumar í Reykjavík, Hafnarfirði,
Hvalfirði, Borgarfirði, Leifsstöð
og á Kastrupflugvelli. Alls störfuðu um 70 manns við gerð myndarinnar auk fjölda aukaleikara.
Það var því í mörg horn að líta
fyrir framleiðandann.
„Að vera framleiðandi er meira
en að segja það. Ég hafði nú
eiginlega ímyndað mér að framleiðandi léti skrifa handrit og
síðan kæmi tökulið og leikarar
og tækju upp myndina. En þetta
er nú mun meiri vinna en ég
gerði mér í hugarlund, maður
hallar sér ekkert aftur í hægindastól og fylgist með.
Það er í mörg horn að líta. Til
dæmis við að skrifa handritið,
safna saman leikurum og svo er
allt tökuferlið. Þegar því er lokið
er enn langt í land því þá eftir að
klippa saman myndina og huga
að hljóðinu.
Þetta er búið að vera rosa keyrsla en mjög skemmtilegt verkefni
engu að síður. Þetta var oft mikið
stuð. Það var líka fínt á þessum
tíma þegar maður nennti ekki að
kveikja á fréttunum því þar er
ekkert nema leiðindaumræður.
Maður hafði engan tíma fyrir það
heldur skellti sér alfarið út í vinnu
við myndina. Þetta er líka þrælskemmtileg mynd að okkar mati
og því ekki amalegt að gleyma
sér við að gera hana.“

Stórstjarnan Laddi
Laddi og Unnur Birna Vilhjálmsdóttir við tökur á myndinni.
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Hinn ástsæli gamanleikari Laddi
fer með titilhlutverkið í kvikmyndinni en þetta er fyrsta kvikFIMMTUDAGUR 22. OKTÓBER 2009

myndatilviljun
myndin þar sem Laddi fer með
aðalhlutverkið þótt ósjaldan hafi
hann stolið senunni í þeim myndum þar sem hann hefur verið í
aukahlutverki. Hvernig var að
vinna með svona kanónu eins og
Ladda?
„Það var þrælskemmtilegt.
Eins og flestir á mínum aldri
fylgdist maður með honum í
ýmsum hlutverkum þegar maður
var lítill. Hann var og er enn
stórstjarna. Það var mjög gaman
að kynnast honum. Hann er mjög
skemmtilegur og „næs“. Það ultu
upp úr honum brandararnir þegar
hann var í stuði og allir á tökustaðnum áttu erfitt með sig að
vera ekki bara í keng af hlátri.
Leikararnir voru reyndar allir
frábærir. Eins var mjög gaman
að vinna með Herdísi Þorvaldsdóttur sem maður man eftir úr
kvikmyndum eins og Jóni Oddi
og Jóni Bjarna þegar maður var
strákur.“

Kemur ef til
vill með framhald
– Hvað hefurðu hugsað þér að
taka þér fyrir hendur að þessu
verki loknu? Er planið að eiga
fyrir þér framtíð í kvikmyndabransanum?
„Enginn veit sína ævina fyrr
en öll er. En maður sér bara til,
þetta var nú bara ævintýri sem
maður fór út í. Allavega eru engin
önnur verk af þessu tagi á dagskránni en svo er aldrei að vita
nema maður geri aðra kvikmynd
einhvern daginn. Jafnvel bara
framhald af Jóhannesi.“
Blaðamaður heyrði í Magnúsi
Einarssyni tveimur dögum fyrir
frumsýningu og var þá mikil
eftirvænting í gangi.
„Það er svakalega mikil spenna,
það er allt á síðustu sekúndunum.
Mér skilst að það tíðkist í íslenska
kvikmyndabransanum að menn
séu að koma með filmuna hálftíma fyrir frumsýninguna. En er
það ekki svolítið íslenskt?
Maður þekkir dæmi um það
að þegar verslanir opna dyrnar fyrir
fyrstu kúnnunum séu iðnaðarmenn

að ganga út bakdyramegin.
Ég þekki það nú af eigin
raun þar sem ég hef um
árabil verið í byggingariðnaðinum. Það er eiginlega allt stopp í þeim málum og landslagið hefur
verið ansi dapurlegt upp á
síðkastið. Það var því
þeim mun skemmtilegra
að geta hent sér í svona
verkefni eins og Jóhannes. En ég vona að hjólin
fari aftur að snúast í atvinnulífinu.“

Hentar ekki í hlutverk James Bond
Magnús fékk bíóáhugann
þegar hann sópaði sem ungur
drengur í Ísafjarðarbíó eftir
sýningar.
„Ég fór í fyrsta sinn í bíó á
Ísafirði og það var strax mikil
upplifun. Nokkrum árum seinna
þegar ég var 9-10 ára fékk ég
vinnu við að sópa gólfin eftir
sýningar og fékk að launum að
horfa frítt á sýningar. Maður
nýtti sér það óspart. Ég man til
dæmis eftir að hafa horft á
Purple Rain með Prince um fimm
sinnum.“
Hann lét sig þá dreyma um að
starfa við kvikmyndabransann.
„Er það ekki draumur flestra
ungra stráka að annað hvort leika
James Bond eða gera bíómynd?
Ég henta ekki í hlutverk James
Bond svo ég ákvað að búa til
bíómynd“, segir Magnús og hlær.
Það var því gamall draumur
að rætast.
„Ég veit samt ekki hversu oft
ég ætla að láta hann rætast. Það
kemur í ljós. Nú tek ég við þeim
fyrirtækjum sem ég var með
áður, en ég ýtti nokkrum verkefnum til hliðar til að geta einbeitt
með að myndinni. Ég er með
fasteignaútleigu og er enn að
byggja.
En það verður gaman að geta
seinna meir bent barnabörnunum
á plakat uppi á vegg og sagt þeim
að einu sinni hafi afi upplifað
kvikmyndaævintýri.“
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Kallar eftir stuðningi hafnarstjórnar við útgerðarfyrirtæki
Kristján G. Jóhannsson, stjórnarformaður Hraðfrystihússins
Gunnvarar ehf., hefur sent hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar bréf þar
sem hann spyr hvort stjórnin geti
hugsað sér að samþykkja ályktun
þar sem hvatt er til að rekstrarskilyrði útgerðarfyrirtækja verði
ekki skert og stutt verði við bakið
á raunverulegri nýsköpun á því
sviði og nefnir í því sambandi
fiskeldi. Ástæða fyrirspurnarinnar er samþykkt hafnarstjórnar,
þar sem sem strandveiðitilraun
stjórnvalda í sumar er fagnað. Er
m.a. vísað til þess að tekjur hafnarinnar af veiðunum hafi verið á
aðra milljón króna. Í bréfinu er
vakin athygli á því að á sama
tímabili námu tekjur Ísafjarðarhafnar af skipum HG vel á níundu
milljón króna.

Í bréfi stjórnarformannsins segir m.a.: „Á fundi hafnarstjórnar
þann 29. september sl. var lagt
fram yfirlit um tekjur hafna Ísafjarðarbæjar af strandveiðum,
sem leyfðar voru síðastliðið sumar. Þar kemur fram að landað
hafi verið rúmum 289 tonnum
að verðmæti 62 milljónir króna
og að beinar tekjur hafnarinnar
af þeim hafi verið tæp 1,5 milljónir króna. Í framhaldi af þessu
er samþykkt ályktun, sem hljóðar
svo: „Hafnarstjórn fagnar mjög
þessari tilraun og skorar á sjávarútvegsráðherra að úvíkka kerfið
þar sem þetta virðist hafa gengið
mjög vel og verkefnið þróist
áfram. Skoða mætti hvort úthlutun veiðileyfanna gæti orðið hluti
af tekjuöflun sveitarfélagsins.“
Í bréfinu segir einnig: „Sam-

Atvinna
Vífilfell á Ísafirði auglýsir eftir starfsmanni til
að annast vörumóttöku og áfyllingar. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 31. ágúst nk.
Umsækjendur sendi tölvupóst á netfangið
haukurt@vifilfell.is.

Við viljum þakka kærlega fyrir
auðsýnda samúð og vináttu við fráfall

Júlíusar Kristjáns Thomassen
Allt það fólk sem lagði sig til aðstoðar, allar hlýjar kveðjur og
heimsóknir hafa verið okkur mikil huggun á þessum sorgartíma.
Við sendum ykkur öllum kærleikskveðjur.
Stórfjölskyldan í kúlunni.

10

þykkt þessarar ályktunar leiðir
hugann að því hvort Hafnarstjórn
Ísafjarðarbæjar telji eitt útgerðarform öðru betra og telji hag hafnarsjóðs betur borgið með því. Í
framhaldi af þessari samþykkt
viljum við benda á eftirfarandi:
Sömu mánuði og strandveiðar
voru leyfðar, þ.e. júní, júlí og
ágúst lönduðu þrír togarar Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf. afla
að verðmæti 766 milljónum
króna í Ísafjarðarhöfn og var þar
um að ræða 2.120 tonn af ísvörðum fiski og tæp 900 tonn af
frystum afurðum eða samtals
rúmlega 3.500 tonn af fiski upp
úr sjó.
Aflagjöld skipanna til hafnarsjóðs voru tæpar 7 milljónir

króna og auk þess voru önnur
hafnargjöld að upphæð 1,5 milljónir króna eða samtals tæpar 8,5
milljónir króna. Auk þessa voru
þrír bátar að veiðum fyrir þorskeldi fyrirtækisins og lönduðu þeir
í kvíar 214 tonnum á þessu tímabili og má búast við að sá fiskur
verði orðinn 4-500 tonn í vetur
þegar honum verður slátrað og
landað í höfnum hér á svæðinu.
Reikna má með að launagreiðslur
útgerðarinnar hafi á þessu tímabili numið um 300 milljónum
króna vegna þessara skipa. Í
þessu stutta yfirliti eru einungis
teknir þrír mánuðir, en bent skal
á að starfsemin er svipuð aðra
mánuði ársins þegar strandveiðar
eru ekki mögulegar.

Með hliðsjón af þessum tölum
hefðum við áhuga á að vita hvort
hafnarstjórn Ísafjarðarbæjar teldi
að hlúa ætti að starfsemi sem
þessari, t.d. með því að samþykkja ályktun þar sem hvatt er
til að rekstrarskilyrði útgerðarfyrirtækja verði ekki skert og stutt
verði við bakið á raunverulegri
nýsköpun á þessu sviði eins og
t.d. fiskeldi. Ljóst er að miklu
meiri hagsmunir eru af því fyrir
hafnarsjóð og bæjarfélagið allt
að öflug fyrirtæki í sjávarútvegi
fái notið sín fremur en að strandveiðar verði auknar og aflaheimildir til þeirra fluttar frá fyrirtækjum sem halda uppi atvinnu og
verðmætasköpun allan ársins
hring.“

Minni niðurskurður en óttast var

Niðurskurður á fjárframlagi til
Skjólskóga á Vestfjörðum á næsta
ári verður rúm fimm prósent í
krónum talið miðað við árið í ár
en nokkru meiri að raunvirði.
Þrátt fyrir þetta er Sæmundur
Kr. Þorvaldsson framkvæmdastjóri Skjólskóga bærilega sáttur
miðað við allar aðstæður. „Þetta
er minni niðurskurður en við
höfðum óttast en skýringin á því
er sú að við fengum tuttugu prósent niðurskurð á þessu ári frá
árinu í fyrra. Þá var tekinn einn
snúningur á okkur í ljósi þess
sem yfir vofði. Við erum þannig
vel sáttir núna, held ég megi
segja. Þetta þýðir að við höldum
áfram og förum aftur að taka inn
jarðir. Það er búið að vera stopp
á okkur frá því á miðju síðasta
ári að gera samninga. Við megum
helst ekki stoppa lengi að taka

inn jarðir því að þá vantar okkur
bændur til að planta.“
Plöntur á vegum Skjólskóga á
Vestfjörðum voru 313 þúsund á
þessu ári. „Fjöldinn verður svipaður á næsta ári en líklega verður
þó einhver minnkun þannig að
við förum niður fyrir 300 þúsund.
Við semjum við framleiðendur
um að færa plöntur fram á árið
2011 eða 2012. Við bjuggum okkur undir að taka við talsverðum
niðurskurði núna. Það var reyndar búið að kynna fyrir okkur allt
þetta ár að niðurskurðurinn gæti
orðið 10%“, segir Sæmundur.
Ríkisverkefnið Skjólskógar á
Vestfjörðum fór í gang árið 2000
og náði yfir allt Vestfjarðakjördæmi hið gamla. Það var eitt af
þremur landshlutaverkefnum í
skógrækt sem þá var komið á
laggirnar og þar með var hringn-

um um landið lokað í kjölfar
Héraðsskóganna gömlu og Suðurlandsskóga frá 1997. Sæmundur Kr. Þorvaldsson á Læk í Dýrafirði hefur alla tíð verið framkvæmdastjóri Skjólskóga á Vestfjörðum.
„Við erum samtals með fimmtíu jarðir í samningum og þar af
eru tíu búnar. Það er alltaf eitthvað sem klárast á hverju ári
þannig við þurfum að fá nýjar
jarðir eða ný samningssvæði í
staðinn. Að undanförnu höfum
við verið fremur þögulir og ekki
viljað vera að kynna okkur neitt
eða vinna neitt í útbreiðslustarfsemi. Núna horfum við hins vegar til þess að við munum væntanlega ná botninum á næsta ári eða
þar næsta ári. Þaðan í frá liggur
leiðin vonandi upp á við á nýjan
leik.“
– hlynur@bb.is
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Eiríkur Finnur og Gísli
sækjast eftir forystu
Ákveðið var á aðalfundi fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í
Ísafjarðarbæ í síðustu viku að
halda prófkjör vegna sveitarstjórnarkosninganna í vor. Þetta var samþykkt nánast samhljóða. Prófkjörið á að halda fyrir febrúarlok.
Á fundinum lýsti Eiríkur Finnur
Greipsson framkvæmdastjóri því
yfir að hann gæfi kost á sér í oddvitasætið. Gísli Halldór Halldórsson bæjarfulltrúi lýsti því yfir að
hann gæfi kost á sér til forystu.
Guðný Stefanía Stefánsdóttir
bæjarfulltrúi og Ingólfur Þorleifsson formaður fulltrúaráðsins sögðust gefa kost á sér í prófkjörinu.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, leiddi list-

HÚSAFRIÐUNARNEFND
Styrkir úr Húsafriðunarsjóði 2010

Eiríkur Finnur Greipsson.
ann í síðustu sveitarstjórnarkosningum en hann og Birna Lárusdóttir, sem skipaði annað sætið,

Gísli H. Halldórsson.
hafa gefið út að þau muni ekki
gefa kost á sér í komandi prófkjöri flokksins.

Vinsældir Hornbjargsvita aukast ár frá ári.

Þeir óheppnu fá Síberíu
Rekstur gistiskálans við Hornbjargsvita í Látravík gekk vel í
sumar að sögn Ævars Sigdórssonar hjá ferðaþjónustunni Óvissuferðum en aaukning varð á gistingum ferðafólks í húsinu samanborið við sumarið á undan.
„Það var smávegis aukning en
hún hefði verið meiri ef við hefðum ekki misst af þremur stórum
hópum sem voru á leið til okkar
en komust ekki því ekki var hægt
að sigla til okkar vegna veðurs
tvo daga í sumar.“ Boðið var upp
á gistingu fimmta árið í röð en
hún var opnuð fyrir ferðamenn
árið 2005. Enn meiri aukning
varð á gistingu á tjaldsvæði. „Það
hefur sjaldan verið eins góð nýting á tjaldsvæðinu“, segir Ævar.
Íslendingar eru í miklum meirihluta viðskiptavina ferðaþjónustunnar.
„Ég myndi segja að það sé

alveg 80-90% Íslendingar sem
gista, bæði í húsinu og á tjaldsvæðinu.“ Nú þegar er byrjað að
bóka fyrir næsta sumar. „Fólk er
snemma í því í ár og byrjað er að
bóka fyrir júlí, en við ætlum okkur að stytta opnunartímann næsta
sumar þar sem ekki hefur gengið
að markaðssetja ferðaþjónustuna
í ágúst. Eftir verslunarmannahelgina er nánast engin traffík til
okkar svo við ætlum að loka
eftir hana næsta sumar.“
Þá var farið í viðgerð og endurnýjun á hluta vatnslagnar sem
flytur vatn að túrbínu við Hornbjargsvita. „Þetta verkefni tók
aðeins eina viku og tókst óhemju
vel. Að því loknu gekk virkjunin
gamla snurðulaust og ekki þurfti
að nota dísilvélina. Það er mikill
munur fyrir fólk að hafa umhverfisvæna orku og þurfa ekki
að keyra hávaðasamar vélar. Við
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erum því afar þakklát fyrir að
hafa fengið leyfi til að gera þetta.“
Vinsældir gistiskálans aukast
ár frá ári og kann fólk greinilega
að meta þessa nýjung. Herbergi
hússins bera viðeigandi nöfn í
anda síðasta vitavarðar á Horni,
Óla Komm. Herbergin bera
nöfnin Kreml, Stalíngrad, Leníngrad og þeir óheppnu fá kaldasta
herbergi hússins, Síberíu. Á
kvöldin safnast fólk saman í setustofunni sem ber heitið Rauða
torgið. Hornbjargsviti var byggður 1930 og var fyrstu árin knúinn
með gasi og gasþrýstingi, en
1960 var byggð lítil vatnsvirkjun
og vitinn raflýstur. Árið 1995
var vitinn rafvæddur með sólar
og vindorku og starf vitavarðar
lagt niður. Nú er vitinn nánast
alsjálfvirkur, einungis er komið
1-2 sinnum á ári til eftirlits.
– thelma@bb.is

Húsafriðunarnefnd auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr Húsafriðunarsjóði fyrir árið 2010.
Húsafriðunarnefnd úthlutar styrkjum úr sjóðnum til:
a) ráðgjafar og áætlunargerðar vegna viðhalds á friðuðum byggingum.
b) viðhalds á friðuðum byggingum.
Húsafriðunarnefnd er einnig heimilt að veita
styrki til:
c) ráðgjafar og áætlunargerðar vegna viðhalds á öðrum byggingum en friðuðum sem
að dómi nefndarinnar hafa menningarsögulegt eða listrænt gildi.
d) viðhalds á öðrum byggingum en friðuðum sem að dómi Húsafriðunarnefndar hafa
menningarsögulegt eða listrænt gildi.
e) gerð byggða- og húsakannana.
f) útgáfu byggða- og húsakannana.
g) byggingarsögulegra rannsóknarverkefna
og útgáfu rita um þær.
Styrkveitingin er háð því að við framkvæmdir sé þeim áætlunum, upplýsingum og umsóknum fylgt sem Húsafriðunarnefnd samþykkir.
Umsóknarfrestur er til 1. desember 2009.
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar
er finna á heimasíðu Húsafriðunarnefndar,
husafridun.is eða í síma 570 1300.
Í þessu samhengi skal sérstaklega bent á
leiðbeiningarrit Húsafriðunarnefndar og Húsverndarstofu um viðhald og viðgerðir eldri
húsa í Minjasafni Reykjavíkur/Árbæjarsafni.
Húsafriðunarnefnd,
Suðurgötu 39, 101 Reykjavík.

Skipaskoðunarmaður á Vestfjörðum
BSI á Íslandi hefur hug á að ráða skipaskoðunarmann, búsettan á Vestfjörðum. Leitað er
að aðila með skipstjórnarréttindi sbr. STVWreglu 11/1 eða vélstjóra með réttindi sbr.
STCW-reglu 111/2.
Mikill kostur er ef viðkomandi hefur reynslu
af skoðunum. Farið er með allar umsóknir
sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar er að
finna á vef BSI, www.ce.is.
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smáar
Til leigu er einbýlishús í Bolungarvík.Hægt er að leigja
húsið í vikuleigu eða staka
sólarhringa. Einnig kemur til
greina að leigja húsið í vetur
með húsgögnum. Hlýtt og
notalegt hús á góðum stað.
Uppl. gefur María í síma 486
4405 og 867 3296 eða á netfangi mariasvava@islandia.is
Til sölu eru nýleg nagladekk
(175x65 R14). Upplýsingar í
síma 862 3035.
Óska eftir ísskáp með góðum
frysti. Uppl. í síma 867 7752.
Eldri borgarar! Spilavist verður í Safnaðarheimilinu á Ísafirði þriðjudaginn 27. október
kl. 14:00.

„Leiðin til
afreka“ í
Sjónvarpinu
Heimildarmyndin „Leiðin til
afreka“ eftir Hermann Níelsson, íþróttakennara á Ísafirði
verður sýnd í Ríkissjónvarpinu laugardaginn 24. október
nk. kl. 16:30. Myndin, sem
er 28 mínútna löng, fjallar
um líf, markmið og metnað
tveggja nemenda á afreksíþróttabraut Menntaskólans
á Ísafirði og er mikill óður til
gönguskíða íþróttarinnar og
Ísafjarðarbæjar. Megin tilgangurinn með gerð myndarinnar er að sýna út á hvað
nám á afreksíþróttabraut
gengur og hvað nemendur
þurfa að leggja á sig.

Áhersla lögð á einstaklinginn og þarfir hans
Fræðslumiðstöð Vestfjarða átti
tíu ára afmæli núna í haust. Markmið hennar við stofnun eins og
ætíð síðan skyldi vera að efla
menntun á Vestfjörðum og einkum að standa fyrir fræðslustarfi
sem ekki heyrði undir lögbundið
nám í grunnskóla eða framhaldsskóla. Þá skyldi hún hafa forgöngu um fræðslu á háskólastigi
og fjarkennslu á sem flestum
sviðum.
Við stofnun Fræðslumiðstöðvarinnar var Farskóli Vestfjarða
lagður niður og starf hans að
mestu fært undir hina nýju stofnun. Farskólinn hafði verið stofnaður sem deild innan Menntaskólans á Ísafirði árið 1989 og
staðið fyrir gróskumiklu fræðslustarfi um alla Vestfirði. Forstöðumaður Farskólans var Guðmundur Einarsson framhaldsskólakennari á Ísafirði.
Fyrsti forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða var Jóhanna Guðrún Kristjánsdóttir
menntunarfræðingur á Flateyri
og gegndi hún starfinu í tæp tvö
ár. Lengst af eða frá sumri 2001
hefur Smári Haraldsson veitt
miðstöðinni forstöðu, eða í rúmlega átta ár. Smári er cand. scient.

í sjávarlíffræði frá Oslóarháskóla,
kenndi lengi við Menntaskólann
á Ísafirði og var skólameistari í
afleysingum í eitt ár. Hann var
um árabil bæjarfulltrúi á Ísafirði
og bæjarstjóri í nokkur ár.
Undanfarið hefur Fræðslumiðstöðin haldið um og yfir hundrað
námskeið á ári. Fjöldi þátttakenda hefur verið yfir þúsund
manns á ári. Samtals vinna átta
manns hjá miðstöðinni í um
fimm stöðugildum. Leiðbeinendur hafa verið um 70 og fjöldi
kennslustunda á milli 2500 til
3000 á ári.
Velta Fræðslumiðstöðvarinnar
á síðasta ári var um 60 milljónir
króna. Um þriðjungur tekna kom
af fjárlögum, um þriðjungur úr
opinberum eða hálfopinberum
sjóðum og um þriðjungur var í
formi námskeiðsgjalda.

Menntunarkostir
við allra hæfi
„Aðgengi að menntun er eitt
af því sem fólk telur til lífsgæða“,
segir Smári Haraldsson, „og mikilvægt að framboð á menntun sé
við allra hæfi. Háskólanám hentar sumum en aðrir hafa hvorki

áhuga né undirbúning til að fara
í háskóla. Þeim þarf líka að sinna
og við leggjum metnað okkar í
að gera það sem best.“
Á tíu ára ævi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hafa orðið
miklar breytingar á fullorðinsfræðslu og hún er það menntastig
sem hefur vaxið mest. Þar er lögð
áhersla á einstaklinginn, mismunandi reynslu og áhuga fólks
og jafnframt að hver fái að nota
þær námsaðferðir sem honum
henta. Hópar eru fámennir þannig að leiðbeinandinn geti sinnt
hverjum og einum sem best.

Fjarnám á háskólastigi
Fræðslumiðstöð Vestfjarða var
einnig stofnuð til að halda utan
um og efla fjarnám á háskólastigi
á Vestfjörðum, einkum með fjarfundabúnaði sem þá var að ryðja
sér til rúms. Fjarnemar í hjúkrunarfræði við Háskólann á Akureyri voru fyrstir til að nýta sér þá
tækni á Vestfjörðum þegar þeir
hófu nám haustið 1998.
Fjarkennsla með fjarfundabúnaði dafnaði á næstu árum,
einkum frá Háskólanum á Akureyri, en Háskóli Íslands tók

Icesave lögleysa eða kjarkleysi?
Hvert verður nú framhaldið
eftir nýtt samkomulag ríksstjórnar
Íslands við fjármálaráðherra Hollands og Breska konungsveldisins? Margir eru forviða því að
nýja samkomulagið er ekki í samræmi við vilja Alþingis eftir
langar setur síðasta sumar. Er það raunin að löggjafarþingið
skipti ekki meiru en svo að ríkisstjórnin sé ekki bundin af því?
Svarið hlýtur að vera það að nú sé búið að fá mótmælendur í hópi
vinstri grænna til að samþykkja breytinguna. Ella væri Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra ekki svo afslappaður sem
raun ber vitni. Jóhanna er sigurreif enda styrkir þetta umsókn
um aðild að Evrópusambandinu.
Einhvern tíma hefði verið talað um að kyssa vöndinn. Bretar
ráða að sjálfsögðu miklu um framgang umsóknar forsætisráðherra um aðild að Evrópusambandinu. Bretar settu hryðjuverkalög á Ísland. Í landhelgisdeilunni 1973 hótuðu Íslendingar því
að slíta stjórnmálasambandi við Breta. Framkvæmdastjóri Nato
kom til Íslands og reyndi að miðla málum. Bretar kölluðu herskip sín út fyrir 50 mílna fiskveiðilögsöguna og samið var
vopnahlé. Eftir útfærslu landhelginnar í 200 mílur árið 1975 var
stjórnmálasambandi slitið við Breta 1976. Í framhaldinu var
fastaráð Nato kallað til skyndifundar.
Þegar bandalagsþjóð Íslands í Nato setti hryðjuverkalög á
Ísland fyrir rúmu ári sýndi það sig að Ísland greip ekki til viðbragða. Ríkisstjórnin lét það yfir sig ganga að vera sett á bekk
Stakkur skrifar

með Talibönum sem fjöldi ríkja berst gegn. Af þessu má vera
ljóst að ekki er talið skipta miklu þó harðsvíraðir bankamenn
kalli yfir íslenska ríkið heiftarleg viðbrögð eins og hryðjuverkalög.
Því verður hins vegar ekki á móti mælt að Bretar hafa nokkuð
til síns máls að líta á þáverandi stjórnendur íslensku bankanna,
einkum Landsbankans og Kaupþings sem hryðjuverkamenn.
Um það er íslenska stjórnkerfið ekki sammála því breska. Enda
er svo komið málum að Bretar sjálfir ætla að rannsaka aðdragandann. Þeim þykir líklega beitt vettlingatökum á Íslandi.
Því verður heldur ekki móti mælt að gremja þeirra sem létu
gabbast til viðskipta við samviskulausa íslenska bankamenn á
rétt á sér. En er þá rétt á sama tíma að láta þá sömu menn afskiptalausa eins og viðgengist hefur í eitt ár? Þjóðinni er refsað
fyrir með því að leggja á hana byrðar sem nema að minnsta
kosti meira en 200 milljörðum króna ef bjartsýnustu spár ganga
eftir. Ekkert bólar á því að kallað sé eftir því í Nato að Bretar
verði ávíttir fyrir að koma fram með þessum hætti við bandalagsþjóð sína.
Greinilega var meiri hugur í stjórnmálamönnum árin1973 og
1976 þegar deilurnar snerust um fiskveiðar, þótt með útfærslu
landhelginnar væri kippt fótunum undan heilu borgunum í
Bret-landi. Við megum fiska mikið og lengi Vestfirðingar
vegna hryðjuverka margra. Þjóðin þokast aftur á bak á meðan.
Slíkur er stórhugurinn nú.

Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum og málefnum
hafa oft verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa alls ekki að fara saman við skoðanir útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera ábyrgðarmenn blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan hann notar dulnefni sitt.
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einnig upp þessa kennslutilhögun. Auk fjarkennslu til Ísafjarðar
var hópur nemanda á Patreksfirði
og þess vegna kom Fræðslumiðstöðin upp námsveri á Patreksfirði haustið 2001. Fræðslumiðstöðin hélt utan um þessa starfsemi á Vestfjörðum þar til Háskólasetur Vestfjarða kom til
sögunnar í ársbyrjun 2006.

Fræðslumiðstöðin
kemur til fólksins
Smári segir að stofnun Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hafi
verið hluti af því umróti sem átti
sér stað innan fræðslugeirans á
þeim tíma og vegna aukinnar
ásóknar í menntun. Auk Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða voru stofnaðar svipaðar símenntunarstöðvar um land allt á árunum 19982000. Þær hafa með sér mikið
samstarf innan samtaka sem kallast Kvasir og mynda öflugt net
fullorðinsfræðslunnar.
„Fræðslumiðstöð Vestfjarða
leggur áherslu á að koma til fólksins, hvar sem það býr á Vestfjörðum“, segir Smári. „Þess
vegna er hún ekki bara með
starfsstöð á einum stað heldur
erum við með stöðvar bæði á
Hólmavík og Patreksfirði auk
Ísafjarðar.“
Nú er Fræðslumiðstöðin til húsa
í Vestrahúsinu við Suðurgötu á
Ísafirði. Á Hólmavík er hún hluti
af Þróunarsetrinu á Hólmavík og
á Patreksfirði er hún hluti af
Þekkingarsetrinu Skor.

Fullorðinsfræðsla og
þjónusta við útlendinga
Á starfstíma Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur fjármagn til fullorðinsfræðslu aukist
mjög og nýir starfsmenntasjóðir
hafa verið stofnaðir.
„Mesta breytingin er þó sennilega stofnun Fræðslumiðstöðvar
atvinnulífsins í árslok 2002. Með
hjálp hennar hefur náms- og
starfsráðgjöf stóraukist, auk þess
sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins gefur út vottaðar námsskrár
sem meta má upp í nám við framhaldsskóla. Helsta breytingin á
fullorðinsfræðslunni síðustu tíu
árin er einmitt að vægi formlegra
námsleiða hefur aukist á kostnað
tómstundanámskeiða. Þau eru þó
enn mikilvægur hluti af starfsemi
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða“,
segir Smári.
Þjónusta við útlendinga hefur
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alla tíð verið allstór hluti af starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Þar er bæði um að ræða
íslenskunámskeið samkvæmt
námskrá menntamálaráðuneytis
og nám í svokölluðum Landnemaskóla, sem er ein af námskrám Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Á síðasta ári voru
um 200 nemendur í þessu íslenskunámi eða Landnemaskólanum en hafa reyndar stundum
verið fleiri.

Þarfagreining og
raunfærnimat
Fræðslumiðstöðin tekur að sér
aðstoð við greiningu fræðsluþarfa hjá fyrirtækjum og stofnunum. Þá er fundið hvaða þekkingu
fyrirtækin þurfa og hvernig hægt
er að fræða starfsfólk og þjálfa
með sem minnstum tilkostnaði,

Smári Haraldsson forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða.
meðal annars með því að nýta þá ráðgjöf er fólki að kostnaðarlausu geira.
Á fundi sem við í Kvasi áttum
þekkingu sem til er innan fyrir- vegna samnings Fræðslumiðtækisins.
stöðvar Vestfjarða við Fræðslu- með fulltrúum framhaldsskólastigsins fyrir stuttu kom fram
„Raunfærnimatið er nýjasta miðstöð atvinnulífsins.
mikil ánægja með störf símenntrósin í hnappagatið“, segir Smári.
„Annað tækiMeð því er fólki sem hefur hafið
unarstöðvanna. Þeir lögðu áherslu
iðnnám og starfar í iðngrein án
á að þær héldu sjálfstæði sínu og
færi til náms“
þess að hafa lokið sveinsprófi
fengju að stunda þá grasrótargefinn kostur á að fá færni sína
„Það virðist mikil samstaða í starfsemi sem þær hafa sinnt.
og þekkingu metna á móti áföng- þjóðfélaginu að það eigi að efla Jafnframt var lögð áhersla á að
um í iðnnáminu. Raunfærnimatið menntun“, segir Smári. „Mikil þessi skólastig ynnu sem best
er rekið á faglegri ábyrgð Iðunn- gerjun hefur verið í fullorðins- saman. Allt hefur þó sinn tíma
ar, fræðsluseturs, og Fræðslu- fræðslunni á síðustu árum. Sam- og vel getur verið að fólk finni
skrifstofu rafiðnaðarins.
tök á vinnumarkaði, jafnt vinnu- annað fyrirkomulag á þessum
veitendur sem launþegar, tala hér málum en nú er. Ég hef oft sagt
Náms- og starfsráðgjöf einum rómi. Yfirvöld mennta- að skipulagið skipti ekki mestu
mála taka undir. Einkum hefur máli heldur vilji fólks til að starfa
Náms- og starfsráðgjafi á veg- verið lögð áhersla á ná til fólks saman og láta eitthvað liggja eftir
um Fræðslumiðstöðvar Vest- sem ekki hefur lokið námi úr sig. Gott skipulag spillir þó ekki
fjarða heimsækir vinnustaði og framhaldsskólum og jafnvel ekki fyrir.“
veitir fólki ráðgjöf um náms- og lokið grunnskóla. Talað er um
starfsmöguleika. Auk þess er að veita þessu fólki „annað tækiHorft fram á veginn
hægt að panta einstaklingstíma færi til náms“. Miðað við þetta á
„Hvað Fræðslumiðstöð Vesthjá náms- og starfsráðgjafa. Slík framtíðin að vera björt í þessum

fjarða varðar, þá reynum við sífellt að bæta okkur og þjóna Vestfirðingum enn betur. Eftir að
starfsfólki fjölgaði höfum við
verið að finna út hvaða verkefni
henta hverjum best og skipta á
okkur verkefnunum eftir því.
Næst finnst mér liggja fyrir að
efla starfsemina á þeim stöðum
þar sem við höfum ekki starfsfólk. Það verður að gerast með
öflugu tengslaneti og í samstarfi
við áhugasamt fólk á stöðunum.
Síðan er það blessuð tæknin. Þar
þarf alltaf að fylgjast vel með.
Nú erum við að taka upp nýtt
námsumsjónarkerfi og þá ætlum
við að nota tækifærið og efla
fjarkennsluna, sem er nauðsynleg
til að sinna fólkinu hérna þar
sem byggðin er fámenn og dreifð“,
segir Smári Haraldsson, forstöðumaður Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða.

Vill innleiða „lífrænar sláttuvélar“

Nýstárlegar hugmyndir eru uppi
hjá Ísafjarðarbæ um hvernig ráða
megi bót á skógarkerfilvanda í
sveitarfélaginu. „Mig langar að
gera tilraun sem felst í því að
svæði verða afmörkuð með rafmagnsgirðingum og hafa þar
kindur sem myndu éta kerfilinn
og eins hesta sem myndu éta
gras á opnum svæðum. Þetta yrði
ódýr og vistvæn lausn á kerfils-

vandanum“, segir Ralf Trylla,
umhverfisfulltrúi Ísafjarðarbæjar. Ef verkefnið verður samþykkt
af bæjaryfirvöldum verður því
hrint úr vör næsta vor. Kerfill
leggur undir sig stór svæði víða
um sveitarfélagið og setur svip á
gróðurfar. „Eins og sjá má á
Kirkjubólshlíð vex kerfill ekki
þar sem kindur eru á beit. Fyrir
ofan veginn innan girðingarinnar
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er enginn kerfill en þar eru líka
kindur að bíta gras en fyrir neðan
er kerfill. Það yrði því upplagt
að nota þessar „lífrænu sláttuvélar“ til að sporna gegn mikilli
útbreiðslu kerfils,“ segir Ralf.
Hann segir að svæðið hjá Suðurtanganum yrði upplagt fyrir tilraunina. „Auk þess að vera vistvæn lausn á kerfilsvandanum
gæti það verið skemmtilegt fyrir

fjölskyldur og ferðamenn að geta
komið og skoðað litlu lömbin.“
Skógarkerfill er ágeng sveipjurt
sem sennilega var flutt sem garðplanta til landsins og hefur breiðst
út á Íslandi frá því upp úr 1920.
Skógarkerfill er víða slæðingur í
rótuðu landi, þó síst á Suðausturlandi og breiðist hann nú um
landið í vegköntum. Beit og sláttur geta haldið honum niðri, og

honum má eyða með úðun.
Á landbúnaðarvefnum segir að
þótt vistfræði skógarkerfils hafi
lítið verið rannsökuð hér á landi
er ljóst að hann hefur veruleg
áhrif þar sem hann nær að koma
sér fyrir. Hann er hávaxinn og
öflugur í samkeppni við lágvaxnari tegundir og ryður því mörgum
þeirra úr vegi. Svipaða sögu er
að segja í öðrum löndum.
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Lífssstílltíll

Hörð samkeppni í

hönnunarbransanum
Bolvíkingurinn Arna Þorleifsdóttir útskrifaðist í sumar sem
innanhúshönnuður frá KLC
School of Design í Lundúnum.
Skólinn er sá virtasti á sínu sviði
og hefur alið af sér marga hönnuði sem vinna að ýmsum verkefnum um allan heim. Margir
þeirra enda jafnvel með því að
vinna fyrir konungsfjölskyldur
og arabíska olíufursta. Arna útskrifaðist með láði og hlaut tvenn
verðlaun. Annars vegar fyrir
textílhönnun sem var á vegum
stórfyrirtækis sem vinnur náið
með skólanum ár hvert og hins
vegar hlaut hún viðurkenningu
ásamt tíu öðrum nemendum í
skólanum fyrir hönnun á stærstu
konunglegu hótelsvítunni í London í Churchill Hyatt hótelinu.
Hafa stjórnendur hótelsins valið
þeirra hönnun til að halda áfram
í hönnunarferlinu og hefjast
framkvæmdir í haust.
Arna bjó úti í London sem au
pair árið 2007. Hana hafði alltaf
langað í nám af þessu tagi svo
hún skellti sér í viðtal hjá skólanum og skilaði inn inntökuverkefni. Hún komst inn og kunni vel
við sig í skólanum.
„Þetta er nánast eins og vinnustaður. Þetta er lítill skóli sem er
skipt í þrjú stúdíó. Erum öll með
einn kennara sem er í raun verkefnastjóri. Við erum í skólanum
sex tíma á dag. Stundum vorum
við á fyrirlestrum en mest vorum
við að teikna, sem sagt að vinna
raunveruleg verkefni.
Svo vorum við heppin að vinna
mikið með stórum nöfnum innan
bransans en oft eru fengnir
skemmtilegir listamenn til að
vera listrænir stjórnendur.
Við unnum sex stór verkefni
og kúnnarnir voru allir raunverulegir. Við hittum þá og spjölluðum um óskir þeirra um hönnunina hverju sinni. Svo unnum við
alla pappírsvinnuna, gerðum
samninga við verktaka o.s.frv.
Að því loknu hófst listræna ferlið
en hverju verkefni lauk með faglegri kynningu fyrir viðskiptavininn sem er í raun eins og sala.
Kúnnarnir sýndu mismunandi
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mikinn áhuga eftir því hvernig
gekk.“

London miðja
hönnunarheimsins
„Verkefnin voru mismunandi.
Ég gerði eitt verkefni með fyrirtæki sem er textílrisi. Þar vorum
við fengin til að hanna mynstur
og var sagt að þeir sem yrðu í
toppsætunum þremur gætu átt
von á að það færi í framleiðslu.
Svo gerðum við eitt húsgagnahönnunarverkefni sem var afar
krefjandi. Við þurftum að læra á
einni viku hvaða skrúfur henta
hverju og hvernig samskeyti eru
best hverju sinni. Maðurinn sem
við unnum með heitir Justin Van
Breda frá Suður-Afríku og gaf
manni stórkostlega mikinn innblástur. Ég væri til í að setja
húsgagnið sem við unnum að í
framleiðslu en það er ekkert
hlaupið að því.
En þrátt fyrir að námið líktist
starfi á vinnustað voru náttúrlega
próf sem þurfti að standast og
mjög miklar kröfur gerðar til þess
að við fengum gráðuna. Við
vorum 55 sem útskrifuðumst og erum nú að berjast til að fá vinnu.“
– Er mikil samkeppni?
„Já, afskaplega mikil. Þetta
snýst samt bara um hversu vel
maður kemur fram í viðtali.
Mesta vesenið er reyndar að fá
viðtöl og svo er bara að selja sig.
Ég er núna bráðum að fara í viðtal
hjá frábæru fyrirtæki og er bara
að undirbúa mig undir það. Svo
eru gerðar kröfur um alls kyns
kunnáttu sem ekki var endilega
kennd í skólanum og ég er að
læra það af sjálfsdáðum núna.
Það eru nú ekki alveg til peningar
til að skella sér á námskeið eftir
strembið ár.“
– Er ætlunin að ná frama í
Englandi eða ætlarðu að koma
heim og starfa hérlendis?
„Ég stefni á að vera úti eitthvað
áfram. Mig langar að meika það
og það eru ekki mörg tækifæri
heima eins og er. Svo langar mig
að prófa marga staði eins og Indland, Tókýó, Berlín og New

York. En eins og er finnst mér
London vera miðja hönnunarheimsins. Bretar eru mjög framarlega en þó á eftir í mörgu, t.d.í
vöruhönnun. Það kemst enginn
nálægt Skandinavíubúum í því.“

Hannaði konunglega hótelsvítu
Arna og hópurinn hennar tóku
þátt í hönnun á konunglegu svítunni á Churchill Hyatt hótelinu
við Portmantorg.
„Hyattkeðjan er út um allan
heim og hótelið í London er kennt
við Winston Churchill, en hann
gisti mikið þar. Svokallaða konunglega svítan er heilir 300 fermetrar með þremur herbergjum,
stórri stofu, leikfimisal, sána og
ég veit ekki hvað. Við vorum 11
manna teymi og unnum mjög
vel saman. Við unnum að þessu
verkefni í fimm vikur. Stórkostlega gaman því við vorum með
nánast ótakmarkað fjármagn
þannig að það er mikið af marmara, gulli, kristal, silki, flaueli
– algjör lúxus. Svo er innbyggt
hljóðkerfi, allt sérsmíðað og öll
smáatriði úthugsuð. Við sem sagt
hönnuðum allt, komum með svokallað „concept“ – þ.e. hvernig
fólki á að líða þegar það gengur
inn. Svo þegar búið var að ákveða
nokkurn veginn hvernig þetta
ætti að vera þurfti að setja það í
myndrænt form. Þá tóku við
langar nætur við að teikna svítuna
upp í þrívídd, gera módel og
margt fleira. Svo þurftum við að
redda prufum af öllum efnum
sem við notuðum, allt frá rúllugardínum til baðkerspostulíns.
Að lokum var haldin kynning á
Hyatthótelinu sjálfu fyrir framan
tólf karla í jakkafötum, sem var
frekar vandræðalegt. Þeir kusu
svo okkar hönnun sem þá bestu
og það sem við tekur er að þeir fá
teikningarnar okkar, sem eru í
raun eign skólans, og vinna eftir
þeim. Ráðnir verða iðnaðarmenn
og arkitektar til að gefa leyfi á
niðurrifi á veggjum og svo er
bara skellt sér í þetta. Svona
verkefni má ekki taka of langan

Bolvíkingurinn Arna Þorleifsdóttir.

Arna ásamt félögum sínum úr skólanum.
tíma því nóttin þarna kostar 8000 gerið þetta upp á nýtt“. En maður
pund og það er því gríðarlegt tap lærði helling og við urðum öll
fyrir hótelið ef ekki er hægt að góðir vinir í lokin.“
Eins og gefur að skilja var lítill
leigja hana út, það eru litlar tvær
tími fyrir áhugamál og félagslíf
milljónir nóttin.“
– Var ekki spennandi að taka á síðasta ári hjá Örnu. Hún reyndi
þó að nýta sumarið vel og kíkti
þátt í svona risaverkefni?
„Jú, mjög svo, samt svo mikið meðal annars heim til Bolungarálag því við vorum með tvo verk- víkur.
„Ég kom heim í tíu daga en
efnastjóra. Tvisvar gerðist það
eftir að við vorum búin að vinna var annars í London að undirbúa
alla nóttina að þeir komu inn mig fyrir að sækja um störf. En
daginn eftir til að skoða skipu- svo fór ég til Þýskalands og gerði
lagsplan eða eitthvað þess háttar ýmislegt skemmtilegt. En nú
og við fengum bara „NEI - byrjar alvaran!“
– thelma@bb.is
ÞETTA ER HRÆÐILEGT! –
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Innbakaðar kjúklingabringur
og marsipan snúðar
„Ég baka þessa snúða alltaf
fyrir jólin, þó að ennþá sé nokkuð
í jólin þá er gott að vera búin að
baka snúðana fyrir aðventuna og
eiga þá í frystinum og borða þá
fyrir jól því að nóg er af öðru um
jólin. Innbökuðu kjúklingabringurnar eru í miklu uppáhaldi hjá
mér, þær eru svo einfaldar en
samt svo flottur matur ef maður
vill gera vel við sig án þess að það
kosti svo mikið, Ein bringa er
feikinóg fyrir hvern og einn því
að það er mikill matur líka í fyllingunni og meðlætinu, með
bringunum er gott að hafa t.d
hrísgrjón, niðurskorin epli eða
gott hrásalat og bræða mexíkóskan ost (skera í bita) í kaffirjóma.
Eplaábætirinn er svo punturinn
yfir i-ið, smá sætt svona í eftirrétt
og svo er hann fljótlegur og
einfaldur. Verði ykkur að góðu.“
Innbakaðar kjúklingabringur með fyllingu
Fylling
200 g sveppir
4 kjúklingabringur
2 shallotlaukar
1 pakki smjördeig (4plötur)

2 hvítlauksrif
1 hrært egg
1 rauð paprika
1 dl parmesanostur
2 msk. Óreganó
2 msk basilíka
1 msk ólífuolía

þurrger
100-150 g smör eða smjörlíki
5 dl ylvolg mjólk
1 ½ dl sykur
12-13 dl hveiti
Marsipan
Kanill (kanilsykur)

Sælkerinn

Grænmetið skorið smátt og
steikt í olíunni. Ostinum og kryddinu bætt saman við. Kjúklingabringur eru skornar í tvennt og
steiktar í smástund á pönnu..
Smjördeigsplötunum er skipt í
tvennt og hver hluti flattur vel
út. (4 plötur gefa 8 hluta) á hvern
deighluta er sett smávegis fylling,
kjúklingabiti ofan á og síðan
fylling. Deiginu er síðan pakkað
utan um og sett í eldfast mót. Pakkarnir eru penslaðir með hrærðu
eggi og bakaðir í 180° heitum
ofni í 30 mínútur.
Kanilsnúðar með marsipani
50 g pressuger eða 1 pakki

Blandið gerinu saman við ylvolga mjólkina. Blandið þurrefnum saman í skál, myljið smjörið
eða smjörlíkið út í og hellið síðan
gerblöndunni saman við. Gott er
að hnoða allt saman í hrærivélaskál eða einfaldlega með höndunum. Látið hefast undir rökum
klút í minnst 30-60 mín. Takið
þá hluta af deiginu og fletið út á
hveitistráða borðplötu eða á
plastdúk. Penslið yfir deigið með
bræddu smjöri og stráið kanil
þar yfir(má líka vera kanilsykur).
Munið að þekja vel. Myljið
marsipanið í skál og stráið því
yfir kanilinn. Rúllið nú deiginu
jafnt upp með báðum höndum

Sælkeri vikunnar er Freygerður Ólafsdóttir á Ísafirði.
og skerið svo í jafna bita. Setnið hreinsið og skerið í þunnar sneiðhvern bita upp á rönd og þrýstið ar. Saxið döðlurnar mjög smátt.
á með fingrunum og látið á vel Athugið að í staðinn fyrir rjóma
smurða ofnplötu/bökunarpappír. má nota AB-mjólk sem búið er
Nú eiga snúðarnir að hefast á að sía í kaffifilter í um 1 klst.
plötunni í 30 mínútur. Penslið að Hitið olíu á pönnu og bætið döðlþví loknu snúðana með þeyttu um og kanil útá og látið malla í
eggi og bakið í 250° heitum ofni smá stund. Bætið eplasneiðunum
og rúsínunum út á og látið létt
í 5-8 mínútur.
mýkjast í um 5 mínútur. Hrærið
saman rjómann og vanillu. Berið
Einfaldur eplaábætir
eplin fram í smart glösum eða
2-3 stk græn epli
ábætisskálum og setjið smá slettu
1 msk ólífuolía
af vanilluhrærunni út á.
10 stk döðlur
1 msk kanill
Ég skora á Hönnu Mjöll
2-3 msk rúsínur
Ólafsdóttur systur mína að koma
1 peli rjómi
Smá vanilluduft eða –dropar með eitthvað af sínu uppáhaldi í
Skerið eplin í fernt, kjarna- næsta blað.

Skemmtilegt fyrir skiptinema að koma vestur
Eyrún Eyþórsdóttir, framkvæmdastjóri AFS, og Guðrún Eyþórsdóttir, deildarstjóri erlendra nema
hjá Samtökunum, heimsóttu
Vestfirði á dögunum.
„Við komum í heimsókn til að
auka tengslin og kynnast fósturfjölskyldunum og trúnaðarmönnunum. Okkur langar til að efla
starfið á Vestfjörðum í takt við
annars staðar á landinu. Markmiðið er að hvetja bæði ungt
fólk til þess að verða skiptinemar
og opna hug bæjarbúa fyrir því
að taka skiptinema inn í sitt
samfélag. Við erum enn að leita
að fósturfjölskyldum fyrir skiptinemanna og því eru allar ábendingar vel þegnar“, segir Eyrún.
– AFS eru alþjóðleg fræðslusamtök sem starfa í yfir 50 þjóðlöndum í öllum heimsálfum. Íslenska heiti félagsins er Alþjóðleg fræðsla og samskipti. Aðalviðfangsefni samtakanna hér á
landi eru nemendaskipti unglinga
á aldrinum 15-18 ára. Í árafjöld
hafa skiptinemar á vegum samtakanna heimsótt Vestfirði og
eins hafa vestfirsk ungmenni
kannað heiminn með aðstoð
AFS. Í ár eru fjórir skiptinemar á
Vestfjörðum; í Bolungarvík, á
Þingeyri, Patreksfirði og Tálknafirði.
„Það er svo skemmtilegt fyrir

skiptinema að koma hingað vestur því hér fá þeir tækifæri til að
kynnast þverskurði af íslenskri
menningu. Ég get t.d. ekki ímyndað mér neinn annan stað þar sem
fólk getur bæði tekið þátt í sauðfjársmölun og fengið nýveiddan
sel. Skiptinemar okkar eru að
upplifa allt það besta í íslenskri
menningu þegar þeir koma vestur. Við hjá AFS erum afar þakklát
fyrir að fá tækifæri til að bjóða
skiptinemum okkar að koma til
Vestfjarða.
Ég fæ oft senda tölvupósta frá
skiptinemum fyrir vestan þar sem
þau eru að segja mér frá því hvað
þau hafa upplifað á meðan dvöl
þeirra stendur og margt af því
eru hlutir sem ég hef sjálf ekki
reynt sem Íslendingur. Það er
svo gaman að þau fá að uppgötva
þetta og miðla því til sinna heimalanda“, segir Guðrún.
Eyrún og Guðrún segja að
þegar fósturfjölskyldur taka að
sér skiptinema eru þær í raun að
fá til sín annan fjölskyldumeðlim.
„Við vitum um mörg dæmi
þess að skiptinemar og fósturfjölskyldur haldi sambandi lengi
eftir að skiptineminn snýr til síns
heima. Oft eru bréfaskipti á milli
og þannig viðheldur skiptineminn íslenskunni. Við erum því að
dreifa íslenskri tungu en við fáum
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Erlendir og íslenskir skiptinemar á vegum AFS ásamt Eyrúnu
Eyþórsdóttur í Edinborgarhúsinu á Ísafirði á dögunum.
vanalega við mikið af erlendum unga fólkið út sem skiptinema. þörf á fleirum. Við hvetjum Vestáhrifum í tungumál okkar og Samfélagið græðir á því að ung- firðinga sem hafa áhuga að hafa
menningu. Þarna fáum við fáum mennin fái aukna víðsýni og fjöl- samband við okkur“, segir Eyrún.
„Það myndast ákveðinn félagstækifæri til þess að snúa þessu breytta menningarstrauma“,
skapur í kringum sjálfboðaliðavið. Það er ekki síst mikilvægt segir Eyrún.
– AFS stendur fyrir öflugu starfið sem er mjög skemmtilegt.
nú á dögum í efnahagskreppunni
Þá hafa eldri sjálfboðaliðar meira
og þeirri ímyndarkrísu sem sjálfboðastarfi.
„Við erum sjálfboðaliðasam- að segja farið út í skiptum við
Íslendingar standa frammi fyrir“,
tök ekki síður en skiptinemasam- aðra sjálfboðaliða og kynnst því
segir Guðrún.
„Það er ekki síður mikilvægt tök. Við erum með sjálfboðaliða hvernig starfið fer fram á öðrum
fyrir þær fjölskyldur sem senda á öllum aldri. En við höfum alltaf stöðum.“
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