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Að þora að
viðurkenna mistök
Séra Magnús Erlingsson sóknarprestur á Ísafirði kemur
víða við í spjalli þar sem slegnir eru léttir strengir í bland
við aðra með þyngri hljómi. Sjá viðtal í miðopnu.

Leikjasíða
skilaði mestum hagnaði

Ísafjarðarbær greiðir 68,7 milljónir króna í gjöld til skattstjórans á Vestfjörðum á árinu.

Ísafjarðarbær greiðir
hæstu gjöld lögaðila
Ísafjarðarbær greiðir hæstu
gjöld lögaðila á Vestfjörðum
samkvæmt álagningarskrá Skattstjórans í Vestfjarðaumdæmi.
Gjöld sveitarfélagsins eru rúmar
68,7 milljónir króna, sem fara
öll í tryggingargjald. Næst hæsti
greiðandinn í umdæminu er
Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., í
Hnífsdal sem greiðir samtals 60,8
milljónir króna í skatta. Orkubú
Vestfjarða vermir þriðja sætið
og greiðir 21,2 milljónir króna.

KNH á Ísafirði fylgir fast á hæla
Orkubúsins og greiðir 20,5 milljón í heildargjöld og fiskvinnslufyrirtækið Oddi á Patreksfirði
greiðir 18,4 milljónir króna. Því
næst koma Vesturbyggð með
rúmar 17 milljónir og fiskvinnslan Þórsberg á Tálknafirði rúmlega 16 milljónir.
Einkahlutafélagið Dress up
games ehf, er í 8. sæti á álagningarskrá og greiðir hæsta tekjuskattinn af öllum í umdæminu.

Þar á eftir kemur Bolungarvík
með 14,6 milljónir, í tíunda sæti
er JV (Jakob Valgeir) í Bolungarvík og greiðir 14,6 milljónir. Útgerðarfélagið Páll Helgi í Bolungarvík greiddi 14,5 milljónir
og greiðir jafnframt næst hæsta
tekjuskattinn í umdæminu eða
13,9 milljónir, Fiskvinnslan Íslandssaga á Suðureyri 17,7 milljónir.
3X-Technology greiðir 12
milljónir og er í 13. sæti á álagn-

ingarskránni. Því næst er Strandabyggð sem greiðir 9,4 milljónir
og þar af 695.800 þúsund krónur
í tekjuskatt og Þörungaverksmiðjan á Reykhólum sem greiðir 9,4 milljónir greiðir 2,8 milljónir í tekjuskatt. Birnir, Bakkavík
og Blakknes, sem öll eru í Bolungarvík, greiða öll yfir 7 milljónir en Blakknes greiðir þar af
5,7 milljónir í tekjuskatt. Í 20.
sæti er Eyraroddi á Flateyri sem
greiðir 7 milljónir króna.

Office 1 verður Bókahornið

Íris Jónsdóttir hefur tekið við
rekstri Office 1 á Ísafirði og mun
opna á sama stað ritfanga- og gjafaverslun á næstu dögum. Verslunin hefur hlotið nafnið Bókahornið
og segir Íris, sem starfað hefur
sem verslunarstjóri Office 1 undanfarin ár, að reksturinn leggist
mjög vel í hana. „Þetta er sami
grunnur og verið hefur þó það
verði einhverjar nýjar áherslur
sem ég vona að fólki eigi eftir að
líka við. Office 1 fyrir sunnan
hefur verið að fara í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu
eftir að hafa staðið í harðri samkeppni við Pennann og Eymundsson eftir að þau fyrirtæki voru
yfirtekin af ríkisbönkunum. Mér
fannst það vera mitt hlutverk að
sjá til þess að áfram væri samkeppni á ritfanga- og bókamarkaði á Vestfjörðum. Ég treysti mér
fullkomlega til að standa upp í
hárinu á þeim“, segir Íris. Hún
skrifaði undir samning við Egilsson á föstudag um yfirtöku á
rekstrinum.
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Íris Jónsdóttir og Kjartan Örn Sigurðsson forstjóri Egilsson hf. eiganda
Office 1 á Íslandi innsigla samning um yfirtöku Írisar á rekstri Office 1 á Ísafirði.
Verslun Office 1, sem rekur
ritfanga- og bókaverslanir, opn-

aði á Ísafirði sumarið 2005. Er
hún til húsa í Neista í einu versl-

unarhólfi á jarðhæð hússins.
– thelma@bb.is

Einkahlutafélagið Dress
up games skilaði mestum
hagnaði á árinu samkvæmt
álagningarskrá skattstjórans
á Vestfjörðum. Félagið, sem
er í eigu ísfirska bókasafnsfræðingsins Ingu Maríu Guðmundsdóttur, heldur úti vefsíðu sem virkar sem eins konar miðstöð fyrir alla þá sem
gaman hafa af svokölluðum
dúkkulísuleikjum. Leikirnir
eru eins konar stafræn útgáfa
af gömlu úrklippu-dúkkulísunum sem notið hafa vinsælda frá því elstu menn
muna. Vefurinn hefur verið
starfræktur í yfir áratug en samkvæmt álagningarskránni
greiðir félagið rúmar 15
milljónir í tekjuskatt. Samkvæmt upplýsingum blaðsins
er tekjuskattur 15% af hagnaði sem þýðir að félagið hafi
aflað rúmar hundrað milljónir
á árinu.
„Ég hef alltaf haldið því
fram að ástæðan fyrir því að
þetta er vinsælt sé sú að þetta
er leikur hjá börnunum sem
gengur út á miklu meira en
bara að klæða dúkkur í föt,
eins og fullorðnir virðast oft
halda. Ég hef séð krakka í
svona leikjum, og þeir tala
við sjálfa sig og gleyma sér
alveg í þessum heimi“, segir
Inga María í viðtali sem birt
var í tölublaði Bæjarins besta
árið 2007.

Lögreglustöðinni lokað
Lögreglustöðinni í Bolungarvík var lokað í september
og staða forvarnarfulltrúa lögð
af. Staða lögreglumanns var
færð í burtu samhliða því að
fjölgað var á Patreksfirði er
embættin runnu saman í eitt
árið 2007. Þar með hafa Bolvíkingar misst tvö störf ásamt
starfsstöðinni frá sameiningu
embættanna, þrátt fyrir gefin
fyrirheit um annað.
Jón Bjarni Geirsson, sem
gegndi stöðu forvarnarfulltrúa með aðsetur í Bolungarvík, hefur nú verið fluttur á
stöðina á Ísafirði þar sem
hann er aðalvarðstjóri. Hann
segir það hafa verið yfirlýsta
stefnu dómsmálaráðherra að
engar lögreglustöðvar yrðu
lagðar niður, en annað hafi
sem sé komið á daginn. Enn
sé of snemmt að segja til um
áhrif þess að leggja niður starf
forvarnafulltrúa, en öll umferðafræðsla í grunnskólum hafi
til dæmis verið á hans könnu.
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Hækka
gjaldskrár
Fasteignagjöld í Súðavíkurhreppi og gjöld samkvæmt
almennri gjaldskrá hreppsins munu hækka frá og með
1. janúar 2010. Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri, segir
almennu gjaldskrána ekki
hafa verið hækkaða síðasta
haust vegna hrunsins en nú
hafi ekki verið hjá því komist
að hækka hana í samræmi
við vísitölu.
Varðandi fasteignagjöldin
segir Ómar að Súðavíkurhreppur hafi ávallt verið með
einna lægst fasteignagjöld á
svæðinu og að nú hafi verið
ákveðið að hækka gjöldin
til jafns við meðaltalið. Aðspurður hvað þetta þýði fyrir
fasteignaeigendur segir hann
að um sé að ræða 15-20 prósenta raunhækkun.

Gamla selur
skíðabrauð
Gamla bakaríið mun selja
Skíðabrauðið fyrir Framför
- styrktarsjóð skíðamanna á
menningarhátíðinni Veturnóttum í Ísafjarðarbæ.
Brauðið verður til sölu frá
5. nóvember -12.nóvember.
Helmingur af ágóða brauðsins rennur í styrktarsjóðinn
Framför. Sjóðurinn var stofnaður á Ísafirði í mars í fyrra
en markmiðið með sjóðnum
er að styrkja ísfirskt skíðafólk sem hyggst ná langt í
íþróttagreininni.
Þegar fram líða stundir er
markmiðið að sjóðurinn geti
ekki eingöngu stutt við einstaklinga, heldur einnig einstök verkefni og félög innan
Ísafjarðarbæjar. Langtímamarkmið sjóðsins er að
styrkja fyrst ungviði skíðaíþróttarinnar og síðan hreyfinguna alla eins og kostur er.

Lækka
verðskrá
Almenn verðskrá Landflutninga hefur verið endurskoðuð í tengslum við styttingu þjóðvegarins til norðanverðra Vestfjarða. Munu
gjaldflokkar í tengslum við
flutninga til og frá Vestfjörðum lækka um allt að 12%
frá og með 1. nóvember.
„Landflutningar-Samskip
vilja nota tækifærið og óska
Vestfirðingum til hamingju
með nýja veginn og óska
þeim jafnframt góðrar ferðar
um Arnkötludalinn“.
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Inn að beini

Örn Árnason,
atvinnulaus „ljóðatónn“

Örn Árnason kallar sjálfan sig ljóðatón en hann einbeitir sér um þessar mundir að ljóðaskrifum
og tónlistarsmíð. Þegar Bæjarins besta innti hann eftir svörum inn að beini kom hins vegar í ljós að sem
drengur ætlaði hann sér að verða atvinnumaður í fótbolta þegar hann yrði stór.
Afdrifaríkasta ákvörðun lífs þíns?
Ætli það hafi ekki verið sú stund sem Bakkus
bankaði á dyr, svo ég sé nú alveg heiðarlegur.
Hvar langar þig helst að búa?
Berlín er ofarlega í huga þessa dagana.
Hver var hamingjusamasta stund lífs þíns?
Það er nú erfitt að svara þessu en ætli ég segi ekki að maður er
alltaf jafn ótrúlega hamingjusamur þegar Liverpool vinnur Man Utd.
Mestu vonbrigði lífs þíns?
Klárlega að geta ekki kvatt föður minn við dánarbeðið. En við
hittumst um haustið þegar ég var á sjó útá Halanum og við þurftum
að koma til Ísafjarðar og taka olíu og þá áttum við góðar stundir
saman sem eru mér afskaplega kærar.
Mesta uppgötvunin í lífi þínu?
Hvað það var ótrúlega gaman að spila á tónleikum, en ég ætlaði
aldrei að fara út í slíkt en var ýtt út í það af vinum og sé ekki eftir
því. Legg hér með inn umsókn að fá að spila fyrir ykkur á næsta
Aldrei fór ég suður, Múgí treysti á þig.:)
Uppáhaldslagið?
Lost art of murder með Peter Doherty, þetta er Babyshambles
lag en er hrikalega flott þegar hann tekur það einn á
kassann (youtube) og ég verð að segja líka að Flume með
Bon Iver er líka í miklu uppáhaldi.
Uppáhaldskvikmyndin?
Þarna er ég gjörsamlega áhugalaus og finnst þetta allt
saman vera frekar leiðinlegt en mér finnst gaman að horfa
á myndir sem hafa eitthvað að segja, þær sem hafa sögulegt
gildi og sannsögulegar myndir.
Uppáhaldsbókin?
Ég les ekki mikið og er fljótur að kasta bókinni ef hún grípur
mig ekki en jafnframt klára ég hana í einum rykk ef hún grípur,
til þess að nefna einhverja þá ætla ég að segja Ilmurinn. Það
er í lagi líka að uppljóstra því að ég er byrjaður sjálfur að skrifa
bók en meira get ég ekki sagt um málið að svo stöddu.
Ógleymanlegasta ferðalagið?
Það var þegar ég fór til Ibiza hérna um árið með
tveimur skipsfélögum mínum, ekki orð um það meir.
Uppáhaldsborgin?
Berlín er klárlega borgin sem allir ættu að tékka á.
Besta gjöfin?
Hef fengið þær margar góðar í gegnum tíðina þar sem ég er algjör
dekurrófa, amma hefur verið dugleg að senda mér alls kyns dót sem
hún saumar sjálf en ég verð að segja að hettu lopapeysan sem
mamma vinkonu minnar sérsaumaði á mig er í miklu uppáhaldi.
Telur þú að líf sé á öðrum hnöttum?
Það getur ekki verið að við séum ein í öllu þessu brjálæði.
Hvaða hlutar geturðu alls ekki verið án?
Gítarinn minn af gerðinni Taylor, ég myndi
hlaupa inn í brennandi hús á eftir honum.
Fyrsta starfið?

Fyrir utan bæjarvinnuna þá var það Bjarndís „þessi elska“
sem tók mig að sér og svo var maður líka duglegur að
ná sér í aukapening hjá Magga í löndunum.
Draumastarfið?
Tónlistarmaður og ljóðskáld.
Hvaða frægu manneskju hefur þér verið líkt við?
Fyrrnefnd Bjarndís var á sömu mynd og ég í bíó hérna um árið og
þegar við hittumst í hléi þá komst hún svo að orði að ég væri nú bara
alveg eins og aðalleikarinn en þetta var myndin Legends of the fall
með Brad Pitt. Takk Bjarndís mín ég lifi ennþá á þessu.
Fallegasti staðurinn á Íslandi?
Fyrir utan fjöllin mín þá verð ég að segja að þegar ég upplifði í
fyrsta skipti að sjá Dimmuborgir þá varð ég agndofa en það var í
tunglsbirtu seint um sumar og sú stund er ógleymanleg.
Svo er hafið einstaklega fallegt og aðlaðandi.
Skondnasta upplifun þín?
ÚFF! þessi spurning gefur tilefni í heila bók.
Aðaláhugamálið?
Semja lög og ljóð ásamt því að spila pool og snóker, félagi minn
missti titilinn um daginn þegar ég kom í heimsókn til Ísafjarðar og
er ég því Vestfjarðameistari þangað til næst (varð að koma þessu að).
Besta vefsíðan að þínu mati?
www.myspace.com/ljodatonn er ein af þeim bestu, hehe, en
annars er ég eins og svo margir algjör feisfíkill og hlusta
nær eingöngu á tónlist á youtube.
Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór?
Atvinnumaður í fótbolta.
Hver er þinn helsti kostur að þínu mati?
Ég er ansi líkur pabba mínum.
En helsti löstur?
Ætli það sé ekki sama svar og síðast.
Besta farartækið?
Það er gott að hjóla annars hefur yaris’inn
hennar múttu oft komið til bjargar.
Hver er uppáhaldshátíðardagurinn þinn?
Gamlársdagur auðvitað.
Hvaða manneskju lítur þú mest upp til?
Amma Lalla er klárlega „bestust“.
Ef þú mættir heita hvað sem er, hvað myndirðu heita?
Ég er afskaplega sáttur við nafnið mitt svo
finnst mér líka fínt að vera kallaður Össi.
Á hvaða tíma sólarhrings kanntu best við þig?
Ég er algjör ugla en kyrrðin á morgnana er
alltaf að heilla mig meir og meir.
Í hvaða stjörnumerki ertu?
Ég er steingeit og eldsnákur í kínversku stjörnuspekinni.
Lífsmottóið þitt?
Stattu þína plikt og gerðu það sem þú vilt. Og svo er eitt
hérna gott á góðri ensku eftir mig svo ég best veit,
Life is like Love: Love your Life and Live the Love.
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Spurningin
Hefur þú veikst
af svínaflensu?
Alls svöruðu 587.
Já sögðu 40 eða 7%
Nei sögðu 547 eða 93%
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:
Suðaustanátt með
rigningu en úrkomulaust
NA-lands. Hiti 1-8 stig,
svalast NA-lands. Horfur
á laugardag: Austlæg átt
með vætu og hiti breytist
lítið. Horfur á sunnudag: Austlæg átt með
vætu og hiti breytist lítið.

Ertu
orðin(n)
áskrifandi?
Það er mun
ódýrara!
Síminn er
456 4560
Útgefandi:
H-prent ehf.,
kt. 600690-1169,
Sólgötu 9, 400 Ísafjörður,
sími 456 4560, fax 456 4564
Ritstjóri:
Sigurjón J. Sigurðsson,
sími 892 5362, bb@bb.is
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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Starfsmenn Snerpu á Ísafirði vinna við ljósleiðarann við Mjóafjarðarbrú i Ísafjarðardjúpi.

Lífæð samskipta á Íslandi
Fjarskipti og hvers konar rafræn samskipti eru órjúfanlegur,
sjálfsagður og eðlilegur þáttur í
daglegu lífi okkar. Þróun fjarskipta hefur verið ótrúlega hröð
á síðustu árum. Rétt rúmlega
hundrað ár eru liðin síðan Ísland
tengdist umheiminum með sæstreng sem lagður var til Seyðisfjarðar. Þá hófst uppbygging ritog síðar talsímakerfis um land
allt. Risastökk var tekið í fjarskiptum almennings fyrir 15 árum þegar GSM kerfið var tekið í
notkun, en það, eins og flest önnur fjarskiptakerfi, reiðir sig á undirliggjandi kerfi Mílu. Nú eru
skráð GSM símanúmer á landinu
um 370 þúsund, töluvert fleiri en
íbúar landsins og það segir sitt
um hvað við erum háð nútíma
fjarskiptum. Það sem eitt sinn
þóttu tæknileg undur þykja nú
sjálfsagðir og eðlilegir hlutir. Öll
þau miklu fjarskipti, rafrænu

samskipti og sú fjölbreytta afþreying, sem möguleikar tækninnar veita okkur, kalla á umfangsmikið, hraðvirkt og skilvirkt samskiptanet.
Páll Á Jónsson, framkvæmdastjóri Mílu, segir að þetta kerfi
hafi verið í stöðugri uppbyggingu
síðustu hundrað árin en það byggi
á koparlínum sem ná inn á öll
heimili, fyrirtæki og stofnanir í
landinu, og síðan ljósleiðurum í
jörðu og örbylgjusambandi í lofti.
„Við tókum við rekstri, viðhaldi
og uppbyggingu fjarskiptanetsins fyrir tveimur árum, en þó
byggir starfsemin á aldagömlum
grunni og starfsmönnum, sem í
mörgum tilvikum búa að áratugareynslu í faginu. Þeir sjá fjarskipta-, síma- og afþreyingarfyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net ljósleiðara og koparstrengja sem tengja saman
byggðir landsins og landið við

umheiminn.“
Míla hefur á undanförnum
misserum gert samstarfssamning
við fyrirtæki víða um land til að
sinna grunnþjónustu f.h. fyrirtækisins í héruðum landsins.
„Gott dæmi um jákvæða samvinnu við heimafólk er samstarf
Mílu og Snerpu á Ísafirði, en
Snerpa var fyrsta fyrirtækið sem
Míla gerði samstarfssamning við.
Síðan þá hafa starfsmenn Snerpu
meðal annars séð um allar nýlagnir, tengingar og viðgerðir á
Vestfjörðum. Starfsmenn Mílu
sinna eftir sem áður uppbyggingu
á fjarskiptanetinu sjálfu, viðhaldi
þess og bilanagreiningum svo
eitthvað sé nefnt. Með samstarfssamningnum við Snerpu varð til
umfangsmikil þekking á fjarskiptamálum á þeirra svæði og
þjónusta við kerfið varð bæði
öruggari og skilvirkari en áður
var þar sem fleiri starfsmenn geta

nú sinnt nauðsynlegum verkefnunum en áður,“ segir Páll.
Dæmi um samstarf Mílu og
Snerpu er nýleg lagning ljósleiðara um Steingrímsfjarðarheiði,
en í lok september lauk lagningu
ljósleiðara frá Hátungum á Steingrímsfjarðarheiði og að Nauteyri,
með viðkomu í tækjarými Mílu
að Kúlum, alls um 30 km leið.
Þessi ljósleiðari leysir af hólmi
örbylgjusambandið sem var á
þessari leið og mun breytingin
auka mjög öryggi í fjarskiptum á
heiðinni. „Þetta mun hafa mikla
þýðingu fyrir samband á svæðinu, t.d. mun GSM samband
styrkjast til muna auk þess sem
afkastageta um Nauteyri eykst
við lagningu ljósleiðarans, en
Nauteyri sinnir Djúpinu. Þetta er
einnig mikilvægur þáttur í að
klára ljósleiðarahringinn um
Vestfirði,“ segir Páll Á Jónsson,
framkvæmdastjóri Mílu.

Ritstjórnargrein

„Lærdómshrókar“
,,Hámenntaða virðum vér / vora lærdómshróka, / sem eru andleg
ígulker / ótal skólabóka.“ Varla kemur nokkrum til hugar að Skagfirðingurinn, Stefán Guðmundur Guðmundsson, sem síðar tók sér
nafnið Stephan G. Stephansson og lengst af var kenndur við
Klettafjöll, væri með vísukorni þessu að gera lítið úr skólagöngu.
Það sem skáldinu var ef til vill ljósara en mörgum öðrum var að
ekki er allan lærdóm í bækur að sækja þótt margar geymi þær vísdóm mikinn. Og skáldinu var áunnin reynsla, eitt það dýrmætasta
sem hverjum manni getur hlotnast.
Á óvissu- og erfiðleikatímum, mætti öllum vera ljóst að þjóðin
þarf á samheldni að halda. Því miður blasir allt annað við. Engu
líkara en að sundurlyndisfjandinn blási úr hverju horni. Skiljanleg
reiði grasserar í þjóðarsálinni, en leysir ekki vandann. Aldraður
maður orðaði það svo við blaðið að engu líkara væri en að pottaglamrið, fyrrum utan Alþingis við fótstall frelsishetjunnar, bergmálaði nú í ræðustól þeirrar stofnunar sem þjóðinni er ætlað að bera
hvað mesta virðingu fyrir.
Á því rúma ári síðan efnahags holskeflan skall yfir hafa greinar
ótal fræðinga af öllum sortum, sumum hverjum menntuðum út um
allar heimsins trissur, fyllt síður dagblaðanna mánuðum saman.
Flest hefur þetta ágæta fólk sagst hafa tiltækar lausnir á vandanum;

hvað við ættum að gera og hvað ekki. Lesandinn er ekki í minnsta
vafa um fullvissu greinarhöfunda um að þeir hefðu það fram að
færa, sem þjóðin þyrfti á að halda.
Síðast af öllu yrði BB til þess að andmæla tjáningarfresli. En því
er orð á haft að þrátt fyrir að líkur bendi til þess að fjöldi þessara
sérfræðinga hafi stuðst við lestur sömu bóka og numið fræðin í
sömu skólum, ber nánast engum þeirra saman. Sitt segir hver og
einn. Og allir segjast hafa rétt fyrir sér. Er nema von að venjulegt
fólk viti ekki í hvorn fótinn það á að stíga?
Án allrar ábyrgðar flakkar hér með önnur vísa Klettafjallaskáldsins, af sama meiði og hin fyrri: ,,En í skólum úti um lönd / er sú
menntun boðin: / fátt er skeytt um hjarta og hönd, / hausinn út er
troðinn.“ Því miður verður það að segjast eins og er að eftir því
sem fleiri sérfræðingar tjá sig um lausnir á vanda þjóðarinnar,
aukast líkurnar á að almenningur, eigi þess einan kost að kasta upp
krónu til að vita hverjum ber að trúa!
Reiðifullur almenningur ætlast til þess að ,,pottaglamrinu“ í
sölum Alþingis linni. Látlausar skylmingar leysa ekki vandann.
Þingheimur er áhöfnin sem kjósendur völdu til að stýra þjóðarskútunni. Það vinnst enginn leikur nema liðið spili sem heild, síst
af öllu þegar við erfiðan andstæðing er að etja.
s.h.
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Leigufélag Vestfjarða vill koma
að byggingu hjúkrunarheimilis
Leigufélag Vestfjarða skoðar
nú að koma að byggingu hjúkrunarheimilis á Ísafirði. „Með aðkomu Leigufélags Vestfjarða
væri hægt að ráðast í verkefnið
mjög fljótt þar sem lánsloforð
frá Íbúðalánasjóði liggur fyrir að
hluta af byggingarkostnaði“, segir í bréfi sem félagið hefur sent
bæjaryfirvöldum. „Það væri hægt
að fara í hönnunarvinnu núna í
vetur og byrja strax næsta vor á
framkvæmdum og þeim gæti verið lokið snemma árs 2012.“
Leigufélagið vísar í frétt sem birtist um miðjan mánuð um uppbyggingu hjúkrunarrýma þar sem
Árni Páll Árnason, félagsmálaráðherra segir: „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 2010
eigum við tvímælalaust að ráðast
í þetta verkefni.“ Er þá miðað
við að lögum um Framkvæmda-

sjóð aldraðra yrði breytt þannig
að framkvæmdasjóðurinn greiði
rekstrar- og leigukostnað þannig
að aukinn rekstrarkostnaður falli
ekki á ríkissjóð fyrr en 2014.
Eins og fram hefur komið er
fyrirhugað að 137 rými verði
byggð á landsbyggðinni á árunum 2010 til 2012 og eins og
staðan er í dag er ekki á áætlun
að byggja hjúkrunarrými á Ísafirði. „Það er með öllu óskiljanlegt með vísan til ákvörðunar
fyrri ríkisstjórnar þar sem er gert
ráð fyrir að byggja 30 rými á
Vestfjörðum 2010. Í yfirlýsingu
ríkisstjórnar sem dagsett er 12.
ágúst 2008 er talað um að endurskoða í lok ársins 2009 þörf
fyrir hjúkrunarrými þar sem verði
tekið tillit til breytingar á vistunarmati.“ segir í bréfi Leigufélagsins.
„Það er von okkar að allir leggist á eitt til að þetta geti orðið að
veruleika, þar sem allt bendir til
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Dvalarheimilið Hlíf á Ísafirði.
þess að aukið atvinnuleysi verði fundi í síðustu viku og fól bæjará næstu mánuðum, að ráðast í stjóra að ræða við bréfritara um
þess háttar framkvæmdir kallar þær hugmyndir er fram koma í
á mikinn mannskap strax og tala bréfinu. Við það tilefni upplýsti
ekki um þau störf sem skapast til bæjarstjóri að fundað verði með
lengri tíma litið“, segir jafnframt félagsmálaráðherra þann 3. nóvember og jafnframt verður fundur
í bréfinu.
Bæjarráð fagnaði erindi Leigu- með fulltrúum Heilbrigðisstofnfélagsins er það tók það fyrir á unar Vestfjarða á næstu dögum.

Þjónustudeildinni ekki lokað
Vegna plássleysis á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði
verður þjónustudeildinni á
Hlíf ekki lokað um áramótin
einsog ráðgert hafði verið.
Fimm eldri konur sem búa á
deildinni fá ekki pláss á
sjúkrahúsinu og verður því
deildin starfrækt áfram um
sinn. Ástæðan er sú að meðan verið er að gera upp fæðingardeildina og í framhaldi
af því bráðadeildina á sjúkrahúsinu er ekkert pláss fyrir
gömlu konurnar. Tilkynnt
var á fundi með aðstandendum kvennanna að af flutningum yrði ekki fyrr en í
fyrsta lagi í lok janúar.
Níu starfskonum á þjónustudeildinni var sagt upp
þann 1. október. Þar af voru
sjö með þriggja mánaða uppsagnarfrest og eiga því að
láta af störfum um áramótin.
Ekki hefur verið rætt við þær
um endurráðningu.
Frá þessu er greint á ruv.is.
– fridrika@bb.is
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Hinn rétti andi kemur með skötunni
– séra Magnús Erlingsson, sóknarprestur á Ísafirði,
í spjalli á léttum nótum í bland við aðra þyngri tóna
Tilfinningar margra sóknarbarna séra Magnúsar Erlingssonar á Ísafirði voru blendnar meðan
þess var beðið hver hlyti embætti
sóknarprests við Kópavogskirkju
núna í haust. Annars vegar þótti
mörgum afar slæmt til þess að
hugsa að missa í burtu góðan og
vinsælan prest, rótgróinn í samfélaginu á Ísafirði eftir átján ára
starf. Jafnframt gátu vinir hans
vel unnað honum þess að skipta
um vettvang úr því að hugur hans
stóð til þess.
Raunar var hann sjálfur í miklum vafa eins og fram kemur hér
á eftir og sótti ekki um fyrr en á
síðustu stundu. Og kannski var
hann bara heppinn að fá ekki
brauðið í Kópavogi.
Í samtalinu við séra Magnús
hér á eftir er víða komið við og
léttir strengir slegnir í bland við
aðra með þyngri hljómi. Tíminn
á Ísafirði hefur liðið hratt þó að
árin séu orðin nokkuð mörg.
„Já, ég kom hingað fyrir átján
árum. Ég hafði unnið á Biskupsstofu sem æskulýðsfulltrúi og
fræðslufulltrúi í fimm ár en síðan
ákváðum við Kristín kona mín
að fara hingað á Ísafjörð. Þegar
við komum var engin kirkja til
staðar. Hún var stórskemmd eftir
bruna og deilur um kirkjumálin
höfðu staðið hér á Ísafirði í nokkurn tíma. Maður setti sér einfaldlega það markmið að vera hér
prestur og sjá hvort þessi mál
myndu nú ekki leysast með tímanum og hér kæmi kirkja og hér
yrði líka hægt að byggja upp
öflugt safnaðarstarf.
Svo liðu árin eitt af öðru og
þetta hefur verið afskaplega góður tími þótt vissulega hafi líka
komið erfið ár inn á milli, eins
og þegar snjóflóð og fleira henda
lítil samfélög. En ef manni líður
yfirleitt vel, þá líður tíminn hratt.“

Gekk um gólf
eins og Hamlet
„Allt í einu eru átján ár liðin
og ég er orðinn fimmtugur. Þá
fór ég að velta þessu fyrir mér,
sem oft er búið að nefna við mig
8

á þessum tíma, hvort ég ætti ekki
að breyta til. Í sumar hugleiddi
ég það hvort ég ætti að breyta til
eða ekki. Ég var eins og Hamlet
í leikritinu, gekk um gólf og spurði
sjálfan mig: Á ég eða á ég ekki?
Enginn veit hvað átt hefur fyrr
en misst hefur. Ég vissi svo sem
hvað ég hafði það gott hér á Ísafirði og ekki væri víst að ég hefði
það eins gott á öðrum stað. Þegar
korter var eftir af umsóknarfresti
ákvað ég að láta slag standa og
prófa að sækja um embætti í
Kópavogskirkju. En svo má segja
að kannski hafi ég bara verið
heppinn. Ég hlaut ekki það sem
ég sótti um og þannig get ég
einfaldlega haldið áfram að vera
hér í góðum málum.“
– Og líklega eru flestir fegnir
því fyrir sína eigin hönd hér fyrir
vestan.
Séra Magnús hlær. „Ég fann
það nú að fólk var ánægt að hafa
mig áfram. Það skil ég auðvitað
vel, því að fólk venst því að hafa
prestinn sinn. Maður verður eins
konar fastur punktur í tilverunni.
En auðvitað hefur maður gott af
tilbreytingu og söfnuðurinn hefur
án efa líka gott af því að fá tilbreytingu. Allt hefur þetta nú verið rannsakað og sagt er í þeim
fræðum, að menn fái oft vissan
leiða eftir sjö ár eða þar um bil.“

Bestu tíu árin
framundan?
„Fyrstu árin fara í það að kynnast nýju starfi. Þetta eru reyndar
sömu fræðin og um það þegar þú
kynnist maka. Að ákveðnum
tíma liðnum kemur kannski tímabil þar sem þú ferð aðeins að
velta fyrir þér hvort hugsanlega
sé rétt að breyta til. Ef menn
halda hins vegar áfram í starfi
fram yfir það, þá eykst fagmennskan og þá eiga menn að geta
skilað betra verki. En svo koma
einhver efri mörk þar sem vaninn
fer að taka yfir og maður hættir
að vaxa í starfi.
Ég hygg að þessi efri mörk séu
nokkuð mismunandi eftir einstaklingum. Prestur nokkur sem

ég var eitt sinn í starfsþjálfun hjá
sagði að bestu ár hans í prestsskap
hefðu verið milli fimmtugs og
sextugs. Þá hefði hann ennþá haft
fulla starfsorku og jafnframt næga
reynslu. Eigum við ekki bara að
segja að núna séu mín bestu tíu
ár að hefjast!“

Eftirminnileg atvik
– Þú hefur haldið guðsþjónustur víða í sóknum hér vestra
og líka undir beru lofti, meðal
annars í sól og blíðu uppi á skíðasvæði Ísfirðinga. Hvað er þér
einna eftirminnilegast í starfinu
hér öll þessi ár?
„Það er nú margt sem er eftirminnilegt, bæði jákvæðir viðburðir og líka neikvæðir. Það
eru svo margar athafnir sem
koma upp í hugann. Sumar útfarir
eru mjög lifandi í minningunni,
stundum vegna þess hvað þær
voru erfiðar, stundum af því að
það komu upp undarleg atvik.
Ég hef til dæmis verið við kistulagningu þar sem viðstaddur maður fékk hjartastopp og ég þurfti
að blása í hann lífi meðan kona
hnoðaði hann. Ég man líka vel
eftir útför þar sem kirkjugestur
fékk aðsvif og var fluttur út í
körfu. Eitt sinn þegar maður var
að koma til guðsþjónustu hjá mér
rann hann í tröppunum. Hann
flaug á höfuðið og lenti með þvílíkum hávaða á gólfinu að ég
hélt að hann myndi hálsbrotna.
Vissulega eru ýmis óvenjuleg atvik sem sitja í minningunni.
Svo eru stórar athafnir eins og
þegar Ísafjarðarkirkja var vígð.
Þetta var mjög mikil athöfn og
kirkjan var sneisafull af fólki,
langt yfir fimm hundruð manns
sem einhvern veginn náðu að
troða sér hér inn í kirkjuna og
safnaðarheimilið. Eins gnæfa í
huganum minningarathafnir í
íþróttahúsinu á Torfnesi eftir
snjóflóðin miklu.“

Að kynnast
öllu litrófinu
„En ef ég ætti að nefna ánægju-

legustu atburðina, þá væru það
oft litlar guðsþjónustur sem jafnvel eru haldnar í sveitakirkjum
eða úti í náttúrunni. Eitt sinn
messaði ég uppi í Naustahvilft í
yndislega fallegu og góðu veðri.
Þá bar ég dóttur mína á bakinu
upp í hvilftina og einhverjir báru
lítið rafmagns-ferðaorgel.
Mér verður hugsað til ferðanna
sem ég hef farið hér norður yfir
til að messa, svo sem í Aðalvík.
Að ég tali nú ekki um þegar ég
hef farið í Furufjörð og messað í
bænhúsinu þar. Þetta hafa verið
ævintýraferðir. Þá hef ég fengið
tilfinningu fyrir sögunni, þegar
prestar í gamla daga voru að sigla
hér yfir Djúpið og vaða ár til að
komast til messugerðar.
Þetta er eitt af því sem mér
finnst svo frábært við þetta svæði,
að maður kynnist öllu litrófinu,
allt frá því að vera nánast eins og
prestur í stórborgarkirkju hér á
Ísafirði, enda er kirkjan að stærð
svipuð kirkjunum í Reykjavík
og söfnuðurinn er álíka stór og
sumir af smærri söfnuðunum á

höfuðborgarsvæðinu. Á hinn
bóginn eru svo eyðibyggðir og
fjarlægir staðir þar sem er pínkulítil kirkja og fólk kemur saman.
Þær athafnir sitja einhvern veginn í minningunni sem afskaplega jákvæð og skemmtileg upplifun.“

Klarinett í Unaðsdal
„Ég er svo heppinn að þjóna
einni svona kirkju sem er í mínu
prestakalli. Það er kirkjan í Unaðsdal á Snæfjallaströnd. Þar
messa ég alltaf einu sinni á ári.
Þetta eru nú 225 kílómetrar að
aka hvora leið þannig að ég er
fljótari ef ég fer bara með bát
beint inn Djúpið eins og ég gerði
til dæmis með trillu núna í sumar.
Ég frétti af mönnum sem ætluðu
að notfæra sér leyfið til strandveiða og þeir skutluðu mér í
messu. Síðan fóru þeir eitthvað
til að kasta sínum færum og sóttu
mig aftur þegar ég var búinn að
messa.
Þetta hafa verið afskaplega
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em-

góðar guðsþjónustur. Stundum
hefur organisti verið í för með
mér og stundum ekki. Eitt sinn
þegar ég messaði í Unaðsdalskirkju var þar stúlka með klarinett
og þá var tónlistin leikin á það
hljóðfæri. Það gekk alveg ótrúlega vel að syngja sálmana við
klarinettundirleik. Það er ýmislegt hægt að gera og upplifunin
er oft ekkert síðri þó að kirkjan
sé ekki stór og ekki endilega svo
margt fólk viðstatt.“

Þar sem allir þekkjast
– Þó að þú sért sóknarprestur í
höfuðstað Vestfjarða, þá ertu í
aðra röndina sveitaprestur.
„Já, ég er í aðra röndina sveitaprestur. Kannski er það þess
vegna sem ég kann svo vel við
mig hérna fyrir vestan. Ég finn
mig vel þar sem mannfjöldinn er
ekki of mikill. Hér þekkjast allir
og maður getur alltaf skotið sér
inn, hvort sem það er í heimahúsi
eða á vinnustað, drukkið kaffi
með fólki og heyrt sögur og allir

spjalla við mann sem sinn jafningja.
Hér getur maður verið svo afslappaður og verið maður sjálfur.
Það er einn kosturinn við að vera
prestur í svona sjávarplássi eins
og hér.“

Tengslin við Djúpið
– Þegar þú ferð með báti til
messugerðar í Unaðsdal, þá ferðu
þar framhjá sem þínir ættmenn
voru með útræði á sínum tíma.
„Já, Hermann Hermannsson
afi minn bjó á Svalbarði við Ögurvík í Ísafjarðardjúpi ásamt
ömmu minni, Salóme Rannveigu
Gunnarsdóttur. Þau áttu ellefu
börn. Afi var með bát og reri til
fiskjar og á þessu lifði fjölskyldan. Reyndar annaðist hann það
oft að ferja lækni sem var búsettur
í Ögri á þeim tíma.
Mér finnst notalegt að koma
þarna við. Oft þegar ég fer akandi
þessa leið stoppa ég þarna og
geng um grundirnar þar sem
húsið þeirra ömmu og afa stóð.
Þarna í Ögri er kirkjan þar sem
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móðir mín fermdist. Líka er
gaman að koma inn í samkomuhúsið í Ögri og skoða myndir frá
þessum tíma. Þar er meðal annars
mynd af móður minni og systur
hennar þar sem þær eru að renna
sér á sleða, tekin af barnaskólakennaranum sem var þá í Ögri.
Mér finnst heillandi að koma á
þessar slóðir.
Reyndar hugsa ég líka um
þennan stað þegar ég kem flugleiðis til Ísafjarðar og vélin byrjar
að hristast í Djúpinu. Þá hugsa
ég alltaf: Núna er Djúpið að fagna
mér með því að lyfta aðeins undir
flugvélina. Kannski hugsa ég líka
svona til að gera þessa upplifun
að hristast í Djúpinu dálítið notalegri!
Mér finnst mjög skemmtilegt
að sigla um Djúpið. Fyrir nokkrum árum átti ég skútu og þá gat
ég nú sjálfur siglt um Djúpið.
Þetta er yndislegt svæði að fara
um, hvort sem maður rennir fyrir
fisk eða bara nýtur þess að sigla
um og virða fyrir sér fjöllin og
allt umhverfið.“

Viðtal eins og
skriftastóll
– Hvað fæstu annars helst við
í tómstundum þessi árin?
„Ég geri nú ýmislegt. Ég les
bækur og hlusta á tónlist. Líka
nýt ég þess að elda mat. Þetta eru
aðaláhugamálin.
Hér gæti ég skotið því inn, að
þegar fólk fer í svona viðtöl, þá
er eins og það sé komið í eins
konar skriftastól og fer að játa
eitt og annað. Það er eins og
fjölmiðlarnir hafi að vissu marki
komið í staðinn fyrir skriftastólinn í kaþólskri tíð. Þetta sést líka
iðulega í ævisögum fólks á miðjum aldri. Oft eru það eins konar
játningarit.
Svo að ég játi nú dálítið sjálfur
við þetta tækifæri, þá er ég aftur
byrjaður að spila hér fótbolta með
sóknarbörnunum þó að læknirinn
segi að strangt til tekið eigi ég nú
ekki að gera mikið af því. Í þessum hópi eru menn komnir af
léttasta skeiði.“

Feita félagið
Séra Magnús segir aðspurður
að formaður þessa félagsskapar,
sem ber nafnið Feita félagið, sé
Páll Hólm, maður sem fyrir
mörgum áratugum fór til Kúbu
að hjálpa Castró að tína þar eitthvað á ökrunum. Meðal annarra
félagsmanna má nefna Sigurð
Pétursson, sagnfræðing og bæjarfulltrúa, Jóhann Ólafson, sem
framleiðir ís fyrir bátana, Jón Sigurpálsson, myndlistarmann og
forstöðumann Byggðasafns Vestfjarða, auk ýmissa fleiri góðra
manna.
– Ekki virðist sem allir séu
þessir menn feitir, þrátt fyrir
nafnið á félagsskapnum.
„Nei, reyndar ekki, en við erum
allir dálítið þungir á okkur. Þeir
sem ekki eru feitir eru svolítið
stirðir og þungir á sér. Við vorum
að spila úti eitt sumarið, ég var
svo ánægður með mig og það lak
af mér svitinn. Ég var að sækja
boltann og þá eru þar tveir sex
ára strákar að fylgjast með okkur.
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Þá heyri ég að annar segir við
hinn: Iss, þessir eru nú ekki góðir.
En við höfum mikið gaman af
þessu þó að eitthvað af snerpunni
sé horfið úr manni.“

Bækur og súkkulaði
í svínaflensunni
„Ég hef líka mjög gaman af
því að vera bara heima og lesa
bækur og hlusta á tónlist. Að ég
tali nú ekki um að elda mat, eins
og ég nefndi, sem er mikil ástríða
hjá mér. Núna bíð ég eftir því að
fá þessa svínaflensu og þess
vegna er ég búinn að birgja mig
upp af bókum.
Þegar ég fæ fyrstu einkennin
ætla ég að kaupa hausverkjatöflur
og kók og mikið af súkkulaði og
bíða spenntur eftir því að verða
veikur. Maður liggur víst hundveikur fyrstu sólarhringana en
svo á maður bara að liggja inni
næstu tíu dagana til að jafna sig.
Ég sé sjálfan mig í hillingum
tíu daga í rúminu að lesa bækur,
hlusta á útvarp og fá mér kók og
súkkulaði. Þannig gæti bónusinn
verið þegar maður fær þessa illræmdu flensu.“

Hinn rétti andi
kemur með skötunni
– Úr því að minnst er á matargerð: Tekur þú eitthvað til hendinni eða hjálparðu til í skötuveislunum frægu hjá Halldóri Hermannssyni móðurbróður þínum
hér á Ísafirði?
„Nei, en mér er alltaf boðið
þangað á Þorláksmessu. Þá fer í
hádeginu til Halldórs frænda
míns og borða skötu. Þegar ég er
búinn að því fer ég á skrifstofuna
mína og sem jólaræðuna. Þá er
ég kominn með hinn rétta anda.“
– Áttu einhverjar sérgreinar í
matargerð?
„Já, ég sé til dæmis alltaf um
pítsubakstur heima. Líka elda ég
oft ýmsa sérrétti eins og úr franska
eldhúsinu svokallaða. Ég hef
gaman af dálítið flókinni matargerð. Þetta tekst nú samt ekki
alltaf því að ég er ekki í nógu
góðri æfingu. Ég hef ekki nógu
góðan tíma til að einbeita mér að
þessu. En mér finnst skemmtilegt
að lesa kokkabækur og prófa eitthvað nýtt.“

Fjölskylda
Eiginkona séra Magnúsar er
Kristín Torfadóttir. „Hún lærði
nýlega að verða útstillingahönnuður“, segir hann, „en svo er þessi
kreppa skollin á þannig að kannski er ekki um auðugan garð að
gresja í þeirri grein alveg á næstunni.“
Kristín og Magnús eiga tvær
dætur, Dórótheu og Sigríði Erlu.
Dóróthea er í sjöunda bekk
Grunnskólans á Ísafirði en Sigríður Erla er í þriðja bekk. Báðar
eru líka í tónlistarnámi á Ísafirði.
10

fjallið. Í Ölpunum eru fjöllin svo
stór að manni finnst við heimkomuna að fjöllin hér fyrir vestan
séu bara lítil og vinaleg.
Já, þarna var ég á gangi og sá
fallega steinkirkju sem ég fór
inn í og hreifst af. Hún var prýdd
svo mörgum listaverkum að mér
fannst það alveg ótrúlegt. Þetta
var úti í sveit en þarna voru verk
bæði eftir Matisse og Chagall.“

Önnur er í ballett en hin í blaki.
Mjög aktífar stúlkur báðar tvær,
að sögn föður þeirra.

Menn læra sjaldan
af eigin mistökum
– Fyrir mörgum árum kom
fram í viðtali hér í Bæjarins besta
að þú hefðir verið vinstrisinnaður
á ungum aldri ...
„Ég tek eftir því að ég er alltaf
að færast til í pólitíkinni. Sennilega voru einhver hægri viðhorf
í mér þegar ég var barn. Þegar ég
kom í menntaskóla færðist ég
hins vegar mjög til vinstri. Menn
voru mjög róttækir í menntaskóla. Síðan urðu þessir róttæku
skólafélagar mínir máttarstólpar
á Morgunblaðinu og allt það,
mjög borgaralega sinnaðir þegar
þeir voru komnir á fullorðinsár.
Nú virðist það hins vegar einhvern veginn hafa gerst eftir
bankahrunið, að allmargir hafi
sveiflast töluvert til vinstri. Maður verður undrandi að sjá veröldina hrynja með þessum hætti. Þá
rifjast upp fyrir mér orð Björns
Teitssonar, sem var skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði og lengi
formaður sóknarnefndar meðan
hann átti heima hér. Björn sagði
þessi ágætu orð: Menn læra sjaldan af eigin mistökum og nánast
aldrei af mistökum annarra.
Maður sér þetta núna í þessari
efnahagskreppu þegar hún er
borin saman við kreppuna miklu
á fyrri tíð. Þó að þetta sé ekki að
öllu leyti sambærilegt, þá sér
maður sömu brestina. Menn voru
komnir algerlega úr tengslum við
það sem var að gerast í fyrirtækjunum sjálfum, horfðu bara á einhver verðbréf og hlutabréf sem
voru hætt að vera tenging við hin
raunverulegu verðmæti. Þessi
bréf voru allt of hátt skráð og
einn daginn hrundi þessi spilaborg rétt eins og gerðist í kreppunni miklu. Það var ekki til innistæða fyrir bréfunum heldur var
þetta var bara loft.“

Dæmi um hroka
„Þetta er dæmi um hroka
mannsins, sem á grísku nefnist
hybris og var að mati Grikkjanna
höfuðsynd. Einhvern veginn
virðast menn hafa orðið svo uppteknir af þessu hér á Íslandi í
nútímanum, menn ætluðu sér að
vera svo stórir. Hér átti að vera
helsta fjármálamiðstöð á norðurhveli jarðar þó að við séum margfalt færri en íbúar Manchester.
Að við berum okkur nú ekki saman við London!
Eiginlega er þetta dæmisaga
um það hvað menn geta orðið
hrokafullir. Úr Biblíunni gætum
við tekið söguna um Babelsturninn. Menn ætluðu sér að byggja
turn sem næði allt til himins.
Auðvitað hrundi hann að lokum.
Já, þetta eru athyglisverðir
tímar sem við lifum. Ég hef nú

Játning varðandi
skriftastól
„Svo sé ég að þarna er skriftastóll. Auðvitað veit ég að maður
á ekki að gera það sem ég gerði,
en af því að þetta er nú viðtal og
þá á maður að játa, þá játa ég hér
og nú að ég kíkti inn í skriftastólinn af tómri forvitni.
Fyrst dró ég frá tjaldið öðrum
megin þar sem ég sá að fólk átti
að ganga inn í hann og þar sá ég
að plássið var notað fyrir ryksuguna og ræstingavagninn og allt
það. Þetta var í rauninni notað
sem ræstingakompa. Þá varð ég
ekki síður forvitinn að sjá hvað
væri þeim megin sem presturinn
á að vera þannig að ég leit þar
inn líka. Þar var þá orfið og öll
verkfærin til þess að snyrta garðinn kringum kirkjuna.
Ég veit hreinlega ekki hvort
fólk þarna í Ölpunum er hætt að
játa syndir sínar. Kannski eru
einfaldlega ekki drýgðar neinar
syndir í Ölpunum lengur, ég veit
það ekki. Nema þá að þeir beri
ræstidótið og garðverkfærin út
þegar einhver þarf að skrifta.“

Að þora að viðurkenna mistök

gert talsvert af því síðustu tólf
mánuði að fylgjast með fréttum
og hlusta á minn gamla skólabróður Egil Helgason í Silfrinu.
Núna er ég aftur á móti farinn að
þreytast dálítið á þessari pólitísku
umræðu. Mér finnst hún orðin
heldur staglkennd.“

Að vinna aftur
tiltrú fólks
„Stjórnmálamenn og líka margar stofnanir hafa glatað tiltrú almennings. Stjórnmálamenn, Alþingi, ríkisstjórn, bankar og
stofnanir, og kannski kirkjan líka,
því að hún er talin með þessum
stofnunum, þurfa að vinna aftur
tiltrú fólks.
Á hverju ári er gerð könnun á
trausti fólks til ýmissa stofnana.
Þegar niðurstöður voru birtar á
liðnu vori kom í ljós að flestar
stofnanir höfðu tapað trausti
nema einna helst lögreglan.

Það er athyglisvert að lögreglan, sem mikið mæddi á þegar
búsáhaldabyltingin reið yfir,
virðist njóta verulegs trausts
meðal almennings. Það hlýtur
bara að vera af því að hún sé að
vinna gott starf.“

Sveitakirkjan
í Ölpunum
Núna undir lokin víkur talinu
aftur að skriftastólnum. Áður
kom fram að sjálfsævisögur og
viðtöl í fjölmiðlum minntu stundum á skriftastól.
„Fyrir nokkrum árum kom ég
í kirkju í Sviss. Þá vorum við
Kristín að ganga þar á fjöll. Það
er mjög skemmtilegt, ekki síst
vegna þess að uppi á fjallsbrún
er kannski opið veitingahús sem
selur heitt súkkulaði og jafnvel
hægt að fá það íblandað ef maður
er orðinn mjög þreyttur. Þá er
maður mýkri á göngunni ofan

„Samt held ég nú að það sé
hverjum manni hollt og nauðsynlegt að játa að minnsta kosti fyrir
sjálfum sér og Guði þegar eitthvað fer úrskeiðis. Eina leiðin til
að geta bætt sig og lagað það
sem aflaga hefur farið er að þora
að viðurkenna það fyrir sjálfum
sér og almættinu. Eða fyrir vinum
sínum.
Jafnframt er ég þeirrar skoðunar að íslenska kirkjan þurfi líka
stundum að játa mistök. Stundum
er kirkjan gagnrýnd. Hún þarf að
þora að horfast í augu við sjálfa
sig og viðurkenna mistök. Af
því verður hún sterkari.
Þegar maður les bæði Gamla
Testamentið og Nýja Testamentið blasa við svo margar frásagnir
af breyskleika manna. Davíð
konungur var breyskur, hann tók
konu annars manns. Pétur afneitaði Jesú. Báðir þessir menn gerðu
mistök en þeir þorðu að kannast
við mistök sín og iðruðust þeirra.
Þeir grétu sín mistök og urðu
menn að meiri.
Þannig þarf kirkjan að vera.
Hún þarf að vera sönn, hún þarf
að þora að horfast í augu við það
þegar mistök eru gerð og bera
gæfu til að vinna sig út úr þeim.“
– Hlynur Þór Magnússon.
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Ríkisendurskoðun leggur til að skipaður verði tilsjónarmaður með rekstri Menntaskólans á Ísafirði.

Tímabært að skipa tilsjónarmann
með rekstri Menntaskólans á Ísafirði

Ríkisendurskoðun leggur til að
skipaður verði tilsjónarmaður
með rekstri Menntaskólans á Ísafirði þar sem skólinn muni ekki
geta greitt upp 25 milljóna uppsafnaðan halla á árinu, heldur sé
sennilegt að hann muni aukast
og skýringar menntamálaráðuneytisins á ástandinu réttlæti ekki
núverandi stöðu. Þetta kemur
fram í. skýrslu Ríkisendurskoðunar til Alþingis um framkvæmd
fjárlaga fyrstu sjö mánuði ársins.
Í skýrslunni segir: „Í rekstraráætlun ársins 2009 var gert ráð
fyrir að skólinn myndi greiða
upp töluverðan hluta uppsafnaðs
halla, sem nam 25 m.kr. í árslok
2008. Nú þykir ljóst að ekki tekst

að vinna á hallanum á árinu heldur mun hann sennilega aukast
nokkuð. Skýringar menntamálaráðuneytisins á uppsöfnuðum
halla skólans réttlæta ekki núverandi stöðu og er það mat Ríkisendurskoðunar að tímabært sé
að tilsjónarmaður verði skipaður
með rekstri skólans.“
Seinna í skýrslunni er gerð
nánari grein fyrir hugmyndum
Ríkisendurskoðunar um hlutverk
tilsjónarmanna og hvenær eigi
við að skipa þá: „Á undanförnum
árum hefur Ríkisendurskoðun
ítrekað bent ráðuneytum á þann
möguleika að áminna forstöðumenn sem ekki virða fjárheimildir. Þessu úrræði er afar sjaldan

beitt. Í staðinn hafa sum ráðuneyti gripið til þess ráðs að skipa
tilsjónarmenn með rekstri þeirra
stofnana sem eru í verulegum
rekstrarvanda.
Þetta úrræði er að mörgu leyti
skynsamlegt að mati Ríkisendurskoðunar en þó er hvergi fjallað
um þýðingu þess í lögum eða
reglum, um hlutverk tilsjónarmanna eða önnur tengd atriði.
Úr þessu þarf að bæta. Ríkisendurskoðun leggur því til að settar
verði reglur um hvenær beri að
skipa tilsjónarmann, hver sé

ábyrgð hans, hlutverk og staða
gagnvart skipuðum forstöðumanni.
Ríkisendurskoðun telur að
skipun tilsjónarmanns eigi að
vera ígildi fyrstu áminningar
samkvæmt lögum um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins og
reglugerð um framkvæmd fjárlaga. Skipa ætti tilsjónarmann þegar stofnun hefur farið verulega
fram úr fjárheimildum. Tilsjónarmaður verði aðeins skipaður til
skamms tíma til að greina rekstrarvanda, gera áætlun sem rúmast

innan fjárheimilda og leggja mat
á getu forstöðumanns og annarra
sem koma að fjármálastjórn til
að framkvæma hana. Prókúra
verði jafnvel tekin af forstöðumanni á skipunartíma tilsjónarmanns en að honum loknum
verði forstöðumanni boðið að
taka aftur við rekstrinum á grundvelli samþykktrar áætlunar. Upp
frá því beri forstöðumaðurinn
ábyrgð á framgangi áætlunarinnar og sé rekstur ekki innan fjárheimilda í lok árs verði honum
sjálfkrafa vikið úr starfi.“

Bolvíkingum hefur fjölgað um 56 frá
október í fyrra og þar til í haust.

Íbúafjölgun veldur
biðlista á leikskóla
Biðlisti er á leikskólanum Glaðheimar í Bolungarvík þrátt fyrir
að skólinn hafi verið stækkaður
á síðasta ári. „Ákveðið var að
stækka skólann til þess að geta
tekið inn ársgömul börn til að
losa listann en það hefur ekki
gengið eins og ætlað var“, segir
Ragnheiður Ragnarsdóttir leikskólastjóri. Leikskólinn getur nú
vistað 52 börn í stað 46.
Rétt undir tíu börn eru á biðlista

og eru nokkur þeirra undir árs
aldri og eins hefur fjölgun íbúa í
Bolungarvík á síðasta ári sett strik
í reikninginn. „Það komu nokkur
ný börn í haust sem komust ekki
að þar sem við röðum inn í skólann í vor“, segir Ragnheiður. Þá
voru Bolvíkingar ansi frjósamir
á síðasta ári og má því búast við
því að biðlistanum verði ekki
útrýmt um sinn.
– thelma@bb.is
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smáar
Óskum eftir húsi eða stórri
íbúð, helst á eyrinni á Ísafirði
til leigu frá 1. apríl, 1.maí eða
1. júní 2010. Skipti á íbúð í
Hafnarfirði möguleg. Uppl. í
síma 867 6657 eða á netfangi
aflugi@centrum.is.
Til sölu er Hyundai Accent
árg. 2000, ekinn 112 þús. km.
Skoðaður 2010. Verð kr. 260
þús. Uppl. í síma 659 5645
( Ath! eingöngu töluð enska).
Til sölu er vandaður, blár,
hornsófi. Verð kr. 45 þúsund.
Uppl. í síma 848 2097.
Til sölu er lítið notuð Jensen
rúmdýna. Lítur mjög vel út.
Stærð: 180x200. Selst mjög
ódýrt. Uppl. í síma 844 1312.
Hlutavelta verður haldin í
íþróttahúsinu á Flateyri, sunnudaginn 8. nóvember kl. 15.
Kvenfélagið Brynja!
Eldri borgarar! Bingó verður
í Safnaðarheimilinu á Ísafirði
þriðjudaginn 10. nóvember
kl. 14:00.
Kvenfélagið Hlíf heldur sína
árlegu hlutaveltu í anddyri
Grunnskólans á Ísafirði, sunnudaginn 8. nóvember kl. 14.
Gengið er inn hjá leiksvæðinu
við Brunngötu. Góðir vinningar í boði.
Til sölu er grár Toyota Landcruiser árg. 2007, ekinn 44
þús. km. Dráttarkrókur og
húddhlíd. Ný yfirfarinn af Toyotaumboðinu. Uppl. gefur
Ragnar í síma 892 7199.

Gerist áskrifendur í síma
456 4560

Hægt að byggja um 100 íbúðir til viðbótar í Bolungarvík
Íbúðarsvæði Bolungarvíkur
rúma talsvert meiri mannfjölda
en nýtt aðalskipulag gerir ráð
fyrir, eða sem nemur um 100
íbúðum. Verða því tiltæk íbúðarsvæði ef fjölgun verði meiri í
sveitarfélaginu en gert er ráð fyrir
í skipulaginu. „Til þess að nýta
sem best þá innviði sem eru til
staðar, er gert ráð fyrir að þétta
byggðina þar sem kostur er og
stækka núverandi hverfi. Til að
auka fjölbreytni í lóðarvali er

einnig gert ráð fyrir nýjum byggingarsvæðum, sem þó eru í góðum tengslum við núverandi
byggð. Við uppbyggingu nýrra
svæða verður fyrst horft til landsins innan við Þjóðólfsveg og
Völusteinsstræti. Ekki er þó gert
ráð fyrir skerðingu á skógræktarsvæðinu sem þar er. Til lengri
tíma er horft til svæðisins innan
við Hólsá, þ.e. við Hól og innan
Kirkjuvegar við Aðalstræti“,
segir í drögum að aðalskipulag-

inu.
Þar segir að lögð verði áhersla
á að götur eða hverfi með sérstætt
yfirbragð m.t.t. sögu bæjarins og
arkitektúrs, haldi sínum sérkennum, þrátt fyrir þéttingu byggðar
eða viðhald einstakra húsa.
Fermetrafjöldi á hvern íbúa í
Bolungarvík var 59,22 árið 2006
á meðan landsmeðaltalið var 51,6
fermetrar. „Íbúðarhúsnæði er að
einhverju leyti vannýtt í sveitarfélaginu en þó verður að hafa

Veitt viðurkenning fyrir snarræði
Vátryggingafélag Íslands hefur veitt Bergmanni Ólafssyni viðurkenningu fyrir snarræði við
að hefta útbreiðslu elds í raðhúsi
við Miðtún á Ísafirði þann 26.
september síðastliðinn. Bergmann varð var við eld í húsi nágranna síns, greip með sér
slökkvitæki, hljóp yfir og var
búinn að ráða niðurlögum eldsins
þegar slökkviliðið kom á staðinn.
Litlu mátti muna að um stórbruna
yrði að ræða og töluverðar skemmdir urðu á eldhúsinu. Líklegt er
talið að kviknað hafi í út frá eldamennsku. Guðni Ó. Guðnason,
umdæmisstjóri Vátryggingafélagsins á Ísafirði, segir að þeim

Guðni Ó. Guðnason afhendir Bergmanni Ólafssyni viðurkenninguna.
hafi þótt ástæða til að heiðra í veg fyrir að stórfellt tjón hlytist Íslands og blómvöndur.
Bergmann og veita honum viður- af eldinum. Var honum afhent
Afhendingin fór fram í eldkenningu fyrir snarræði, þar sem viðurkenningarskjal undirritað húsi raðhússins við Miðtún, sem
hann hafi einn og óstuddur komið af forstjóra Vátryggingafélags eins og myndirnar bera með sér
hefur verið gert upp að fullu eftir
brunann.
– fridrika@bb.is

Níð barna og dýra
Þegar stór mál eru flókin
vekja hin smærri sem ella ná ekki
sjónum fjölmiðlunga mikla athygli. Icesave bíður og fyrningarleið í sjávarútvegi er ekki mikið rædd. Þó eru gríðarlegir hagsmunir á ferð. Enn hefur ekki verið sýnt fram á gagnsemi strandveiða
nema helst til þess að hirða kvótann af þeim, sem búa við öfund
margra. Augljóst er að kvóta tilflutningur mun koma illa við þá
sem nú ráða honum. Skiptir þá engu hvernig þau fyrirtæki og
einstaklingar sem honum ráða komust yfir hann. Jafn augljóst er
að fiskurinn úr sjónum skipar verulegan sess í þeirri endurreisn
sem Ísland og Íslendingar þarfnast svo mjög nú. Hér verður að
fara gætilega.
En víðar verður að fara gætilega. Sennilega kemur íslenskur
landbúnaður til með skipta nokkru um endurreisnina. Innlend
framleiðsla minnkar viðskiptahallann. Það sjá meira að segja
hamborgarakóngar í Reykjavík. Nú fara margir mikinn vegna
smölunar sauðfjár í Tálkna. Síðasta tilraunin mun hafa endað
með því að sex gripir féllu úr fjallinu og biðu bana af. Svo skilst
almenningi að þeir gripir sem nást hafa verið keyrðir í slátrun
norður í land. Allt er þetta gert í nafni dýraverndar. Gæti verið að
betra og mannúðlegra hefði verið að leyfa sauðfénu að ganga
lausu í Tálkna, eins og það hefur gert án þess að sýnt hafi verið
fram á það hafi beðið af því tjón?
Dýravernd er mælikvarði á menningarstig þjóðar og alltof
Stakkur skrifar

mörg dæmi eru um að oft fari margt úrskeiðis í meðferð dýra og
dýrahaldi almennt. Sjálfsagt er farið að reglum um smölunina í
Tálkna. Hún hefur vakið viðbrögð sem skyggja á sjálft Icesave
málið sem mun ráða miklu um framtíð Íslendinga, ekki síst
barna sem nú eru að vaxa upp. Nú hefur alþingismaður boðað
viðbrögð við smöluninni og verður fróðlegt að sjá hvort og
hversu mikill tími Alþingis fer í þá umræðu. Á sama tíma fer
minna fyrir fréttum af því að maður hafi verið dæmdur öðru
sinni fyrir slæma meðferð á hrossum. Dómur féllst ekki á að
svipta hann leyfi til að halda dýr.
Lítið fer fyrir umræðu á Alþingi um fyrningarleiðina í sjávarútvegi, sem sumir vilja kalla upptöku kvóta af löglegum eigendum eða umráðahöfum. Skyldi Alþingi ræða nýjustu upplýsingar
um barnaníð. Í ljós er komið að Glitnir lánaði börnum stórfé til
að kaupa stofnfé í Byr. Það er lögbrot og má kannski kalla tilraun bankans til að níðast á börnum. Lög heimila ekki slíkar lánveitingar. Það var stjórnendum bankans ókunnugt miðað við
framferði sitt. Foreldrar barnanna sem fóru fram á lánið töldu
þetta eðlilegt og þykjast ekki vita að slíkt sé bannað. Þau voru
framarlega í viðskiptalífinu og brutu lögin líkt og bankinn.
Þarna er verndin gagnvart börnum skýr. Og því veltir bankinn
tapinu yfir á almenning. En stjórnendur sem bersýnilega brutu
af sér virðast halda áfram störfum í skjóli ríkisins. Þá er von að
hrútar í Tálkna fái mikla umfjöllun. Það dreifir athyglinni.

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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það í huga að líklegt er að íbúar
hér kjósi að búa í stærra húsnæði
en á höfuðborgarsvæðinu, m.a.
vegna lægra íbúðaverðs. Einnig
hefur íbúðareigendum með lögheimili utan sveitarfélagsins
fjölgað á síðustu árum, þ.e. þeim
sem hafa tvöfalda búsetu“, segir
í drögunum.
Drögin að aðalskipulaginu má
lesa á vef Bolungarvíkur á slóðinni, www.bolungarvik.is.
– thelma@bb.is

Upplýsingaskilti um landnámsmenn

Hugmyndir eru uppi um að
sett verði upp upplýsingaskilti í
Vatnsnesi í Bolungarvík með
texta Völuspár og upplýsingum
um landnámskonuna Þuríði
Sundafylli og Völustein son
hennar. Á fundi bæjarráðs var
lögð fram tillaga þess efnis frá
Jónasi Guðmundssyni, sýslumanni í Bolungarvík. Tók bæjarráð jákvætt í erindið og hefur
falið bæjarstjóra að vinna að
framgangi hugmyndarinnar í
samráði við Jónas.
Þuríður sundafyllir og VöluSteinn komu af Hálogalandi í
Noregi og festu byggð í Bolungarvík. Bjuggu þau í Vatnsnesi.
Um nafngift Þuríðar segir í Landnámabók: „Hún var því kölluð
sundafyllir, að hún seiddi til þess
í hallæri á Hálogalandi, að hvert
sund var fullt af fiskum. Hún
setti og Kvíarmið á Ísafjarðardjúpi og tók til á kollótta af hverjum bónda í Ísafirði.“
– thelma@bb.is
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Hvetja dómsmálaráðherra að
hætta við fyrirhugaðan niðurskurð
Lögreglufélag Vestfjarða hvetur dómsmálaráðherra að hætta
við fyrirhugaðan niðurskurð hjá
lögreglu enda komi hann niður á
öryggi lögreglumanna og þjónustu við íbúa landsins. Kemur
þetta fram í ályktun sem samþykkt var á aðalfundi lögreglufélagsins sem haldinn var í Einarshúsinu í Bolungarvík í síðustu
viku. Fundurinn kallar eftir því

að ekki verði ráðist í neinar breytingar nema að vel yfirveguðu og
ígrunduðu máli sem og í samráði
við fulltrúa starfandi lögreglumanna í landinu. Fundurinn varar
við því að í sparnaðarskyni verði
gengið gegn ákvæðum reglugerðar um starfsstig innan lögreglu og verkefni sem sannarlega
eigi að vera á hendi yfirmanna
verði færð yfir á óbreytta lög-

reglumenn.
Fundurinn hvetur forystumenn
sveitarfélaga til að standa vörð
um núverandi fjölda starfsstöðva
og lögreglumanna í landinu í fyrirhuguðum breytingum á lögregluembættum og standi þannig
vörð um öryggi og hagsmuni íbúa
sinna sveitarfélaga.
Fundurinn harmar þá ákvörðun
Ríkislögreglustjóra hefur tekið

varðandi rafbyssur sem valdbeitingartæki, þ.e. að eingöngu að
heimila sérsveitinni notkun á því.
Fundurinn óskar eftir útskýringum á því hvers vegna það er lagt
til að þrautþjálfaðir og vel vopnum búnir lögreglumenn sérsveitar RLS verði búnir rafbyssu valdbeitingartækjum á meðan illa
tækjum búnir lögreglumenn á
landsbyggðinni, sem starfa einir,
fjarri allri aðstoð, og þurfa oft á
tímum að leysa samskonar verkefni og sérsveit RLS verði án
þessara tækja.
Að lokum skorar fundurinn á
ríkisstjórn Íslands og Alþingi að
vera Íslands í Shengen verði endurskoðuð. Að farin verði svoköll-

uð ,,breska leið“ að halda uppi
vegabréfaeftirliti á landamærum
landsins. Fundurinn bendir á í
því sambandi að bæði Bretland
og Írland eru utan Shengensvæðis, en þessi lönd eru eyjur í
Evrópu eins og Ísland, Þ.e. að
þeir eru ekki með í 96. gr. samningsins og eru áfram með landamæraeftirlit en stefna að því að
vera í öllu öðru samstarfi lögreglu í Evrópu, þ.e. upplýsingaöflun og upplýsingarsamvinnu.
Kosin var ný stjórn á fundinum. Hana skipa: Gylfi Þór Gíslason, formaður og aðrir í stjórn
voru kosnir, Hannes Leifsson,
Haukur Árni Hermannsson, Jón
Bjarni Geirsson og Skúli Berg.

Niðurskurður kemur niður á öryggi lögreglumanna og
þjónustu við íbúa landsins að sögn Lögreglufélags Vestfjarða.

Gert að greiða 45
milljónir króna í sekt
Fyrrum framkvæmdastjóri og
stjórnarmaður byggingafyrirtækisins Ágústs og Flosa ehf., á Ísafirði hefur verið dæmdur í héraðsdómi Reykjaness í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir
brot á skattalögum. Manninum
er gert að greiða 45,6 milljónir
króna í sekt til ríkissjóðs og verði
sektin ekki greidd innan fjögurra
vikna skal hann sæta í hennar
stað fangelsi í sex mánuði. Maðurinn var dreginn fyrir dóm fyrir
að hafa ekki staðið ríkissjóði skil
á virðisaukaskatti sem innheimtur var í rekstri einkahlutafélagsins vegna uppgjörstímabilanna
nóvember-desember 2005 og
mars-júní 2006, samtals að
fjárhæð 20,6 milljónum króna.
Þá var honum einnig gert að sök
að hafa ekki staðið skil á staðgreiðslu, sem haldið var eftir af
launum starfsmanna einkahlutafélagsins, sem nemur 16,4 milljónum.
Maðurinn játaði skýlaust brotin fyrir dómi. Áður hafði honum
verið gert að gert að sæta fangelsi
í 30 daga, skilorðsbundið í tvö
ár, fyrir fjárdrátt. Við ákvörðun

refsingar var litið til þess að brot
ákærða teljast stórfelld. „Á móti
kemur að hann hefur játað brot
sín hreinskilnislega og verið samstarfsfús við rannsókn málsins.
Við ákvörðun refsingar ber jafnframt að taka tillit til innborgana
á skattaskuldina. Að öllu þessu
virtu þykir refsing hans hæfilega
ákveðin fangelsi í sex mánuði,
sem verður bundin skilorði eins
og nánar greinir í dómsorði. Þá

verður honum að auki gert að
greiða sekt til ríkissjóðs sem
þykir hæfilega ákveðin 45.600.
000 krónur“, segir í dómnum.
Þess má geta að byggingafyrirtækið Ágúst og Flosi var úrskurðað gjaldþrota í byrjun árs
2007 að beiðni Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga. Kröfur í þrotabúið
námu 270 milljónum króna. Hjá
fyrirtækinu störfuðu 20 manns.
– thelma@bb.is

Aðalfundur
Framhalds-aðalfundur Litla leikklúbbsins
verður haldinn í Edinborgarhúsinu miðvikudaginn 11. nóvember kl. 20:30.
Dagskrá:
Lagðir fram reikningar félagsins.
Önnur mál.
Félagar eru hvattir til að fjölmenna og ræða
starfsemi komand árs. Nýir félagar eru einnig
velkomnir.
Stjórnin.
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Jarðgöng á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar

Mat á umhverfisáhrifum
Vegagerðin hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um jarðgöng
á milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar í Ísafjarðarbæ. Tillaga að ofangreindri framkvæmd og
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar
liggur frammi til kynningar frá 2. nóvember til
15. desember 2009 á skrifstofum Ísafjarðarbæjar og Bæjar- og héraðsbókasafninu á Ísafirði. Einnig í Þjóðarbókhlöðunni og hjá Skipulagsstofnun.
Frummatsskýrslan er aðgengileg á heimasíðu Náttúrustofu Vestfjarða, www.nave.is.
Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina
og leggja fram athugasemdir. Athugasemdir
skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en
15. desember 2009 til Skipulagsstofnunar,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þar fást ennfremur nánari upplýsingar um mat á umhverfisáhrifum.
Birt samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000 með síðari breytingum.
Skipulagsstofnun.
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Það er alltaf eithvað sem fangar athyglina úti í náttúrunni.

Áhugasvið barnanna
leiðir starfið áfram

Leikskólinn Sólborg hefur
starfað í anda hugmyndafræði
Reggio Emilia frá því haustið
2006 og er því að hefja sitt fjórða
starfsár í anda stefnunnar. En
hvað er Reggio Emilia stefnan?
Helga Björk Jóhannsdóttir, leikskólastjóri, og Guðrún Birgisdóttir aðstoðarleikskólastjóri,
sögðu Bæjarins besta undan og
ofan af hugmyndafræðinni og
starfseminni á Sólborg.
„Það var sex dögum eftir að
seinni heimstyrjöldinni lauk að
nokkrar mæður í borginni Reggio
Emilia á norður Ítalíu tóku sig
saman og ákváðu að byggja
leikskóla fyrir börnin. Þær vildu
að börnin þeirra stæði betur vörð
um lýðræðið en þeirra kynslóð
hafði gert og þess vegna er lýðræði sterkur þáttur í uppeldisstarfi í anda Reggio Emilia. Sálfræðingurinn og kennarinn Loris
Malaguzzi heillaðist af krafti og
bjartsýni kvennanna og ákvað
14

að taka þátt í þessu ævintýri með
þeim. Strax var farið að vinna að
ákveðnum þemaverkefnum og
notað til þess skapandi starf. Í
dag hafa skólarnir í Reggio hlotið
verðskuldaða athygli og 1991
útnefndi Newsweek leikskólann
Diana í Reggio Emilia besta leikskóla heims.
Loris Malaguzzi leit svo á að
uppeldisfræðin væri stöðugt að
breytast, líkt og börnin og heimurinn sem við lifum í. Hann gagnrýndi vestræna menningu og
skóla fyrir fyrir að afneita líkama
og tilfinningum barna og fyrir að
upphefja kerfishugsun, rökhyggju
og talað mál. Hann vildi sameina
listir, vísindi, hugmyndaflug líkama og sál. Meginmarkmiðið í
uppeldisstarfinu er að hvetja
barnið til að nota öll sín skilningarvit og vinna markvisst að því
að virkja frumlega og skapandi
hugsun. Við erum ekki öll eins
og eigum ekki að vera það, heldur

eigum við að fá að vera fjölbreytt
og litskrúðug eins og lífið sjálft.
Að starfa í anda Reggio Emilia
felur í sér að viðkomandi þarf að
tileinka sér ákveðna sýn til barna
og umhverfisins „ við þurfum að
taka út þessa kennsluhugsun og
læra að rannsaka umhverfið með
börnunum.“ Við eigum að spyrja
opinna spurninga – hvað – hvernig – hvers vegna því opnar spurningar hvetja börnin til að leita
svara. Uppeldisstarfið á að þroska
öll skilningarvit og örva börnin
til að nota öll sín 100 mál –
forvitni-sköpunargleði- skynjun
– hugsun o.s.frv.

Starfið á leikskólanum Sólborg
„Hver skóli skapar sér sína
eigin menningu. Við höfum lagt
okkur fram við að gera umhverfi
skólans hlýlegt og notalegt í að

koma. Hjá okkur á öllum að líða
vel og frá okkur eiga allir að fara
með góðar minningar um leikskólaárin sín og sem sterkir einstaklingar sem eru tilbúnir að
takast á við krefjandi verkefni
lífsins. Leikskólar sem starfa í
anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar eru ólíkir því þeir mótast af þeirri menningu og því
umhverfi sem þeir eru í á hverjum
stað. Hér á Ísafirði erum við með
náttúruna , fjöllin, sjóinn og samfélagið allt í nærmynd og því
auðvelt að útfæra stefnuna okkar.
Kennarar hafa verið mjög duglegir að fara með börnin í útinám,
ýmist í Jónsgarð, upp í hlíð, á
íþóttasvæðið eða niður á eyri.
Börnin elska að leika sér úti í
náttúrunni og hafa oft tekið með
sér nesti og dvalið þar í góðan
tíma.
Á Sólborg er hver kennari með
sinn hóp. Við vinnum út frá
ákveðnum þemum: 1-3 ára er

„ég sjálft“, 3-4 ára „ég og fjölskyldan mín“ og 4-6 ára „ég og
samfélagið“. Í vetur er yfirskriftin í hópastarfi hjá 4-6 ára bærinn
minn Ísafjörður. Það fer síðan
eftir áhugasviðið hópsins hvert
sú vinna leiðir hópinn.
Starfsárinu er skipt í tvö tímabil, vetrar- og sumarstarf. Frá 1.
október og fram í byrjun maí er
vetrarstarf. Þá er hópastarf tvisvar í viku, útinám einu sinni í
viku, markviss málörvun og lífsleikni einu sinni í viku, í íþróttahús tvisvar í mánuði og bókasafnsferð fyrir elstu börnin einu
sinni í mánuði. Vetrarstarfinu
lýkur með sýningu á verkum
barnanna. Eftir það byrjar sumarstarfið. Þá er útinám tvisvar í
viku og markviss málörvun og lífsleikni einu sinni í viku. Elstu
börnin eru í útinámi alla daga frá
byrjun maí og fram að sumarleyfi
og eru að fást við alls kyns spennandi verkefni í umhverfinu okk-
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Tex Mex fiskur með
tortillapönnukökum
„Þrátt fyrir að við eigum besta
fisk í heimi þekkja foreldrar að
stundum getur verið erfitt að fá
yngra fólkið til þess að borða
fisk. Við því verður auðvitað að
bregðast og matreiða fiskinn á
spennandi hátt. Hér að neðan er
fiskréttur sem rak á fjörur okkar
hjóna á sínum tíma. Hann hefur
slegið í gegn á okkar heimili og
er afar vinsæll. Hann er ekki eins
flókinn og hann lítur út fyrir að
vera en auðvitað þarf að sýna
fyrirhyggju því hráefnið er fjölbreytt. Þessi réttur hefur líka þann
kost að hægt er að nota í hann
nánast hvaða fisk sem er. Það er
gott því stundum sveiflast fiskverðið nokkuð og því um að gera
að velja ódýrasta hráefnið hverju
sinni.
Eftir góðan fiskrétt er ekki
verra að slaka á með eplaköku
og ís.“
Tex Mex fiskur með
tortillapönnukökum

700 g fiskur t.d. þorskur, ýsa
eða karfi.
1 msk. matarolía
½ tsk. salt
Pipar
1 stk paprika, söxuð
1 box sveppir
1 stk laukur

út í. Sjóðið í 2 mínútur.
Hitið pönnukökurnar á þurri
pönnu eða í ofni og fyllið með
fiski og grænmeti.
Rúllið kökunum upp og berið
fram með tómatsalsasósu, sýrðum rjóma og fersku salati.

Sælkerinn
2-3 hvítlauksrif
1 chilipipar, saxaður
1 dós maísbaunir
½-1 poki taco-kryddblanda
1 dl vatn
6 tortilla-pönnukökur

Tómatsalsa
5 stk tómatar, stórir eða ½ dós
niðursoðnir
1 stk laukur, lítill
1 chilipipar
(ath. best er að útbúa sósuna á
undan fiskinum)

Skerið fiskinn í frekar smáa
bita og snöggsteikið í matarolíu,
saltið og piprið. Haldið heitum.
Snöggsteikið saxað grænmetið í
matarolíu. Bætið maísbaunum,
taco-kryddblöndunni og vatninu

Fræhreinsið chilipiparinn og
fínsaxið ásamt lauk og tómötum.
Hitið í potti og berið fram heitt
eða kalt. Ef undirbúningstíminn
er naumur er að sjálfsögðu hægt

hægt að tryggja að efniviður sem
annars væri haugamatur öðlist
nýtt líf. Gott væri ef foreldrar
hugsuðu til okkar þegar slíkur
efniviður fellur til heima. Okkur
vantar til dæmis garn, efnisbúta
og morgunkornskassa. Börnin
hafa tekið efnisveitunni fagnandi
og flest þeirra velja þessa „einskis
verðu“ hluti fram yfir leikföng
sem eru fullmótuð. Þetta tilbúna
efni er miklu meira frá okkur

fullorðna fólkinu komið. Hugmyndaflugið nýtur sín svo miklu
betur ef þau fá sjálf að ráða hvað
hver hlutur stendur fyrir.“
Friðsæld og ró í jólastressinu
„Nú eru jólin að nálgast og
stressið sem fylgir undirbúningi
þeirra. Við höfum þá stefnu að
skapa rólegt andrúmsloft hér á
leikskólanum, því áreitið er nóg
annars staðar. Skipulagt starf
heldur auðvitað áfram en hér á

Sælkeri vikunnar er Ingibjörg Kjartansdóttir á Ísafirði.
er að kaupa tilbúna salsasósu og sykur saman þar til blandan er
ljós og létt. Hrærið smjörið samnota í staðinn.
an við, blandið síðan kókosmjöli
og hveiti saman við eggjablöndEplakaka með kókos
una. Afhýðið og kjarnhreinsið
4 matarepli
eplin og skerið þau í báta, leggið
100 g smjör eða smjörlíki
í eldfast mót og hellið síðan deg2 egg
inu yfir. Bakið í u.þ.b. 25 mín. í
2 dl. sykur
miðjum ofni.
2 ½ dl kókosmjöl
Berið fram með vanilluís.
1 dl.hveiti
Ég skora á Örnu SæmundsHitið ofninn í 175 ºC. Bræðið dóttur á Ísafirði að töfra fram
smjörið og kælið. Þeytið egg og spennandi rétti í næsta blað.

ar. Síðasta sumar þá skoðuð þau
m.a. styttur bæjarins – hvar þær
eru og hvað þær heita og unnu
síðan verkefni út frá því. Þau
voru með sér aðstöðu hér í skólanum og fundum til sín að þau
voru elst. Það var mjög gaman
að fylgjast með þeim og þeirra
starfi og það mátti vart á milli sjá
hvor hafði meira gaman af nemendur eða kennarar. Það er akkúrat það að hafa gaman að því
sem maður er að gera og fást við
hverju sinni – það skilar sér út í
starfið - ánægðir kennarar –
ánægðir nemendur - ánægðir foreldrar. Við höfum gleði,virðingu
og sköpun sem leiðarljós í öllu
okkar starfi.

Hugmyndafræði
ReMidu – efnisveita
„Fyrir ári síðan byrjuðum við
að innleiða ReMidu, eða efnisveitu hér á Sólborg. Efnisveitan
á að fléttast inn í allt starf leikskólans. Upphafið má rekja til
þess að yfirvöld leikskólamála í
Reggio Emilia ákváðu, í samvinnu við ýmsar opinberar stofnanir og fyrirtæki, að safna saman
alls kyns úreltum hlutum, efnisafgöngum og umbúðum til að
nýta í skapandi starfi með börnunum. Nafnið er sótt í sögnina
um Midas konung sem fékk þá
ósk sína uppfyllta að allt sem
hann snerti breyttist í gull. Í leikskólum Reggio Emilia nota börnin þessa afgangshluti til að útfæra
hugmyndir sínar á fjölbreyttan
og skapandi hátt í byggingar og
listaverk. Efniviðurinn þarf auðvitað að vera hreinn og laus við
eiturefni. Á þennan hátt er einnig

Eftir erfiðan dag er gott að næra sig.
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Sólborg hefur skapast sú skemmtilega hefð við komum saman á
hverjum einasta degi í desember,
allir nemendur og kennarar, í
svokallaðri sokkastund. Þá setjumst fyrir framan heimatilbúinn
arinn og það er lesin saga eða
sungið. Skemmtileg og notaleg
stund þar sem allir eru saman.
Við höldum ekki hefðbundið
jólaball, en þau fá nú heimsókn
frá rauðklædda manninum. Hann

eða þeir (koma alltaf tveir saman
og eru afskaplega skemmtilegir
sveinkar) koma og spjalla við
börnin og við syngjum saman
jólalögin. Síðan borðum við
góðan jólamat og látum okkur
líða vel saman. það er nóg stress
annars staðar á þessum tíma og
óþarfi að vera að koma með það
inn á leikskólann.“
– fridrika@bb.is
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