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Kona sem 
finnur leiðir 
– og fer þær

Viðtal við síprjónandi eðlis
fræðinginn Sigríði Sif Gylfa-
dóttur sem er hópstjóri ofan
flóðahættumats við Snjóflóðaset
ur Veðurstofu Íslands á Ísafirði. 
Hún er líka konan á bak við 
Ívaf – þar sem hún hannar og 
prjónar dýrindis flíkur sem meðal 
annars voru á dögunum sýndar á 
Handverki og hönnun í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Sigga Sif er borg
arbarn, en fyrir nokkrum árum 
laðaðist hún vestur á firði vegna 
brennandi útivistaráhuga. 

– sjá bls. 6–9
Líður að aðventu.
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– Sjónarmið –  Finnbogi Hermannsson

Um miðja síðustu viku gerðist 
sá hversdagslegi atburður að 
dálkahöfundur þessi þurfti að 
fara á kamarinn heima hjá sér á 
Bakkavegi 11 í Hnífsdal. Með 
því að dimmt var yfir og degi 
tekið að halla var það augljóst 
mál að kveikja rafmagnsljós á 
klósettinu. Það gerðist í sömu 
svipan og hann snerti slökkvar
ann að rafmagni sló út upp á 
punkt og prik.  Ævinlega fyrsta 
hugsunin að rafmagnsleysið sé 
hjá manni sjálfum. Hugsanlega 
farið hranalega að slökkvaran
um,  peran sprungið af þeim 
völdum og lekaleiðararofinn 
slegið út. Reynsla er fyrir því. 
Konan varð vitni að þessu 
og taldi sig hafa heyrt peruna 
springa. Nú varð ekki hjá því 
komist að paufast niður í kjallara 
og slá inn. En þá voru allir rof
arnir uppi, alveg bísperrtir. Nú, 
það voru líklega stofnöryggin. 
Hafði lent í því að stofnöryggi 
færu. Þau eru tvö að mig minnir. 
Í þessum svifum kallaði konan 
og sagðir mér að gá hvort ljós 
væri í Hrauni. Þar væri alltaf 
ljós á hlaðinu. Ég skreiddist 

aftur upp stigann og út í dyr og 
það var ekkert ljós í Hrauni. Gáði 
svo kringum mig í Hnífsdal og sá 
hvergi glætu. En fólk var auðvitað 
í vinnu og skildi ekki eftir ljós 
heima hjá sér.

Svo leið og beið og ekkert 
kom rafmagnið. Undir klukkan 
þrjú kom rafmagnið skyndilega 
eins og hland úr fötu og hafði þá 
verið rafmagnslaust í um hálftíma. 
Þykir langur tími á tölvuöld. Peran 
á klósettinu glotti nú framan í mig 
eins og tungl í fyllingu svo og önn
ur rafmagns tól á heimilinu. Ekkert 
hafði slegið út og stofnöryggin 
strýheil í kjallaranum. Þakkaði 
guði fyrir miskunnsemi hans.

Ég hugsaði með mér fullur sekt
arkenndar að svona geti gerst, fari 
maður ekki vel að slökkvurum, 
einkum á klósettum. Var ennþá 
viss um að rafmagnsleysið væri 
mér að kenna. Gat ekki verið nein 
tilviljun að öllu slægi út akkúrat 
þegar ég kveikti á ljósinu á náð
húsinu.  Eins gott að það kæmist 
ekki upp hvernig í öllu lá. 

Þegar leið á daginn tóku að 
ber ast fréttir af því að helstu 
raf magnslínur landsins hefðu 

rofn að svo sem strengurinn úr 
sjálfri Búrfellsvirkjun og Hraun
eyjarfossvirkjun og ég veit ekki 
hvað. Meira segja varð straum
laust norður í landi. Og auðvitað 
kom ekkert rafmagn inn á vand
ræðaskepnuna Vestur línu fremur 
en fyrri daginn. Ekki batnaði 
sálarástand mitt við þessi tíðindi 
og aðgát skal höfð í nærveru 
slökkvara.   

Skammt er síðan að varaafls
stöð var reist í landi Bolungarvík
ur. Sú stöð býr yfir þeirri náttúru 
að fara þegar í stað í gang, slái 
út veiturafmagni á svæðinu og 
veitir mannfólkinu þá birtu og yl. 
Stöð þessi er ofurmannvirki og 
gott ef hún sést ekki frá tunglinu 
eins og Kínamúrinn og Flóaá
veitan. Kostaði  bygging hennar 
fimmtán hundruð milljónir. Þótti 
ástæða til að rafmagnsráðherrann 
kæmi vestur við vígslu stöðvar
innar ásamt fleira stórmenni og 
allir með tvöfalda hjálma á höfði. 
Stöðin var nefnilega reist í miðju 
kríuvarpi á Sandinum og krían 
ágeng þarna. Sérstakt net var 
ofið til að setja stöðina í gang og 
heitir Snjallnet með stórum staf. 

Í síðustu viku virkaði Snjallnetið 
ágætlega en stöðin dýra neitaði að 
fara í gang nema eftir dúk og disk 
og tilfæringar. Síðast þegar raf
magn fór af Vestfjörðum, neitaði 
þessi fimmtánhundraðmilljóna 
varaaflsstöð að snúast. Snjall
netinu var ekki um að kenna, 
heldur mannlegum mistökum 
skv. upplýsingum frá Orkubúi 
Vestfjarða. Rétt er að halda til 
haga að fyrirtækið Landsnet, ein 
afæta orkukerfisins, á stöðina 
ásamt olíubirgðum en Orkubúið 
manúerar hana þegar hún hrekkur 
ekki sjálf í gang. 

Hluti af sjálfsmynd Vest
firðinga er rafmagnsleysi. Fáir 
taka það illa upp þótt rafmagnið 
fari. Við erum líka svo þakklátir 
Vestfirðingar þegar það kemur 
aftur. Jafnvel í mestu sumarblíð
um fer rafmagnið eins og hendi sé 
veifað. Þá er yfirleitt bjart af degi 
og fer lítið fyrir rafmagnsleysinu 
nema á vinnustöðum og þá fá 
menn sér bara kalt kaffi og taka í 
nefið á meðan þeir bíða eftir raf
magninu. Þetta eykur á félagslega 
samheldni á vinnustað og eitthvað 
til að tala um. 

Svona er nú það.
Annað sem styrkir sjálfsmynd 

Vestfirðinga, til eða frá, er að 
þeir eru orðnir afgangsstærð í 
fluginu, ekki bara innanlands 
heldur einnig á Grænlandi. Er 
þá orðið alllangt seilst. Nú er það 
ekki lengur háð flugskilyrðum 
fyrir norðan og austan hvort 
púsluspil daglegs flug gengur 
upp hjá Flugfélaginu, heldur 
hefur Núkk bæst við og gott 
ef ekki Kúlúsukk. Hvort flogið 
verði til Ísafjarðar þann daginn. 
Flugvallarvinir fyrir sunnan 
boða að innanlandsflugið leggist 
af, verði Reykjavíkurflugvöllur 
fluttur. Sjáum vér ekki betur en 
Flugfélagið sjálft stefni að því 
að leggja flug innanlands niður 
með því að kaupa sífellt lengri 
og lengri flugvélar sem geta 
svo hvergi lent nema á brautum 
Flugvallarvina í Vatnsmýrinni 
eða í Keflavík. 

Það er margt skrýtið í kýr
hausnum.       

  Rekið saman í Hnífsdal við 
rafmagnstýru frá Orkubúinu og 
Landsneti.

Finnbogi Hermannsson

Oft veltir lítil þúfa þungu hlassi

Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

Verð gildir til og með 27. nóvember eða meðan birgðir endast

BAKAÐU MEÐ BÓNUS

Heima Suðusúkkulaði
300 g

298
kr. 300 g

ES Hveiti
1 kg

ES Sykur
1 kg

ES Kakó
250 g

79
kr. 1 kg

115
kr. 1 kg

289
kr. 250 g

2,3kg
í kassa

Gille Piparkökur
425 g

398
kr. 425 g

425g

Robin Klementínur
Spánn, 2,3 kg

698
kr. 2,3 kg

Heima Smjörlíki
500 g

185
kr. 500 g

Víking Hátíðarblanda
0,5 l

98
kr. 0,5 l

ES Bökunarpappír
24 arkir

Jólapappír
70 cm breidd, 10 m

139
kr. 24 stk.

Ceres Jóla Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

Mannbroddar
4 stærðir, 2 stk. í pakka

998
kr. pk.

Mannbroddar
2 stk. í pakka

598
kr. pk.

279
kr. 10 m

Pipar 
Hjörtu

Bic Kveikjari
Stór

298
kr. stk.

Kubbakerti
12x6 cm, rautt eða hvítt.

198
kr. stk.

Í síðustu viku bárust þær 
fréttir að Ríkisstjórn Íslands 
hefði samþykkt að veita fé til 
uppbyggingar á þjónustumiðstöð 
á Þingeyri. En um er að ræða 
þróunarverk efni um samfélags
miðstöð eða þjónustukjarna, 
sem verið hefur í bígerð frá því 
um mitt ár 2015. Gísli Halldór 
Halldórsson, bæjar stjóri Ísa
fjarðarbæjar segir hugmyndina 
þá að í miðstöðinni geti íbúar og 
gestir á Þingeyri sótt sér aðstoð 
og þjónustu í ýmsum daglegum 
verkefnum, svo sem aðstoð í raf
rænum samskiptum á opinberum 
netsíðum, útprentunar þjónustu 
og skammtímavinnuaðstöðu. 
Einnig geti fólk átt þarna stað 
til að koma saman og hittast og 
er þjónustunni ætlað að þróast í 
samræmi við þarfir og notkun 
íbúanna. 

„Ætlunin er að finna leið til 
að smærri þorpum allstaðar á 
landinu verði bættur sá þjónustu
skortur sem algengur er á Íslandi 
í dag. Það er einlægur vilji Ísa
fjarðarbæjar og Nýsköpunarmið
stöðvar Íslands, sem upphaflega 
fóru af stað með þetta verkefni, 
að niðurstaðan verði lausn sem 

Þjónustunni ætlað að þróast í sam-
ræmi við þarfir og notkun íbúanna

getur verið fyrirmynd lausna fyrir 
staði sem standa frammi fyrir 
sambærilegum vanda um allt 
land. Ef vel tekst til þá viljum við 
innleiða slíkar lausnir á Flateyri 
og Suðureyri, en fyrst munum 
við þróa verkefnið á Þingeyri. Til 
stendur að gefa verkefninu þrjú ár 
og sjá með hvaða hætti má þróa 
það á þeim tíma, þannig að verði 
til hagsbóta fyrir samfélagið á 
Þingeyri.“ Segir Gísli Halldór um 
hvatann að baki verkinu. 

„Þjónustukjarninn var kynntur 
fyrir ríkisstjórn fyrir um ári síðan 
og svo var verkefnið tilgreint í 
skýrslu Vestfjarðanefndarinnar 
svokölluðu, sem lögð var fram í 
september síðastliðnum. Það er 
mikið fagnaðarefni að stjórnvöld 
hafi tekið ákvörðun um aðkomu 
að verkefninu, sem þegar er í 
tillögu að fjárhagsáætlun Ísa
fjarðarbæjar 2017.“

Gísli segir að í ársbyrjun 
hafi ekki verið búið að tryggja 
fjármagn í verkefnið en þá tóku 
Alain De Cat og Marij Colruyt 
það upp á arma sína, vegna áhuga 
á samfélagsmálum á Þingeyri, og 
hafa síðan leitt þróun verkefnis
ins frá hugmynd til framkvæmdar 

í samvinnu við Ísafjarðarbæ, Ný
sköpunarmiðstöð, Landsbank
ann og Simbahöllina á Þingeyri. 
Landsbankinn hefur frá upphafi 
boðist til að leggja verkefninu 
lið með húsnæði, en til stendur 
að miðstöðin verði í húsnæði 

bankans á Þingeyri. 
Stofnuð verður sjálfseignar

stofnun utan um starfsemina sem 
sjá mun um daglegan rekstur og 
vonast er til að hægt verði að opna 
í febrúar næstkomandi. Ætlunin 
er að Isobel Grad veiti þjónustu

kjarnanum forstöðu í 50% stöðu 
og að jafnframt verði ráðið í 
50% stöðu á móti hennar starfi. 
Isobel hefur unnið með öðrum 
að undirbúningi verkefnisins allt 
yfirstandandi ár.

annska@bb.is

Frá Þingeyri.
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Ritstjórnargrein

Hinir stóru og hinir smáu

Spurning vikunnar

Ferðu á jólahlaðborð í ár?

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

Alls svöruðu 319
Já, sögðu 141 eða 44% 
Nei, sögðu 178 eða 56%

Allt er í heiminum afstætt, meðan bæjaryfirvöld Ísafjarðarbæjar standa 
í ströngu við hagsmunagæslu fyrir sveitarfélagið í heild gagnvart yfir
völdum fyrir sunnan þurfa minni samfélög að standa í hagsmunagæslu 
gagnvart bæjaryfirvöldum hér.  

Á sama deginum ákveða bæjaryfirvöld að funda með Flugfélagi 
Íslands vegna lélegrar þjónustu við svæðið og gæta þar með hagsmuna 
okkar fyrir vestan, og þau ákveða að flytja flateyrsk börn úr frábæru og 
sérhönnuðu leikskólahúsnæði í lélegt húsnæði og kalla það aðgerð til 
að bæta faglegt starf skóla. Í þokkabót ákveða bæjar yfirvöld, algjörlega 
án samráðs við Flateyringa, að Grænigarður verði seldur. Grænigarður 
var gjöf Færeyinga til Flateyringa eftir snjóflóðið 1995, sérhannað hús 
fyrir leikskólastarf og er í hugum bæjarbúa tákn fyrir þann samhug og 
hjálp sem þorpinu barst eftir snjóflóð. Og þessar ákvarðanir eru teknar 
fullkomlega án samráðs við þá sem málið varða, kennara sem komu 
af fjöllum, foreldra sem var lofað í vor að þetta stæði ekki til og yrði 
aldrei gert án samráðs og bæjarbúa. 

Samhljóða samþykkja allir bæjarfulltrúar Ísafjarðarbæjar, sem allir 
eru búsettir á Ísafirði, að flytja leikskólabörn Önfirðinga úr frábæru 
húsnæði í miklu verra og óhentugra húsnæði og ræða þar hvorki við 
kóng né prest. Kynna engar teikningar eða hugmyndir að breytingum, 
ræða ekki við hverfisráð sem þó er til þess gert að vera milligönguaðili 
milli ísfirskrar bæjarstjórnar og íbúa Flateyrar. Og samhljóða ákveða 
bæjarfulltrúar, sem eins og áður kemur fram eru allir búsettir á Ísafirði 
að Grænigarður, gjöf til Flateyringa, verði seldur til óviðkomandi. Ætli 
myndi ekki heyrast hljóð úr horni ef hingað kæmi valdboð að sunnan 
um að í gamla sjúkrahúsið, hið fagra safnahús, eigi að koma fangelsi 
eða hótel. Eða valdboð um að Sundhöll Ísafjarðar skuli seld og þar eigi 
að koma fiskvinnsla eða hamborgarabúlla.

Flateyringar eru seinþreyttir til vandræða, póstinn póstleggja þeir bara 
á Ísafirði því ekkert er pósthúsið á Flateyri. Skotsilfur þurfa þeir að eiga 
undir koddanum eftir að Landsbankinn yfirgaf þorpið með illa skrifuðum 
miða í glugganum um lokun að eilífu. Innheimtustofnum sem ætlað var 
að auka fjölbreytni í atvinnulífinu færðist þegjandi og hljóðalaust yfir 
til höfuðbólsins. Elstu menn eru farnar að gleyma hvenær síðast mætti 
læknir í vikulegan opnunartíma heilsugæslunnar á Flateyri. Meira að 
segja sóknarpresturinn hljópst á brott. Þessu hafa íbúar Flateyrar tekið 
með jafnaðargeði enda það mikilvægasta aldrei af þeim tekið, en það 
er samheldnin, hlýleikinn og óendanlega falleg fjallasýn. 

En Grænigarður er íbúunum mikilvægur og þar ætla þeir að fóstra 
litlu börnin sín, punktur.

Bryndís Sigurðardóttir
Flateyringur

Starfsmenn Orkubús Vest
fjarða hafa hannað nýtt smá
forrit fyrir snjallsíma, „OV
appið“, sem gefur almenningi 
aðgang að öllum tilkynningum 
frá fyrirtækinu beint í snjallsím
ann. Þetta kemur fram í frétta
tilkynningu frá Orkubúinu. 
Forritinu er sérstaklega ætlað að 
mæta þörf fyrir hraða og hnit
miðaða upplýsingagjöf t.d. við 
straumrof eða þegar miðla þarf 
upplýsingum varðandi rekstur 
dreifikerfisins og viðhald. 

Um leið og forritið þjónar 
sem farvegur fyrir tilkynningar 
frá fyrirtækinu er það jafnframt 
leið inn á heimasíðu Orkubúsins 
https://www.ov.is/ með öllum 
þeim upplýsingum sem þar 
er að finna.  Auðvelt verður 
að senda inn tilkynningu um 
álestur eða notendaskipti beint 
úr snjallsímanum í gegnum 
heimasíðuna með því að nota 
flýtileið í „OVappinu“.

Jafnhliða þróun forritsins 
hefur verið unnið að því að 
endurbæta verkferla við upplýs
ingagjöf varðandi straumrof eða 
bilanir og viðbrögð við þeim. 

Markmiðið er stutt og hnit

Orkubú Vestfjarða með 
smáforrit fyrir snjallsíma

miðuð upplýsingagjöf sem berist 
notendum fljótt. Notendur geta 
jafnframt fengið sömu upplýs
ingar sendar beint í tölvupósti um 
leið og tilkynningar eru sendar 
út. Til þess þarf einungis að skrá 
sig á póstlista OV sem finna má 
hér: https://www.ov.is/thjonusta/
postlisti/

Hægt er að sækja nýja appið 
sem komið er í dreifingu inn á 
Play Store fyrir snjalltæki með 
Android stýrikerfinu, en stefnt 
er að því að útgáfa fyrir iPhone 
verði tilbúin í janúar.

brynja@bb.is

Orkubú Vestfjarða.
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Jólagjafabréfið er ferðalag í hlýjan faðm og dekur. Fullkomin gjöf 
fyrir ferðaglaða ættingja og vini á öllum aldri. Hvern viltu fara og 
finna á nýju ári og knúsa á meðan snjóa leysir, langt fram á næsta 
vor? Jólagjöfina í ár er einfalt að kaupa og bóka á flugfelag.is

Fullorðinsbréf: 19.525 kr.* Barnabréf: 10.860 kr.** 

* Flug fram og til baka og flugvallarskattar.
 Gildir ekki í tengiflug í gegnum Reykjavík.
** Fyrir börn á aldrinum 2–11 ára.

JÓLAGJAFABRÉF FLUGFÉLAGS ÍSLANDS

Jólag jafaflug er hægt að bóka frá 29. desember 2016 til 29. febrúar 2017 fyrir ferða tímabilið 
6. janúar til 31. maí 2016. Frá 1. júní gildir Jólag jafabréfið sem inneign uppí önnur farg jöld 
eingöngu bókanleg á vefnum, g jafabréfið gildir í tvö ár. Nánar um skilmála á flugfelag.is

STYTTRI FERÐALÖG, LENGRI FAÐMLÖG
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Sigríður Sif Gylfadóttir er 
ein þeirra sem óútreiknanlegir 
loftstraumar yfir Íslandi hafa 
sent á vestfirska grundu og líkt 
og með aðrar álíka sendingar 
er ávinningurinn fyrir svæðið 
mikill. Hjá Bæjarins besta er oft 
til siðs að kynna slíka nýbúa í 
viðtölum og þrátt fyrir að árin séu 
orðin þrjú hjá Siggu Sif, líkt og 
hún er iðulega kölluð, þá er ekki 
annað við hæfi en að segja þeim 
sem ekki vita af tilvist hennar 
ögn frá þessari kjarnakonu. Líkt 
og lesa má í viðtalinu eru þrjú ár 
viðmiðið hjá Siggu þegar kemur 
að tímalengd viðfangsefna, en 
hún er þó ekki á förum, ekki 
alveg á næstunni – á hér mann, 
íbúð og fyrirtæki, jafnframt því 
sem hún starfar sem sérfræðingur 
hjá Veðurstofu Íslands við Snjó
flóðasetrið í Vestrahúsinu.

Útivistarparadís sem 
laðar og lokkar

Sigga Sif hafði ekki varið 
miklum tíma á Vestfjörðum árið 
2012 er vinkona hennar hringdi í 
hana og bað hana að koma með 
sér í fjallaskíðaferð með skútunni 
Auroru. 

„Upphaflega kom ég hingað til 
að fara í skútuferð með Búbba, en 
þá hafði ég ekki komið á Ísafjörð 
síðan ég var unglingur. Vinkona 
mín hringdi og sagði að það væri 
laust í skútuferð næsta dag og 
spurði hvort ég vildi koma með. 
Ég var til í það. Við fórum í þessa 
ferð sem var með strák, Danny 

Kona sem finnur leiðir 
– og fer þær

O‘Farrell, sem bjó hérna og var 
sett saman fyrir hann og vini hans 
og var styttri en almennar ferðir. 
Ferðin var sjúklega skemmtileg 
og það er hvílík upplifun að fara 
í svona ferð í fyrsta sinn. Þetta 
var svo rosaleg upplifun að hún 
var eins og opinberun fyrir mig. 
Síðan komum við til Ísafjarðar 
og gistum eina nótt áður en 
við héldum aftur suður. Það 
skondna er að við gistum í íbúð 
í Suðurtanganum sem ég er nú að 
flytja í og ég hugsaði hvað þetta 
væri svakaleg íbúð. Mér fannst 
hreinlega allt við þessa ferð alveg 
geðveikt og má segja; eitthvað 
sem breytti lífi mínu. 

Aðeins seinna um vorið kem 
ég aftur á fjallaskíði og kynnist þá 
Wouter og Janne á Þingeyri. Ég 
fer aftur suður og eftir þetta fór ég 
alltaf að hugsa meira og meira um 
Ísafjörð og þetta umhverfi.“ Eitt 
leiddi af öðru og um haustið kom 
Sigga til þriggja mánaða dvalar 
á Þingeyri þar sem hún passaði 
hund þeirra Simbahallarhjóna.

„Þetta var ótrúlega einföld 
leið til að prófa aðeins að vera á 
svæðinu án þess að ákveða strax 
að rífa sig upp og flytja – að 
máta búsetu á Vestfjörðum.“ Um 
þessar mundir var Sigga að vinna 
hjá Íslenskum orkurannsóknum 
við jarðhitarannsóknir og fékk 
hún leyfi til að vinna í fjarvinnu 
þessa þrjá mánuði.“

Eitt það helsta sem tengdi 
Siggu við svæðið var auðvelt 
aðgengi að útivistarparadís þar 

sem einfalt er að skella sér á 
fjallaskíði eða í klifur án mikillar 
fyrirhafnar. Útivistin og ævin
týramennskan var þó tiltölulega 
nýtt æði í lífi hennar: „Ég var búin 
að vera í Flugbjörgunarsveitinni í 
þrjú ár og með henni var ég búin 
að vera að fara á fjallaskíði og 
stunda klifur, en fyrir það var ég 
meira í að hanga á kaffihúsum og 
reykja. Það má segja að ég hafi 
tekið Ubeygju þegar ég fór í 
Flugbjörgunarsveitina og það var 
mikið heillaspor í lífi mínu. Ég 
er nýjungagjörn og reglulega þarf 
ég að gera eitthvað nýtt. Þetta er 
svona þriggja ára fasi hjá mér. 
Á þriggja ára fresti fæ ég óþol 
og þarf að gera eitthvað nýtt. Ég 
sé að það virðist vera mynstrið 
þegar ég horfi til baka.“

Kona flytur starf 
– og finnur sér annað

„Ég fann vel eftir dvölina að ég 
var til í að vera hér á Vestfjörðum 
lengur, en fór þó aftur suður. Það 
er dálítið skref að taka sig svona 
upp. Þarna var ég komin með há
skólamenntun og í sérfræðistarfi 
og það er ekkert hlaupið að því 
að fá þannig vinnu hérna, svo það 
var dálítill þröskuldur fyrir mig 
því ég vissi að ég þyrfti auðvitað 
að hafa eitthvað að gera hérna.“ 

Í framhaldinu af þessu förum 
við á talsvert flug um málefnið og 
þá sívinsælu spurningu „hvernig 
eiga þeir afturkvæmt sem hafa 
sértaka framhaldsmenntun?“ 
Sigga segir vandann bersýni

legan, ungt fólk haldi suður eða 
út til frekara náms og þegar því 
er lokið hafi það ekkert heim að 
gera þar sem vinnuframboðið 
er ekki nægjanlega spennandi, 
sem hún segir kjarna málsins 
þegar horft er til neikvæðrar 
íbúaþróunar. 

„Starfið mitt hentaði til dæmis 
vel í fjarvinnu, þar sem það var 
í raun ekki háð því að ég væri á 
einhverjum tilteknum stað. Mest 
af því fór fram í gegnum tölvu við 
líkanaútreikna og slíkt. Haustið 
2013 flyt ég hingað með starfið 
mitt. Ég byrja á því að leigja 
aðstöðu hjá Borea, þar sem þá 
var ekki mikið um að vera yfir 
vetrarmánuðina. Ég var mikið ein 
í vinnunni og ég verð að viður
kenna að mér fannst alveg sjúk
lega leiðinlegt að vinna svona 
mikið ein. Það er eiginlega það 
versta í þessu. Þó svo að vinnan 
sé þess eðlis að maður vinni 
hana einn, þá er bara svo mikill 
félagsskapur fólginn í því að vera 
á vinnustað með öðrum. Svo 
þegar leið á vorið fór starfsemin 
hjá Borea af stað og þá áttaði ég 
mig á því að hún væri svo ólík því 
sem ég var að fást við, mikill ys 
og þys og ég meira í verkefnum 
þar sem ég þurfti að einbeita mér 
mikið, líkt og við skýrslugerð 
og útreikninga fyrir líkanagerð, 
svo þegar kaffihúsið var komið á 
fullt þá ákvað ég að taka vinnuna 
heim.” Það má greinilega heyra 
á Siggu að það að vinna heima 
hentaði engan vegin og fuku ýmis 

lýsingarorð um þá lífsreynslu, en 
niðurstaðan var allavega sú að 
það fyrirkomulag hentaði ekki. 
Hún leitaði leiða til að finna 
lausn á þessu.

„Það er dýrt að leigja skrifstofu 
hér, sem annarsstaðar og það er 
þröskuldur fyrir fyrirtæki þrátt 
fyrir að þau leyfi starfsmönnum 
sínum að vinna í fjarvinnu, þá eru 
þau kannski ekki til í að leggja 
út í allt of mikinn kostnað vegna 
þess. Ég leitaði til Atvinnuþró
unarfélagsins og það var enga 
aðstöðu að fá sem hentaði mér. 
Ég verð að segja að ég varð fyrir 
töluverðum vonbrigðum. Það 
er náttúrulega aldrei að fara að 
vera þannig að einhverjar millj
ón stofnanir fari að setja á fót 
sína eigin aðstöðu á Ísafirði og 
það væri svo kjörið að hér væri 
aðstaða í boði, svo fólk myndi 
frekar líta á þetta sem raunhæfan 
möguleika.”

Sigga var allavega alveg viss 
um að hún vildi ekki vinna ein 
heima og fór hún því að horfa í 
kringum sig hvort einhverjir aðrir 
möguleikar væru í stöðunni. „Ég 
á mjög auðvelt með að vera ein 
það vantar ekki, en það er kannski 
ekkert hollt fyrir mann að vera of 
mikið einn. Mér fannst ég vera 
farin að missa vissa félaglega 
hæfni á einverunni – þetta er 
svona eins og vöðvi sem maður 
þarf að þjálfa.

Á endanum fór ég til Hörpu 
á Snjóflóðasetrinu og kannaði 
hvort þar væri mögulega eitt
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Sigga við klifur í Seljadal á Óshlíðinni. Mynd: Viðar Kristinsson.

Sigga ung að árum með mömmu sinni í ferð á vegum Nátt-
úrufræðifélagsins. Á höfðinu ber Sigga fyrstu húfuna sem 

hún prjónaði.
Gönguskíðamynd: Sigga í fjallaskíðaferð í Jökulfjörðum 

ofan við Hrafnsfjörð. Mynd: Ásgeir Höskuldsson.

hvað fyrir mig að gera. Ég hafði 
unnið á Veðurstofunni í eitt 
ár áður og þekkti til þar. Það 
endaði þannig að ég var ráðin í 
sérstakt rannsóknaverkefni, sem 
snérist um að gera reiknilíkan 
fyrir risavaxið berghlaup sem 
varð í Öskjuvatni.” Í framhaldi 
af því sinnti Sigga mismunandi 
verkefnum fyrir stofnunina, en 
nú er hún komin með starf við 
Snjóflóðasetrið og er hópstjóri 
ofanflóðahættumats.

„Ég er mjög ánægð með þetta. 
Þetta er góður vinnustaður. Við 
erum sjö hér, en svo erum við líka 
hluti af stærri stofnun. Það er líka 
þannig að þarna safnast saman 
fólk sem hefur áhuga á skíðum 
og útivist, þannig að þetta er 
góður félagsskapur líka og hægt 
að skipuleggja skemmtilega hluti 
saman þar sem flestir eru á sömu 
bylgjulengd.”

Ekkert annað í boði 
en menntun

Sigga er fædd árið 1978 og 
sleit hún barnsskónum í for

eldrahúsum í Fossvoginum, 
þar sem foreldrar hennar búa 
enn. Hún var uppátækjasöm og 
sjálfsstæð strax á unga aldri og 
vildi geta ráðið sér sjálf, sem 
kristallast vel í sögu frá því er 
hún ellefu ára rölti út í banka og 
tók út allan peninginn sem hafði 
verið lagður inn í hennar nafni – 
peninginn rölti hún svo með upp 
í Kópavog þar sem hún fjárfesti 
í forláta myntugrænu gírahjóli 
með bleiku hrútastýri, sem hún 
hjólaði á heim. Enn þann dag 
í dag er hulin ráðgáta hvernig 
ófjárráða Sigga gat sannfært 
gjaldkerann um að láta hana fá 
peninginn, en sagan er lýsandi 
fyrir það sem á eftir kom. Hér 
er á ferð kona sem finnur leiðir 
og fer þær.

Unglingsárin einkenndust af 
töluverðri uppreisn, en þó líka 
góðu úthaldi þar sem náms
hesturinn hélt áfram að skila 
sínu. Sjálfsstæðisþráin var aldrei 
langt undan og vildi hún helst 
stökkva úr foreldrahúsum út á 
leigumarkaðinn 15 ára, en móðir 

hennar taldi hana ofan af því. Hún 
byrjaði þó strax eftir fyrsta árið 
í menntaskóla að verja sumrum 
sínum í Kaupmannahöfn þar 
sem hún vann við herbergjaþrif 
á hótelum. 

Sigga Sif er eðlisfræðingur að 
mennt og þræddi hún samvisku
samlega menntaveginn, þar til 
hún lauk svokallaðri Licentia
tegráðu, sem svipar til hálfrar 
doktorsgráðu. Nám sem slíkt var 
í boði í Finnlandi og Svíþjóð og 
var hugsað sem einskonar dokt
orspróf fyrir atvinnulífið, hún 
hafði reyndar upphaflega hugsað 
sér að ljúka fullri doktorsgráðu, 
en þegar þarna var komið sögu 
var komið gott af skólaveru, en 
þá hafði hún verið í skóla frá 6 
ára aldri að undanskildu einu ári 
að lokinni BSgráðu. Sigga Sif er 
stúdent frá MH, með BS í jarð
eðlisfræði frá Háskóla Íslands, 
þar sem einn vetur var tekinn í 
Danmörku, MS í eðlisfræði frá 
sömu stofnun, þar sem hún tók 
sérhæfða áfanga í Finnlandi. 
Sumarið eftir fékk Sigga stöðu 
í rannsóknarhópi við Tæknihá
skólann í Finnlandi og vann þar 
rannsóknarverkefni. Ári síðar er 
hún hefði lokið náminu frá HÍ fór 
hún aftur til Finnlands, til dokt
orsnáms til sama leiðbeinanda 
og hún hafði unnið verkefnið hjá 
sumarið áður.

„Ég ætlaði í doktorsnám. Á 
einhverjum tímapunkti var ég 
bara alveg að gefast upp á því 
og vildi hætta. Það getur verið 
hryllilega niðurdrepandi að vera 
í doktorsnámi, aleinn í heiminum 
að reyna að finna út úr öllu, ég 
held að það sé mjög algengt 
að fólk fari í þunglyndi í slíku 
námi. Mér fannst mér ekkert 

miða áfram og svo missti ég 
trúna á því sem ég var að gera 
og hugsaði bara í „alvörunni, 
hvað gagnast þessar rannsóknir 
heiminum?! Þetta er fullkomlega 
tilgangslaust.” Svo eftir átta ár 
í háskólanámi sagði Sigga Sif 
skilið við menntaveginn. Fyrir 
konu á svipuðum aldri sem 
hefur átt helst til brokkgengari 
menntasögu, velti ég fyrir mér 
hvort það hafi þótt sjálfssagt að 
hún fetaði þessa slóð?

„Þetta var mjög náttúrulegt. 

Mér datt ekkert annað í hug að 
gera og það kom eiginlega aldrei 
neitt annað til greina. Ég held að 
lykillinn á bak við þetta sé hvatn
ingin úr heimahúsum. Pabbi er 
verkfræðingur og mamma með 
meistaragráðu í stærðfræði og fór 
líka í tölvunarfræði seinna meir. 
Það er mjög mikill raungreina
fókus í fjölskyldunni og hvað 
háskólanám varðar, þá datt mér 
aldrei neitt annað til hugar en ég 
væri á leið í það – því það var bara 
það sem maður gerði í lífinu.”

Á tímapunkti er hún var við 
það að klára menntaskóla læddist 
að Siggu sú hugsun að leggja í 
framhaldinu stund á nám í fata
hönnun, en sú hugmynd varð 
þó ekkert sérstaklega lífsseig, 
þar sem að hennar sögn var það 
„eiginlega ekki eitthvað sem 
maður gerði.”

Hönnuður losnar úr læðingi 
– Ívaf verður til

Við það að flytja á Ísafjörð 
byrjaði að brotna úr hugmynda
fræðinni sem Sigga Sif lifði 
samkvæmt – á besta mögulega 
máta. Þar sem lífsvegurinn sem 
áður virtist nokkuð klipptur og 
skorinn með stöðugt rökréttu 
framhaldi bauð skyndilega upp 
á allra handa valkosti.

„Þetta var svo einfalt fyrir mér, 
maður menntaði sig og fór svo 
í skrifstofuvinnu. Svo þegar ég 
kom hingað sá ég að fólk getur 
bara gert allskonar. Menntað 
sig eða ekki. Unnið eða ekki. 
Kannski bara verið á sjó eina viku 
í mánuði og svo gert eitthvað allt 
annað restina af tímanum.”

Skyldi sú breytta mynd hafa 
hvatt hana til að ráðast út í það 
að stofna sitt eigið hönnunarfyr
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irtæki, Ívaf, sem hliðarbúgrein?
„Án vafa! Ég er ekkert viss um 

að ef ég hefði haldið áfram að 
búa í borginni að ég hefði farið 
út í þetta. Í umhverfinu hér eru 
svo margir í kringum mig sem 
eru að skapa sína eigin vinnu og 
það var stór þáttur í því að ég lét 
vaða. Umhverfið hér er líka svo 
miklu einfaldara en í borginni til 
að koma einhverju slíku af stað 
og tengingarnar nær manni. Ég 
kem ekki úr list eða hönnunar
námi og því tengslanetið mitt 
ekki þar, en kannski er það samt 
að hluta til huglægt að það séu 
frekari fyrirstöður í borginni.”

Undir merkjum Ívafs, hannar 
og prjónar Sigga Sif dýrindis 
flíkur sem vakið hafa verðskuld
aða athygli og segir hún prjóna
skapinn hafa fylgt henni lengi, 
þó svo hönnuðurinn hafi fyrst 
fyrir alvöru losnað úr læðingi á 
fullorðinsárum.

„Ég hef prjónað síðan ég var 
krakki, frá því ég var kannski 
níu ára og fram á unglingsár. 
Síðan kom hlé á því og má segja 
að ég hafi ekki byrjað aftur fyrr 
en þegar ég var við námið úti í 
Helsinki 2005. Þá varð ég alveg 
húkkt og ég mundi hvernig mér 
leið sem krakka þegar ég var að 
prjóna og fékk mikla útrás fyrir 
sköpunarþörfina í þessu. Fyrst 
fylgdi ég uppskriftum en síðan 
byrjaði ég að gera mitt eigið og 
loks að gera alveg mitt eigið.”

Á síðasta ári tók prjónaskapur
inn nýja stefnu er Sigga keypti 
fyrstu prjónavélina.

„Ég keypti gamla prjónavél 
á Ísafjarðarmarkaðinum. Eins 
og áður með að fá nýja ástríðu 
á þriggja ára fresti þá gerðist 
það með prjónavélinni, ég varð 
heltekin og hellti mér algjörlega 
út í þetta. Allt sumarfríið fór ég 

að prjónavélinni um leið og ég 
vaknaði til þess að læra á hana 
og ég gat ekki hætt að hugsa um 
þessa prjónavél.”

Það er óhætt að segja að þar 
hafi legið nokkuð ærið verk fyrir 
höndum þar sem þekkingin í 
kringum prjónavélarnar flokk
ast undir deyjandi þekkingu og 
eru komnar ansi langt frá gull
aldarskeiði þeirra á áttunda og 
níunda áratugum síðustu aldar 
og einungis einn framleiðandi 
slíkra véla eftir í heiminum. 

Sigga lét það þó ekki stoppa sig 
og hefur náð góðum tökum á 
maskínunum sínum sem í dag 
eru orðnar fjórar. Hún vinnur 
hverja flík fyrir sig; húfur, peys
ur, barnaflíkur og þrátt fyrir að 
vera kominn með prjónavélar 
er hún enn að handprjóna alla 
munsturbekki í peysurnar, sem 
og eina húfutegund. Sigga seg
ist vera blessunarlega fljót að 
prjóna, annars væri erfitt að starfa 
í þessum bransa.

„Grunnurinn minn liggur í 

handprjóni og þar af leiðandi eru 
flíkurnar hjá mér prjónaðar hver 
fyrir sig en ekki saumaðar saman 
í vél. Eins og með húfurnar, þá 
hef ég ekki getað hugsað mér 
að prjóna efnisstranga, klippa 
og sauma. Hver og ein húfa er 
prjónuð og svo sett saman í þar 
til gerðri vél. Hitt er svo sem 
fljótlegra og mér finnst ekki úti
lokað að ég muni prófa það með 
eitthvað, en núna er þetta svona.”

Sigga hefur í nægu að snúast 
undir merkjum Ívafs og er hún 

nýbúin að vera á sýningunni 
Handverki og hönnun í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Er þetta kannski 
orðin önnur full vinna ofan á 
fullu vinnuna sem hún er í fyrir?

„Það er eiginlega búið að vera 
þannig í nokkra mánuði. Það 
líður varla sá dagur að ég prjóni 
ekki. Ég fer úr vinnunni minni og 
fer að prjóna og svo geri ég það 
allar helgar líka. Ég hef verið í 
smá klemmu með þetta og finnst 
ég stundum mara í hálfu kafi. Það 
er fyrirséð að það verður fullt að 
gera hjá mér út árið og þar sem 
ég tek þessu alvarlega, þá leggst 
það á mig að vita af öllum þessum 
ókláruðu verkefnum. Ég þarf að 
finna leið til að koma því inn að 
svona er þetta í þessu starfi þar 
sem ég vinn pantanir að það eru 
alltaf einhver ókláruð verkefni, 
það er einfaldlega eðli vinnunnar. 
Ég held ég sé akkúrat á tíma
punktinum núna að átta mig á að 
það er svona sem þetta virkar og 
læra í framhaldinu að skipuleggja 
mig út frá því. Gera mér grein 
fyrir tímalengd verkefna og sjá 
þá hvað ég get tekið mikið að mér 
og hversu stór verkefni. 

Ég er að læra ótrúlega margt 
til dæmis um ólíkar leiðir til 
að sinna þessum viðskiptum. 
Annars vegar getur þetta verið 
svona að ég vinni pantanir eða 
ég vinn þannig að ég útbý lager 
og sel hann, sem er að vissu leyti 
stressminna. Svo ég er að finna 
út úr því hvernig ég vil haga 
þessu. Svo er ég líka auðvitað 
í vinnu, sem mér finnst einnig 
mjög áhugaverð og er ekki til í 
að sleppa hendinni af.”

Að fara á Handverk og hönnun 
var líka á vissan hátt yfirlýsing. 



FIMMTUdagUr 24. NÓVEMBER 2016 9

Liður í því að stimpla sig inn og 
kannski ef segja má svo gangast 
við eigin hönnun og framleiðslu.

„Mágkona mín hvatti mig til 
að fara til að sýna það sem ég 
er að gera. Mér fannst gaman að 
sjá hvernig prjónakonur drógust 
að flíkunum og veltu þeim mikið 
fyrir sér, sér í lagi fannst mér 
gaman að þeirri ráðgátu sem 
flíkurnar gátu skapað er ekki lá 
alltaf ljóst fyrir hvort eitthvað 
var prjónað í vél eða höndum.” 

Eðli sýningarinnar snýst líka á 
að koma upp viðskiptasambönd
um og í framhaldi af henni má nú 
kaupa Ívafsvarning í safnbúð 
Listasafns Íslands, en hér vestra 
má nálgast hann í gömlu Skó
búðinni á Ísafirði.

„Þetta er gífurlegur lærdómur 
fyrir mig á margan máta. Til 

dæmis að læra að skipuleggja 
mig og að valda fólki vonbrigð
um og gangast við því, en fram 
að þessu hefur mér svona yfirleitt 
tekist að forðast það. Eflaust hef 
ég einhvern tíman valdið fólki 
vonbrigðum, en það hefur aldrei 
áður verið svona augljóst” segir 
Sigga og hlær. Hún segir að sá 
partur hafi þó verið erfiður og 
það hafi verið mikil lærdómur 
fólginn í að gefa verkum hæfi
legan tíma og svo kannski þurfa 
að fresta þeim. „Maður festist 
líka í einhverri hugsanavillu um 
hvað má og hvað má ekki og ég 
er alltaf að læra.”

Örlögin sem lífið vefa
„Mér finnst allt í kringum flutn

ing minn á Ísafjörð örlagatengt” 
segir Sigga, sem er skondið að 

heyra þar sem hún er á margan 
hátt afar jarðbundin. „Þegar ég 
kom í ferðina vorið 2012 og var 
í íbúðinni í Suðurtanganum var 
ég viss um að ég myndi vera 
meira í þessari íbúð í framtíðinni. 
Sumarið eftir var ég í borginni í 
ástarsorg og þá birtist mynd á 
Facebook af Viðari að vinna úti í 
Kvíum fyrir Borea og ég stoppaði 
við hana og hugsaði „Ohhh, ég 
þarf bara að finna mér svona 
mann. Svona alvöru íslenskan 
karlmann, smið, sem er ekki 
með neitt vesen.” Þetta er alveg 
ótrúlega skondið. Svo kynntist 
ég Viðari þegar ég flutti hingað 
og við urðum strax góðir vinir, 
en svo tóku örlögin í taumana 
og nú erum við að flytja saman 
á Suðurtangann.” 

Viðar Kristinsson sambýlis
maður Siggu ólst ekki heldur upp 
á Ísafirði, en hefur hingað sterk 
tengsl, mamma hans Ísfirðingur 
og pabbi hans Súðvíkingur, 
barnabarn Sigga Sveins á Góu
stöðum og varði hann mörgum 
sumrum í uppvextinum hjá 
fjölskyldunni hér.

Blaðamanni sem sérstakri 
áhugamanneskju um að allir finni 
sig á Vestfjörðum og fari helst 
aldrei aftur, getur ekki varist að 
spyrja hvort Sigga upplifi Ísa
fjörð sem „heim”?

„Það er eiginlega frekar 
skondið að þú skulir spyrja að 
þessu, því síðustu mánuði hefur 
þetta komið upp aftur og aftur 

í huga mér. Dem – núna á ég 
heima hérna! Ekki það að mig 
langi að flytja aftur suður en nú er 
hversdagurinn tekinn við og þótt 
mér finnist ennþá frábært að búa 
á Ísafirði er að sumu leyti farinn 
af þessi ævintýraljómi. Eins og 
gerist, auðvitað. Nú hefur til 
dæmis verið svo mikið að gera 
hjá mér upp á síðkastið að ég hef 
eiginlega ekki haft neinn tíma til 
að sinna útivistinni sem dró mig 

hingað upphaflega og það veldur 
mér smá áhyggjum. Lífið tekið 
yfir. Það er svo auðvelt að gefa 
eftir plássið sem var tekið undir 
þetta og detta úr vana. Og eftir því 
sem líður lengri tími þá verður 
erfiðara að taka skrefið og hluta 
til þarf maður bara að rífa sig út 
úr þægindarammanum. Maður 
áttar sig á að maður þarf að taka 
pláss í þetta – því annars visnar 
maður.“                   annska@bb.is
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Ísafjarðarbær samþykkti á 
síðasta bæjarstjórnarfundi að 
veita grasrótarsamtökunum 
Stígamótum peningastyrk 
vegna starfs þeirra á norðan
verðum Vestfjörðum. Stígamót 
hófu fyrr í haust viðtalsþjón
ustu á Ísafirði í tilraunaskyni. 
Verkefnið Stígamót á stað-
inn býður upp á að ráðgjafi 
Stígamóta fljúgi til Ísafjarðar 
tvisvar í mánuði og bjóði 

Ísafjarðarbær veitir 
Stígamótum styrk

Stígamót veita nú viðtalsþjónustu á norðanverðum 
Vestfjörðum. 

viðtalsþjónustu fyrir brotaþola 
kynferðisofbeldis. Verkefnið 
var rækilega kynnt í ágúst og 
er nú farið af stað og það hefur 
strax komið í ljós að aðsókn 
verður meiri en reiknað var 
með. Því fór Stígamót þess 
á leit við Ísafjarðarbæ, Bol
ungarvíkurkaupstað og Súðavík 
að koma til móts við samtökin 
í formi styrkjar.            

brynja@bb

Lyftaranámskeið ( J- réttindi)

Lyftaranámskeið fyrir lyftara með allt að 10 tonna lyftigetu verður haldið 
á Ísafirði dagana 2. desember frá kl. 09 – 16 og 3.desember 09 – 15 
hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða Suðurgötu 12, Ísafirði. 

Hægt er að skrá sig á heimasíðu Vinnueftirlitsins http://www.vinnu-
eftirlit.is/fraedsla/dagsett-namskeid/ einnig er hægt að hafa samband 
í síma 550 4600 eða 550 4655. 

Lyftaranámskeið fyrir allt að 10 tonn
Hvar?  Fræðslumiðstöð Vestfjarða,Suðurgötu 12, Ísafirði
Hver heldur? Vinnueftirlit ríkisins
Hvenær?  Föstudaginn 2.des og laugardaginn 3.des 
   Frá kl.: 09:00 til 16:00  
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AÐVENTUHÁTÍÐ

w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

HLUTI AF BYGMA

25%
afsláttur

af jólasveinum

25%
afsláttur

af jólastyttum

25%
afsláttur

af gervijólatrjám

JÓLASTJARNA

STÓR OG FLOTT

999
1.990

Lengri opnunartími um helgina 
Laugardagur 26. nóvember: kl. 10-16 (Timbursala lokuð)
Sunnudagur 27. nóvember: 12-16 (Timbursala lokið)
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Magnúsarmót í boccia var 
haldið í íþróttahúsinu á Þing
eyri um síðustu helgi. Það var 
lið frá Ívari sem sigraði mótið 
sem er árviss viðburður á veg
um íþróttafélagsins Höfrungs á 
Þingeyri. Að þessu sinni tóku 
6 lið þátt í mótinu, þrjú frá 
Ívari, tvö frá Höfrungi og eitt 
frá Kubbi, íþróttafélag eldri 
borgara á Ísafirði. 

Sigursveitina frá Ívari skipa 
þau Emilía Arnþórsdóttir og 
Ómar Karvel Guðmundsson. Í 
öðru og þriðja sæti voru síðan 
liðin frá Höfrungi. 

Mótið er kennt við Magnús 
Guðmundsson sem er liðsmað
ur í boccia hjá Íþróttafélaginu 
Ívari en Magnús er Þingeyring
ur, búsettur þar og hefur verið 
aðal hvatamaður að boccia 
iðkun á Þingeyri.

brynja@bb.is

Magnúsarmót haldið á Þingeyri

Verðlaunahafar Magnúsarmóts.

Fjölmennur íbúafundur var 
haldinn í Samkomuhúsi Flateyrar 
á  mánudaginn. Tilefni fundarins 
var ákvörðun Ísafjarðarbæjar að 
sameina leik og grunnskólann á 
Flateyri undir eitt þak í húsnæði 
Grunnskóla Önundarfjarðar. 
Foreldrum leik og grunnskóla
barna barst í síðustu viku bréf frá 
bæjaryfirvöldum þar sem þeim 
var tilkynnt um breytingarnar. 

„Fundurinn gagnrýnir harð
lega þá ákvörðun Ísafjarðar
bæjar að sameina grunn og 
leikskóla Flateyrar undir einu 
þaki í húsnæði Grunnskóla Ön
undarfjarðar.

Ennfremur mótmæla íbúar 
þeim ásetningi að selja Græna
garð, gjöf Færeyinga til Flateyrar 
eftir snjóflóðið 1995,“ segir í 
ályktun frá fundinum. 

Foreldrar á Flateyri eru ósáttir 
við vinnubrögð, en þeir segja 
að breytingarnar hafi ekki verið 
gerðar í samráði við íbúa, heldur 
þeim einfaldlega tilkynnt um 
fyrirhugaðar breytingar. „Á 
fundi sem foreldrar leikskóla
barna kölluðu eftir síðastliðið 
vor fullyrti Gísli Halldórsson, 
bæjarstjóri, í viðurvist Margrét
ar Halldórsdóttur, sviðsstjóra 

Íbúar Flateyrar gagnrýna sameiningu
skóla og tómstundasviðs, að 
ekki stæði til að sameina skólana 
undir eitt þak, málið væri ekki á 
dagskrá og engar ákvarðanir í 
þessa veru yrðu teknar nema með 
samþykki foreldra. Föstudaginn 
18. nóvember fengu foreldrar svo 
tölvupóst þar sem sameiningin 
var tilkynnt. Um tveimur tímum 
síðar kom fréttatilkynning um 
málið í Ríkisútvarpinu. Hverfa
ráð Flateyrar hafði ekki fengið 
neinar upplýsingar um málið 
áður en ákvörðunin var tekin á 
lokuðum fundi,“ segir ennfremur 
í tilkynningu frá fundinum. 

Fram kemur í  gögnum 
Fræðslunefndar að það sé faglegt 
mat að sameining undir eitt þak 
sé skólastarfi fyrir bestu. Fundur
inn dregur þau faglegu rök mjög 
í efa: „Fundurinn dregur mjög í 
efa þau faglegu rök sem lögð eru 
ákvörðuninni til grundvallar, en 
lögð hefur verið áhersla á það af 
hálfu Ísafjarðar í allri umræðu um 
málið að ekki sé um sparnaðar
aðgerð að ræða heldur eflingu 
skólastarfs á Flateyri.“

Ályktunin hefur verið send til 
Bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. 

brynja@bb.is

Er vindar af hafi vill það bera 
við að sjór gangi yfir nýlegan veg 
Strandgötu í Hnífsdal, en hann 
var lagður í tengslum við gerð 
Bolungarvíkurganga árið 2010. 
Vegfarandi hafði samband við 
vefinn og sagði ótækt að þurfa 
að aka um veginn og verða fyrir 
vikið fyrir ágangi sjávar sem gæti 
verið varasamt, jafnframt því 
sem það gæti valdið skemmdum 
á ökutækjum. Sagði hann veginn 
illa staðsettan og það hefði mátt 
sjá það fyrir. 

Að sögn Sigurðar Mar Ósk
arssonar, deildarstjóra hjá Vega
gerðinni á Ísafirði stendur ekki til 

Vörnin ver ekki 
gegn miklu sjóroki  

Strandgata í Hnífsdal.

að færa veginn og hann lagður í 
eina mögulega vegstæðið með 
tilliti til þeirrar byggðar sem 
er á svæðinu. Segir hann mikla 
vinnu og samráð hafa verið hafða 
við hönnun grjótvarnarinnar og 
alltaf ljóst að um vandasamt verk 
væri að ræða: „Vörnin getur að 
sjálfsögðu ekki verið þannig 
gerð að hún taki sjórok við mjög 
slæmar aðstæður, mikinn vind af 
hafi, sjógang og háa sjávarstöðu. 
Til þess hefði hún þurft að vera 
mun hærri og þar af leiðandi 
miklu dýrari og meira inngrip í  
umhverfið.“

annska@bb.is
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Systkinin Gísli, Þorkell og Þórdís Súrsbörn flúðu Noreg, settust að í Haukadal í Dýrafirði og reistu sér þar bæ. Í 
reisugillinu voru góðir gestir. Þá mynduðust bæði bræðrabönd og ástarsambönd. Öll systkininn gengu út: Gísli 
tók saman við Auði Vésteinsdóttur, Þorkell hóf samband með Ásgerði Þorbjörnsdóttur og Þórdís byrjaði með 
Þorgrími Þorsteinssyni.

Gísla saga 
Súrssonar 3. hluti
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Krossgátan

Sportið í beinni
fimmtudagur 24. nóvember
17:55 Sp Praha - Southampton
17:55 Zenit - Maccabi Tel-Aviv 

19:05 KR - Njarðvík
20:00 Genk - Rapid Wien

20:00 Man United - Feyenoord
föstudagur 25. nóvember
18:00 Boston - San Antonio

19:45 Þór Þ. - Tindastóll
22:00 Körfuboltakvöld

laugardagur 26. nóvember
09:55 F1: Æfing - Abu Dhabi

12:20 Burnley - Man City
12:50 F1: Tímat. - Abu Dhabi

14:30 Köln - Augsburg
14:50 Liverpool - Sunderland
14:55 Wolverh - Sh Wednesd
15:10 Real Madrid - Sporting
17:15 Swansea - Cr Palace

17:20 Chelsea - Tott Hotspur
17:30 B Munchen - B Leverkusen

19:30 Hull City - WBA
19:30 Leicester - Middlesbr 

sunnudagur 27. nóvember
11:50 Watford - Stoke City

12:30 F1: Keppni - Abu Dhabi
14:10 Arsenal - Bournemouth
16:20 Southampton - Everton
18:30 Man United - West Ham
19:40 R Sociedad - Barcelona

21:00 Leikur í NFL
mánudagur 28. nóvember

21:00 Messan
þriðjudagur 29. nóvember

19:40 Liverpool - Leeds
miðvikudagur 30. nóvember
19:40 Arsenal - Southampton
19:05 Grindavík - Skallagrímur
19:55 Man Utd - W Ham Utd

Helgarveðrið 
Á laugardag:

Suðaustan 8-15 m/s með 
rigningu, en hægari og þurrt 
norðan jökla. Hiti 0 til 5 stig, 

en vægt frost austantil 
fram á kvöld.
Á sunnudag:

Ákveðin sunnanátt og rign-
ing eða slydda S- og V-lands 
annars skýjað með köflum en 
úrkomulítið. Hiti 1 til 5 stig. 

Kólnar smám saman 
seinnipartinn með éljum 

um landið vestanvert.
Á mánudag:

Sunnanátt og él, en bjartviðri 
N- og A-lands. Vægt frost inn 

til landsins en annars 
um frostmark.

Dagar Íslands
24. nóvember 1951:

Þátturinn Óskalög sjúklinga í 
umsjá Björns R. Einarssonar hóf 

göngu sína í Ríkisútvarpinu.
25. nóvember 1902:

Fyrsti vélbáturinn á Íslandi, 
Stanley, var sjósettur.
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Þjónustuauglýsingar

Séra Baldri í Vatnsfirði var 
meinilla við nágrannakonu 
sína, en hún hafði illan bifur á 
drykkju prestsins og hafði oft 
rætt það við hann og talaði illa 
um hann, þegar hann tók ekkert 
tillit til góðra og vel meintra 
ráða hennar. 

Svo veikist konan og þarf að 
leita sér lækninga fyrir sunn
an. Ekki er hún fyrr komin úr 
sveitinni en séra Baldur fer að 
stað og segir hvar sem hann 
kemur: 

„Hefur þú heyrt, að hún ná
grannakona mín er farin suður 
til að leita sér lækninga?“

Enginn hafði heyrt þetta 
vegna þess hve stutt var síðan 
og menn spyrja:

„Hvað er það, sem hún ná
grannakona þín þarf að leita sér 
lækninga við?“  

Baldur svarar:
„Hún þarf sko, góði, að láta 

skera sig upp við tungunni.“  
Nokkur tími leið og ekkert 

fréttist af konunni. Þá kemur 

Sigurðarsögur
Baldur aftur á bæinn, þar sem 
ég heyrði þessa sögu og eftir að 
bóndinn og Baldur höfðu rætt 
um heima og geima segir bóndi:

„Hvað er að frétta af henni ná
grannakonu þinni, þessari sem 
þurfti að fara suður til að láta 
skera sig upp við tungunni?“

„Það er nú saga að segja frá 
því,“ segir séra Baldur. ,,Þegar 
hún kemur upp á spítala er hún 
sett á stól og hópur læknira 
raðar sér í kring um hana, þar á 
meðal tveir yfirlæknirar. Fyrsti 
yfirlæknir gengur að konunni 
og segir: 

„Ljúk þú upp munni, kona 
góð.“ Læknirinn horfir lengi 
upp í konuna og gengur síðan 
frá og annar yfirlæknir kemur 
og horfir einnegin upp í hana 
lengi. Síðan koma læknirarnir 
einn af öðrum, þar til kemur 
aftur að fyrsta yfirlækni, sem 
segir: ,,Í hvora á ég að skera?“ 

Konan var nefnilega með 
tungur tvær.“

Íslandsmót Íþróttasambands 
fatlaðra í sundi í 25m laug fór 
fram í Ásvallalaug í Hafnafirði 
á nýliðinni helgi. Mótið fór fram 
samhliða ÍM25 hjá Sundsam
bandi Íslands.Ísfirska sundkonan 
Kristín Þorsteinsdóttir keppti 
á mótinu. Kristín keppti í 4 
greinum, 50 metra skriðsundi, 
50 metra baksundi, 100 metra 
skriðsundi og 50 metra flugsundi 
og gekk mjög vel. Kristín hreppti 
gull í öllum greinum. Hún bætti 
þó ekki tímana sína á mótinu 
enda standa hennar bestu tímar 
sem Evrópu og heimsmet. 

Vegna tafa á flugi frá Ísafirði 
til Reykjavíkur missti Kristín 
af æfingu á föstudag. „Það var 
vesen með flugið og við misstum 
þar með af æfingunni í lauginni, 
sem var mjög slæmt fyrir hana 
þar sem það er mjög mikilvægt 
fyrir andlegu hliðina. Stressið tók 
aðeins yfir en svo varð Kristín 
rólegri þegar hún var búin að 
máta sig í laugina,“ segir Sigríður 
Hreinsdóttir móðir Kristínar. 

Kristín og aðstandendur eru 
mjög ánægðir með árangurinn: 
„Já, það gekk ótrúlega vel og 
við erum hissa á sterku andlegu 
hliðinni hjá henni, að geta þetta 
miðað við æfingaraðstæður fyrir 
sundið hér. Krakkarnir fyrir 
sunnan keppa tvisvar í mánuði 
en þetta er fyrsta mótið hennar 
það sem af er þessu keppnisári. 
Þannig við erum mjög ánægð 
með gengi helgarinnar.“ 

Hægt er að fylgjast með Krist
ínu á facebooksíðu hennar.

brynja@bb.is

Kristín vann gull í 
öllum greinum á ÍM25

Kristín keppti á ÍM25 á helginni. Mynd: Svala Sig Sigur-
geirsdóttir.
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Gríptu með þér gríska jógúrt eða kotasælu
Léttmál frá MS eru bragðgóðar nýjungar með hreinum grunni og bragðgóðu og hollu meðlæti.
Grísk jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum eða kotasæla með berjum og möndlum. 

Nærandi millimál
… er létt mál
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