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Þórdís Sif Sigurðardóttir, nýráðin í stöðu sviðsstjóra stjórn-
sýslu- og fjármálasviðs Ísafjarðarbæjar, segist lengi hafa
heillast af Vestfjörðum. Í raun hafi það verið draumur hjá
henni og manninum hennar að flytja vestur, og
hann rættist er hún var ráðin til Ísafjarðarbæjar.
Fluttu þau þá búferlum með börnin sín tvö
og segir Þórdís að þau kunni afar vel við
sig fyrir vestan. En hver er þessi unga
kona sem komin er í eina af helstu
stjórnunarstöðum Ísafjarðarbæjar?

Draumur að flytja vesturFróðleiksfús og
tilfinningarík

– sjá bls. 12 – sjá bls. 10 og 11.

Guðný Hildur Magnúsdóttir,
félagsmálastjóri í Bolungar-
vík og Súðavík er Vest-
firðingur vikunnar að
þessu sinni. Guðný
leysir frá skjóðunni.

Gert klárt fyrir
næstu veiðiferð
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Allt útlit er fyrir að Heilbrigð-
isstofnun Vestfjarða taki að sér
sjúkraflutninga í lok árs, en
slökkvilið Ísafjarðarbæjar hefur
annast flutninganna um langt
skeið. Samningur stofnunarinnar
við Ísafjarðarbæ rennur út í árs-
lok, en í erindi sem Heilbrigðis-
stofnunin sendi til Ísafjarðar-
bæjar í lok síðasta mánaðar kem-
ur fram að ekki verði aukin út-
gjöld vegna sjúkraflutninga.

„Stofnunin hefur leitað til Heil-
brigðisráðuneytisins eftir aukn-
um fjárheimildum til að semja
megi við Ísafjarðarbæ um áfram-
haldandi sjúkraflutninga. Ráðu-
neytið er ekki aflögufært með
fjárheimildir og fjárlagafrumvarp
fyrir árið 2014 gerir ekki heldur
ráð fyrir hækkun á fjárheimildum
til sjúkraflutninga á norðanverð-
um Vestfjörðum,“ segir í erind-
inu, sem Þröstur Óskarsson,
framkvæmdastjóri stofnunarinn-
ar, skrifar undir. Sjúkraflutningar
stofnunarinnar ná yfir víðfeðmt
svæði, en það nær frá Horni í
norðri til Dynjandisheiðar í suðri,
og frá Sléttanesi í vestri til Kalda-
lóns og Ísafjarðar í austri.

„Telji bæjaryfirvöld sér ekki
fært að þjónusta stofnunina með
sjúkraflutninga án þess að til
komi veruleg hækkun á samningi
þá verður heilbrigðisstofnunin að
yfirtaka þjónustuna. Fyrir liggur
að sú yfirtaka verður þá á áður-
nefndum áramótum,“ segir enn
fremur í erindinu.

Þorbjörn Sveinsson, slökkvi-
liðsstjóri, og Daníel Jakobsson,
bæjarstjóri, hafa lýst áhyggjum
sínum af stöðu mála, meðal ann-
ars í opnu bréfi fyrir rúmum mán-
uði. Málefni sjúkraflutninga hafa
verið nokkuð til umræðu undan-
farið, en fyrirkomulag sjúkra-
flutninga er í uppnámi víða um
land, meðal annars á höfuðborg-
arsvæðinu og á Akureyri. Meðal
þess sem fram hefur komið er
skýrsla KPMG um fyrirkomulag
sjúkraflutninga á höfuðborgar-
svæðinu, þar sem verulegur
sparnaður er talinn felast í sam-
legðaráhrifum sjúkraflutninga og
slökkviliðs.

Á fundi bæjarráðs í síðustu
viku var bæjarstjóra falið að
bregðast við bréfinu og koma
niðurstöðum á framfæri á næsta
fundi ráðsins. „Málið er ennþá í
vinnslu, en skýrist vonandi á
næstu dögum,“ segir Daníel. „Ég
tel augljóst að við getum gert
þetta bæði betur og ódýrar en
heilbrigðisstofnunin.“

– herbert@bb.is

Engin fjár-
aukning

fyrir sjúkra-
flutninga

Samstarfssamningur Ísafjarðar-
bæjar og Kaufering undirritaður
Ísafjarðarbær fékk nýjan vina-

bæ um helgina, en sendinefnd
frá bæverska bænum Kaufering
var stödd hér í því skyni að kanna
samstarfsmöguleika og staðfesta
sambandið með formlegum hætti.
Bæjarstjórarnir, Daníel Jakobs-
son og Erich Püttner, skrifuðu
undir samstarfssamning bæjanna
skömmu fyrir hádegi á sunnudag.

„Þetta var fyrst og fremst
skemmtilegt,“ segir Daníel um
heimsóknina. „Uppistaðan var sú
að þau hittu fólk úr sínum geirum,
en þarna kom alls konar fólk,
meðal annars ungliði og skóg-
ræktarmaður. Þau voru á fundum
þar sem rætt var hvernig hlutum
er háttað hér, með það að mark-
miði að búa til samstarfsverkefni
sem falla inn í vinabæjaverkefni
Evrópusambandsins.“

Auk fundahaldsins var haldið
í skoðunarferðir um Ísafjarðarbæ.
„Fyrri daginn fórum við á Suður-

eyri og vorum þar talsverðan hluta
dagsins, en síðan var farið á Flat-
eyri og Þingeyri daginn eftir. Þau
voru mjög jákvæð þegar við
kvöddum þau í gærkvöldu, og
létu veðrið ekkert á sig fá. Þau
voru vel búin og höfðu bara gam-
an af því. Það var gaman að kynn-
ast þessu fólki.“

Segja má að þetta vinabæjar-
samband sé til komið fyrir einka-
framtak. „Þetta kemur þannig til
að það er kona frá Kaufering,
Antje Bommel, sem er svolítill
Ísfirðingur í sér, sem setur þetta í
gang. Það verður svo til þess að
það kemur formleg beiðni frá
bæjarstjórn Kaufering, sem Ísa-

fjarðarbær samþykkti. Ísland og
Þýskaland eru aðilar að verkefn-
um á vegum Evrópusambandsins
þar sem hægt er að setja upp
skiptiáætlanir, fyrir ungmenni,
eldra fólk, sem flesta í raun. Hug-
myndin er að virkja þessar áætl-
anir, þannig að við getum lært
hvert af öðru.“  – herbert@bb.is

Bæjarstjórarnir skrifa undir samstarfssamning á meðan fulltrúar bæjarfélaganna fylgjast með.

Framkvæmdir við Austurveg:
Fjórar milljónir yfir áætlun

Jóhannes Þorsteinsson
Hlíðarvegi 4, Ísafirði

Magnús Jóhannesson Ragnheiður Hermannsdóttir
Þorsteinn Jóhannesson Margrét K. Hreinsdóttir

Þórir Jóhannesson Helga Gunnarsdóttir
Hanna Jóhannesdóttir Andrés Kristjánsson
Laufey Jóhannesdóttir Ari Þorsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

sem lést á sjúkrahúsinu á Ísafirði 7. nóvember, verður jarðsunginn
frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 16. nóvember kl. 14:00. Þeir sem

vildu minnast hans er bent á Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði.

kostnaðaráætlun. Aukakostnaður
varð meðal annars vegna mun
umfangsmeiri lagnavinnu en
áætlun gerði ráð fyrir og var dreg-
ið úr fyrirhuguðum malbikunar-
framkvæmdum sem nam þessum
aukakostnaði.

Kostnaður vegna endurnýjunar
gatna og lagningu bundins slit-
lags í Hnífsdal verður um fimm
milljónum króna ódýrari en áætl-
un gerði ráð fyrir en hún hljóðaði
upp á 78,8 milljónir króna. Kostn-
aður vegna lagningar bundins
slitlags annarsstaðar í sveitarfé-
laginu var 43.233.986 krónur. Í-

listinn óskaði einnig eftir greinar-
gerð vegna framkvæmda við
íþróttasvæðisins á Torfnesi. Hlut-
ur Ísafjarðarbæjar vegna bygg-
ingu áhorfendastúku er fimm
milljónir króna, sem tekið er af
fjárfestingaráætlun. Kostnaður
við að tengja mannvirkið við vatns-
og fráveitu var 520.928 krónur
og vegna almenns viðhalds
3.270.189 krónur sem tekið er af
viðhaldslið Eignasjóðs. Kostn-
aður við vallarhúsið, drenlögn
og almennt viðhald innanhúss er
6.058.352 krónur, einnig tekið
af viðhaldslið Eignasjóðs.

Heildarkostnaður við fram-
kvæmdir við nýja skólalóð við
Austurveg á Ísafirði nam tæpum
9 milljónum króna að því er segir
í svari bæjarstjóra Ísafjarðarbæj-
ar við fyrirspurn bæjarfulltrúa Í-
listans. Kostnaður við hönnun
var kr. 1.447.208.- og kostnaður
við færslu leiktækja, girðinga og
undirbúnings undir malbikun var
kr. 7.443.858. Í svari bæjarstjóra
kemur fram að í fjárhagsáætlun
hafi verið gert ráð fyrir fimm millj-
ónum króna í verkið enda hafi
það verið hugsað mun minna í
sniðum. Kostnaðurinn hafi aukist
mikið þegar ákveðið var að setja
fimm ára deild á 2. hæð Sund-
hallarinnar. Ráðgert er að færa

fjórar milljónir króna af fjárfest-
ingaráætlun við gatnagerð í
Hnífsdal, yfir á skólalóðina.

Bæjarfulltrúar Í-listans óskuðu
einnig eftir greinargerð vegna
endurbóta á blómagarðinum við
Austurvöll. Garðyrkjudeild sveit-
arfélagsins vann það verk og nam
heildarkostnaðurinn kr. 165.420.
Fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir
1.636.766 krónum en kostnaður
reyndist á endanum vera aðeins
415.420 krónur. Styrkur frá
Lionsklúbbi Ísafjaðrar til verks-
ins var 250.000 krónur. Kostnað-
ur vegna hellulagningar og ann-
arra lagfæringa í Smiðjugötu á
Ísafirði var 12.695.895 krónur,
rúmum tveimur milljónum yfir

Frá framkvæmdum við Austurveg.
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Ritstjórnargrein

BB á afmæli í dag

Spurning vikunnar

Ertu byrjuð/aður að kaupa jólagjafir?

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

Alls svöruðu 437.
Já sögðu 210 eða 48%
Nei sögðu 227 eða 52%

Tæplega 24% svarenda í við-
horfskönnun sem Capacent vann
fyrir Orkubú Vestfjarða, telja að
rafmagnstruflunum hafi fjölgað
nokkuð eða mikið á síðustu tólf
mánuðum samanborið við árið á
undan. Í skýrslu Capacent er
gerður samanburður á síðustu
þremur könnunum fyrirtækisins
sem framkvæmdar hafa verið síð-
astliðin þrjú ár. Þegar þessi spurn-
ing var lögð fyrir þátttakendur í
fyrra töldu aðeins 4,7% aðspurð-
ra að rafmagnstruflunum hefði
fjölgað nokkuð eða mikið og
9,1% árið 2011. Ljóst er, miðað

við þessar tölur, og þær sem hér
á eftir koma, að svarendur hafa í
auknum mæli orðið varir við
truflunum og flökti og jafnvel
stöðvun á starfsemi vinnustaðar
eða skóla síðasta árið.

Þegar spurt er hve oft, ef ein-
hvern tímann hafi starfsemi á
vinnustað eða skóla svarenda
stöðvast vegna rafmagnstruflana
á síðustu tólf mánuðum svöruðu
4,4% því til að þeir hafi orðið
varir við það í 7-8 skipti. Einungis
0,4% svöruðu á sama hátt í fyrra
og 2,7% árið 2011. Hlutfall þeirra
sem hafa upplifað óstöðugleika

eða flökt á spennu án þess að
rafmagn rofni á síðustu tólf mán-
uðum sjö til átta sinnum er 4,2%
en 1,6% í fyrra og 4,2% árið
2011.

Þá hefur þeim fjölgað sem hafa
komið sér upp einhverskonar
búnaði eða öryggistækjum til að
bregðast við straumleysi eða raf-
magnstruflunum. Aukning er í
sex flokkum af níu mögulegum
en mest er hún í „rafhlöðum/
neyðarljósi“ þar sem hún fer úr
47,2% í 58%. Þá hefur einnig
aukist að fólk komi sér upp kyndi-
búnaði.                – harpa@bb.is

Meira varir við rafmagnstruflanir

Lögreglan er allt að einn
og hálfan tíma á staðinn

Viðbragðstími lögreglunnar á
Vestfjörðum getur verið allt að
ein og hálf klukkustund í góðri
færð en miklu lengri yfir vetrar-
tímann að því er segir í umfjöllun
Ingveldar Geirsdóttir blaða-
manns á Morgunblaðinu. Hún
segir svipaða sögu sé að segja í
flestum lögregluembættum á
landsbyggðinni, leiðin frá starfs-
stöð lögreglu og á fjærsta útkalls-
stað er sjaldan minni en klukku-
stundar akstur, oftast meira en
tvöfalt lengri en það. Á Vestfjörð-

um eru þrjár starfsstöðvar, á Ísa-
firði, Hólmavík og Patreksfirði
og sinna þær svæði sem er um
9.400 ferkílómetrar að stærð. Frá
Ísafirði eru 220 kílómetrar til
Hólmavíkur og rúmir 170 til Patr-
eksfjarðar, nema þegar ófært er
en þá er leiðin hátt í 500 km löng.

Hlynur Snorrason yfirlög-
regluþjónn á Vestfjörðum segir
að ef senda þyrfti lögregluna í
Árneshrepp færi vakthafandi lög-
reglumaður á Hólmavík á staðinn
og yfir sumartímann yrðu þeir

um klukkutíma á leiðinni. Fjórtán
lögreglumenn ganga vaktir í um-
dæminu og að sögn Hlyns er það
ekki nægjanlegur fjöldi. Hann
segir starfsstöðvarnar vera á
ákjósanlegum stöðum en niður-
skurðarkröfur undanfarin ár setji
embættinu miklar skorður. Lög-
reglumönnum hafi ekki bara
fækkað heldur hafi líka þurft að
draga úr lengri eftirlitsferðum,
því hver ekinn kílómetri er kostn-
aðarsamur og það lengri við-
bragðstímann.       – harpa@bb.is

Helga Guðrún Gunnarsdóttir
og Þórdís Jónsdóttir hárgreiðslu-
meistarar hafa tekið við rekstri
hárgreiðslustofunnar Ametyst en
fyrri eigandi, Þórdís Jóna Jakobs-
dóttir, hyggur á flutninga í höfuð-
borgina um áramótin. „Ég verð
starfandi á stofunni til 20. desem-
ber og fer svo suður um áramótin.
Mig langar að koma á framfæri
innilegum þökkum fyrir viðskipt-
in á liðnum árum og ég er ofsa-
lega glöð að stofan verði áfram í

traustum höndum. Mér þykir líka
mikilvægt að eina hárgreiðslu-
stofan í bænum sem er með að-
gengi fyrir fatlaða verði áfram
opin,“ segir Þórdís Jóna.

Helga Guðrún hefur verið að
kenna í hársnyrtideild Mennta-
skólans á Ísafirði síðastliðið ár.
„Ég held áfram að kenna þar líka,
ætla bara að vera hrikalega dug-
leg og eiga ekkert líf,“ segir hún
og hlær. Hún hefur unnið á Ame-
tyst með hléum undanfarin fimm

ár. „Ég hlakka bara til að takast á
við þetta ævintýri!“ segir hún.
Þórdís Jóns hefur unnið á Ame-
tyst til fjölda ára. „Þetta leggst
rosalega vel í mig og ég er bara
jákvæð fyrir framtíðinni. Ég
hlakka líka til að taka á móti
gömlum sem nýjum viðskipta-
vinum og get lofað því að lita-
uppskriftirnar fylgdu með í kaup-
unum svo gamlir viðskiptavinir
þurfa ekki að hafa áhyggjur.“

– harpa@bb.is

Nýir eigendur að Ametyst
Helga Guðrún og Þórdís taka við lyklavöldunum af Þórdísi Jónu.

Fyrsta tölublað Bæjarins besta kom út 14. nóvember fyrir 29 árum;
þá eins og hver annar fyrirburður hvað stærðina áhrærir, í Neðsta, í
húsakynnum Gumma Massa, sem af greiðasemi skaut skjólshúsi yfir
frumraun tveggja ungra manna til blaðaútgáfu í bæjarfélagi, sem um
langt árabil, allt aftur til 1886, með útkomu ,,Þjóðvilja“ Skúla Thor-
oddsen, státaði af blöðum þar sem tekist var á um menn og málefni af
eldmóði og stundum all mikilli heift, enda engir aukvisar sem þar
héldu á pennum, sem sagan best vitnar um; þar á meðal menn sem
skráðu nöfn sín með eftirminnilegum hætti á spjöld sögunnar. Skal þar
við látið sitja og ekki hætt á að draga nöfn sumra þessara orðfimu
kappa fram, þar sem aðrir gætu þá gleymst, sem ekki væru  síður verð-
ugir að minnst væri.

Eftir á að hyggja má með sanni segja að það hafi verið örlítið meira
en mikil bjartsýni að hætta sér út á akur ísfirskrar blaðaútgáfu, að sá
litlu, veikburða fræi í annan eins jarðveg. Ef til vill hefur þar mestu ráð-
ið, að blaðinu var ætlað að vera öðru vísi en sporgöngublöðin, þótt í
engu lægi fyrir með hvaða hætti það ætti að vera; enda lagt upp í förina
með vonina um velferð eina að leiðarljósi og að láta hverjum degi
nægja sína þjáningu.

Spurningunni um hver þörfin kunni að hafa verið fyrir Bæjarins
besta á sínum tíma, þegar obbi ísfirskrar blaðaútgáfu var bundin stjórn-
málaflokkum, þótt allur gangur hafi verið á útkomu þeirra, verður best
svarað með því hvernig blaðið hefur eflst og þróast í gegnum árin; frá
litla A-5 fjölritaða blaðinu, sem frá og með fyrsta eintakinu hafði þann
metnað til að bera, að birta á forstíðu teiknimynd eftir ísfirskan lista-
mann, Pétur Guðmundsson, yfir í litprentað blað af stærðargráðu, sem
lesendur BB hafa höndlað vikulega, árum saman, með fréttum og við-
tölum, sem hafa byggt dýrmætan sagnabrunn fyrir komandi kynslóðir,
um fyrri tíma fólk og lifnaðarhætti, sem óðfluga hafa látið undan síga
í sífellt tæknivæddara þjóðfélagi, breytingum sem engin takmörk virð-
ast hafa.

Það er ekki á hverju ári, sem fastan útgáfudag vikublaðs ber upp á
stofndag. Þar sem nú ber svo við þótti útgefendum BB ástæða til að
staldra við þó ekki væri nema til að þakka allan þann stuðning og
velvilja sem Bæjarins besta hefur notið í gegnum árin hjá lesendum og
viðskiptavinum. Án þess liðsinnis hefði BB ekki orðið það, sem það
er. Bókin lifir! Hver er framtíð blaðaútgáfu í hefðbundnu formi?
Hversu lengi verður strítt á móti straumnum og stiklaðir fossar? Á af-
mælisdeginum þakkar Bæjarins besta fyrir sig.

s.h.
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Jóhann Birkir Helgason, bæj-
artæknifræðingur Ísafjarðarbæj-
ar, segir það áberandi í máli
bænda og refaskytta að mikil
aukning hafi orðið í tófustofnin-
um. Hann tekur einnig undir að
ekki sé nægu fé veitt til veiða.
„Auðvitað þyrfti að bæta í, en
þegar verið er að forgangsraða
peningunum er þetta ekki ofar-
lega á lista. Það stendur eitthvað
til hjá ríkinu að endurskoða greið-
slur með refaveiðum, og spurn-
ingin er alltaf hvort þetta eigi að
vera hjá bæjarfélaginu eða ekki.

Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar
hefur rætt málið, og komist að
þeirri niðurstöðu að helst ætti
þetta að vera á forræði Umhverf-
isstofnunar.“

Umsjón með refaveiðum er þó
á forræði sveitarfélagins eins og
lögin eru í dag, og því er staðan
snúin þegar fjármagn er af skorn-
um skammti. „Það verður sjálf-
krafa meira af tófu þegar við
drögum úr veiðunum, og við sjá-
um að frá hruni. Þá var farið að
draga verulega úr veiðunum, og
fjölgunin hefur verið hröð.“

Þyrfti að bæta í refaveiðar

„Við höfum bent á það í mörg
ár að það er mikil fjölgun í tófu-
stofninum,“ segir Valur Richter,
formaður félags refa- og minka-
veiðimanna á Ísafiði. Hann tekur
undir með bændum í Önundar-
og Dýrafirði um að verulega meira
verði vart við ágengni tófunnar
en áður. „Því miður hefur ríkið
ekki staðið sig í því að borga
fyrir tófuna, það voru settar 30
milljónir í þetta í fyrra en enginn
veit hvað varð af þeim. Bærinn
hefur verið að berjast í þessu, en
hann hefur ekki endalaust fjár-
magn.“

Valur segir að veiðimenn veiði
langtum fleiri tófur en þeir fái

greitt fyrir. Hann segist telja eðli-
legast að öllum sem áhuga hafi á
refa- og minkaveiðum geti fengið
greitt fyrir veiðarnar, en einnig
hafi orðið veruleg aukning í
mink. „Það sé meira og meira á
fuglalífinu með hverju árinu. Ég
vona að menn fari að gera eitt-
hvað í þessu. Þegar ég byrjaði
voru svona 3–4 yrðlingar á greni,
en núna eru þeir 5–9. Ég held
það séu margir þættir í lífríkinu
sem valda þessu, en það sem ég
veit er að það þarf að halda stofn-
inum niðri. Maðurinn hefur gert
það frá því hann kom hingað, og
það verður aldrei tekin til baka
þessi eyðing á fuglalífinu.“

Tófunni fjölgar mikið

Ríflega helmingur viðskiptavina
jákvæðir gagnvart Orkubúinu

Ríflega helmingur svarenda,
eða 52,9%, í þjónustukönnun

sem Capacent framkvæmdi
fyrir Orkubú Vestfjarða í

síðasta mánuði, voru mjög eða
frekar jákvæðir gagnvart

fyrirtækinu en 20% voru mjög
eða frekar neikvæðir. Könn-
unin er sú þriðja í röðinni á
þremur árum sem Capacent
vinnur fyrir Orkubúið. Til-

gangur könnunarinnar er að
mæla upplifun viðskiptavina af

þjónustu fyrirtækisins og
breytingar frá fyrri mælingum.

Á síðasta ári var niðurstaða

könnunarinnar svipuð og í ár en
árið 2011 voru 57,5% að-

spurðra mjög eða frekar já-
kvæðir gagnvart fyrirtækinu.

Þegar spurt var hvort starf-
semi fyrirtækisins væri

mikilvæg fyrir samfélagið
sögðu 90,1% svo vera sem er

2,9% aukning frá síðasta ári en
svipuð niðurstaða og árið 2011.

Ánægja með viðmót og fram-
komu starfsfólks OV er nokkuð
svipuð þessi þrjú ár en þó hefur

hún lækkað örlítið með hverju
árinu. Árið 2011 voru 74,6%
mjög eða frekar ánægðir með

viðmót og framkomu starfs-
manna, 73,7% í fyrra og í ár
voru 71,8% mjög eða frekar

ánægðir. Árið 2011 voru 61,4%
mjög eða frekar ánægðir með

þjónustu OV og 58,5% í fyrra.
Í ár hefur ánægjan minnkað um

rúmlega fimm prósentustig
miðað við síðasta ár og eru nú

53,4% mjög eða frekar ánægðir
með þjónustuna.

Í úrtakinu voru 1375 ein-
staklingar og af þeim svöruðu

548 könnuninni sem þýðir
39,9% svarhlutfall.

– harpa@bb.is

Orkubú Vestfjarða á Ísafirði.
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Bæjarins besta í 29 ár

StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur ritað viku-
lega pistla í BæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarinsBæjarins

bestabestabestabestabesta í mörg ár. Skoð-
anir hans á mönnum

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

bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrif-

um StakksStakksStakksStakksStakks     á meðan
hann notar dulnefni sitt.

Stakkur skrifar

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

smáar
Hlutavelta/tombóla verður sunnu-
daginn 17. nóvember kl. 15 í and-
dyri grunnskólans. Kvenfélagið
Hlíf.

þeim afleiðingum að lögreglu-
maðurinn hlaut áverka á hné sem
kröfðust skurðaðgerða. Málsat-
vik eru þau að maðurinn var færð-
ur í lögreglubíl í ölvunarsvefni
frá sjúkrahúsinu á Ísafirði og
fluttur til síns heima. Samkvæmt
frásögn lögreglu vaknaði maður-
inn í lögreglubifreiðinni og varð
æstur. Hann hafi gengið hratt út
er heim var komið og farið þar
inn, en eftir hafi orðið einhverjir
munir.

Lögreglumennirnir ákváðu að
koma eigum mannsins til skila

Rúmlega tvítugur karlmaður
hefur verið dæmdur til þriggja
mánaða skilorðsbundinnar fang-
elsisvistar í Héraðsdómi Reykja-
víkur fyrir brot gegn valdstjórn-
inni. Maðurinn kastaði sér að
lögreglumanni á Ísafirði, með

og freista þess að ná sambandi
við foreldra hans til að ganga úr
skugga um að þeir treystu sér til
að eiga við hann í þessu ástandi.
Þeir hafi knúið dyra, og maðurinn
komið til dyra, en móðir hans
skammt á eftir. Lögreglumönn-
um ber saman um að maðurinn
hafi sagt móður sinni að vera
inni og sparkað til hennar. Þá
segja lögreglumennirnir að hann
hafi gert sig líklegan til að sparka
aftur, og því hafi sá lögreglu-
maður sem næstur var gripið til
mannsins, sem brást við með því

að kasta sér á lögreglumanninn
með fyrrgreindum afleiðingum.

Foreldrar mannsins báru að
maðurinn hafi ekki veist að
móður sinni, en lögreglumaður
gripið til hans er hann sneri sér
frá dyrunum. Maðurinn hafi við
það misst jafnvægið og fallið á
lögreglumanninn. Sjálfur kvaðst
maðurinn ekki muna eftir atburð-
um næturinnar nema óljóst, en
hann muni óljóst eftir að hafa
verið fluttur í lögreglubíl og átök-
um við lögreglu, en hann muni
ekki formála þess.

Niðurstaða dómara byggir á
samhljóða framburði þriggja
lögreglumanna. Ekkert hafi kom-
ið fram við meðferð málsins sem
gæfi ástæðu til að draga frásögn
þeirra í efa, en þeir hafi allir
verið í stöðu til að fylgjast með
atburðarásinni. Það þótti því
sannað að maðurinn hefði kastað
sér á lögreglumanninn, og hann
því sakfelldur fyrir brot gegn
valdstjórninni. Refsingin er 3ja
mánaða skilorðsbundið fangelsi,
en að auki var manninum gert að
greiða sakarkostnað.

Dæmdur fyrir brot gegn valdstjórninni

Vilja leggja niður vígslubiskupaembættin
Prestar Vestfjarðaprófast-

dæmis telja að leggja eigi niður
embætti vígslubiskupa í sparn-
aðarskyni, en þeir samþykktu
ályktun þessa efnis einróma á
fundi 17. október. „Nauðsynlegt
er að verja grunnþjónustu kirkj-
unnar út um allt land og þess
vega er tímabært að hagræða í
yfirstjórn kirkjunnar og leggja af
óþörf embætti.  Einfaldast er að
hverfa til fyrra fyrirkomulags og
fela tveimur prestum að sinna
tilfallandi skyldum vígslubisk-
upa,“ segir í ályktuninni.

Tilefni ályktunarinnar er niður-
skurður í stuðningi ríkisins við
þjóðkirkjuna, en hann hefur
dregist verulega saman eftir hrun.
Kirkjan hefur einnig dregið
seglin nokkuð saman, en prestum
hefur verið fækkað um 17, og
prófastsdæmum fækkað úr 16 í
9. „Þessi niðurskurður virðist

ekki ætla að duga, og þess vegna
ályktuðum við prestarnir að það
væri ekki hægt að skera frekar
niður í grunnþjónustu kirkjunnar,
þjónustu presta í sóknum landsins

eða á stofnunum“ segir Magnús
Erlingsson, Vestfjarðaprófastur.

„Að okkar dómi verður ekki
vikist undan því að taka til skoð-
unar embætti vígslubiskupanna.

Þau voru gerð að sjálfstæðum
embættum fyrir aldarfjórðungi
síðan og var það liður í endurreisn
hinna fornu stóla í Skálholti og á
Hólum. Þá hefur rekstur Skál-

holts gengið illa og kostað kirkj-
una 40 milljónir á ári. Við höfum
hreinlega ekki lengur efni á svona
skrautfjöðrum eins og Skálholti.“

– herbert@bb.is

Magnús Erlingsson, Vestfjarðaprófastur. Prestar prófastdæmisins telja rétt að leggja niður embætti vígslubiskupa.

Nú er gleðidagur. Bæjarins besta hefur komið út nærri þrjá ára-
tugi Hinn 14. nóvember 1984 barst í hús á Ísafirði lítið blað, fjöl-
ritað með léttu efni og auglýsingum. Umhverfi blaðaútgáfu og
fjölmiðlunar var ólíkt því sem nú tíðkast. Ein sjónvarpsstöð
starfaði og ein útvarpssending náðist á flestum stöðum Íslands. Á
suðvesturhorninu gátu íbúar hlustað á útvarp flotastöðvar Banda-
ríkjanna á Keflavíkurflugvelli. Á Ísafirði kom út eitt vikublað,
Vestfirska fréttablaðið, sem fyrir all nokkru er gengið á fund
algleymis eilífðarinnar. Að auki komu út flokksblöð sem nýttu sér
að fyrir jól stækkaði heimamarkaður auglýsinga. Stjórnmálaflokkar
gáfu út jólablöð, Ísfirðings fyrir Framsókn, Skutuls fyrir Ísafjarðar-
krata, Vestfirðings fyrir Alþýðubandalag og Vesturlands fyrir
Sjálfstæðisflokk. Blaðaútgáfa flokkanna hefur dregist verulega
saman, enda lifa hvorki Alþýðubandalag né Alþýðuflokkur lengur.

Ekki var laust við að ýmsir hefðu horn í síðu þeirra ungu manna,
er gáfu út Bæjarins Besta í húsnæði í Neðstakaupstað, á tanganum,
sem þá var eilítið utan við miðjuna. En þeir Sigurjón og Halldór
létu ekki deigan síga og hafa tekist á við hverja áskorun á fætur
annarri, samkeppni og skort á meðvild eftir því sem aðstæður hafa
gefið efni til. En það voru margir spenntir fyrir því að fá nýtt líf í

blaðaútgáfuna. Með fullri virðingu fyrir stjórnmálaflokkum var
blaðaútgáfa þeirra íhaldsöm og skipti engu hvort um var að ræða
flokk til vinnstri, hægri eða í miðjunni, sé hún á annað borð til. BB
fylgdi ferskleiki og önnur nálgun. Blaðinu var dreift án kostnaðar
fyrir lesendur sem kunnu vel að meta það, en samkeppandinn ekki.
Þannig er nú lífið og BB lífgaði upp á. Fljótlega hófu stjórnmálamenn
að senda greinar í blaðið er það breyttist, efldist og efnisumfjöllun
varð víðtækari. Mestu skipti umfjöllun blaðsins sjálfs. Það er nú
orðið með elstu héraðsblöðum sem enn koma út á Íslandi og oft í
vitnað. Það segir meira en langar sögur.

Ýmsir fastir dálkar fundu sér stað á síðum BB. Nægir að nefna
þennan. Stundum var reyndar meira bit í honum en nú. Það er vand-
meðfarið að skrifa í blöð, að fjalla um menn og málefni á þann hátt
að einhver móðgist ekki. Stjórnmálamenn á Ísafirði voru nokkuð
gjarnir á að taka til sín það sem um þá var skrifað og báru fyrir sig að
höfundur væri í felum. Um það má deila líkt og allt. Sanngjörn gagn-
rýni verður ekki annað og dónaskapur undir nafni er einmitt það eitt
og verður alltaf. BB er hins vegar gott blað, sem hefur vaxið með
tímanum. Megi það lifa lengi. Hér hefur sannast að mjór er mikils
vísir. Til hamingju.
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Sælkerar vikunnar eru Ólafía Sif Magnúsdóttir og Magnús Þór Heimisson

Fylltar beikonvafðar kjúklingabringurFylltar beikonvafðar kjúklingabringurFylltar beikonvafðar kjúklingabringurFylltar beikonvafðar kjúklingabringurFylltar beikonvafðar kjúklingabringur
Við ætlum að bjóða ykkur

upp á uppáhalds kjúklingarétt-
inn okkar. Hann klárast alltaf
og ef við fáum gesti í mat er
alltaf beðið um uppskriftina. Í
eftirrétt bjóðum við upp á svo
góða súkkulaðiköku að hún er
hættuleg. Mjúk súkkulaðikaka
með pipp karamelluhjúp, borin
fram með rjóma. Get lofað ykk-
ur því að þessar uppskriftir svíkja
engan.

Fylltar beikonvafnar kjúkl-
ingabringu með sveppa- og

piparrjómasósu
Kjúklingabringur (miðað við
1 kjúklingabringu á mann)
Beikon
Rautt pestó
Mascarpone rjómaostur
Fetaostur í olíu

Aðferð:
Byrjið á því að setja kjúkl-

ingabringuna í plastpoka (1 í
einu) og berja þær með buff-
hamri þar til þær eru þunnar.
Hrærið pestóinu og rjómaost-
inum saman við (miðið við msk

af hverju í hverja bringu), myljið
fetaostinn með gaffli og hrærið
saman við pestórjómaostinn. Tak-
ið bringurnar úr plastpokanum
og smyrjið fyllingunni ofan á og
rúllið upp, gott er að nota tann-
stöngul til að festa þær saman.
Því næst setjið þið beikon utan
um og raðið í eldfast mót. Bakið
í u.þ.b 40-50 mín á 180 gráðum í
miðjum ofni. Þá er gott að snúa
sér að sósunni.

1 piparostur
1 matreiðslurjómi
1 kjúklingateningur
1 box Sveppir
1-2 msk Smjör

Aðferð:
Setjið smjör í pott, skerið niður

sveppina í sneiðar og brúnið upp
úr smjörinu. Setjið því næst mat-
reiðslurjómann, piparostinn (gott
að vera búinn að rífa hann eða
skera smátt til að hann bráðni
hraðar) og kjúklingateninginn og
látið malla dálitla stund.

Berið fram kjúklinginn og sós-
una með fersku sallati og ofnbök-

uðum kartöflum, eða bara því
meðlæti sem ykkur þykir best.
Mér finnst best að skera niður
sætar kartöflur, og bökunarkar-
töflur í bita og baka í ofni ásamt
olíu, tímian, salti og pipar í ca 40
mín.

Mjúk súkkulaðikaka með
Pipp karamelluhjúp

Kakan:
150 gr suðusúkkulaði
100 gr mjólkursúkkulaði
180 gr smjör
2 dl sykur
4 egg
2 tsk vanillusykur
½ tsk lyftiduft
1 dl hveiti

Aðferð:
Hitið ofninn í 180 gráður.

Bræðið saman smjör og súkku-
laði í potti eða örbylgjuofni, pass-
ið að blandan brenni ekki. Látið
kólna örlítið. Þeytið vel saman
egg og sykur þar til blandan er
ljós og létt, blandið þurrefnunum
saman í eina skál. Hellið súkku-
laðiblöndunni í mjórri bunu

saman við eggin og sykurinn og
þar næst sigtið hráefnið smám
saman út í og hrærið varlega með
pískara meðan öllu er blandað
vel saman. Hellið í vel smurt
form og bakið neðarlega í ofni í
45 mínútur. Kakan á að vera smá
blaut í miðjunni. Látið kólna í
forminu, því annars molnar hún í
sundur.

Krem:
30 gr smjör
½ dl rjómi
200 gr pipp með karamellu-

kremi
Blandið öllu saman í potti,

brætt við vægum hita, þar til
kremið er slétt og glansandi.
Takið pottinn af hellunni og
látið hana kólna og þykkna.
Því næst er kreminu hellt yfir
kökuna og skreytt með uppá-
halds berjunum þínum og
þeyttum rjóma.

Verði ykkur að góðu!

Við skorum á Kristínu
Guðnadóttur að vera næsti
sælkeri vikunnar.

Þórdís Sif Sigurðardóttir, ný-
ráðin í stöðu sviðsstjóra stjórn-
sýslu- og fjármálasviðs Ísafjarð-
arbæjar, segist lengi hafa heillast
af Vestfjörðum. Í raun hafi það
verið draumur hjá henni og mann-
inum hennar að flytja vestur, og
hann rættist er hún var ráðin til
Ísafjarðarbæjar. Fluttu þau þá bú-
ferlum með börnin sín tvö og
segir Þórdís að þau kunni afar
vel við sig fyrir vestan.

En hver er þessi unga kona
sem komin er í eina af helstu
stjórnunarstöðum í stjórnsýslu
sveitarfélagsins og hvaðan er
hún? Blaðamaður Bæjarins besta
tók hana í spjall til að forvitnast
aðeins um það.

„Ég er alin upp í Borgarnesi
og á sjö systkini, þar er því líf og
fjör í fjölskylduboðum, sem ég
nýt mjög vel. Árið 2004 lauk ég
BS-námi mínu í viðskiptalög-
fræði við Háskólann á Bifröst. Á
námsárunum vann ég eitt sumar
í skartgripabúð í Tyrklandi og
fór um ári síðar í skiptinám til
Shanghai í Kína, ég hefði ekki
viljað sleppa þessari lífsreynslu.
Árið 2010 ákvað ég að fara í

meistaranám, ég var mikið að
velta fyrir mér mannauðsstjórn-
un, en lögfræðin varð ofan á.

– Hefurðu einhverja tengingu
við Vestfirði?

„Nei í raun ekki. Ég hef komið
til Ísafjarðar einu sinni til tvisvar
á ári undanfarin sjö ár en fram að
því hafði ég aldrei komið á Ísa-
fjörð. Hins vegar þekki ég marga
á Bíldudal, maðurinn minn er
ættaður frá Bíldudal, ég frá
Kirkjubóli í Kvígindisfirði og
pabbi er bóndi í Hrútafirði, þann-
ig að það er þó nokkur tenging
vestur.

Vestfirðir hafa heillað okkur
frá því við komum hingað fyrst.
Við ákváðum því að undirbúa
okkur eins og við gætum til þess
að geta gert það á Vestfjörðum
sem okkur langaði að gera, ég
kláraði meistaraprófið og mað-
urinn minn fór í leiðsögunám og
hefur unnið sér inn reynslu und-
anfarin ár í ferðaþjónustu. Mark-
miðið var alltaf að ég fengi mér
vinnu sem væri krefjandi fyrir
mig og að maðurinn færi inn í
ferðaþjónustuna.

BB.is hefur t.d. verið ein af

þeim fréttaveitum sem við höfum
fylgst með í gegnum árin. Þegar
ég sá frétt um að Þorleifur Pálsson
forveri minn væri að hætta ákvað
ég að slá til og sækja um, ég
myndi alla vega ekki tapa á því.
Þegar ég sótti um var ég reyndar
í mjög spennandi, krefjandi og
skemmtilegu starfi sem sviðs-
stjóri lögfræðisviðs Háskólans á
Bifröst, sem mér fannst erfitt að
skilja við, en ég varð að láta
drauminn rætast.“

Fjölbreytt og skemmtileg
verkefni í sjónmáli

– Og hvernig leggst nýja starfið
svo í þig?

„Mjög vel, mikið betur en ég
þorði að vona. Ég er strax farin
að vinna að fjölbreyttum verkefn-
um. Ég er bæði að nýta þá þekk-
ingu sem ég hafði fyrir auk þess
sem ég er að læra alls kyns nýja
hluti, t.d. eitt og annað um
byggðakvótann og fiskveiðar og
vinnslu. Nú þegar bara mánuður
er liðinn sé ég að ég á fullt eftir
ólært og hlakka bara til að takast
á við það.

Það er fullt af áhugaverðum

verkefnum í sjónmáli. Til dæmis
samningur við At-Vest til að
fylgja eftir atvinnuþróunarstefn-
unni, þar sem við munum vinna
saman að ýmsum verkefnum með
það að markmiði að skapa fleiri
störf. Við stefnum að því að halda
íbúaþing á Flateyri og er að ýmsu
að huga í sambandi við fisk-
veiðar, fiskeldi og vinnslu, sem
ég er alltaf að komast meira inn í.

Starfið er afar fjölbreytt, sem
mér finnst mikill kostur. Eitt
skemmtilegt embættisverk um
daginn var að taka á móti fimm
ára leikskólakrökkum sem vildu
koma óskum sínum um renni-
braut og sundlaug á framfæri við
bæjaryfirvöld.

Að auki er það mikill kostur
að samstarfsfólkið mitt er alveg
frábært. Maður finnur að það er
umhyggja milli fólks hérna og
góður mórall, það er mikið hlegið
og haft gaman á kaffistofunni.“

– Ertu mikil íþróttamanneskja?
„Já, ég er mikil íþróttamann-

eskja og mikil keppnismann-
eskja. Keppnisskapið hefur kann-
ski aðeins minnkað með árunum,
ég var þannig að ég tók ekki þátt

í neinu nema vera góð í því og ef
ég tapaði eða stóð mig illa var
ekki gaman að vera nálægt mér.
Ég byrjaði snemma að æfa bad-
minton, var lengi í frjálsum íþrótt-
um, þá sérstaklega hástökki, en
fór svo í blakið eftir að ég hætti í
hástökkinu og er farin spila með
Skelli. Ég er byrjandi á skíðum
frá því í fyrra og get ekki beðið
eftir að brekkurnar verði opn-
aðar.“

Vann búsetu á Vest-
fjörðum á Facebook

Þórdís og Gunnlaugur eiga
marga kunningja fyrir vestan frá
fyrri tíð og hafa ferðast töluvert
um Vestfirði á undanförnum
árum. En segja má að örlögin
hafi gripið í taumana þegar Þórdís
fékk vinning í leik á samskipta-
síðunni Facebook.

„Fyrir rúmum tveimur árum
tók ég þátt í Facebookleik þar
sem vinningurinn var miðar á
Mugisontónleika, flug, bíll, hótel
og fleira á Ísafirði. Ég hélt að ég
myndi aldrei vinna í svona, en
vann og fór á þessa frábæru tón-
leika með manninum mínum og

Draumur að flytja vestur
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við enduðum í lambalæri um
nóttina með Mugga og Co. Þá
grínuðumst við með það að við
hefðum ekki bara unnið þessa
ferð heldur hefðum við unnið
búsetu á Ísafirði. Fólkinu sem
við hittum þá fannst það einmitt
mjög skondið þegar við vorum
flutt hingað og sagði að okkur
hefði greinilega verið alvara með
gríninu.“

Þórdís og maðurinn hennar
Gunnlaugur Grétarsson eiga tvö

börn á leikskóla, son sem er þriggja
ára og fimm ára dömu. Að sögn
Þórdísar kunna þau eins vel við
sig fyrir vestan og foreldrarnir.

„Þau kunna bæði rosalega vel
við sig á leikskólanum. Hann er
á Sólborg og hún á fimm ára
deildinni Eyrarsól. Það er rosa-
lega vel tekið á móti þeim á
morgnana og kannski ágætt að
nota tækifærið og hrósa Helgu
Björk og hennar fólki. Gunn-
laugur á jafnframt tvo syni af

fyrra hjónabandi sem búa í Belg-
íu, sá yngri sem er fjórtán ára
verður hjá þeim um jólin og mikil
tilhlökkun hjá honum að komast
á snjóbretti og kajak.“

– Hvað er það við Vestfirði
sem ykkur finnst svona aðlað-
andi?

„Það sem heillar okkur mest
er náttúran, nálægðin við hafið
en vera samt umvafin fjöllunum.
Fjölbreytt og lifandi menning og
hvað einstaklingsframlagið skipt-

ir miklu máli er einnig mjög heill-
andi. Allir leggja sitt af mörkum,
ef maður getur gert eitthvað í
þágu samfélagsins, þá á maður
að gera það. Ísafjörður hefur líka
alltaf virkað á mig sem samheldið
samfélag sem væri gaman að vera
hluti af.

Ég legg áherslu á jákvæðni,
umburðarlyndi og heiðarleika,
bæði í leik og starfi. Mér finnst
mikilvægt að bera virðingu fyrir
öðrum og vera ekki með fordóma.

Mér er illa við baktal og reyni að
taka ekki þátt í samtölum þar
sem verið er að tala illa um fólk
sem getur ekki varið sig. Fyrir
nokkrum árum var hugsun mín
oft „af hverju ég?“ en nú er hún
meira „af hverju ekki ég?“ Maður
veit aldrei hvað kemur upp á í
lífinu og mig langar að nýta tím-
ann vel, njóta þess að vera til og
gera það sem ég get til að hafa
jákvæð áhrif á umhverfi mitt.“

            – Thelma Hjaltadóttir.
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Vestfirðingur vikunnar
er Guðný Hildur Magnúsdóttir félagsmálastjóri

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

Aðalega vinna, með mínu
frábæra samstarfsfólki á
skrifstofu Bolungarvíkurkaup-
staðar og skrifstofu Súðavíkur-
hrepps. Ég er svo heppin að
hafa tvo vinnustaði. Og eigin-
lega þann þriðja líka því ég
er alltaf með fasta viðveru í
Grunnskóla Bolungarvíkur og
á frábært samstarfsfólk þar
líka.

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

Fróðleiksfús, félagslynd, til-
finningarík, viðkvæm.

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

Tala við einhvern sem ég
þekki vel.

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

Kjólum eða pilsum, þægi-
legum klæðnaði og svolítið

hippalegum.
Hver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín íHver er mesta eftirsjá þín í

lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?lífinu?
Tja stórt er spurt ... get ekki

svarað þessu.
Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-Hver er óvenjulegasta lífs-

reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?reynsla sem þú hefur lent í?
Ekki viss um að ég hafi lent

í neinu sérstaklega óvenju-
legu. En ein mynd kemur upp
í hugann: að keyra um slóðir
Önnu í Grænuhlíðar (í Kan-
ada) í nóvember, stillt og snjó-
föl yfir öllu, og versla falleg-
asta og stærsta grænmeti
sem ég hef séð af mann-
lausum sölustandi þar sem
maður átti bara að setja
pening í bauk. Það var eitt-
hvað einstaklega fallegt og
kyrrt við þessa upplifun og
svolítið eins og að vera orðin
Anna í Grænuhlíð.

Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?Hefurðu komplexa?
Já, auðvitað, hafa það

ekki allir?
Hver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmyndHver er besta kvikmynd

allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?allra tíma?
Held að eitthvað „besta“

sé ekki til. En Who’s Eating
Gilbert Grape er með betri
myndum sem ég hef séð.

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

Deili fréttum og því sem
mér finnst áhugavert annað
slægið og skrifa svo hugleið-
ingar af og til ef þannig liggur
á mér. Annars nota ég face-
book-hópa mikið, bæði
tengt félagsmálum og jafn-
vel vinnulega líka. Facebook
er mjög góð leið til að vera í
samskiptum við fólk sem
maður ella myndi tapa niður
tengslunum við.

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

Ofbeldi, yfirgangur, mis-
rétti, fólk sem kemur illa fram
við aðra.

Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?Hefur þú gert uppreisn?
Ef að vera vinstrisinnuð er

uppreisn, þá ”já”.
Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?Hver er eftirlætis bókin þín?
Þær eru svo margar.....

sem barn man ég eftir Kapi-
tolu, Önnu í Grænuhlíð og
Hildu á Hóli. Fullorðin les ég
mikið bæði af ævisögum og
skáldsögum. Fannst ”Jónas
Hallgrímsson” eftir Pál Valson
frábær, varð hreinlega ást-
fangin af Jónasi. ”Young
Stalin” eftir Simon Sebag
Montefiore var mjög áhrifarík
lesning, gaf manni innsýn
inní bakgrunn harðstjórans í
austri. Trílógía Jóns Kalmanns
Stefánssonar sem byrjaði á
”Himnaríki og helvíti” voru dá-
samlegar bækur. En ætli

mest lestna ”bókin” sé samt
ekki Wikipedia online.

Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?Áttu þér óuppfylltan draum?
Já marga og geta verið

breytilegir á mismunandi tím-
um.  Mig hefur t.d. lengi lang-
að að skrifa meira.

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

Verð viðkvæm og sár.
Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?Hver er þín versta martröð?
Að missa einhvern sem er

mér náinn.
Hvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þittHvert er helsta takmark þitt

í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?í lífinu?
Að koma sonum mínum til

manns og að geta haft góð
áhrif á líf annarra.

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

Með fólki sem mér þykir
vænt um, fjölskyldu og vin-

um.
Hver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eðaHver er besta setning eða

orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?orðtak sem þú hefur heyrt?
„Aðgát skal höfð í nærveru

sálar.“
Hvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónuHvaða fræga persónu

mundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og afmundir þú vilja vera og af
hverju?hverju?hverju?hverju?hverju?

Ég held að ég myndi ekki
vilja vera nein önnur en ég
sjálf. En það hefði verið gam-
an að hitta nokkrar frægar
persónur, t.d. Jesú Krist,
Gandi og Bríeti Bjarnhéðins-
dóttur.

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

Í Önundarfirði.
Hvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinuHvar er fallegast á landinu

öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?öllu (fyrir utan Vestfirði)?
Undir Eyjafjöllum.
Hvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminumHvaða stað í heiminum

langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?langar þig til að heimsækja?
Afríku og Indland.
Ertu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíðErtu bjartsýn(n) á framtíð

Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?Vestfjarða?
Já ég er það. Við eigum

einstaka náttúru hér og
kraftmikið folk.

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

Fleiri og fjölbreyttari störf.
Hvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustuHvernig hljóma síðustu

SMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkstSMS-skilaboð sem þú fékkst
í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?í símann þinn?

Síminn minn er bilaður svo
ég get ekki gáð – minnir að
síðustu sms-in hafi verið frá
Amnesty, ég fæ reglulega
frá þeim sms og þarf aðeins
að svara til að skrá mig á
undirskriftalista til að mót-
mæla mannréttindabrotum.

Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:Nafn:
Guðný Hildur Magnúsdóttir
Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:Aldur:
44 ára
Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:Atvinna:
Félagsmálastjóri í Bolungarvík
og Súðavík
Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:Stjörnumerki:
Tvíburamerkið
Maki:Maki:Maki:Maki:Maki:
Enginn
Börn:Börn:Börn:Börn:Börn:
Andri 24 ára og Kolbeinn 15 ára
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Krossgátan

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

Föstudagur 15. nóvemberFöstudagur 15. nóvemberFöstudagur 15. nóvemberFöstudagur 15. nóvemberFöstudagur 15. nóvember
kl. 20:00 England - Chile

Sunnudagur 17. nóvemberSunnudagur 17. nóvemberSunnudagur 17. nóvemberSunnudagur 17. nóvemberSunnudagur 17. nóvember
kl. 15:30 Bradford - Coventry
Mánudagur 18. nóvemberMánudagur 18. nóvemberMánudagur 18. nóvemberMánudagur 18. nóvemberMánudagur 18. nóvember

kl. 19:45  Walsall - Peterborough
Þriðjudagur 19. nóvemberÞriðjudagur 19. nóvemberÞriðjudagur 19. nóvemberÞriðjudagur 19. nóvemberÞriðjudagur 19. nóvember
kl. 18:45  Svíþjóð - Portúgal

kl. 19:45 Austurríki - USA
kl. 20:00 England - Þýskaland

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
14. nóvember 1956: 14. nóvember 1956: 14. nóvember 1956: 14. nóvember 1956: 14. nóvember 1956: Togar-
inn Fylkir, sem var eitt afla-
sælasta skip flotans, sökk
norður af Straumnesi eftir

spreningu af völdum tund-
urdufls. Togarinn Hafliði bjarg-

aði allri áhöfn Fylkis.
14. nóvember 1963:14. nóvember 1963:14. nóvember 1963:14. nóvember 1963:14. nóvember 1963: Eldsgos
hófst á hafsbotni suðvestur af
Vestmannaeyjum. Þar sem

áður var 130 metra dýpi kom
upp eyja sem nefnd var

Surtsey. Gosið stóð með hlé-
um í þrjú og hálft ár, fram í

júní 1967, og mun vera með
lengri gosum frá upphafi

Íslandsbyggðar.
14. nóvember 1984:14. nóvember 1984:14. nóvember 1984:14. nóvember 1984:14. nóvember 1984: Viku-
blaðið Bæjarins besta hóf

göngu sína á Ísafirði.
15. nóvember 1978:15. nóvember 1978:15. nóvember 1978:15. nóvember 1978:15. nóvember 1978: Mesta
slys íslenskrar flugsögu varð

þegar 197 manns fórust
þegar þota sem var í eigu

Flugleiða hf., hrapaði í lend-
ingu á Colombo á Sri Lanka.
Flugvélin var í pílagrímsflugi.

Átta íslenskir flugliðar létust en
fimm komust lífs af.

16. nóvember 1957: 16. nóvember 1957: 16. nóvember 1957: 16. nóvember 1957: 16. nóvember 1957: Nonna-
hús á Akureyri var opnað sem
minjasafn þegar 100 ár voru
liðin frá fæðingu Jóns Sveins-

sonar rithöfunds.
17. nóvember 1988:17. nóvember 1988:17. nóvember 1988:17. nóvember 1988:17. nóvember 1988: Linda

Pétursdóttir, 18 ára Vopnfirð-
ingur var kjörin Ungfrú Heimur.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Snýst í vestan 8-15 m/s með
rigningu og síðar slyddu, en
éljum um kvöldið. Kólnandi.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Vestanátt og dálítil él, en

víða léttskýjað á austur helm-
ingi landsins. Frost 0-6 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Útlit fyrir norðaustlæga eða
breytilega átt með éljum í
flestum landshlutum. Kalt.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

Bolungarvík veitir
menningarstyrki
Níu verkefni fengu hvert um

sig 100 þúsund króna styrk frá
menningar- og ferðamálaráði
Bolungarvíkur á dögunum. Kvika,
kvikmyndaklúbbur fékk styrk fyr-
ir heimildarmyndina um fimmtu
kynslóð Vestur-Íslendinga, Kvik-
myndafélagið Flugbeittur kuti
fékk einnig styrk til eftirvinnslu
á kvikmyndinni Albatros og
Sandra Borg Bjarnadóttir fyrir
hönd Gallerý Einarsbúð, fékk
styrk fyrir listsýningum og minni
uppákomum. Þá fékk kvik-
myndafélagið Gláma styrk fyrir
heimildarmyndina „Portrait of
Bolungarvík“, Einarshúsið fékk
styrk fyrir sögusýninguna „Sjó-
sókn í Bolungarvík og Drymla
handverksverslun fékk styrk
vegna handverkshátíðar sem
haldin verður að Hrafnagili á
næsta ári.

Kvenfélagið Brautin fékk styrk
til að halda árshátíð fyrir eldri
borgara og Bæring Gunnarsson
fékk tvo styrki, annars vegar fyrir
skiltagerð á gönguleiðum í Skála-
vík og nágrenni og hins vegar
vegna menningar- og sögusýn-
ingar í Skálavík. Alls bárust ell-
efu umsóknir um menningar-
styrki og var tveimur hafnað.

Óska eftir frum-
kvöðlastuðningi

Fánasmiðjan á Ísafirði hefur
óskað eftir frumkvöðlastuðningi
frá Ísafjarðarbæ. Í erindi fyrir-
tækisins til bæjaryfirvalda kemur
fram að það sem hafi ráðið stað-
setningu fyrirtækisins, hafi verið
jákvæð viðbrögð bæjaryfirvalda
við hugmyndum um stuðning.
Fánasmiðjan hefur verið starf-
rækt að Sundstræti 45 á Ísafirði,
fyrrum húsnæði Hraðfrystihúss-
ins Norðurtanga, í nokkur ár.

Forsendur umsóknarinnar eru
meðal annars þær að tilkoma
Fánasmiðjunnar hafi skapað
fjögur störf, sem ekki eru í
samkeppni við aðra á svæðinu,
að þannig hafi húsnæði sem ann-
ars var í niðurníðslu komið í notk-
un. Þá er tekið fram að Fána-
smiðjan vonist til að geta aukið
starfsemi sína á næstunni, og
fjölgað störfum. Fánasmiðjan
fékk talsverðan skell fyrir rúmu
ári síðan, þegar brotist var inn í
húsnæði hennar og kveikt í bún-
aði, en strax var ráðist í að byggja
starfsemina upp á ný.

Umsókn Fánasmiðjunnar er ut-
an hefðbundinna rása, en í erind-
inu kemur fram að auglýsing um
styrkumsóknir hafi farið fram hjá
forsvarsmönnum félagsins. Engu
að síður var afráðið að senda um-
sóknarbeiðnina inn, og óskað
eftir að hún yrði tekin til meðferð-
ar. Bæjarráð varð við þeirri
beiðni, og umsóknin er því nú til
meðferðar hjá bænum.
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