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Kristjana Sigurðardóttir, fyrrverandi verslunarstjóri ólst
upp á Bökkunum á Ísafirði hjá ömmu sinni og lang-
afa og talaði norsku á æskuheimilinu. Hún var ung
skráð í Framsókn án sinnar vitundar og hefur alla tíð
verið mjög virk í félagsmálum. Þessi árin eru mikil
ferðaár hjá henni og eiginmanni hennar. Kiddý er í
viðtali vikunnar.

Bakkapúkinn Kiddý
Sigurðar

– sjá bls. 12-14.

Það er ekki á hverju ári sem ísfirskir golfarar geta spilað
golf við ágætar aðstæður á Tungudalsvelli í lok nóvember.

Þessir fjórir golfarar voru meðal þátttakenda í golfmóti sem
haldið var á sunnudag. F.v. Gunnlaugur Einarsson, Finnur

Magnússon, Reynir Pétursson og Ingi Magnfreðsson.
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Leiguíbúðir sveitarfélaganna
standa ekki lengur auðar

Niðurstöður liggja fyrir úr ár-
legri könnun Varasjóðs húsnæð-
ismála um leiguíbúðir í eigu
sveitarfélaga um land allt. Niður-
stöður könnunarinnar sýna meðal
annars að vandi sveitarfélaga
vegna íbúða sem standa auðar
um lengri tíma heyrir sögunni til
en áður var þetta töluvert vanda-
mál, einkum á Vestfjörðum.  Könn-
unin sýnir áframhaldandi fækkun

auðra íbúða úr 18 íbúðum 2012 í
aðeins fjórar íbúðir 2013. Árið
2011 voru þær 60, 2010 voru
þær 43 og árið 2009 voru þær 50.
Eftir 2007 hefur sá meirihluti
auðra íbúða, sem fyrir hendi var
á Vestfjörðum, algerlega þurrkast
út.

Árið 2007 voru 68% þessara
íbúða á Vestfjörðum, en árin
2008-2010 var þetta hlutfall

komið niður í um 45%. Við lok
ársins 2013 var enga auða íbúð á
vegum sveitarfélaganna að finna
á  Vestfjörðum. Auð  íbúð skil-
greinist sem íbúð sem stendur
tóm í sex mánuði eða lengur. Í
árslok 2013 voru leiguíbúðir
sveitarfélaga rúmlega 4.900 og
hafði fjölgað um 1,2% frá fyrra
ári. Um 40 sveitarfélög telja sig
búa við skort á leiguíbúðum en

sex eru með áform um fjölgun
þeirra. Varasjóður húsnæðismála
hefur gert könnun sem þessa ár-
lega allt frá árinu 2004. Mark-
miðið er að fylgjast með fram-
vindu og breytingum á stöðu
leiguíbúðakerfisins og afla upp-
lýsinga sem nýst geta við stefnu-
mótun stjórnvalda í húsnæðis-
málum.

Aðeins sex sveitarfélög hafa á

prjónunum að fjölga í náinni
framtíð leiguíbúðum sínum, sam-
tals um 286 íbúðir. Mest munar
um áform Félagsbústaða hf. í
Reykjavík um að byggja 200
íbúðir og festa kaup á 20 íbúðum.
Þrjú stór sveitarfélög á höfuð-
borgarsvæðinu, Kópavogur, Hafn-
arfjarðarkaupstaður og Mosfells-
bær áforma að fjölga leigubúð-
um.                      – smari@bb.is

Lionsklúbbur Bolungarvíkur
hefur fært Sigurði Gíslasyni
Melvin Jones viðurkenningu,
sem er æðsta viðurkenning
Lionshreyfingarinnar og er
veitt fyrir mikið og fórnfúst
starf í þágu hreyfingarinnar.
Það var Jónas Guðmundssson,
formaður Lionsklúbbs Bolung-
arvíkur, sem færði Sigurði við-
urkenninguna á fundi klúbbsins
fyrr í þessum mánuði. Frétta-
vefurinn vikari.is greinir frá að
Sigurður Gíslason á að baki
starfsferil sem spannar nokkra
áratugi í Lionshreyfingunni og
hefur komið að mörgum góðum
framfraramálum í gegnum
tíðina. Hann var einn stofnenda
og fyrsti formaður Lionsklúbbs
Borgarness og var um nokkurt
skeið formaður Lionsklúbbs
Reykjavíkur en síðustu árin
hefur hann starfað í Lions-
klúbbi Bolungarvíkur þar sem
hann hefur látið líknarmálin sig
sérstaklega varða.

– smari@bb.is

Fékk æðstu
viðurkenningu
Lionsklúbbsins

Vegna óvissuástands í fisk-
vinnslu á Flateyri hafa önfirskar
útgerðir óskað eftir því að slakað
verði á reglum um löndun byggða-
kvóta. Í bréfi  sem forsvarsmenn
sjö útgerða skrifa Gísla Halldóri
Halldórssyni, bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar, segir að frá og með

næstu áramótum hætti stærsta
fiskvinnslan á Flateyri allri vinn-
slu á bolfiski, en eins og áður
hefur verið greint frá ætlar Arctic
Oddi að einbeita sér að vinnslu
eldisfisks vegna viðvarandi
rekstrartaps á bolfiskvinnslu fyr-
irtækisins.

Önfirsku útgerðirnar fara fram
á það við bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar að á meðan óvissa ríki um
bolfiskvinnslu á Flateyri verði
veitt tímabundin undanþága frá
úthlutunarreglum um löndun
fisks úr byggðakvóta og Byggða-
stofnunar kvóta, þannig að heim-

ilað verði að landa Flateyrarkvóta
til vinnslu annars staðar í bæjar-
félaginu eða að aflinn fari beint á
markað. Útgerðirnar sem skrifa
undir bréfið eru Útgerðarfélag
Vestfjarða, Flateyrarfiskur, Mán-
ey útgerðarfélag, Stútungur,
Hlunnar, Auðkúla og Sjávargæði.

Flateyringar vilja undan-
þágu frá byggðakvótareglum
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Aðventa

Spurning vikunnar
Vilt þú að hámarkshraði verði

hækkaður á stofnbrautum á Ísafirði

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

Alls svöruðu 653.
Já sögðu 477 eða 73%
Nei sögðu 176 eða 27%

Framkvæmdaleyfi virkjun-
ar í Breiðadal fellt úr gildi
Úrskurðarnefnd umhverfis- og

auðlindamála hefur fellt úr gildi
framkvæmdaleyfi sem Ísafjarð-
arbær veitti Orkuvinnslunni ehf.
fyrir lagningu á 1.200 metra
þrýstivatnslagnar í Breiðadal í
Önundarfirði. Bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar veitti framkvæmda-
leyfið 7. júní 2012 og kæra frá fjór-
um landeigendum Neðri-Breiða-
dals barst úrskurðarnefndinni 18.
júní 2012. Úrskurðarnefndin telur
að Ísafjarðarbæ hafi ekki verið
heimilt að veita framkvæmda-
leyfið þar sem í aðalskipulagi Ísa-
fjarðarbæjar 2008-2020 er ekki

heimilt að veita leyfi til stærri
200 kW virkjana en virkjunin í
Breiðadal er eftir stækkun allt að
500 kW. Stangast það á við 13.
grein skipulagslaga um að við
veitingu framkvæmdaleyfis skuli
bæjaryfirvöld fjalla um og taka
afstöðu til hvort framkvæmd sé í
samræmi við skipulag.

Í kærunni skírskota kærendur
einnig til eignarhalds á Neðri-
Breiðadal en árið 1932 skiptu þá-
verandi eigendur Neðra-Breiða-
dals heimatúni og ræktarlandi í
fernt og eftir það var talað um
Neðri-Breiðadal 1-4 og eignar-

hluti kærenda nefnist Neðri-
Breiðadalur 2. Úthagi og hlunn-
indi, svo sem vatnsréttindi voru
áfram í óskiptri sameign. Kær-
endur telja að ekki hafi verið
heimilt, án samþykkis allra land-
eigenda, að stofna til jarðar úr
óskiptu landi Neðri-Breiðadals
sem Orkuvinnslan keypti til að
tryggja sér vatnsréttindi í Breiða-
dal.  Úrskurðarnefndin tók ekki af-
stöðu til eignarréttarlegs ágrein-
ings og segir í niðurstöðu nefnd-
arinnar að ágreiningur um eignar-
rétt heyri undir dómstóla en ekki
úrskurðarnefndina.

Breyta þarf skipulagi
Gísli Halldór Halldórsson,

bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, gerir
ráð fyrir að Ísafjarðarbær fari í
breytingar á aðalskipulagi til að
bregðast við niðurstöðu úrskurð-
arnefndar umhverfis- og auð-
lindamála. Nefndin felldi úr gildi
framkvæmdaleyfi sem Ísafjarð-

arbær veitti til virkjunarfram-
kvæmda í Breiðadal í Önundar-
firði.

„Þetta sýnir að það er auðvelt
að gera mistök í skipulagsmálum
og þess vegna reynum við að
fara varlega þó það sé óvinsælt
hjá umsækjendum þegar við för-

um varlega. En það borgar sig að
flýta sér hægt því það getur komið
mönnum um koll síðar meir ef
mistök eru gerð í framkvæmda-
og skipulagsmálum,“ segir Gísli
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar.

– smari@bb.is

Frummatsskýrsla Skipulags-
stofnunar um aukið fiskseldi
Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf.
í Ísafjarðardjúpi liggur fyrir.
Eldið er ekki talið hafa umtals-
verð áhrif á umhverfið. Í saman-
tekt með skýrslunni segir að áhrif
framkvæmda á einstaka um-
hverfisþætti sé metin óveruleg
til nokkuð neikvæð í öllum til-
vikum nema tveimur. Í skýrsl-
unni segir að fyrirhugað 6.800
tonna eldi á regnbogasilungi og
200 tonna þorskeldi í Ísafjarðar-
djúpi muni hafa verulega jákvæð
áhrif á samfélagið á norðanverð-
um Vestfjörðum. Aftur á móti geta
áhrifin verið verulega neikvæð
ef starfsemin flytur inn á svæðið
sjúkdóma sem ekki er að finna í
villtum laxfiskastofnum á svæð-
inu en líkur á því eru taldar hverf-

andi.
Heildarniðurstaða mats á um-

hverfisáhrifum eldisins er að
áhrif framkvæmda séu á bilinu
óveruleg til nokkuð neikvæð. Því
er mælst til þess að fallist verði á
framkvæmdina, en hafa ber í
huga að ekki er um endanlega
ákvörðun Skipulagsstofnunar að
ræða og frummatsskýrslan hefur
verið lög fram til kynningar og
er frestur til að skila inn athuga-
semdum 6. janúar 2015.

Alvarlegustu áhrifin geta orðið
ef starfsemin flytur inn á svæði
sjúkdóma sem ekki er að finna í
villtum laxfiskastofnum á svæð-
inu og geta áhrifin þá verið
verulega neikvæð eins og þekkist
erlendis. Strangar reglur eru með
innflutning á hrognum og líkur á
tjóni eru því hverfandi. Áhrifin

eru talin nokkuð neikvæð ef sjúk-
dómurinn er þekktur í íslenskri
náttúru. Líkur á að laxalús valdi
tjóni á villtum laxfiskastofnum
eru óverulegar með tilliti til nátt-
úrulegra aðstæðna fyrir laxalús-
ina í Ísafjarðardjúpi og fyrirhug-
aðra mótvægisaðgerða. Jafnframt
eru hugsanleg áhrif afturkræf ef
starfsemi verður hætt.

Áhrif af strokufiskum eru
tímabundin og afturkræf þar sem
regnbogasilungur getur ekki
fjölgað sér við náttúrulegar að-
stæður á Íslandi. Ekki eru taldar
miklar líkur á að regnbogasil-
ungur úr slysasleppingum geti
haft áhrif á stofnstærð laxfiska,
en hugsanlega í verstu tilvikum á
ímynd árinnar, en áhrifin þá talin
nokkuð neikvæð.

– smari@bb.is

Skipulagsstofnun mælir
með fiskeldi HG í Djúpinu

BB ætlar eina ferðina enn, þegar jólafasta er við það að ganga í garð,
að minna á meistaraverk Gunnars Gunnarssonar, Aðventu, sakir
þeirrar einstæðu umhyggju sem þar opinberast fyrir öllum lífverum,
gæddum holdi og blóði, í þessu tilfelli eftirlegukindum, inni á heið-
um, frá síðustu leitum. Og ekki rýrir það gildi sögunnar að söguþráð-
urinn er sannur, þótt sagan sé að öðru leyti hugarsmíð höfundar. Góð
vísa er aldrei of oft kveðin. Hið sama á við um Aðventu Gunnars.
Hún á að vera skyldulesning á jólaföstunni.

Aðventunni er ætlað að vera undirbúningstími fyrir jólahátíðina,
hvernig sem það kann svo að vera túlkað af hverjum og einum. Því
vaknar spurningin: Hvernig förum við inn í aðventuna, hvernig nýt-
um við okkur hana? Í sátt og samlyndi, böðuð marglitum jólaljósum?
Vonandi. Hvað ljósadýrðina áhrærir er fátt ofgert. Og huggun er að
rétt áður en hátíð ljóssins gengur í garð eru vetrarsólstöður; daginn
tekur að lengja. Það munar um hænufetið.

Ef það væri nú bara myrkrið sem hrjáir samfélagið þessa birtu-
minnstu daga ársins, myndu jólaljósin eflaust bjarga mörgu. Þótt
flestir viðurkenni gagnsemi og jákvæð áhrif tónlistarkennslu, fyrir
margra hluta sakir, má eflaust, ef djúpt er kafað, finna einhver rök
fyrir því að samfélagið sé ekki í uppnámi, þótt tónlistarkennsla falli
niður um stundar sakir. Gegn öllum úrtöluröddum liggur beinast við
að vitna í grein formanns Tónlistarfélags Ísafjarðar á bb.is fyrir
skömmu þar sem hann bendir á hættuna sem fylgir ríkjandi ástandi.
,,Við búum nefnilega í tónlistarbænum Ísafirði. Orðpor sem byggir
á hefð, reynslu og þekkingu, sem hefur tekið meira en sex áratugi að
búa til.“ Orðspor getur verið brothætt. Þess verður að gæta vel.

Annað sem eykur svartnættið. Umbúðalaust sagt, er skelfilegt til
þess að hugsa að sú spurning sé farin að skjóta upp kollinum hvort
í það stefni að íslenskt samfélag verði, að heita má, læknalaust? Með
hverjum deginum sem líður berast uggvænlegar fréttir af landflótta
lækna; læknar sem eru að ljúka sérnámi erlendis ætli ekki að koma
heim; stöðugt lengri biðlistar eftir aðgerðum. Allt á einn veg. Öllu
þessu fylgir að sjálfsögðu kvíði og yfirþyrmandi ótti hinna sjúku,
sem bíða líknar í þrautum. Fréttir af þrengslum og tækjaskorti í
heilsuspillandi húsnæði Landspítalans kórónar hin daglegu tíðindi.

Fjalla-Bensi lagði allt í sölurnar til að bjarga fáeinum flökkukindum
frá því að krókna og horfalla á heiðum uppi í vonlausri baráttu við
ofurmátt íslenska vetrarins. Verður hjá því komist að leggja sitthvað
í sölurnar til að forða heilbrigðiskerfinu ,,frá því að verða úti“?   s.h.
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Ferðamannastaðir kortlagðir
Ferðamálastofa vinnur að kort-

lagningu áhugaverða ferðamanna-
staða um allt land, m.a. fjölmargra
áfangastaða á Vestfjörðum sem
eru flokkaðir eftir því hvort að-
stæður á stöðunum bjóði upp á
komur ferðafólks eða ekki. Verk-
efnið er liður í framtíðarskipu-
lagningu sem miðar að því að
dreifa álagi á ferðamannastaði
og vernda þá sem þess þurfa.
Kortlagningin verður þess vegna
ekki gerð opinber heldur er hún
ætluð sveitafélögum og öðrum
sem vinna að heildarskipulagi nær-
svæða sinna.

„Verkefnið fór þannig fram að
fyrst var búin til stór listi yfir
hugsanlega ferðamannastaði og
gögnin í hann voru fengin frá
allskonar opinberum heimildum,
svo sem örnefnaskrá og heima-
síðum sveitarfélaga svo fátt eitt
sé nefnt,“ segir Heimir Arin-
bjarnarson, starfsmaður Ferða-
málastofu á Akureyri. Næsta
skref var að tilnefna fulltrúa af
staðkunnugu fólki í hverju sveit-
arfélagi sem gróf flokkuðu list-
ann, t.d. með tilliti til aðdráttar-
afls, hvernig aðstaða og aðgengi

er að stöðunum og hvort þeir eru
í einkaeigu eða ekki. Fulltrúarnir
voru einnig beðnir um að merkja
sérstaklega við þá staði sem eru
viðkvæmir og ekki til þess gerðir
að taka á móti ferðafólki að svo
stöddu.“

Verkefnið er ákaflega viða-
mikið og vandlega unnið af öllum
þeim sem að koma. „Það voru
um 6000 staðir á Íslandi á fyrsta

listanum en þeim var svo fækkað
niður í 2000,“ segir Heimir. „Ráð-
gjafaþjónustan Alta tók síðan við
listanum og gerði stutta lýsingu
á öllum stöðunum. Þær voru svo
sendar fulltrúunum á hverjum
stað sem fá tækifæri til að gera
athugasemdir og verkefnið er í
því ferli núna. Listinn er ekki ætl-
aður fyrir ferðafólk heldur þeim
sem vinna að skipulagsþjónustu

á hverjum stað. Sumir staðir hafa
auðvitað verið birtir, svo sem
Dynjandi í Arnarfirði, en við höf-
um líka fengið ábendingar og
áhyggjur frá aðilum á Vestfjörð-
um sem eru að velta fyrir sér
hvort staðir í einkaeigu verði
gerðir opinberir og hvernig eigi
að meta aðdráttarafl þeirra.“

Heimir segir í samtali við BB
að um ákaflega spennari þróunar-

verkefni sé að ræða sem beinist
að langtímamarkmiðum í ferða-
þjónustu og verndun og nýtingu
svæða. Margir koma að gerð
þessarar kortlagningar en það
hlýtur að vera hagsmunamál allra
að dreifa álagi á hugsanlega
ferðamannastaði og huga að um-
hverfi þeirra og náttúru til fram-
tíðar en ekki með skammtíma-
sjónarmiði.              – sfg@bb.is

Dynjandi er þekktur ferðamannastaður en margar duldar perlur leynast á Vestfjörðum.
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Þótt ekki sé búið að gefa út
reglugerðir um umdæmi sýslu-
manna og lögreglustjóra, þá er,
samkvæmt heimildum Morgun-
blaðsins, komin niðurstaða á
þann veg að í reglugerðinni verði
ekki talað um embættin út frá því
hvar sýslumaðurinn sjálfur situr,
heldur eingöngu hvar aðalskrif-
stofurnar verða. Þannig mun nið-
urstaðan hvað varðar Vestfirði
verða þannig að lögreglustjórinn
á Vestfjörðum verður staðsettur
á Ísafirði og sýslumaðurinn á
Vestfjörðum á Patreksfirði. „Þess
vegna verður sennilega talað um
það í reglugerðinni að aðalskrif-
stofa sýslumannsins á Vestfjörð-
um verði í Vesturbyggð, en það
þýðir ekki það að krafa sé gerð
um að sýslumaðurinn sjálfur sé
þar,“ segir Þórólfur Halldórsson,

formaður Sýslumannafélags
Íslands, í Morgunblaðinu.

Reglugerðardrög innanríkis-
ráðuneytisins um umdæmi sýslu-
manna og lögreglustjóra, fékk
blendin viðbrögð á Vestfjörðum
eftir því hvar á kjálkanum um-
sagnaraðilar eru búsettir. Bæjar-
ráð Vesturbyggðar er að vonum
ánægt með að fá aðalskrifstofu
sýslumanns í sveitarfélagið en á
norðursvæðinu heyrðust nei-
kvæðari raddir. Jónas Guðmunds-
son, sýslumaður í Bolungarvík
og sýslumaður Vestfjarða frá 1.
janúar, gagnrýndi reglugerðar-
drögin og segir eðlilegra að aðal-
skrifstofan verði á norðursvæð-
inu þar sem flestir íbúar umdæm-
isins búa og jafnframt eru flestir
starfsmenn embættisins.

– smari@bb.is

Ekki krafa að sýslumað-
ur verði á Patreksfirði?

Lá á hægri hliðinni

Bolvíkingurinn Dagbjört Ás-
geirsdóttir hefur gefið út sína
fjórðu barnabók um félagana
Gumma og Rebba. Fyrri bækurn-
ar hafa hlotið góða dóma, og lof
gagnrýnenda sem og kennara
enda eru þær talvert notaðar í
leik- og grunnskólum þegar unn-
ið er með málskilning og orða-
forða. Dagbjört hefur ekki skrifað
aðrar bækur en þessar fjórar um
Gumma og Rebba, en afköstin

eru mikil, eða fjórar bækur á
þremur árum. „Fyrsta bókin varð
til fyrir þremur árum en þá ákvað
ég að byrja,“ segir Dagbjört í
samtali við BB.

„Ég vissi alveg að ég gæti þetta
því ég prófaði fyrir tuttugu árum
en þá gerðist ekki neitt en ég
hugsaði bara um þetta. Svo gerð-
ist það, ég man þetta alveg, fjór-
um dögum eftir að faðir minn var
jarðaður lá ég uppi í rúmi, á hægri

hliðinni og eftir nokkra tíma þá
kom þetta bara og fyrsta sagan
var til. Pabbi var alltaf að segja
að ég gæti alveg skrifað og ég
vann í leikskóla þar sem ég var
alltaf að spinna eitthvað. Svo
hugsaði ég að fyrst að aðrir gætu
þetta þá hlyti ég að geta þetta líka.

Bækurnar byggja á æsku minni
á Gerðhömrum í Dýrafirði en
þær eru um Gumma og Rebba.
Gummi sjálfur er bróðursonur
minn, hann er fjögurra ára og
orðinn smá hræddur við söguna
um sjálfan sig núna því leikar
eru farnir að æsast í þeim,“ segir
Dagbjört og hlær hlýlega. „Fyrstu
tvær bækurnar geta verið fyrir
börn allt niður í eins árs en þá hef
ég hvatt foreldra til að sleppa tak-
inu á textanum og tala út frá mynd-

unum. Það er Karl Jóhann Jóns-
son listamaður og kennari úr
Kópavogi sem gerir myndirnar,
og hann er alveg hreint frábær.
Mér finnst hann bara að vera að
gefa í með hverri bók,“ segir Dag-
björt ánægð.

Bækurnar verða sífellt meira
spennandi að sögn Dagbjartar og
í fjórðu bókinni sem er að koma
út núna er bæði ljótt orðbragð og
ofbeldi. Ástæðan fyrir því er sú,
að Dagbjört vill gefa foreldrum
og kennurum tækifæri til að ræða
slík mál, vegna þess hve viðkvæm
þau eru og oft erfitt að koma
orðum að þeim. „Þessi umræða
skiptir gríðarmiklu máli og þarna
gefst kennurum tækifæri til að
ræða mál eins og hvort það sé í
lagi að segja fólki að þegja,

hæðast að öðrum eða lemja þá.
Bækurnar hafa fengið betri við-
tökur en ég bjóst við og þær eru
töluvert notaðar í kennslu og það
eru margir sem halda að ég hafi
skrifað þær í þeim tilgangi. Ég
hef líka fengið að heyra að í þeim
sé ríkulegur orðaforði en það fer
svo eftir kennurum hvernig þeir
velja að nýta sér efnið ef vilji er
til þess.“

Dagbjört ætlar að skrifa eina
bók í viðbót um Gumma og
Rebba en hún mun heita Gummi
í Hulduheimum. „Þá byggi ég
líka á barnæskunni á Gerðhömr-
um en þar er auðvitað heilmikil
huldubyggð.“ Dagbjört kemur
vestur í byrjun desember til þess
að lesa upp úr Gumma sem fer í
fjallgöngu og heimsækja skóla.

Mesta fækkunin á Ísafirði
Aðeins einn bær á Vestfjörð-

um, Ísafjörður, er með yfir eitt
þúsund íbúa, en þar bjuggu 2.527
íbúar 1. janúar síðastliðinn. Tveir
bæir hafa á milli 500 og 1000
íbúa, Bolungarvík með 933 íbúa
og Patreksfjörður með 662 íbúa.
Á Ísafirði hefur íbúum fækkað

um 470 íbúa frá árinu 1998 eða
um 15,7%. Íbúum á öðrum þétt-
býlisstöðum hefur einnig fækkað
frá árinu 1998 nema á Suðureyri
þar sem smábátaútgerð stendur
sterkt og hugsanlega hefur ná-
grennið við Ísafjörð áhrif til styrk-
ingar, að því er segir í stöðugrein-

ingu Byggðastofnunar fyrir árið
2014.

Um síðustu áramót bjuggu 129
manns á Reykhólum sem er
fækkun um fjóra frá árinu á und-
an. Á Patreksfirði bjuggu 662
um síðustu áramót sem gerir
fækkun upp á ellefu manns. Á

Tálknafirði bjuggu 278 manns
um síðustu áramót sem svarar til
fjölgunar um þrjá íbúa frá árinu á
undan. Á Bíldudal bjó 171 ein-
staklingur 1. janúar um síðustu
áramótum einum fleira en árið á
undan. Á Þingeyri bjuggu 247
íbúar um síðustu áramót eða
fimmtán færri en árið á undan.

Á Flateyri bjuggu 204 einstakl-
ingar um síðustu áramót saman-
borið við 199 árið á undan. Á
Suðureyri bjó 271 einstaklingur
um síðustu áramót en 264 árið á
undan. Í Bolungarvík bjuggu 933
um síðustu áramóti á móti 894
árið á undan sem er fjölgun um

39 manns. Á Ísafirði bjuggu
2.527 mann um síðustu áramót á
móti 2.624 árið á undan sem svar-
ar til fækkunar upp á 97 manns. Í
Hnífsdal bjuggu 203 einstakling-
ar um síðustu áramót á móti 216
á sama tímabili í fyrra, í Súðavík
bjó 171 einstaklingur um síðustu
áramót á móti 145 árið á undan
sem er fjölgun upp á 26 manns.

Á Drangsnesi fjölgaði um tvo
milli ára, úr 69 árið 2013 í 71 í ár.
Á Hólmavík fækkaði hins vegar
um átján manns, úr 391 í 373.
Alls fækkaði Vestfirðingum um
því um 53 milli áranna 2013 og
2014, út 6.293 í 6.240.
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Aðgerðirnar réttmætar segir lögreglan
Lögreglan á Vestfjörðum segir

að byssur hafi ekki verið teknar
úr slíðrum þegar maður á Ísafirði
var yfirbugaður og handtekinn
fyrir viku. Í tilkynningu segir að
aðgerðir lögreglunnar hafi verið
réttmætar. Lögreglan var kölluð
að húsi á Ísafirði þar sem óttast
var um manns í sjálfsvígshug-
leiðingum. Í tilkynningu lögregl-
unnar segir að maðurinn hafi ver-
ið vopnaður hnífi og hann hótað
lögreglumönnum og ítrekað reynt

að veita lögreglumönnum áverka
með hnífnum.  Lögreglumenn
reyndu með fortölum að fá mann-
inn til að leggja frá sér vopnið án
árangurs og segir í tilkynningunni
að hann hafi veist að lögreglu-
mönnum með hníf á lofti og þá
var kylfu og mace varnarúða beitt.

„Þegar ljóst var að það hafði
ekki tilætlaðan árangur var
ákveðið að vopnast byssum.  Að
vopnast merkir að lögreglumenn
setja á sig viðeigandi varnarbún-

að og skammbyssur í slíður,“ seg-
ir í tilkynningu lögreglunnar og
þar segir að byssur voru ekki
teknar úr slíðrum. Eftir að lög-
reglan vopnaðist kom maðurinn
sjálfviljugur út úr húsinu og gaf
sig á vald lögreglu. Maðurinn
handleggs- og fingurbrotnaði og
segir í tilkynningunni að ætla
megi að það hafi gerst þegar lög-
reglan beitti kylfu á manninn.
Lögreglustjórinn á Vestfjörðum
telur aðgerðir hafa verið réttmæt-

ar miðað við aðstæður en harmar
meiðsli mannsins og vonar að
hann nái sér að fullu.
„Hegðun hans var hins vegar
óboðleg, stórháskaleg og hættu-
leg lífi og heilsu lögreglumanna
á vettvangi og eins hans eigin
lífi. Lögreglan biður fólk að sýna
málinu skilning og velta fyrir sér
alvarleika þess.  Hugleiða varnir
lögreglumanna við að verjast árás
hnífamanns eða allra þeirra sem
þurfa að standa í þeim sporum,“

segir í tilkynningunni.
Búið að er boða til mótmæla

vegna aðgerða lögreglunnar
næsta laugardana. Tveir menn
hafa kært lögregluna, annars
vegar fyrir húsbrot og líkamsáras
og hinsvegar fyrir hótun þegar
lögreglumaður á að hafa beint
byssu að manni sem var staddur
fyrir utan húsið og stangast það á
við yfirlýsingu lögreglunnar um
að byssur hafi ekki verið dregnar
úr slíðrum.          – smari@bb.is

Tveir lögreglumenn kærðir
Tveir lögreglumenn hjá lög-

reglunni á Vestfjörðum hafa
verið kærðir til ríkissaksóknara
vegna atviks sem átti sér stað
mánudaginn 17. nóvember. DV
greinir frá að í kærunni eru
lögreglumennirnir sakaðir um
húsbrot, líkamsárás og hótun.
„Kærendurnir eru tveir, en ann-
ar þeirra kærir lögreglumennina
vegna húsbrots og líkamsárásar
sem hann varð fyrir af hálfu
lögreglumanna á heimili sínu.
Lögreglumennirnir eru sagðir
hafa farið inn á heimili manns-
ins án heimildar þegar maður-
inn reyndi að loka hurðinni.

Lögreglumennirnir beittu
piparúða í tvígang á andlit
mannsins og slógu hann með
kylfum í höndina með þeim
afleiðingum að húsráðandi slas-

aðist illa. Þurfti hann að undir-
gangast skurðaaðgerð í Reyk-
javík vegna áverkana þar sem
sett var málmplata, sex skrúfur
og tveir pinnar í handlegg og
fingur hans. Hinn aðili máls-
ins kærir lögreglumennina
vegna hótana. Hann var staddur
fyrir utan heimili húsráðandans
þegar lögreglumaðurinn dró
skyndi-lega skammbyssu úr
slíðri og beindi að honum
þannig að hann óttaðist um lífs
sitt,“ segir í frétt DV.

Sagan fæddist fullsköpuð
Fyrir jólin mun geysa mikill

músafaraldur í Súðavík. Ástæðan
að baki því er sú að Þorsteinn
Haukur Þorsteinsson er að gefa
út tvær músasögur sem fjalla um
Sigfús Músason og fjölskyldu
hans. „Þetta verða fjórar sögur í
allt, tvær koma út núna fyrir jólin
og tvær jólin 2015. Ég greip þessa
hugmynd á lofti í fyrra og fyrsta
sagan fæddist eiginlega bara full-
sköpuð. Þetta er eins og með
tónlistina, hún kemur oft bara
svona,“ segir Þorsteinn Haukur.
„Konan mín Lilja Kjartansdóttir
les sögurnar, Dagbjört Hjalta-
dóttir myndskreytti kápuna og
tónlistin er eftir Skunda litla sem
er auðvitað bara ég.“

„Þetta eru fallegar sögur og
með fallegan boðskap þó ég segi

með fjölskyldu sína. Það verður
úr en þegar skipstjórinn fer á
dvalarheimili spyr hann sveitar-
stjórann hvort músafjölskyldan
geti flutt í félagsheimilið. Þau
fara svo þangað og búa í gamla
sýningarklefanum og upplifa
mikil ævintýri í gegnum það sem
gerist í félagsheimilinu.“

Þorsteinn Haukur fléttar sögu
Súðavíkur, fólksins og húsanna
saman í fallega heild í þessum
sögum. Í gegnum músafjölskyld-
una segir hann frá húsunum, og
til dæmis félagsheimilinu og til-
komu kirkjunnar á staðnum, svo
úr verður saga sem bæði börn og
fullorðnir hafa gaman af. „Ég
sem tónlistina fyrir hverja sögu
um leið og ég skrifa hana svo úr
verður mikill ævintýraheimur.
Draumurinn er að gefa þetta út á
prenti en við konan mín ákváðum
bara að ráðast í þetta.“

– sfg@bb.is

sjálfur frá,“ segir Þorsteinn Hauk-
ur. „Þær fjalla um Sigfús Músa-
son og fjölskylduna hans og þau
tengjast mannfólkinu í Súðavík
á einstakan hátt. Framvindan er
þannig að Sigfús skrifar gömlum
skipstjóra í þorpinu og spyr hvort
hann megi flytja heim til hans

„Fólk lifir í lands-
laginu og notar það“

Íbúar Vestfjarða eru margir hverj-
ir ákaflega listfengnir og duglegir
við að koma sér og sínu á fram-
færi. Guðrún Guðmundsdóttir á
Ísafirði er ein þessara listfengnu
Vestfirðinga. Hún opnaði nýver-
ið ljósmyndasýningu á göngum
Safnahússins á Ísafirði. Um er
að ræða tíu landslagsmyndir en
upprunalega bar sýningin heitið
Náttúra, að sögn Guðrúnar.
„Myndirnar spruttu upp úr meist-
araverkefni mínu sem fjallar um
birtingarmynd náttúrunnar í fjöl-
skyldumyndum. Myndirnar á
sýningunni eru svo landslags-
myndir sem bera vott um það að
fólk lifir í landslaginu og notar
það. Þannig að það er verið að
afbyggja þessa ímynd sem við
höfum um hreina náttúru,“ segir
Guðrún.

Guðrún vinnur í versluninni
Gullauga á Ísafirði en segist vera

mannfræðingur sem sérhæfir sig
í ljósmyndum. Guðrún hefur tek-
ið myndir frá því hún var sextán
ára og notar ennþá sömu linsu og
hún fékk þá með filmuvél frá
móður sinni. „Þetta er 35-80mm
linsa og ég nota hana á stafrænu-
vélina,“ segir Guðrún. „Ég var
að tala við vin minn um það
hvernig ljósmyndir eru klipptar
og hann minnti mig á að ég verð
alltaf að spá í það hvort það er
mannfræðingurinn í mér sem er
að klippa eða ljósmyndarinn. Af
því að mannfræðingurinn getur
ekki klippt neitt í burtu því það
er allt svo merkilegt en ljósmynd-
arinn hugsar meira um fagurfræð-
ina.“

Þegar BB spurði hvað væri
framundan sagðist Guðrún hafa
verið með hliðarverkefni í mörg
ár sem tengist ljósmyndum og fólki
sem bjó á Hornströndum.
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Bakkapúkinn Kiddý Sigurðar
Kristjana Sigurðardóttir á Ísa-

firði er öllu betur þekkt sem Kiddý
Sigurðar eða einfaldlega Kiddý.
Í æsku var hún kölluð Kiddý á
Bökkunum og síðar Kiddý í
Hraunprýði. Krakkarnir sem
ólust upp á Bökkunum á Ísafirði
voru kallaðir Bakkapúkar og
Kiddý var í þeim hópi. Hún er
reyndar fædd á Bakka í Brekku-
dal í Dýrafirði, en sá Bakki er
allsendis ótengdur Bökkunum á
Ísafirði. Fyrir utan tenginguna
við Kiddý.

Móðir Kristjönu var Guðný
Alberta Hammer, einkadóttir
Herdísar Albertsdóttur (Herdísar
á Bökkunum), en faðir hennar er
Sigurður Sveinsson frá Góustöð-
um í Skutulsfirði.

„Mamma var aðeins sextán ára
þegar hún átti mig. Ég kem hing-
að til Ísafjarðar þriggja mánaða
gömul og er alin upp hjá Herdísi
ömmu minni og langafa mínum,
sem var tengdafaðir hennar, en
hún hafði ung misst manninn
sinn, Þorvald Ragnar Hammer.
Langafi minn var norskur og hét
Sigvard Hammer. Ég ólst upp
hjá þeim í litlu súðarherbergi í
Sundstræti 33, Albertshúsi eins
og það var og er kallað. Ég hafði
mjög gott af því að alast upp ein
hjá svona öldruðu fólki og kynnt-
ist mörgum hér í bæ og annars
staðar.“

Kiddý á fjögur hálfsystkini
sammæðra og þrjú hálfsystkini
samfeðra en engin alsystkini.
Hálfsystkinin sjö eru öll yngri en
hún.

Góustaðabræður
og Framsókn

Sigurður Sveinsson faðir Krist-
jönu var ýtustjóri og útgerðar-
maður á Ísafirði en er fyrir löngu
sestur í helgan stein, eins og það
er kallað. Góustaðabræðurnir
voru sjö, allir harðduglegir at-
hafnamenn. Tveir þeirra voru
mjög lengi kaupfélagsstjórar,
annar á Egilsstöðum og hinn í
Keflavík, og störfuðu mikið inn-
an samvinnuhreyfingarinnar, og
einn var yfirlæknir á Sauðár-
króki.

Tveir bræðranna voru búsettir
á Ísafirði alla sína tíð, þeir Sig-
urður faðir Kristjönu og Guð-
mundur heitinn Sveinsson í Neta-
gerðinni, sem á sínum tíma var
forseti bæjarstjórnar Ísafjarðar-
kaupstaðar. Allir bræðurnir frá
Góustöðum voru þekktir fyrir að
vera harðir framsóknarmenn.

– Þú hefur starfað innan vé-
banda Framsóknarflokksins í
marga áratugi. Finnst þér hann
hafa breyst mikið á síðari árum
eða er hann enn í dag sami flokk-
urinn og fyrrum?

„Þetta er langt frá því að vera

sami flokkurinn, hann hefur
breyst heilmikið. Auðvitað breyt-
ist allt með nýjum mönnum og
nýjum tímum. Starfið innan
flokksins hefur líka breyst mikið.
En það eru auðvitað ýmsir harðir
jaxlar sem halda fast í samvinnu-
stefnuna og framsóknargenin.“

Fór að vinna í
Björnsbúð fimmtán ára

– Lengst af starfsævinni hef-
urðu verið verslunarmaður og
verslunarstjóri. Fórstu ung að
vinna, líkt og altítt var þá?

„Já, ég fór mjög snemma að
vinna. Eins og aðrir krakkar hér
á Ísafirði byrjaði ég á því að
passa börn, en fyrsta vinna mín í
verslun var í Björnsbúð hjá þeim
bræðrum Alla og Garðari þegar
ég var fimmtán ára. Ég vann hjá
þeim í tvö sumur og part úr vetri.“

Kiddý segir að það hafi verið
mjög lærdómsríkt að vinna í svona
rótgróinni búð.

„Ég hafði mjög gott af því.
Alls staðar lærir maður af sam-
starfsfólkinu ef manni er sagt vel
til. Það skiptir miklu máli að segja
starfsfólki sem kemur nýtt í versl-
un strax vel til, bæði hvað varðar
réttu handtökin og ekki síður
framkomu við kúnnana. Því mið-
ur held ég að það gleymist það
stundum í dag. Ég hef alltaf auga
fyrir þessu þegar ég kem í versl-
anir. Ég fór á mörg námskeið hjá
Samvinnuskólanum á Bifröst
varðandi verslunarrekstur og
þjónustu í búðum.“

Lengst af verslunar-
stjóri uppi á Hlíðarvegi

Síðan fór Kristjana að stofna
fjölskyldu, gifti sig ung og eign-
aðist þrjú börn.

„Ég hélt svo áfram að vinna
verslunarstörf og var hjá Kaupfé-
lagi Ísfirðinga í þrjátíu ár við
margs konar verkefni í hinum
ýmsu verslunum Kaupfélagsins.“

– Kaupfélagið hefur þá verið
með miklu meira umleikis á Ísa-
firði en bara í höfuðstöðvunum
„á Kaupfélagshorninu“ þar sem
núna er Hótel Horn ...

„Já, lengst var ég verslunar-
stjóri í litlu hornbúðinni uppi á
Hlíðarvegi 3, tuttugu fermetra
búð, sem segja má að hafi malað
gull. Þetta var „kaupmaðurinn á
horninu“ eins og kallað er. Síðan
var ég í matvörubúðum og
vefnaðarvörubúðum Kaupfélags-
ins. Ég vann í öllum þessum búð-
um til skiptis.“

Eftir það tók Kristjana við um-
boði Samvinnutrygginga á Ísa-
firði og var búin að vera þar í
mánuð þegar Samvinnutrygging-
ar sameinuðust Brunabótafélag-
inu þannig að úr varð VÍS. Gunn-
ar Jónsson (Gunnar í Brunabót)

tók þá við forstöðunni en Krist-
jana vann þar í nokkur ár. Síðan
þegar Norræna upplýsingaskrif-
stofan á Ísafirði var stofnuð ann-
aðist Kristjana rekstur hennar.

„En verslunarstörfin hafa alltaf
höfðað til mín og ég fór að vinna
í Skóbúð Leós og var þar lengi
jafnframt starfinu hjá Norrænu
upplýsingaskrifstofunni. Starfs-
ævinni lauk ég sem verslunar-
maður í Skóbúð Leós,“ segir
Kristjana, sem varð 67 ára á þessu
ári, eða „löggilt“ eins og stundum
er sagt.

Vigta þurfti hveitið
og sykurinn

– Aðeins meira um starfið í
Björnsbúð á unglingsárum.

„Þetta var á þeim tíma þegar
þurfti að vigta allt, svo sem hveiti
og sykur, og síðan að saga niður
kjöt og pakka því. Það var ansi
skemmtilegt tímabil.“

– Manstu eftir fyrsta vinnu-
deginum?

„Já, ég var alveg ofsalega hrædd
við að fara að afgreiða! En kann-
ski er nú ekki alveg rétt að segja
að þetta hafi verið mitt fyrsta
starf í verslun, því að Ísak Jóns-
son frændi minn var með verslun
rétt á móti Björnsbúð og hjá hon-
um var ég búin að grípa í að
afgreiða allt frá tíu ára aldri. En
fyrsta alvöru verslunarstarfið mitt
var í Björnsbúð.“

– Þegar þú varst að byrja hafa
ennþá verið nánast óteljandi
verslanir á Ísafirði eins og var
mjög lengi.

„Já, það voru verslanir bókstaf-
lega nánast á hverju horni, ekki
síst í miðbænum,“ segir Krist-
jana. „Miðbærinn setur svip sinn
á hvern bæ og Ísafjörður hefur
verið svo heppinn að eiga góðan
miðbæ.“

Talaði norsku á
æskuheimilinu

– Hefur nokkurn tímann hvarfl-
að að þér að flytjast í burtu frá
Ísafirði?

„Nei, ég hef alltaf staðið fast í
báða fætur í því efni! Reyndar
hefur slíkt aldrei komist til tals.
Ég hef átt þess kost að ferðast
víða, en ég er svo mikill Ísfirð-
ingur að ég held að ég ætti erfitt
með að festa mig einhvers staðar
annars staðar.“

– Þú sérð þig þá ekki fyrir þér
búsetta í Reykjavík?

„Nei, aldrei! Ég hef alltaf
haldið því fram, að ef ég ætti
yfirleitt eftir að flytjast burtu, þá
væri það úr landi. Afi minn – ég
kalla hann nú alltaf afa minn þó
að hann hafi verið langafi minn –
sagði við mig sem krakka, að
hann ætlaði með mig til Noregs.
Ég var alltaf viss um að hann

myndi gera það, en hann dó þegar
ég var tólf ára þannig að úr því
varð ekki. Og ég er nú ekki enn
búin að fara á ættarslóðirnar í
Noregi þó að ég hafi átt bréfa-
skipti við ættingjana þar bæði á
meðan hann lifði og eftir að hann
dó. Nei, ég er allt of mikill Ísfirð-
ingur til að flytjast burtu.“

– Finnst þér þú eiga einhver
sérstök tengsl við Noreg?

„Já, og ég fann það til dæmis á
síðasta vetri. Þá hafði ég ekki
komið til Noregs í átján ár en fór
þangað um áramótin, og mér
fannst ég vera komin heim. Það
var kannski ekki að ástæðulausu,
því að á æskuheimili mínu var
talað við mig á norsku, ég lærði
norsku sem krakki og ferðaðist
þá mikið um Noreg í huganum.

Við amma og Sigurður sonur
minn fórum til Noregs árið 1978,
þetta var tjaldferðalag og við fór-
um um landið með rútu. Það var
ógleymanleg ferð. Og það var
sama með ömmu og mig, hún
hafði bara ferðast um Noreg á
landakorti á borðinu heima.“

Einn sonur og tvær dætur
– Fjölskylduhagir fyrr og síð-

ar...
„Ég var ung þegar ég giftist og

stofnaði mína fjölskyldu. Fyrri
maðurinn minn heitir Jón Ólafur
Sigurðsson, sonur Búbba prent-
ara. Við keyptum strax húsið
Hraunprýði hér uppi í hlíðinni
og bæði við og börnin okkar vor-
um lengi kennd við það. Það var
mjög gott að búa uppi í Hraun-
prýði og horfa yfir bæinn. Maður
þarf alltaf að sjá sjóinn.

Elstur af börnunum okkar þrem-
ur er Sigurður (Búbbi). Hann er
hér á Ísafirði með sína fjölskyldu
og gerir út ferðaþjónustuskútuna
Auroru og gengur vel. Næst er
Herdís Alberta, sem býr á Akur-
eyri með sinni fjölskyldu og er
kennari þar, og yngst er Anna
Málfríður sem er brunaverkfræð-
ingur og býr í Hafnarfirði með
sinni fjölskyldu.

Við Jón Ólafur vorum búin að
vera gift í 27 ár þegar leiðir skild-
ust. Eftir það er ég ein í fimm ár
þangað til ég kynnist núverandi
manni mínum, Gunnlaugi Gunn-
laugssyni. Það eru komin átján
ár síðan. Ég var svo heppin að
hann er hálfur Ísfirðingur, þannig
að hann kann vel við sig hér og
var fluttur hingað þegar við
kynntumst. Faðir hans er úr
Keflavík en móðir hans er frá
Ísafirði, þannig að hann átti sínar
rætur hérna líka.

Mestu sælustundir okkar Gunn-
laugs eru í sumarbústaðnum
okkar úti í Arnardal. Þar líður
okkur afskaplega vel.“

Skráð í Framsókn
án sinnar vitundar

Kristjana Sigurðardóttir hefur
um dagana verið allmikið félags-
málatröll, eins og það er stundum
kallað. Hvað getur hún helst sagt
frá því?

„Ég geng ung í Kvenfélagið
Hlíf á mínum fyrstu búskaparár-
um. Amma var alla tíð mikil
kvenfélagskona og ég þurfti nátt-
úrlega að gera eins og hún. Þar
var ég alla tíð og er enn alveg á
fullu. Ég kann vel við kvenfélags-
starf, það er mannbætandi að
vinna þar með öðru fólki og gera
eitthvað fyrir samfélagið. Þar var
ég formaður tvisvar sinnum og
svo tók ég að mér að vera for-
maður Sambands vestfirskra
kvenna, sem er samnefnari fyrir
kvenfélögin á Vestfjörðum, og
gegndi því starfi í sex ár.

Ég var ung skráð í framsóknar-
félagið hér án þess að ég vissi af
því sjálf! Það var búið að gera
mig að starfsmanni blaðsins Ís-
firðings án þess að ég vissi af
því. Það voru þeir bræður, pabbi
og Guðmundur Sveinsson, sem
voru búnir að gera það. Ég hef
alla tíð verið meira og minna
viðloðandi flokksstarfið hérna á
Ísafirði. Það er ágætt að vera á
hliðarlínunni. Þó að ég hafi aldrei
verið í framboði, þá þarf alltaf
einhverja fleiri til að vinna verkin.
Ég hef sinnt mörgum verkefnum
fyrir framsóknarfélagið og verið
á þess vegum í ýmsum nefnda-
störfum fyrir bæjarfélagið.

Líka hef ég starfað í Norræna
félaginu hérna á Ísafirði og var
formaður þess í mörg ár. Að ein-
hverju leyti kemur það til af
mínum norsku rótum. Í tengslum
við það var ég í nokkur ár í lands-
stjórn Norræna félagsins á Íslandi.

Svo er ég ein af handverks-
konunum hérna í Karitas. Þar er
búið til ísfirskt handverk og ég
geri mikið af því.“

– Hvað fæstu einkum við í
þeim efnum?

„Ég er alltaf eitthvað að prjóna
eða sauma. Ég hef alltaf verið
mikið fyrir hannyrðir, aldrei get-
að setið auðum höndum. Og auð-
vitað kenndi ég börnunum mín-
um að prjóna. Búbbi sonur minn
stoppar í og lagar föt, enda er
hann ekkert nálægt mömmu eða
einhverjum sem gerir við fyrir
hann þegar hann er í löngum sigl-
ingum. Hann hefur alltaf getað
bjargað sér!“

Auk þessa sem hér hefur verið
nefnt hefur Kiddý starfað í ýms-
um fleiri félögum gegnum tíðina.

Mikil ferðaár á vegum
Kiwanishreyfingarinnar

– Árið sem nú er senn að kveðja
og ekki síður næsta ár eru af
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sérstökum ástæðum mikil ferðaár
hjá ykkur Gunnlaugi ...

„Já, það lágu margir í Gunn-
laugi að taka að sér að verða
umdæmisstjóri fyrir Kiwanis á
Íslandi og í Færeyjum. Að vel
hugsuðu máli ákvað hann að gera
það og gegnir þeirri stöðu í eitt
ár, frá því núna í haust og til
jafnlengdar á næsta ári. Ég styð
hann heils hugar í því. Það er
göfugt starf að vinna að þessum
málum, en það er bæði dýrt og
krefjandi að gegna embætti um-
dæmisstjóra.

Við ferðuðumst dálítið í sumar
og höfum kynnst starfi þessa fé-
lagsskapar á heimsvísu. Áður en
Gunnlaugur tók við þessu starfi
var hann kjör-umdæmisstjóri í
eitt ár til að vera vel búinn undir
það að taka við stöðu umdæmis-
stjóra. Við fórum í sumar til
Þýskalands og Frakklands og
Japans, en auk þess fer hann utan
á stutta fundi um helgar, ég hef
ekki alltaf farið með honum í
þær ferðir.

Næsta ár er hundrað ára af-
mælisár Kiwanishreyfingarinnar.
Af því tilefni förum við til Detroit
í Bandaríkjunum, þar sem sam-
tökin voru stofnuð árið 1915. Síð-
an förum við í sumar á afmælis-
hátíðina sjálfa sem verður í Indi-
anapolis, en þar eru höfuðstöðvar
Kiwanis í heiminum. Inni í þessu
er líka norrænt samstarf, þannig
að við förum til Noregs í ágúst.

Ég hef reynt af fremsta megni
að styðja Gunnlaug í þessu. Við
höfum reynt að vera sýnileg, ég
hef reynt á ferðum mínum að
auglýsa og kynna bæinn okkar,
hef tekið með mér mikið af
minjagripum sem eru unnir hérna
heima og kort og ýmislegt fleira
til að gefa fólki þar sem við höf-
um farið. Við erum alltaf með
það í huga að vera andlit bæjarins.“

Elti ömmu þegar hún
var að þvo og gera hreint
– Ef við hverfum nú aftur til

gamla tímans á Ísafirði, hvaða
karakterar í bænum eru þér einna
minnisstæðastir?

„Þeir eru nú margir. Það var
ótrúlega margt fólk sem kom til
ömmu og afa og leit inn í litla
súðarherbergið í Sundstrætinu. Í
þessu húsi var alltaf pláss fyrir
fólk og það komu mjög margir í
kaffi. Auk þess elti ég ömmu
mjög mikið, hún fór í hús og
þvoði þvotta og gerði hreint fyrir
fólk.

Þá fórum við til broddborgara
bæjarins, eins og þá var sagt. Þar
má nefna Marzellíus Bernharðs-
son og Kristján klæðskera og
Hannes Halldórsson [föður Haf-
steins O. Hannessonar] og ýmsa
fleiri sem hún gerði hreint hjá.
Þá sat ég bara á meðan við eld-
húsborðið þar sem rætt var um
landsins gagn og nauðsynjar. Mér
fannst það alltaf mjög merkilegt
að sitja og hlusta og fá að borða
með heimilisfólkinu, óskaplega
gaman að kynnast þessari hlið á
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borgurum bæjarins.
Afi minn – langafi minn – átti

vinnuskúr niðri í Dokku. Þar var
ég mikið með honum í æsku
minni því að amma var þá að
vinna. Við þennan litla skúr var
bara fjaran, en samfélagið sem
var í Dokkunni á þeim tíma setti
líka sinn svip á mann. Þetta er
tími sem maður getur ekki gleymt.“

– Áttirðu ekki leikfélaga á
þínum aldri í æsku þinni?

„Jú, ég átti tvær mjög góðar
vinkonur þegar ég var stelpa. Það
var svipað með vinkonu mína
Kolbrúnu Sveinbjörnsdóttur og
mig, hún var alin upp ein hjá
mjög fullorðnu fólki. Það var líka
önnur, Bergljót Friðþjófsdóttir,
sem var ári eldri en ég og átti
heima í næsta húsi. Það var sama
sagan, hún var alin upp ein hjá
gömlu fólki. Það er eins og ég
hafi laðast að stelpum sem bjuggu

við svipaðar aðstæður og ég sjálf.
Ég kynntist aldrei venjulegu fjöl-
skyldulífi, stórum systkinahópi
eða slíku.“

Ég er rík
„Ég er heppin að hafa son minn

og hans fjölskyldu hér á Ísafirði.
Elsta barnabarn mitt, Haukur
sonur hans, er kominn heim eftir
langt nám og ætlar að setjast hér
að með sína fjölskyldu. Og svo
hef ég dæturnar í Hafnarfirði og
á Akureyri. Það er gott að heim-
sækja þær og barnabörnin mín
þar.

Ég er rík, ég á tíu barnabörn.
Gunnlaugur á sex börn og ellefu
barnabörn og tvö langafabörn.
Mitt fyrsta langömmubarn er
væntanlegt núna í vetur,“ segir
gamli Bakkapúkinn Kiddý Sig-
urðar með tilhlökkun í röddinni.

Viðtal: Hlynur Þór Magnússon.

Sérfræðingur í deild skír-
teina og skráninga á Ísafirði
Starfið: Samgöngustofa leitar að sérfræðingi í deild skírteina og

skráninga með starfsstöð á Ísafirði. Starf sérfræðings felst í  útgáfu
skírteina til íslenskra skipa, s.s. haffærisskírteina, öryggisskírteina, far-
þegaleyfa og annarra skírteina til skipa til samræmis við gildandi lög
og reglur. Gefa út leiðarbréf og tímabundin leyfi til þess að skip megi
vera í förum og taka afstöðu til þeirra athugasemda sem fram koma við
skoðun skipa og veita fresti til úrbóta. Starfsmaður skal sinna símsvörun
og færa skoðanir inn í gagnagrunna. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar- og hæfniskröfur:
· Vera handhafi fyllsta skírteinis til skipstjórnar og/eða vélstjórnar
· Hafa reynslu af alþjóðasiglingum og hafa gegnt stöðu skipstjóra

eða yfirvélstjóra á stærri fiski-, farþega- og/eða flutningaskipum
· Þekkja til þeirra skírteina og gagna sem gefin eru út til skipa í al-

þjóðlegum siglingum
·  Æskilegt er að umsækjandi þekki  til og hafi starfað við gerð öryggis-

stjórnarkerfa um borð í skipum
· Þekking á reglum sem gilda um útgáfu haffærisskírteina til skipa og

um útgáfu annarra skírteina til skipa æskileg
· Æskilegt er að umsækjandi hafi þekkingu á gæðamálum og hafi

starfað undir gæðaeftirliti
· Umsækjandi skal hafa haldgóða þekkingu og færni í ensku og öðr-

um erlendum tungumálum og hafa þekkingu í notkun algengustu hug-
búnaðarforrita

Umsóknarfrestur er til 1. desember 2014.
Hægt er að sækja um með eftirfarandi hætti:
· á vefsvæði Samgöngustofu á síðunni www.samgongustofa.is.
· senda umsókn (ferilskrá) með tölvupósti á netfangið atvinna@
  samgongustofa.is.
· senda skriflega umsókn á eftirfarandi heimilisfang: Samgöngustofa,
 bt. Ólafar Friðriksdóttur, Ármúla 2, 108 Reykjavík.
Nánari upplýsingar veitir Stefán Pálsson, deildarstjóri skírteina og

skráninga í síma 480 6000. Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsóknir gilda í a.m.k. sex
mánuði ef staða losnar á ný. Starfskjör ery í samræmi við kjarasamning
ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.

Samgöngustofa er stjórnsýslustofnun samgöngumála með um 160
starfsmenn. Stofnuninni er ætlað að stuðla að öruggum, sjálfbærum,
greiðum og hagkvæmum samgöngum. Samgöngustofa annast eftirlit
er varða flug, siglingar, umferð og öryggiseftirlit með samgöngumann-
virkjum og leiðsögu. Upplýsingar um Samgöngustofu má finna á heima-
síðu www.samgongustofa.is.

Samgöngustofa
www.samgongustofa.is

Ármúli 2 - 108 Reykjavík
Sími 480 6000

Það er meira en að segja það
að halda úti kvikmyndahúsi í litl-
um bæ á landsbyggðinni . Stein-
þór Friðriksson (Dúi) hefur rekið
Ísafjarðarbíó í 26 ár. Kvikmynda-
húsabransinn hefur breyst mikið
á undanförnum árum með til-
komu niðurhals á bíómyndum
og þar áður vídeóleigunum, en
það er engan bilbug að finna á
Dúa. „Það er búið að vera mjög
gott undanfarið eftir dapran sept-
ember og október. Ég er kominn
með 780 manns á tvær myndir,
Dumb and Dumber og Sveppa.

Ég stefni á að ná yfir 10 þúsund
gestum í ár og það tekst ef fólk er
duglegt að mæta það sem eftir
lifir árs, en það eru margar góðar
myndir væntanlegar,“ segir Dúi.

Ísafjarðarbíó er elsta starfandi
kvikmyndahús á Íslandi, en fyrsta
kvikmyndasýningin í Alþýðu-
húsinu var þann 23. nóvember
1935. „Markmiðið hjá mér var
að vera með bíóið í 30 ár en það
eru fjögur ár í það. Ég ætla alla-
vega að vera fram yfir 80 ára
afmæli bíósins á næsta ári og sjá
svo til,“ segir Dúi. – smari@bb.is

Stefnir á 10 þúsund gesti í ár
Ísafjarðarbíó.
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Íbúum á Bíldudal fækkaði um
45% á árunum 1994 til 2011

Bíldudalur er eina byggðarlag-
ið á Vestfjörðum sem skilgreint
hefur verið inn í verkefni Byggða-
stofnunar um brothættar byggðir.
Þar fækkaði íbúum mikið á tíma-
bilinu frá 1998 til 2011 en síðan
þá hefur hafist mikil uppbygging
á staðnum og íbúum fjölgað að-
eins. Við samantekt Byggða-
stofnunar um byggðir með lang-
varandi fólksfækkun árið 2012
beindist athyglin að Vestfjörðum
sem þá var skipt upp í þrjú megin
svæði, norðurhluta, suðurhluta og
Strandir. Megin niðurstöður sam-
antektarinnar á norðanverðum
Vestfjörðum var eftirfarandi.

Íbúum á norðanverðum Vest-
fjörðum fækkaði um rúm 23% á
árunum 1994-2011. Mikil fækk-

un varð í aldurshópnum undir 39
ára. Karlar eru fleiri en konur í
öllum aldurshópum nema 60 ára
og eldri. Rannsóknir og menntun
standa sterkt á Ísafirði og á Vest-
fjörðum eru 24 starfsstöðvar
þekkingarsetra. Fiskeldi er öflugt
á norðanverðum Vestfjörðum og
áhugi fyrir að efla það enn frekar
þar sem kjöraðstæður eru í fjörð-
unum. Ferðaþjónusta er í vexti
en lítið er um heitt vatn á svæðinu
og víða kynnt með rafmagni.
Miklar samgöngubætur hafa orð-
ið undanfarin ár og hægt er að
aka á malbiki frá Ísafirði til Reyk-
javíkur. Göngin milli Bolungar-
víkur og Hnífsdals breyta miklu
fyrir búsetu á svæðinu. Öflug sér-
verslun er á Ísafirði. Áhersla er

lögð á að fá opinberar stofnanir á
svæðið en djarfar hugmyndir til
umbóta vantar og kjark til að
fylgja þeim eftir.

Megin niðurstöður samantekt-
arinnar á sunnanverðum Vest-
fjörðum var eftirfarandi. Fólks-
fækkun á sunnanverðum Vest-
fjörðum, þ.e. Veturbyggð og
Tálknafirði, var 32% á árunum
1994 til 2011. Á sama tíma fækk-
aði um rúm 22% í Reykhóla-
hreppi. Mun meiri fækkun er í
dreifbýli en þéttbýli. Í þéttbýli
fækkaði mest um 45% á Bíldudal
á tímabilinu. Íbúum undir tvítugu
fækkaði um meira en helming og
í aldursflokknum 20-39 ára fækk-
aði um nær 40% á tímabilinu í
Vesturbyggð og Tálknafjarðar-

hreppi. Karlar eru fleiri en konur,
sérstaklega í aldurshópnum 20-
39 ára. Þá má geta þess að hlutfall
erlendra ríkisborgara er hærra á
Vestfjörðum en landsmeðatal eða
9%. Á sunnanverðum Vestfjörð-
um er hlutfallið hins vegar 13%.

Megin niðurstöður samantekt-
arinnar fyrir Strandir var eftirfar-
andi. Íbúum á Ströndum fækkaði
um 20-50% á tímabilinu 1994 til
2011, mest í Árneshreppi. Mest
er fækkunin í yngstu aldurshóp-
unum eða 40 ára og yngri. Karlar
eru fleiri en konur, sérstaklega í
eldri aldurshópunum, sem er öf-
ugt við önnur svæði. Fólki hefur
þó ekki fækkað og jafnvel heldur
fjölgað á allra síðustu árum, eða
frá 2005. Hlutfall erlendra ríkis-

borgara er lágt, eða um 1%. Þá
segir einnig í samantektinni að
vegurinn um Þröskulda hafi
breytt miklu fyrir svæðið, bæði
fyrir íbúa á Ströndum, atvinnu-
starfsemi á Hólmavík og samstarf
á Vestfjörðum. Hátt hlutfall frí-
stundahúsa (húsa í eigu fólks sem
ekki hefur fasta búsetu) er á
Drangsnesi, allt að fjórðungur
allra húsa í þorpinu.

Samgöngumál hvíla einnig
þungt á íbúum Árnesbyggðar, en
ástand samgangna er lítið breytt
frá síðustu skýrslu Byggðastofn-
unar.

Íbúar eru einangraðir að vetr-
inum og helsta samgönguæð
þeirra er flug til Reykjavíkur.

– bb@bb.is

Dúa bíllinn á frímerki
Margir muna eftir dýrfirsku

Dúa bílunum enda hentuðu þeir
einkar vel fyrir ungar konur og
menn sem stunduðu bæði mold-
ar- og sandflutninga á leiksvæð-
um. Á Þingeyrarvefnum er sagt
frá því að gömul leikföng séu
sameiginlegt þema Evrópufrí-
merkjanna næsta árið. Þau ís-
lensku leikföng sem verða á frí-
merkjunum eru tréönd frá Leik-
fangagerð Akureyrar og Dúa bíl-
arnir. Borgar Hjörleifur Árnason
hannaði frímerkin en Dúabílinn

má m.a. skoða hjá Byggðasafni
Hafnarfjarðar sem er minja- og
ljósmyndasafn Hafnarfjarðar-
bæjar. Upphaf Dúa bílanna er
rakið til ársins 1985 þegar nokkrir
frumkvöðlar úr Dýrafirði stofn-
uðu Leikfangasmiðjuna Ölduna.

Markmið þeirra var að fram-
leiða leikföng úr timbri. Leik-
fangasmiðjan framleiddi allskyns
vinsæl leikföng, meðal annars
Dúa bílana sem voru framleiddir
í þremur gerðum. Þeir drógu nafn
sitt af því að í þeim var fjöðrun

og þeir dúuðu. Þeir voru aðal-
framleiðsluvara Öldunnar og
urðu afar vinsælir, enda stórir og
myndarlegir og þá var auðvelt að
draga á eftir sér. Rauði kross
Íslands var um árabil einn af
umboðsaðilum Leikfangasmiðj-
unnar og varði ágóða af sölunni
til reksturs húss Rauða krossins
við Tjarnargötu í Reykjavík en
þar var athvarf og hjálparstöð
fyrir börn og unglinga sem höfðu
lent í erfiðleikum.

– sfg@bb.is Dúa bíllinn vinsæli mun prýða evrópsk frímerki.

Ísafjarðarbær ætlar ekki að
semja við ríkið um refaveiðar

Ísafjarðarbæ hefur borist
samningur frá Umhverfisstofn-

un um endurgreiðslu vegna
refaveiða í sveitarfélaginu. Í

umsögn um samninginn beinir
umhverfisnefnd því til bæjar-
ráðs og bæjarstjórnar að ekki

verði samið á þeim forsendum
sem Umhverfisstofnun leggur

upp með. Umhverfisstofnun
raðaði sveitarfélögum niður

eftir fjölda íbúa á ferkílómetra
og endurgreiðsluhlutfall vegna

refaveiða er í samræmi við það.
Endurgreiðsluhlutfall er fram-
lag ríkisins til veiðanna. End-
urgreiðsluhlutfallinu er skipt í

fjóra flokka, 33%, 30%, 20%
og 10% eftir fjölda íbúa á

hvern ferkílómetra. Ísafjarðar-
bær fellur í 10% flokkinn með

1,673 íbúa á hvern ferkílómetra
og hefur hlutfallið lækkað úr
50% á fáum árum. Bæjarráð

hefur tekið undir umsögn um-
hverfisnefndar og leggst gegn

samningi við ríkið á þessum
forsendum og telur 10% endur-
greiðsluhlutfall vera algjörlega

óviðunandi. „Framlagið frá rík-
inu er of lítið miðað við þann

fjölda refa sem þarf að veiða í
sveitarfélaginu. Refir eru orðnir

stórt vandamál hérna og sveit-

arfélagið hefur ekki burði til að
gera það sem þarf að gera. Með

þessum breytingum er staðan
sú fyrir Ísafjarðarbæ að ef við

veiðum fyrir sex milljónir fáum
við 600 þúsund krónur frá rík-

inu. Þessi skipting er kolvit-
laus. Ísafjarðarbær er í 10%

endurgreiðsluhlutfallinu þrátt
fyrir að búa yfir miklu land-

svæði. Við viljum vera færð í
hærri endurgreiðsluflokk. Þetta

fyrirkomulag gengur ekki.
Þetta er bara bull,“ sagði Krist-

ján Andri Guðjónsson, bæjar-
fulltrúi Í-listans í fréttaskýringu

Morgunblaðsins fyrr á árinu.
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Sælkerar vikunnar eru Elsa G. Borgarsdóttir og Ásgeir Hólm Agnarsson

Súrsætur kjúklingur og HjónabandssælaSúrsætur kjúklingur og HjónabandssælaSúrsætur kjúklingur og HjónabandssælaSúrsætur kjúklingur og HjónabandssælaSúrsætur kjúklingur og Hjónabandssæla
Við ætlum að bjóða upp á

ljúffengan súrsætan kjúklinga-
rétt og Hjónabandssælu með
súkkulaði og kókos. Tvo frá-
bæra rétti sem gleðja bragð-
laukana og flestir ættu að ráða
við.

Súrsætur kjúklingaréttur
3 kjúklingabringur
salt og pipar
ca. 180-200 g hveiti
3 egg, léttþeytt
60 ml olía
130 g sykur
4 msk tómatsósa
60 ml hvítvínsedik
60 ml eplaedik
1 msk soyasósa
1 tsk hvítlaukssalt

Skerið kjúklingabringur í litla
bita og kryddið með salti og pipar.
Veltið kjúklingabitunum fyrst
upp úr hveitinu þar til það hylur
bitana alveg og eftir það í eggin.
Steikið kjúklingabitana upp úr
olíu á pönnu við meðalhita þar til
þeir hafa brúnast örlítið. Látið í
ofnfast mót. Blandið sykri,
tómatsósu, eplaediki, hvítvínsed-
iki, soyasósu og hvítlauksdufti
saman í skál. Hellið yfir kjúkl-
inginn og eldið í eina klukkustund
við 175°c. Hrærið reglulega í
kjúklingnum á 15 mínútna fresti
og veltið upp úr sósunni.Berið
fram með hrísgrjónum, jafnvel
vorlauk og sesamfræjum.

Hjónabandssæla með
súkkulaði og kókos

180 g haframjöl
180 g kókosmjöl
250 g hveiti, t.d. frá Kornax
150 g sykur
250 g smjör
2 egg
1 tsk vanilludropar
100 g saxað suðusúkkulaði,
t.d.frá Nóa Síríus
rabarbarasulta

Öllum þurrefnum blandað
saman í skál og smjörlíkið mulið
út í. Eggjunum hrært saman við,
ásamt vanilludropum og hveiti
ef deigið verður of blautt. Hnoðað
og skipt í tvennt. Öðrum helm-
ingnum er þrýst í botn á lausbotna
formi (einnig hægt að nota eldfast
mót). Rabarbarasulta er smurð

ofan á og súkkulaði sett yfir. Hinn
deighelmingurinn er mulinn yfir.
Bakað við 200°c í 20 mín eða þar
til skorpan er gyllt á lit. Borið

fram með þeyttum rjóma.
Við skorum á Sigurrósu Sig-

urðardóttur að vera næsti sæl-
keri vikunnar.

Tuttugu ár í síbreytilegum bransa
Björn Davíðsson, framkvæm-

dastjóri Snerpu ehf. á Ísafirði,
getur með stolti sagt að Snerpa
sé elsta fjarskiptafyrirtæki lands-
ins. „Síminn fékk nýja kennitölu
þegar hann var seldur og Voda-
fone er yngra fyrirtæki og önnur
minni fyrirtæki eru yngri en við,“
segir Björn. Hann stofnaði Snerpu
25. nóvember 1994 ásamt Jóni
Arnari Gestssyni og átti fyrir-
tækið því 20 ára afmæli á þriðju-
dag. Aðspurður segist hann ekki
hafa séð fyrir að tuttugu árum
síðar yrði fyrirtækið í fullu fjöri.
„Við tjölduðum ekki til einnar
nætur en maður sá ekki fyrir sér
tuttugu ár. Þetta er reyndar heim-
ur sem aldrei er hægt að sjá langt
fram í tímann og árið 1994 sá
enginn fram á hvað internetið yrði
stór þáttur í daglegu lífi fólks,“
segir Björn.

Fyrirtækið var stofnað til að
sinna tölvuviðgerðum en fljót-
lega varð þjónusta við netnotend-
ur sífellt stærri þáttur í rekstri
Snerpu. „Árið 1995 kemur fyrsti
netskoðarinn á markað, Netscape
sem er ekki á markaði lengur en
Firefox er arftaki hans. Fram að
því var netið aðallega notað í
skólakerfinu og einungis einn
aðili á landinu sem seldi internet
tengingar sem var Íslenska
menntanetið. Netsamskipti fóru
bara fram á textaformi, en þetta
breyttist mjög hratt á næstu árum
og fljótlega varð algjör sprenging
og það var helsta hættan á þessum
árum að maður ynni yfir sig því
það var mjög mikið að gera,“
segir Björn.

Í dag eru níu stöðugildi hjá
Snerpu og Björn segir að útlitið
sé nokkuð gott. „Við vorum að
bæta við starfsmanni í hálft starf
um daginn og sumarafleysinga-

maðurinn er ekki enn hættur. Eftir
hrun varð stöðnun hjá okkur eins
og mörgum öðrum en leiðin ligg-
ur upp á við,“ segir Björn. Flestir
voru starfsmenn Snerpu árið
2001, í netbólunni svokölluðu,
þegar þeir voru 15 talsins, þar af
tveir í Reykjavík.

„Eitt af því sem við höfum
verið að gera undanfarið er að
byggja upp okkar eigið kerfi og
höfum nýtt tækifærið þegar
Orkubúið er með opna skurði og
lagt ljósleiðara og reyndar líka
grafið okkar eigin skurði og lagt
streng eins og í Holtahverfi í sum-
ar. Ég var að skoða það um
daginn, að við erum búnir að leggja
11 km af ljósleiðara,“ segir Björn.

Snerpa selur nettengingar um

allt land og segir Björn það ekkert
mál fyrir ísfirskt fyrirtæki að selja
nettengingar á t.d. Selfossi eða í
Keflavík. „Það er ekkert flóknara
en að fyrirtæki í Reykjavík selji
nettengingar á Akureyri. Við höf-
um í gegnum árin eignast sam-
starfsaðila víða um land. Við
erum með nokkuð stóran hóp við-
skiptavina á Suðurlandi og Suð-
urnesjum, en Vestfirðir eru aðal
starfssvæðið okkar, ekki bara
norðursvæðið heldur líka Strand-
ir og Suðurfirðirnir,“ segir Björn
og bendir á að vefumsjónarkerfið
Snerpill, sem Snerpa smíðaði frá
grunni, sé í notkun hjá öllum
sveitarfélögum á Vestfjörðum.
Björn er fljótur að svars þegar
hann er spurður um Snerpu og

framtíðina: „Ég sé ekki framtíð-
ina! Þetta er svo síbreytilegur
bransi og það er ekki hægt að sjá
lengra inn í framíðina en eitt til
tvö ár. En það sem er jákvætt er
að samkeppnisumhverfið hefur
lagast. Síminn gat beitt mjög
óeðlilegum starfsaðferðum og
það er ekkert launungarmál að
þeir vildu okkur í burtu og á end-
anum greiddi Síminn 300 millj-
óna króna sekt í ríkissjóð á grund-
velli sáttar við Samkeppnisstofn-
un. Síminn þurfti að breyta sínum
starfsaðferðum og við finnum
mun á því hvernig er að eiga í
samkeppni við stóru fyrirtækin,“
segir Björn en bætir við að Snerpa
og önnur smærri fjarskiptafyrir-
tæki séu ekki að fullu sátt við

niðurstöðu í málinu. „Þetta mál
tók níu ár og Síminn greiddi sína
sekt, en okkur var aldrei bætt
það tjón sem við urðum fyrir.
Síminn viðurkenndi aldrei sök
þrátt fyrir að greiða sektina en
það segir ýmislegt að þeir greiddu
sektina.“

Framundan hjá Snerpu er að
halda áfram að víkka út smart-
netið og notendafjöldinn hefur
aukist á síðustu árum sem Björn
þakkar smartnetinu sem er há-
hraða nettenging. „Við erum með
á teikniborðinu að að fara með
smartnetið út í sveitirnar eins og
í Botnsdal í Súgandafirði og í
innanverðan Önundarfjörð,“ seg-
ir Björn.

– smari@bb.is

Björn Davíðsson.
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Leki, lögregla og lögmæti

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

Bandaríkjamaðurinn Steven
Gromatka hefur verið ráðinn
skíðagönguþjálfari Skíðafélags
Ísfirðinga. Steven og unnusta,
Hekla Pálmadóttur, fluttu til Ísa-
fjarðar frá Wisconsin fyrir þremur
vikum og eru spennt fyrir að
kynnast fólki og samfélaginu bet-
ur. „Við vorum í skóla í Greenbay
í Wisconsin og svo fékk hann
þetta tækifæri til að koma hingað
og þjálfa svo við ákváðum að
flytja,“ segir Hekla í samtali við
BB. Hún kemur upphaflega frá
Akranesi en fluttist síðar í Kópa-

vog til að spila knattspyrnu með
Breiðabliki. Hekla er fyrrverandi
landsliðskona í knattspyrnu og
er nú þegar byrjuð að þjálfa að-
eins hérna hjá meistaraflokki
kvenna og spila með þeim.

„Ég byrjaði að læra verkfræði
í Háskóla Íslands en fékk styrk
til að fara erlendis. Ég kláraði
nám í viðskiptafræði og stærð-
fræði í Greenbay á þremur árum
og var að vinna hjá trygginga-
fyrirtæki frá því í febrúar og
þangað til við komum hingað.“

Hekla og Steven kynntust í skól-

Frá Bandaríkjunum til Ísafjarðar
Hekla og Steven fluttu nýverið til Ísafjarðar en hann er nýr skíðagönguþjálfari Ísfirðinga.

Íbúum Vestfjarða fækkaði um tæp 19% á fjórtán árum
Um síðustu áramót bjuggu

6.972 manns á Vestfjörðum, þar
af 6.240 í þéttbýli, eða 89,5%.
Íbúum hafði þá fækkað um 1.596
frá 1998 eða um 18,6%. Þá bjó
um 88,5% Vestfirðinga í þéttbýli.
Hlutur Vestfirðinga af þjóðinni
hefur líka farið minnkandi á
þessu tímabili. Frá þessu er greint
í stöðugreiningu Byggðastofnun-
ar fyrir árið 2014 en samskonar
stöðugreining var framkvæmd
fyrir tveimur árum. Hlutur er-
lendra ríkisborgara hefur farið

vaxandi á Vestfjörðum og var
tæp 10% í ársbyrjun 2013 á móti
6,6% á landinu öllu. Í skýrslu
Byggðastofnunar frá júní 2011
er leitast við að varpa ljósi á mik-
ilvægi erlendra ríkisborgara fyrir
íslenskt athafnalíf.

Mannfjöldaþróun síðustu ára
er viðfangsefni í skýrslu Byggða-
stofnunar frá því í desember 2010
og aðstæður og þróun á Vest-
fjörðum eru meðal viðfangsefna
í skýrslu stofnunarinnar frá því í
maí 2012. Þar segir m.a. að árið

Ef norðanverðir Vestfirðir eru
teknir saman á framangreindu
tímabili kemur í ljós að árið 1998
bjuggu þar 2.941 karl og 2.846
konur. Árið 2012 var íbúatalan
komin niður í 2.443 karla og
2.383 konur. Á sunnanverðum
Vestfjörðum bjuggu 1005 karlar
árið 1998 og 911 konur. Árið
2012 bjuggu aftur á móti 757
karlar á sunnanverðum Vest-
fjörðum og 700 konur. Alls voru
íbúar Vestfjarða 8.556 árið 1998
en voru 6.955 árið 2012.

1998 hafi 549 karlar búið í Bol-
ungarvík og 544 konur. Árið
2012 bjuggu aftur á móti 458
karlar í Bolungarvík og 431 kona.
Í Ísafjarðarbæ bjuggu 2.240
karlar árið 1998 og 2.183 konur.

Árið 2012 hafði körlunum fækk-
að niður í 1.889 og konunum
niður í 1.866. Í Súðavík bjuggu
152 karlar árið 1998 og 119 kon-
ur. Árið 2012 bjuggu aftur á móti
96 karlar í Súðavík og 86 konur.

anum en hann kemur frá Minne-
sota. „Hann var í námi tengdu
markaðssetningu en kláraði það
2012 og var að að vinna í
íþróttabúð, en hann hefur starfað
mikið við íþróttir, markaðssetn-
ingu og sölu.

Ég byrja í nýju starfi á mánu-
dag og við hlökkum til að kynnast
fólkinu hérna betur og komast
inn í samfélagið. Og bara að kom-
ast í rútínu því við höfum ekki
verið hér það lengi,“ segir Hekla
Pálmadóttir.

– sfg@bb.is

Um fátt er meira rætt þessa dagana, en lekamálið, sem mun víst
snúast um að upplýsingum um hælisleitanda hafi verið lekið úr
innanríkisráðuneytinu til fjölmiðla. Aðalatriði málsins, hælisleit-
andinn væri sennilega löngu gleymdur, hefði málið ekki farið í
þann farveg sem það nú er í. Innanríkisráðherra, Hanna Birna
Kristjánsdóttir, sagði af sér síðasta föstudag, 21. nóvember. Tuttugu
árum fyrr hafði Guðmundur Árni Stefánsson heilbrigðisráðherra
sagt sig frá embætti af mikilli auðmýkt og axlað pólitíska ábyrgð.
Mál afsagðs innanríkisráðherra er nú til skoðunar hjá Umboðsmanni
Alþingis. Kannski liggur niðurstaða fyrir þegar þess orð ber fyrir
augu lesanda. Innanríkisráðherra er þá horfinn á braut. Gísli Freyr
Valdórsson játaði á sig lekann þegar komið var að aðalmeðferð
fyrir dómi. Vitni í málinu, sem kynnu að hafa upplýst staðreyndir
komu því ekki fyrir dóm. ,,Ábyrgð” virðist tekin á síðustu stundu.

Fjölmiðlar hafa hamast við meðferð og frásagnir af málinu. Þeir
sýnast leita uppi alla sem hægt væri að tortryggja í málinu. Nýr
sjónarhóll kom upp og af honum hafa ,,útsjónarsamir” og
,,skarpskyggnir”, haukfránir fréttahaukar starað á lögreglustjórann
á höfuðborgarsvæðinu og beina nú spjótum sínum að þeirri ágætu
konu, sem bæði var skattstjóri á Vestfjörðum og sýslumaður og
lögreglustjóri á Ísafirði. Hún reyndist vel hér vestra og sömu sögu

er að segja af Suðurnesjum og áður hjá ríkislögreglustjóra. Hennar
sök á að vera sú að hafa látið innanríkisráðuneytinu í té gögn í máli
sem þar var til meðferðar. Ekki hafa verið birtar samskiptareglur
ráðuneytis við stofnanir sem undir það heyra. Almennum borgara
er nánast ógerlegt að greina hvað er á ferðinni. Ekki skýrast málin
í meðferð fjölmiðla. Sigríður Björk Guðjónsdóttir er því orðinn
skotspónn fjölmiðlunga áður en Umboðsmaður Alþingis hefur
skilað áliti sínu.

Embættismönnum er stundum afar erfitt að rækja skyldur sínar
og sitja oft undir óréttmætri gagnrýni. Það gildir um lögreglu, sem
oft þarf að taka ákvarðanir án þess að hafa til þess nægan tíma. Nú
veit enginn hvernig málum var háttað í síðustu viku þegar lögreglan
á Ísafirði vopnaðist við handtöku manns, sem mun hafa meiðst.
Valdbeitingarheimild lögreglu er afar vandmeðfarin líkt og vald
almennt, en rétt er bíða þess að öll kurl komi til grafar í því máli
eins og öðrum. Sjálfsagt verður það rannsakað til hlítar og niður-
staðan birt líkt og í máli lekans og þá skýrist hverjar lögmætar
heimildir eru í því. Nauðsynlegt að hið sanna komi í ljós og allir
hlutaðeigandi fái sanngjarna meðferð. Hinn syndlausi kasti fyrsta
steininum.
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Krossgátan
Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...Sportið í beinni...

Fimmtudagur 27. nóvemberFimmtudagur 27. nóvemberFimmtudagur 27. nóvemberFimmtudagur 27. nóvemberFimmtudagur 27. nóvember
kl. 18:00 Wolfsburg - Everton
kl. 20:00 Tottenham - P. Belgr.

Föstudagur 28. nóvemberFöstudagur 28. nóvemberFöstudagur 28. nóvemberFöstudagur 28. nóvemberFöstudagur 28. nóvember
kl. 19:45 Real S. - Elche

Laugardagur 29. nóvemberLaugardagur 29. nóvemberLaugardagur 29. nóvemberLaugardagur 29. nóvemberLaugardagur 29. nóvember
kl. 12:45 WBA - Arsenal

kl. 15:00 Burnley - Aston Villa
kl. 15:00 QPR - Leicester

kl. 15:00 Swansea - Crystal P
kl. 15:00 Liverpool - Stoke
kl. 15:00 Man. Utd. - Hull

kl. 15:00 West Ham - Newcastle
kl. 17:30 Sunderl. - Chelsea
kl. 19:00 Malaga - Real M.

Sunnudagur 30. nóvemberSunnudagur 30. nóvemberSunnudagur 30. nóvemberSunnudagur 30. nóvemberSunnudagur 30. nóvember
kl. 13:30 South.pt. - Man. City
kl. 16:00 Tottenham - Everton

kl. 20:00 Valencia - Barcelona
Þriðjudagur 2. desemberÞriðjudagur 2. desemberÞriðjudagur 2. desemberÞriðjudagur 2. desemberÞriðjudagur 2. desember
kl. 19:45 Swansea - QPR

kl. 19:45 Man. Utd - Stoke
kl. 19:45 Leicester - Liverpool
kl. 19:45 Burnley - Newcastle
kl. 20:00 Crystal P. - Aston V
kl. 20:00 WBA - West Ham

Miðvikudagur 3. desemberMiðvikudagur 3. desemberMiðvikudagur 3. desemberMiðvikudagur 3. desemberMiðvikudagur 3. desember
kl. 19:45 Chelsea - Tottenham
kl. 19:45 Arsenal - Southm.pt.
kl. 19:45 Sunderl. - Man. City

kl. 19:45 Everton - Hull

Dagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar ÍslandsDagar Íslands
27. nóvember 1981: 27. nóvember 1981: 27. nóvember 1981: 27. nóvember 1981: 27. nóvember 1981: Halldóra
Bjarnadóttir, fyrrverandi skóla-
stjóri og ristjóri, lést. Hún hefur
orðið elst Íslendinga, 108 ára

og 44 daga gömul.
28. nóvember 1921:28. nóvember 1921:28. nóvember 1921:28. nóvember 1921:28. nóvember 1921: Rúss-
neskur drengur, sem Ólafur
Friðriksson, ritstjóri hafði haft
með sér til landsins mánuði

áður, var sendur utan. Dreng-
urinn var haldinn sjaldgæfum

augnsjúkdómi og kom til
harðra átaka þegar lögregla

sótti hann til Ólafs.
29. nóvember 1986:29. nóvember 1986:29. nóvember 1986:29. nóvember 1986:29. nóvember 1986: Dregið
var í fyrsta sinn í lottóinu á
vegum Íslenskrar getspár.

Fyrsti vinningur, 1,2 milljónir
króna, gekk ekki út. Tölurnar

voru 2,7,8,23 og 29.
30. nóvember 1916:30. nóvember 1916:30. nóvember 1916:30. nóvember 1916:30. nóvember 1916: Goða-

foss, annað af tveimur skipum
Eimskipafélags Íslands, strand-
aði í hríðarveðri og náttmyrkri
við Straumnes, norðan Aðal-
víkur á Hornströndum. Mann-
björg varð en skipið náðist

ekki aftur á flot.
1. desember 1976: 1. desember 1976: 1. desember 1976: 1. desember 1976: 1. desember 1976: Síðustu
bresku togararnir héldu af
Íslandsmiðum samkvæmt
samkomulagi við Breta.

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
SA 10-18 m/s, hvassast um
landið vestanvert. Hægari

vestlæg átt um kvöldið.
Hiti 3-8 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Ákveðin suðlæg átt og él um

landið vestanvert. Hiti 1-6
stig. SV-lægari um kvöldið.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Gengur í SA hvassviðri með

rigningu eða slyddu síðdegis
og hlýnar í bili.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið



FIMMTUDAGUR     27. NÓVEMBER 2014 2323232323

Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

Þjónustuauglýsingar

smáar
Tek að mér bókband og bóka-
viðgerðir. Uppl. gefur Engilbert
í síma 893 3213.

Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni frá 1. des. 2014. Reykingar
og dýrahald ekki leyfilegt. Uppl.
á netf. geirelvar@gmail.com.

Fasteigna-
verð í meðallagi

Fasteignaverð er eitt af þeim
viðmiðum sem lýsa efnahags-
legri stöðu. Í könnun Byggða-
stofnunar frá vormánuðum 2014
er samanburður á heildarmati
sömu fasteignar eftir nokkrum
stöðum á landinu 2010 og 2014.
Það lýsir þannig verðmun sömu
fasteignar eftir því hvar hún er
og hvernig mat hefur breyst frá
2010. Á Vestfjörðum var mat
fasteignarinnar skoðað á Hólma-
vík, Patreksfirði, Ísafirði og í Bol-
ungarvík.

Fram kemur að fasteignaverð
á Ísafirði er í meðallagi í saman-
burði við aðra staði á landinu en
undir því í hinum bæjunum þrem-
ur. Það hefur hækkað á öllum
stöðum á tímabilinu, sýnu mest á
Hólmavík.

Karl Ingi skipað-
ur lögreglustjóri

Elfar Logi Hannesson leikari
og leikstjóri á Ísafirði er meðal
umsækjenda um starf leikhús-
stjóra Menningarfélags Akureyr-
ar. Elfar Logi hefur um langt
árabil starfrækt Kómedíuleikhús-
ið á Ísafirði og sýnt eigin verk og
annarra á Vestfjörðum og um allt
land.

Menningarfélag Akureyrar er
ný sjálfseignarstofnun sem ann-
ast rekstur Leikfélags Akureyrar,
menningarhússins Hofs og Sin-
fóníuhljómsveitar Norðurlands.

Elfar Logi sækir um
leikhússtjórastöðu

Sigmundur Davíð Gunnlaugs-
son, forsætis- og dómsmálaráð-
herra, hefur skipað Karl Inga Vil-
bergsson í embætti lögreglustjóra
á Vestfjörðum. Embættið var
auglýst laust til umsóknar með
umsóknarfresti til 18. ágúst og
bárust ráðuneytinu fimm um-
sóknir um embættið.

Karl Ingi Vilbergsson útskrif-
aðist með embættispróf í lög-
fræði frá Háskóla Íslands árið
2001. Hann hefur starfað sem
löglærður fulltrúi hjá sýslumann-
inum í Kópavogi og við efna-
hagsbrotadeild ríkislögreglu-
stjórans. Frá 2007 hefur Karl Ingi
starfað sem aðstoðarsaksóknari
hjá lögreglustjóranum á höfuð-
borgarsvæðinu til dagsins í dag.
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