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Sturla Gunnar
Eðvarðsson frá
Suðureyri er fram-
kvæmdastjóri
Samkaupa. Í viðtali
í miðopnu lítur hann yfir
stöðu fyrirtækisins á
landsbyggðinni og höfuð-
borgarsvæðinu og ræðir
samkeppnina við risana
tvo.

Boltinn hjá
fjárfestunum

„Ég lít svo á að boltinn sé
hjá fjárfestunum“, segir Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, um nýút-
komnar skýrslur um olíu-
hreinsistöð á Vestfjörðum.
Halldór hefur fundað með for-
svarsmönnum Íslensks há-
tækniiðnaðar eftir að skýrsl-
urnar komu út. Hann segir að
á þeim fundi hafi forsvars-
menn fyrirtækisins kynnt fyrir
honum erlenda samstarfsaðila
sína. Um staðsetningu olíu-
hreinsistöðvar segir Halldór:

„Ég hef lagt áherslu á að
Ísafjarðarbær og Vesturbyggð
fari ekki í samkeppni um stað-
setninguna og láti fjárfestun-
um eftir að ákveða það, fari
svo að stöðin verði reist.“ Sig-

urður Pétursson, oddviti Í-list-
ans í Ísafjarðarbæ, tekur í
sama streng og Halldór og
segir nú verði fjárfestarnir, þ.e.
Íslenskur hátækniiðnaður, að
sýna að þeir séu tilbúnir að
stíga næsta skref.

Eins og hefur komið fram
verður haldin ráðstefna í byrj-
un næsta árs þar sem skýrsl-
urnar verða kynntar. Sigurður
vonast til að eitthvað nýtt
komi fram um málið frá fjár-
festunum á ráðstefnunni. Á
síðasta bæjarstjórnarfundi
samþykkti bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar ályktun þar sem
áhugi bæjarins á byggingu
olíuhreinsistöðvar er ítrekað-
ur.

– smari@bb.is

Ekki við
Húsa-

smiðjuna
að sakast

Haraldur Júlíusson,
rekstrarstjóri Húsasmiðj-
unnar á Ísafirði segir að
það drasl sem liggur á
Wardstúni á Ísafirði sé
ekki á ábyrgð fyrirtækis-
ins, þó fyrirtækið eigi veð
í byggingarréttinum á
lóðinni. 3X-Technology
sendu bænum kvörtun
vegna sóðaskaps á lóð-
inni og upp frá því spunn-
ust miklar flækjur þar
sem íbúar við Sindragötu
4 komu af fjöllum við tíð-
indum frá byggingarfull-
trúa Ísafjarðarbæjar um
að eigendur fjölbýlishúss-
ins ættu Wardstún og sýndu
þau fram á að svo væri
ekki með þinglýsingar-
pappírum, þar sem lóð-
inni var skipt í tvennt.

Bærinn leitaði lögfræði-
álits og að lokum kom í
ljós að veðréttur sem hvílt
hafði á Sindragötu 4, lóð-
inni sem Ágúst og Flosi
ehf. byggðu fjölbýlishús
á, hafði flust yfir á bygg-
ingarréttinn á Sindragötu
4a, Wardstúni, þegar Ágúst
og Flosi ehf. varð gjald-
þrota. Húsasmiðjan á einna
stærstan veðrétt í lóðinni
og samkvæmt heimild-
um blaðsins stendur til
að ráðstafa lóðarréttind-
um á veðhafafundi á næst-
unni. Eigandi lóðarinnar
er því eftir sem áður Ísa-
fjarðarbær, en óvíst hver
verður rukkaður um fast-
eignagjöld Wardstúnsins
sem íbúar Sindragötu 4
hafa greitt að ósekju.

Öldufar verður
ekki vandamál

Skýrsla um öldufar í Arn-
arfirði og Dýrafirði er komin
út. Skýrslan er gerð af Sigl-
ingastofnun og er gerð að beið-
ni Fjórðungssambands Vest-
firðinga. Aðalsteinn Óskars-
son, framkvæmdastjóri Fjórð-
ungssambandsins, segir að
ekkert hafi komið fram í rann-
sóknum öldufari og dýpt í
báðum fjörðunum sem geti
hindrað byggingu olíuhreinsi-
stöðvar.

Í skýrslunni er gerð grein
fyrir dýptarmælingum, botni
og reiknineti sem liggja til
grundvallar fyrir niðurstöðum
öldufarsreikninga.  Gerð er
ítarleg grein fyrir veður og
öldufari á hafinu út af Vest-
fjörðum og langtímadreifingu
ölduhæða, en mat lagt á vestan

og norðvestan vindáttir.  Á
grundvelli þessara gagna eru
kynntar niðurstöður öldufars-
reikninga fyrir „eins árs“ öld-
una, en það er sú ölduhæð
sem ræður mestu hvað varðar
hafnarstæði.

– smari@bb.is

Þingeyri við Dýrafjörð.
Fyrstu sjómælingar í 100

ár í firðinum fóru fram við
gerð skýrslunnar.
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Prestsetrin í Vatnsfirði og Ár-
nesi 1 aðeins venjulegar bújarðir

Segja á upp afnotasamning-
um á prestssetrunum Vatns-
firði við Ísafjarðardjúp og Ár-
nesi 1 í Árneshreppi sam-
kvæmt nýlegu samkomulagi
milli ríkis og kirkju um eign-
irnar. Ráðgjafarhópur um fast-
eignir Þjóðkirkjunnar lagði til
við kirkjuráð að öllum afnota-
samningum um fyrrum prests-
setur verði sagt upp þannig að

ráðið geti endurmetið ráðstöf-
un þessara eigna. Um er að
ræða jarðirnar Desjarmýri,
Skeggjastaði, Ása, Bergþórs-
hvol, Hvol í Saurbæ, Vatns-
fjörð, Árnes I, Prestsbakka,
Háls. Allar eiga þær sameig-
inlegt að vera fyrrum embætt-
isjarðir.

Sagt var frá því á ruv.is að
sóknarpresturinn í Langanes-

prestakalli væri ekki par ánægð-
ur með það að hafa verið sagt
upp jarðnæði á prestssetrinu
Skeggjastöðum í Bakkafirði.
Presturinn lét þó hjá líða að
gera athugasemdir við sam-
þykkt á Kirkjuþingi 2006 þar
sem ákveðið var að prests-
setrið yrði á Þórshöfn, sam-
kvæmt upplýsingum frá Bisk-
upsstofu. Enginn prestur er í

Árneshreppi en bændur í Ár-
nesi 2 hafa leigt Árnes 1 af
prestssetrasjóði síðan Árnes-
sókn var sameinuð undir
Hólmavíkurprestakall sem
tilheyrir Húnavatnsprófast-
dæmi. Á Vatnsfjarðarjörðinni
situr Sr. Baldur Vilhelmsson,
fyrrverandi prófastur, en hann
er nú aðeins einfaldur leiguliði
á þeirri jörð eftir að sóknin

var sameinuð undir Staðar-
prestakalli sem aftur heyrir
undir Vestfjarðaprófastsdæmi.

Guðmundur Þór Guðmunds-
son, framkvæmdastjóri kirkju-
ráðs segir að málið sé ein-
göngu lögfræðilegs eðlis og
verið sé að færa eignarhald
jarðanna á eina hendi. Jörðun-
um sé nú þinglýst á kirkju-
málasjóð og eftir það megi

segja að þær heyri ekki lengur
undir geistleg yfirvöld. Hon-
um þykir mjög líklegt að bænd-
ur að Árnesi 2 haldi áfram að
leigja jörðina, sem og Vatns-
fjarðarklerkur, enda sé gott að
vita af einhverjum til að gæta
eignanna. Mannvirki eins og
kirkjur og kirkjugarðar sem á
jörðunum eru verða ekki leigð
út.               – sigridur@bb.is

Afli eykst í BolungarvíkAfli eykst í BolungarvíkAfli eykst í BolungarvíkAfli eykst í BolungarvíkAfli eykst í Bolungarvík
Tæplega 300 tonna aflaaukning varð milli ára í Bolungarvík miðað við tölur
Hagstofunnar um landaðan afla í nóvembermánuði. Síðastliðinn mánuð var

landað 1.109 tonnum í Bolungarvík samanborið við 814 tonn í sama mánuði í
fyrra. Mest var landað af þorski í fyrra eða 503 tonnum en 361 tonn af þorski
komu á land í ár. Sætaskipti hafi orðið á tegundum því mest var landað af ýsu í

liðnum mánuði. 381 tonn af ýsu var landað í nóvember s.l. samanborið við 279
tonn í fyrra. Þá var landað 325 tonnum af síld en engin síld barst í fyrra.

Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1894 gerði ofsaveður af vestri á landinu
með allmiklum skaða. Mikið sjávarflóð og hafrót var í
Reykjavík, sjór gekk upp í Hafnarstræti og skemmdir
urðu á húsum og skipum. Loftþrýstingur féll um meira
en 60 millibör á einum sólarhring, sem er sjaldgæft.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
28. desember 2007 –362. dagur ársins28. desember 2007 –362. dagur ársins28. desember 2007 –362. dagur ársins28. desember 2007 –362. dagur ársins28. desember 2007 –362. dagur ársins

Sólbaðsstofan Linda í Bol-
ungarvík mun hætta starfsemi
upp úr áramótum en verslunin
hefur verið rekin frá árinu
1995. Fyrst hafði hún aðsetur
í kjallara Hvíta Hússins en flutti
sig um set í EG húsið árið
2001. Fatnaður hefur verið
seldur í versluninni auk gjafa-

vöru af ýmsu tagi og íþrótta-
fatnaðar.

„Hægt hefur verið að kom-
ast í sól og sumaryl með auð-
veldum hætti í sólbaðsstof-
unni Lindu og ljúft hefur þótt
að flatmaga á sólarbekkjunum
í stofunni og fá á sig fagur-
brúnan lit. Sést hefur í unaðs-

vörur í bland við skófatnað
og ilmvötn og margt forvitni-
legt hefur verið á boðstólnum.
Lokahnykkur í rekstri versl-
unarinnar verður útsalan í jan-
úar og þá verður hægt að fá
fínar vörur á góðu verði“,
sagði á fréttavef Bolvíkinga,
vikari.is, rétt fyrir hátíðarnar.

Sólbaðsstofan Linda hættir

Vill samræma lögreglu-
samþykktir Vestfjarða
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar

hefur falið bæjarstjóra að kanna
hvort ekki sé rétt að samræma
lögreglusamþykktir sveitarfé-
laganna á Vestfjörðum. Á bæj-
arráðsfundi fyrir stuttu var tek-
in fyrir ný reglugerð dóms-
og kirkjumálaráðuneytisins
sem ætlað er að vera fyrir-
mynd að lögreglusamþykkt-
um sveitarfélaga.

Sveitarfélögunum er gefinn
frestur í 12 mánuði til að setja
nýjar lögreglusamþykktir ef
þau kjósa svo, annars gildir
reglugerðin sem lögreglusam-
þykkt fyrir viðkomandi sveit-
arfélag. Bæjarráð fól bæjar-
stjóra að láta samræma núgild-
andi lögreglusamþykkt við
hina nýju reglugerð.

Núgildandi lögreglusam-
þykkt Ísafjarðarbæjar var

samþykkt fyrir sex árum en
þá var jafnframt numin úrgildi
lögreglusamþykkt fyrir Ísa-

fjarðarkaupstað frá 4. desem-
ber 1984. Samþykktina má
finna á vef Ísafjarðarbæjar.

Lögreglustöðin á Ísafirði.

Kvennakórinn Vestfirskar valkyrjur, sem hófu annað starfsár sitt í haust, héldu
jólatónleika í Ísafjarðarkirkju stuttu fyrir jól, undir stjórn Bjarneyjar Ingibjargar
Gunnlaugsdóttur. Á efnisskránni voru jólalög frá ýmsum löndum og þótti viðstöddum
það skemmtileg nýjung í jólatónleikaflóruna á norðanverðum Vestfjörðum. Nokkrir
gestalistamenn komu fram með Valkyrjunum. Hrund Ósk Árnadóttir, söngkona
sem söng lag Magnúsar Eiríkssonar í Laugardagslögunum á síðasta laugardag,
söng bæði með og án kórsins og Stúlknakór Tónlistarskólans kom einnig fram.
Hjónin Hrólfur Vagnsson harmonikkuleikari úr Bolungarvík og Iris Kramer
trompetleikari léku undir söngnum. Ágætis aðsókn var á tónleikana, miðað við veð-
ur og þá staðreynd að Valkyrjurnar voru ekki einar um tónleikahituna þetta kvöld-
ið.                                                                                                            – sigridur@bb.is

Valkyrjur sungu
jólalög utan úr heimi

Vestfirskar valkyrjur sungu við undirleik Hrólfs
Vagnssonar, undir stjórn Bjarneyjar I. Gunnlaugsdóttur.
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Kristina Logos yfirgefur BolvíkingaKristina Logos yfirgefur BolvíkingaKristina Logos yfirgefur BolvíkingaKristina Logos yfirgefur BolvíkingaKristina Logos yfirgefur Bolvíkinga Aflasamdráttur milli ára á ÍsafirðiAflasamdráttur milli ára á ÍsafirðiAflasamdráttur milli ára á ÍsafirðiAflasamdráttur milli ára á ÍsafirðiAflasamdráttur milli ára á Ísafirði
Aflasamdráttur varð milli ára í nóvember á Ísafirði. Í

nóvember 2007 komu á land 1.430 tonn en 1.092 í ár.
Þorskaflinn dróst saman um tæplega helming, var 612

tonn í fyrra en 353 tonn í ár. Ýsuaflinn jókst umtalsvert
milli ára eða úr 92 tonnum í 227 tonn. Í nóvember í fyrra
var landað 458 tonnum af síld á Ísafirði en engu í ár. Var
það tilfallandi löndun sem skekkir samanburðinn verulega.

Ryðkláfurinn Kristina Logos sem hefur grotnað niður höfninni í Bolungarvík um árabil yfirgaf
Bolungarvík fyrir hátíðarnar. Kristinu var siglt austur um haf þar sem það verður malað mélinu
smærra í brotajárn. Kristina Logos hefur ekki hreyfst í að minnsta kosti fjögur ár, eða ekki síðan
skipið var slegið Olís á uppboði í júní 2003. Á sínum tíma fengust þær upplýsingar hjá Olís að
kaupin á skipinu hefðu einungis verið til þess fallin að vernda hagsmuni Olís og að til stæði að
selja skipið aftur sem allra fyrst, en af því hefur sem sagt ekki orðið. Þar áður hafði Kristina Logos
reyndar fengið að ryðga við Reykjavíkurhöfn, frá árinu 2000-2002 þegar það var flutt vestur.

Erfitt að ná til vinnu-
markaðar í Ísafjarðarbæ

Ekki þykir líklegt að fólk
frá Ísafjarðarbæ sæki vinnu í
Hvestu í Arnarfirði verði olíu-
hreinsistöð sett upp þar, þó
svo að lagt yrði í miklar vega-
framkvæmdir. Þetta kemur
fram í skýrslu þar sem skoð-
aðir eru valdir samfélagsþættir
vegna olíuhreinsistöðvar á
Vestfjörðum. Í skýrslunni,
sem unnin var af Rannsókna-
og þróunarmiðstöð Háskólans
á Akureyri fyrir Fjórðungs-
samband Vestfirðinga kemur
fram að 1200 manns búi á
atvinnusvæði Hvestu í Arnar-
firði en 4100 íbúar á vinnu-

svæði Sanda í Dýrafirði, sé
miðað við 45 mínútna ferða-
tíma frá vinnustað.

Þegar tekið sé tillit til fjar-
lægðar frá vinnustað komi í
ljós að vinnusóknaraðlagaður
vinnumarkaður sé 150 ársverk
fyrir Hvestu, en 300 ársverk
fyrir Sanda, sem þyki lágar
tölur þegar höfð sé í huga
hreinsistöð sem þurfi yfir 500
manns í vinnu. Segir að erfitt
væri að ná til vinnumarkaðar
á Ísafjarðarsvæði til Hvestu,
þrátt fyrir miklar vegabætur,
sem þó séu nauðsynlegar
hvort sem olíuhreinsistöð risi

í Hvestu eða á Söndum. Í
skýrslunni eru lagðar til ýmsar
vegaframkvæmdir.

Miðað er við að um sé að
ræða tvo vinnumarkaði og
bent á að samgöngur innan
hvors þeirra fyrir sig séu ekki
hindrunarlausar. Þá er bent á
að vinnusókn langt frá heimili
kosti launþegann bæði tíma
og peninga sem hugsanlega
þyrfti að bæta honum upp í
launum. Dæmi er tekið um
einstakling búsettan á Ísafirði
sem sækti vinnu á Söndum í
Dýrafirði. Hann þarf að fara
52 kílómetra aðra leið eða

samtals 104 kílómetra á dag
til og frá vinnu. Reiknað er
með að það taki hann 73 mín-
útur miðaða við 85 kílómetra
meðalhraða og samkvæmt út-
reikningum þurfi hann 3000
krónur á dag til að vega upp
fjarlægðina til Sanda eða 60
þúsund á mánuði. Til að fá þá
upphæð aukalega útborgaða
á mánuði þurfi að greiða hon-
um 90-100 þúsund aukalega.
Skaffi vinnuveitandinn akstur-
inn þurfi einungis að vega upp
á móti tímanum og þá þyrfti
launþeginn að fá 20 þúsund
krónur aukalega útborgaðar. Ísafjörður.

Ákveðið hefur verið að
flytja tónleika Dúndurfrétta
í Edinborgarhúsið á Ísafirði.
Miðar sem keyptir hafa ver-
ið í forsölu gilda á viðburð-
inn eftir sem áður og allir fá
sæti. Örfáir miðar eru eftir
á lausu og eru menn hvattir
til að tryggja sér miða í tíma.
Ástæða breytingarinnar er
fyrst og fremst tæknilegs
eðlis. Gera má ráð fyrir því
að hljómburður verði betri
í Edinborgarhúsinu og þarf

sem allir fá sæti verður þetta
með allra besta móti. Óhjá-
kvæmilega verður ekki hægt
að selja jafn marga miða og í
íþróttahúsinu en við því er
ekkert hægt að gera. Á tónleik-
unum mun hljómsveitin taka
bland af því besta sem hún
hefur flutt í gegnum árin.
Hvergi verður til sparað við
að gera þessa tónleika sem
glæsilegasta og einungis er
selt í sæti.

Hljómsveitin Dúndurfréttir

var stofnuð í október 1995.
Megin markmiðið með stofn-
un hljómsveitarinnar var að
meðlimir hennar gætu hist og
spilað lög eftir þær hljóm-
sveitir sem eru í hvað mestu
uppáhaldi hjá þeim.  Þessar
hljómsveitir eru m.a. Pink
Floyd, Led Zeppelin, Deep
Purple og Uriah Heep.  Þar
sem strákarnir höfðu ekkert
fast húsnæði til að hittast varð
það úr að þeir byrjuðu að spila
á Gauki á Stöng.  Málin þró-

uðust svo þannig að Dúnd-
urfréttir hafa spilað til
fjölda ára við góðan orðstír
á Gauknum.

Hljómsveitin hefur síðan
þá troðfyllt öll helstu tón-
leikahús landsins og það
oft í röð. Nú síðast héldu þeir
rómaða tónleika í Laugar-
dalshöllinni ásamt Sin-
fóníuhljómsveit Íslands.
Flutningur þeirra á rómuð-
um verkum hljómsveitanna
þykir hreint magnaður.

Tónleikar Dúndurfrétta í Edinborg

Vélaverðir sem viðstaddir voru athöfnina ásamt
skólameistara, aðstoðarskólameistara og áfangastjóra.

Jólaútskrift Menntaskólans
á Ísafirði fór fram í Ísafjarðar-
kirkju fyrir hátíðarnar. Út-
skrifaðir voru sjö nýstúdentar
og einn húsasmiður og braut-
skráðir voru 17 vélaverðir.

Hæstu einkunnir hlutu að
þessu sinni tveir eyjaskeggjar.
Annars vegar Bjarni Salvars-
son úr Vigur í Ísafjarðardjúpi
sem dúxaði á stúdentsprófi
með 8,81 í einkunn og hins

vegar Eyðfinn Bjarnastein frá
Færeyjum sem var með hæstu
einkunn vélavarða. Af nýstúd-
entunum sjö voru þrír af fé-
lagsfræðibraut og fjórir af
náttúrufræðibraut.

Allir náttúrufræðistúdent-
arnir luku námi á þremur og
hálfu ári. Bjarni var ekki ein-
göngu með hæstu aðaleink-
unn, heldur hlaut hann líka
verðlaun fyrir góðan árangur

í raungreinum og stærðfræði
og fyrir mætingu. Hann var
með 100% mætingu allar ann-
ir nema tvær en þá var hann
með 99% mætingu. Dúxinn

hélt ræðu af tilefninu og að
sögn viðstaddra sló hann í
gegn með mælsku sinni og
skemmtilegheitum.

– sigridur@bb.is

Eyjaskeggjar dúxa í MÍ
Nýstúdentar, vélaverðir og húsasmiður ásamt Jóni Reyni Sigurvinssyni skólameistara

MÍ, Hildi Halldórsdóttur aðstoðarskólameistara og Friðgerði Ómarsdóttur áfangastjóra.

Menntaskólinn á Ísafirði.
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Langar að leika fyrir vestan

Jörundur Ragnarsson í hlutverki sínu í myndinni Reykjavík - Rotterdam.

Jörundur Ragnarsson er ungur leikari sem
hefur verið áberandi að undanförnu. Hann

leikur í sjónvarpsþáttunum „Næturvaktin“ sem
slegið hafa í gegn hjá íslenskum sjónvarps-
unnendum auk þess sem hann hefur vakið

athygli á hvíta tjaldinu og hlaut Edduverð-
launin nýverið sem besti aukaleikarinn fyrir

hlutverk sitt í Veðramótum þar sem hann leikur
misþroska dreng. Hann steig sín fyrstu skref á

sviði Borgarleikhússins í söngleiknum Footloose
á síðastliðnu ári. Núna leikur hann í sýning-

unum Killer Joe og Lík í óskilum í Borgarleik-
húsinu, var að klára tökur á væntanlegri kvik-

mynd „Reykjavík-Rotterdam“ og er að æfa nýtt
leikrit í Þjóðleikhúsinu sem nefnist Sá Ljóti. Sú
sýning er sett upp af leikfélaginu Vér morðingj-

ar sem Jörundur stofnaði ásamt fleiri og hefur
leikfélagið staðið fyrir framsæknum sýningum á

borð við Penetreitor og Bubba Kóng.

Segja má að Jörundur hafi
slitið barnsskónum á Vest-
fjörðum en hann fluttist ungur
að aldri til Suðureyrar með
foreldrum sínum og seinna
Súðavíkur. Bæjarins besta
spjallaði við leikarann unga
sem segist bera sterkar taugar
til Vestfjarða.

– Hvaðan ertu upprunalega?
„Ég fæddist á Hvamms-

tanga og bjó fyrstu árin á Laug-
arbakka sem er lítið þorp í
Miðfirðinum skammt frá
Hvammstanga. Ég flutti ekki
á Vestfirðina fyrr en ég var
sjö ára, þá fluttist ég til Suður-
eyrar þar sem pabbi tók við
sveitarstjórastöðunni og var
þar fjögur ár. Eftir það flutt-
umst við til Súðavíkur og
bjuggum þar í nokkur ár. Svo
bjó ég í Ólafsvík í tvö ár þar
til ég fór í menntaskólann að
Laugarvatni og hef búið í
Reykjavík síðan.“

– Þannig að þú hefur búið
víða um landið?

,,Já, það má segja það. Ég á
bara eftir að búa á Austfjörð-
unum, þá er ég búinn með alla
landshluta.“, segir Jörundur
kíminn.

– Hvenær kom leiklistin inn
í líf þitt?

,,Ég hafði nú þó nokkurn
áhuga á leiklistinni sem krakki,
sótti í að leika i skólaleikritum
o.þ.h. Stofnaði m.a. leikfélag
á Suðureyri og ætlaði að setja
upp barnaleikritið „Kötturinn
sem fer sínar eigin leiðir“. En
hinir krakkarnir í leikfélaginu
höfðu nú ekki eins mikinn
metnað og ég í þeim málum
og það datt eiginlega upp fyrir.
Enda vissum við ekkert hvað
við vorum að gera og æfingar
leystust bara upp í fíflagang
og eltingaleiki. Það er mjög
fyndið að hugsa til þess núna
en ég tók þessu mjög alvarlega
á þeim tíma. Ég tók svo þátt í
leiksýningu á Laugarvatni þar
sem ég var aukaleikari í „Kab-
arett“. Og árið eftir átti ég að
leika aðalhlutverkið Badda í
„Djöflaeyjunni“en ég veiktist,
var lagður inn á spítala og
annar var fenginn í minn stað.

Það varð því ekkert úr leik-
listinni hjá mér fyrr en í Stúd-

entaleikhúsinu þegar ég var í
stjórnmálafræði í Háskólan-
um. Ég ákvað þá að slá til og
athuga hvort ég hefði eitthvað
gaman af því að leika. Það var
rosa gaman og í kjölfarið
ákvað ég að fara í inntöku-
prófin í leiklistardeild Listahá-
skólans og komst inn.“

ÆvintýriÆvintýriÆvintýriÆvintýriÆvintýri
eftir útskrifteftir útskrifteftir útskrifteftir útskrifteftir útskrift

– Þú hefur leikið í kvik-
myndum við góðan orðstír,
og fyrsta kvikmyndin sem þú
lékst í var Astrópía. Hvað
varstu búinn að leika lengi
þegar þú fékkst hlutverk Scat?

,,Ég útskrifaðist úr Leiklist-
arskólanum vorið 2006 og tók
strax þátt í söngleiknum Foot-
loose. Ég fór með hlutverk
Mikka sem er hálfgert „comic
relief“ hlutverk. Mikki er voða-
legt grey og hans saga í leik-
ritinu snýst um það að hann
kann ekki að dansa og því
verður að kenna honum það.
Ég er ekki mikill dansari sjálf-
ur og slapp því mjög vel með
að þurfa ekki að sýna ein-
hverja brjálaða danstakta í
söngleik sem fjallar um dans.

Sama sumar og Footloose
var frumsýnt sýndum við fé-
lagar í Vér morðingjum verkið
Penetreitor eftir Anthony Neil-
son í Sjóminjasafni Reykja-
víkur. Á meðan á öllu þessu
stóð byrjaði ég líka í tökum á
Astrópíu. Þetta var algjört
brjálæði á tímabili og erfitt að
púsla þessu öllu saman en
þetta hófst nú samt allt undir
rest. Eftir þessa törn bjóst
maður við að taka sér nokkra
daga í frí en þá bauðst mér að
taka að mér hlutverk Samma í
Veðramótum sem var mjög
spennandi og auðvitað tók ég
því. Ég var í tökum á Veðra-
mótum fram á haust svo þetta
var ansi strembið sumar hjá
mér. En svona er leikarastarf-
ið, vinnan kemur í törnum og
maður verður að taka henni
þegar hún gefst. Þetta sumar
var samt sem áður algjörlega
ævintýralegt og frábært að
hafa fengið svona mikið að
gera fyrsta sumarið eftir út-

Jörundur í Næturvaktinni ásamt þeim
Jóni Gnarr og Pétri Jóhanni Sigfússyni.

Hann fór með mér í gegnum
handritið og við ræddum sögu
og bakgrunn karaktersins,
þetta veitti mér betri innsýn í
það sem ég var að fara gera og
var mjög hjálplegt. Þegar
maður hefur tekið að sér hlut-
verk er maður líka alltaf,
ómeðvitað og meðvitað, að
taka hugmyndir úr umhverf-
inu og verður næmari á það
sem tengist viðfangsefninu.
Ég hitti t.d. ógæfumann niðri
í bæ á Hverfisgötunni og tók
nokkra takta upp eftir hon-
um.“

– Er ekkert erfitt andlega að
taka að sér svona hlutverk?

,,Nei, ekki beint, ég get nátt-
úrulega bara talað fyrir mína
hönd, en mér leið ekkert illa á
þessu tímabili sem ég var í

skrift.“
– Hlutverk þitt í Veðramót-

um hlýtur að hafa verið mjög
krefjandi. Hvernig undir-
bjóstu þig undir það?

,,Ég eyddi töluverðum tíma
í undirbúninginn og ráðfærði
mig við alls kyns fólk. T.d.
talaði ég við Kristinn Hrafns-
son og Bergstein Björgúlfsson
sem voru þá að gera heimild-
armyndina „Syndir feðranna“
sem fjallar um meðferðar-
heimilið í Breiðavík. Einnig
var ég í sambandi við fólkið
hjá Hugarafli, sem eru samtök
geðsjúkra, en þau voru einmitt
að hjálpa okkur við sýninguna
Penetreitor. Ég hitti í gegnum
Hugarafl mann sem var lengi
á unglingaheimilum og geð-
veikrahæli en náði sér að fullu.

að ég kom inn í staðinn fyrir
annan leikara sem datt út af
einhverjum ástæðum. Svo ég
þurfti að tækla það hlutverk
allt öðruvísi og fékk ekki jafn
mikinn tíma til að melta það.“

– Nú hlaust þú Edduverð-
launin fyrir aukahlutverk í
Veðramótum, heldurðu að
það muni hafa þau áhrif á feril
þinn að þú fáir fleiri hlutverk?

,,Ég veit það nú ekki. Verð-
launin sjálf hafa kannski ekki
beint áhrif, ég vona frekar að
verkin sem maður vinnur hafi
áhrif á ferilinn en ekki verð-
launin sem maður vinnur. En
auðvitað var mjög gaman að
fá þessa viðurkenningu og það
er mikill heiður fyrir mig, sér-
staklega þar sem ég tiltölulega
nýútskrifaður og á stuttan feril
að baki. Mér finnst mjög já-
kvætt að fólk sé verðlaunað
fyrir vinnu sína og það er alltaf
gaman að fá klapp á bakið.
Hinsvegar er spurning hvort
það eigi endilega að sjónvarpa
því. Edduhátíðin er fyrst og

tökum. Auðvitað er þetta mjög
sorgleg saga og eiginlega tók
það meira á mann í undirbún-
ingnum, þegar maður var að
stúdera hvað þessir krakkar
gengu í gegnum sem fóru á
þessi unglingaheimili. En þeg-
ar maður er byrjaður að leika
fyrir framan myndavél gleym-
ir maður sér í hlutverkinu.
Þetta tekur á karakterinn en
ekki beint mann sjálfan.“

– Nú er þetta gjörólíkt hlut-
verk og í Astrópíu.

,,Já allt öðruvísi. Í Astrópíu
lék ég mun minna hlutverk og
þar af leiðandi hefur maður
minna svigrúm til að gefa per-
sónunni dýpt. Myndirnar
sjálfar eru líka gjörólíkar og
varla sambærilegar. Astrópía
er náttúrulega grínmynd og í
allt öðrum leikstíl. En ég lagði
mikið á mig fyrir Astrópíu
þótt það hefði verið minna
hlutverk, enda var það fyrsta
sem ég fékk að gera. Reyndar
fékk ég hlutverkið með mjög
stuttum fyrirvara, vegna þess

Jörundur í hlutverki sínu í Astrópíu.
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fremst uppskeruhátíð og árs-
hátíð fólksins í bransanum og
ég held að fólkið sem sækir
hana myndi frekar vilja að
stemningin væri heimilislegri
og persónulegri. Fólk hagar
sér alltaf öðruvísi þegar það
er meðvitað um myndavélarn-
ar og áhorfendur heima í stofu.
Svo skilst manni að áhorfend-
um finnist þetta líka misgott
sjónvarpsefni.“

– Sjónvarpsþættirnir Næt-
urvaktin sem þú leikur í hafa
svo sannarlega slegið í gegn.
Bjuggust þið við að þeir myndu
slá í gegn eins svakalega og
raunin varð?

,,Ja, ég vissi að þetta yrði
skemmtilegt en kannski ekki
alveg eins vinsælt og það
reyndist svo vera. Annars er
virkilega gleðilegt að fylgjast
með framþróun íslenskrar
sjónvarpsþáttagerðar þessa
dagana. Það er greinilegt að
fólk er farið að prófa sig meira
áfram með formið og þættir
eins og Sigtið og Næturvaktin
eru allt skref í að gera íslenska
sjónvarpsframleiðslu betri.
Það er mjög ánægjulegt að sjá
að fjármagnið er að aukast og
greinilegt að mikill metnaður
og áhugi er fyrir þessu. Það
verður spennandi að fylgjast
með öllum þeim íslensku grín,
spennu- og drama- sjónvarps-
þáttum sem fara í loftið á næst-
unni og eru í framleiðslu. “

– Eitthvað hefur heyrst um
að framhald af Næturvaktinni
sé væntanlegt. Er eitthvað til í
því?

„Já, við erum að skrifa aðra
seríu sem nefnist Dagvaktin.
Við leggjum núna nótt við
dag til að klára handrit og
sennilega klárum við það um
miðjan febrúar. Eftir það taka
við æfingar og svo förum við
í tökur í byrjun apríl. Þannig
að við fáum að sjá þá Georg,
Ólaf og Daníel aftur á skjánum
næsta haust.“

– Nú búa foreldrar þínir á
Patreksfirði, kemurðu oft á
Vestfirðina?

,,Já, ég fer þó nokkuð
vestur. Mér þykir mjög vænt
um Vestfirðina og ég lít á mig
Vestfirðing meira en Hún-
vetning eða Ólsara. Ég hef
ferðast mikið um Vestfirði og
reyni að koma vestur á sumrin,
og svona þegar ég get. Fór t.d.
á Hornstrandirnar síðasta
sumar og eyddi töluverðum
tíma í Súðavík. Svo heimsæki
ég náttúrulega fjölskylduna
mína líka á Patreksfjörð. For-
eldrar mínir fluttu þangað fyrir
stuttu en systir mín hefur búið
þar í mörg ár. Ég var þar til
sjós eitt sumar og kenndi líka
við grunnskólann þar einn vet-
ur það var allt áður en foreldrar
mínir fluttu þangað.

Núna kem ég í heimsókn
þegar ég get og eyddi t.d. jól-
unum síðustu á Patreksfirði.
Ég kem allavega það oft á
Vestfirðina að ég er stöðugt
að svipast um eftir sumarhúsi
þar. Væri mikið til í að festa
kaup á einu slíku. Ég hef líka
reynt að hafa augun opin fyrir
möguleikum á að setja upp
leiksýningar þar. Það er svo
mikið af fallegum húsum og
svæðum sem gaman væri að
búa til eitthvað skemmtilegt í.“

„Þetta hlýtur að vera grín
hjá manninum. Hann er Hólm-
víkingur og með góðan húm-
or“, segir Halldór Hermanns-
son um grein Sigurðar Helga
Guðjónssonar í 24 stundum
þar sem hann hneykslast á
skötuáti Íslendinga. „Sigurður
er formaður Húseigendafé-
lagsins og allt í lagi að benda
fólki sem býr í fjölbýlishúsum
á að sýna tillitssemi. Ekki
finnst öllum skötulyktin góð.
En maðurinn er náttúrulega
að grínast að stórum hluta.“
Halldór er með þekktari skötu-
unnendum landsins.

„Sannleikurinn er sá að ég
er einn af þeim sem ruddu
brautina fyrir þetta mikla
skötuát Íslendinga. Það var
viðtal við mig í útvarpi eða
sjónvarpi á hverri Þorláks-
messu í mörg ár. Einu sinni
var ég úti á sjó þegar hringt
var í mig. Ég var í miklu stuði
og segi þeim að á Vestfjörðum
séu flest börn fædd í byrjun
október. Sem þýðir að skatan
er afskaplega kynörvandi. Það
var við manninn mælt að allt
fór á stað fyrir sunnan, fólk
þeyttist út að kaupa skötu. Mér
þykir skatan góð en þetta er

gengið allt of langt. Ég er eig-
inlega með samviskubit yfir
mínum þætti í þessu fári.“

Sigurður heldur því fram í
greininni að skötulyktin festist
í teppum og málningu og hann
hafi spurnir af gagngerum
endurbótum á sameignum
fjölbýlishúsa vegna skötulykt-
ar. „Það sér það hver maður
að þetta er helbert kjaftæði.
Maður getur týnt allt til ef
maður vill og fólk er orðið
upptekið af því í seinni tíð. Ég
hef búið í miðbæ Ísafjarðar
alla mína tíð, mitt á milli ball-
húsanna. Hefði ég viljað þá

hefði ég getað hangið út í
glugga fram á nætur og fundið
eitthvað til að kvarta yfir. En
ég svaf öll lætin af mér. Það er
helst að ég geti kvartað núna

yfir þögninni. Það er ekkert
að gerast. Unglingarnir eru
orðnir aumingjar og hættir að
slást.“

– smari@bb.is

Halldór Hermannsson.

„Þetta hlýtur að vera grín“

Sólstafir, systursamtök Stíga-
móta á Ísafirði er að fara
hrinda af stað verkefni til að
fræða fullorðna um kynferðis-
ofbeldi. „ Við erum að fara af
stað með hugsjónar-verkefni
sem við viljum kalla Vitundar-
vakning Vestfjarða/Verndum
börnin og ætlum okkur að
byrja á Ísafirði og nágrenni.
Þetta verkefni er það sama og
Blátt áfram hefur verið að aug-
lýsa en það nefnist Verndum
börnin. Tilgangurinn er að
fræða alla sem starfa með
börnum og unglingum um
kynferðislegt ofbeldi og af-
leiðingar þess. Hvað við sem
einstaklingar getum gert,
hvort sem það er í leikskóla,

grunnskóla, félagsmiðstöðum
eða öðrum tómastundarúr-
ræðum eins og t.d. íþrótta og
æskulýðsstarf HSV“, segir
Harpa Stefánsdóttir, Sólstafa-
kona.

Frá stofnun Sólstafa árið
2006 hefur verið unnið að
uppbyggingu hans og hafa
margir lagt þessu góða mál-
efni lið og eins og greint hefur
verið frá verður haldin jóla-
og íþróttahátíð á Ísafirði á
laugardag til styrktar samtak-
anna. Sólstafakonur segir
styrk eins og forsvarsmenn
hátíðarinnar ætla að veita
þeim skipta mjög miklu máli.
„Við þurfum að mennta okkur
til að þess geta frætt aðra. Ein

okkar hefur nú þegar farið á
námskeið og kynnt málið fyrir
nokkrum lykilaðilum hér í bæ
sem allir eru mjög jákvæðir
fyrir þessari vitundarvakn-
ingu. Okkar markmið eru for-
varnir fyrst og fremst og ef
samfélagið er vakandi þá er
erfiðara fyrir kynferðisaf-
brotamenn að stunda sína iðju.
HSV og strákarnir eru að
vinna eins og við að forvörn-
um og það er mikill heiður
fyrir okkur að þeir skuli sjá
sér fært að styrkja okkur. Öll
okkar innkoma fer í fræðslu,
forvarnarstarf og starfsemi
Sólstafa“, segir Harpa Stef-
ánsdóttir.

– thelma@bb.is

Sólstafir hefja vitund-
arvakningu Vestfjarða

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
segir það vera mikil vonbrigði
að af 1000 milljóna króna
framlagi til viðhalds opinberra
bygginga hafi einungis 2
milljónir runnið til Bolungar-
víkur. Í eftirfarandi bókun sem
lögð var fram á fundi fyrir
hátíðarnar skorar bæjarstjórn
á ríkisstjórnina að veita aukn-
um fjármunum til sveitarfé-

laga til að bæta tekjutap vegna
niðurskurðar þorskveiðiheim-
ilda. „Nú liggur fjárhagsáætl-
un Bolungarvíkurkaupstaðar
fyrir árið 2008 fyrir.  Það má
ljóst vera að horft hefur verið
á alla á alla gjalda- og tekjuliði
til að reyna að nýta fjármagnið
sem best, bæta hag íbúanna
og slá ekki af þeirri þjónustu
sem fyrir er í sveitarfélaginu.

Ljóst má vera að vart verður
gengið lengra í að sækja meira
fjármagn til íbúanna en þegar
er orðið.

Það eru mikil vonbrigði að
af 1000 milljónum króna, sem
ætlaðar voru til viðhalds op-
inberra bygginga, skuli ein-
ungis 2 milljónir króna koma
í hlut Bolungarvíkurkaup-
staðar. Rót vandans er kannski

sú að í Bolungarvík er hlut-
fallslega lítið af húsnæði í eigu
ríkisins. Eðlilegt hefði verið
að taka tillit til þess í mót-
vægisaðgerðum að dæmigert
sjávarpláss hefur ekki til að
dreifa slíkum byggingum.
Mótvægisaðgerðir til handa
sjávarplássum ættu að taka
tillit til þessa og veita fé til
dæmis til viðhalds bygginga í

eigu minni sveitarfélaga.
Bæjarstjórn Bolungarvíkur

skorar á ríkisstjórn að veita
auknum fjármunum sérstak-
lega til minni sveitarfélaga og
bæta þannig upp hluta þess
tekjutaps sem sveitarfélögin
verða fyrir vegna niðurskurð-
arins. Hvar eru boðaðar mót-
vægisaðgerðir?“

– thelma@bb.is

Bolvíkingar spyrja hvar mót-
vægisaðgerðir séu boðaðar

Bolungarvík.

Gleðilega hátíð!
Vá Vesthópurinn sendir

öllum, foreldrum og börn-
um, jóla og nýárskveðjur.

Vá Vesthópurinn óskar
þess að komandi hátíð megi
færa öllum Vestfirðingum
gleði, hamingju og frið.
Fögnum slíkum viðburðum
með börnunum okkar og
kennum þeim hversu gam-
an það getur verið án áfeng-
is eða annarra slíkra hjálpar-
tækja.  Notalegar samveru-
stundir eru ómetanlegar,
mikilvægt korn í minning-
arbrunn barnanna okkar.
Verum þeim góðar fyrir-
myndir.

Nú fer í hönd tímabil þar
sem fastar skorður skóla-
halds eru ekki fyrir hendi,
það er okkar, foreldranna,
að halda enn betur vöku

fyrir velferð barnanna okk-
ar sem og barna annarra.
Höldum góðu sambandi
við börnin okkar, vini barn-
anna okkar og foreldra
þeirra.  Virðum útivistar-
reglurnar og leyfum ekki
eftirlitslaus unglingasam-
kvæmi.

Með hátíðarkveðjum,
Vá Vesthópurinn.
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Lionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörnLionsmenn styrkja leikskólabörn
Lionsklúbbur Ísafjarðar hefur styrkt leikskólann Sólborg á Ísafirði en lionsmaðurinn Kristján Pálsson
kom færandi hendi fyrir jólin og afhenti Helgu Björg Jóhannsdóttur, leikskólastjóra, peningagjöf
fyrir hönd klúbbsins. Starfsmenn og börn Sólborgar vilja koma kæru þakklæti á framfæri til
lionsklúbbsins. Lionsklúbbarnir eru líknar- og mannúðarsamtök, óháð stjórnmálaflokkum og
trúmálafélögum. Lionsklúbburinn á Ísafirði stendur árlega fyrir ýmsum fjáröflunarverkefnum. s.s.
hinni rómuðu skötuveislu og harðfisksölu á kjördag. Fénu sem safnast er m.a. varið í að styrkja
leikskóla, sjúkrahús og elliheimili. Á meðfylgjandi mynd afhendir Kristján Helgu Björg gjöfina.

Í haust bauð Menntaskólinn
á Ísafirði upp á þá nýjung í
námsframboði að farið var að
kenna samfélagstúlkun. Óhætt
er að segja að námið hafi farið
vel af stað, en um 12-15 nem-
endur hafa lagt stund á námið
sem er ætlað tvítyngdum ein-
staklingum og gengur út á að
mennta þá sem hafa náð góð-
um tökum á íslensku til starfa

sem samfélagstúlkar. Samfé-
lagstúlkunar er þörf undir
margvíslegum kringumstæð-
um, í menntakerfinu, heil-
brigðisþjónustu og félags-
þjónustu svo dæmi séu tekin.
Fyrstu önn af þremur er nú
lokið, en námið er 30 einingar.

Menntaskólinn býður upp
á námsbrautina í samstarfi við
Fjölmenningarsetur, Þekking-

arnet Austurlands og er upp-
byggt sem dreifnám. Nem-
endur koma alls staðar af land-
inu, meðal annars Ísafirði,
Patreksfirði, Fáskrúðsfirði og
Egilsstöðum og hefur skólinn
notast við nýjan tæknibúnað
frá hugbúnaðarfyrirtækinu
Nepal í Borgarnesi sem gerir
skólanum kleift að taka upp
kennslustundir og leggja á net-

ið. Þaðan geta nemendur halað
fyrirlestrunum niður og fylgst
með þegar þeim hentar og að
sögn Rúnars Helga Haralds-
sonar, sviðsstjóra félagsgreina
við MÍ, hefur árangur prófa
verið prýðilegur þó margir
gætu haldið að slíkt frjálsræði
í kennslutilhögun hefði slæm
áhrif á námsárangur.

– sigridur@bb.is

Nám í samfélagstúlkun fer vel af stað
Menntaskólinn á Ísafirði.

Orkubú Vestfjarða ætlar að
kanna möguleika á stækkun
Mjólkárvirkjunar svo hægt
verði að gera Vestfirði óháða
truflunum frá Vesturlínu. Að
undanförnu hefur borið á
skerðingu á rafmagnsflutningi
til Vestfjarða með byggða-
línukerfinu með þeim afleið-
ingum að skerða þarf orku til

notenda. Þá veldur það til
dæmis því að notendur eins
og sundlaugin á Þingeyri, sem
ekki er með varaafl í olíukatli,
þurfa að loka tímabundið.
Vesturlínan er einnig mjög
viðkvæm fyrir veðri og vind-
um og því fylgir óveðrum oft-
ar en ekki rafmagnsleysi.

Að auki stendur til að leggja

raflínur í gegnum Óshlíðar-
göng, sem og Dýrafjarðar-
göng þegar þar að kemur, og
allt miðar þetta að bættu ör-
yggi á rafmagnsflutningi.
Landsnet hefur unnið úttekt á
flutningskerfinu á Vestfjörð-
um, annars vegar um Vestur-
línu og hins vegar flutnings-
kerfið í heild og kemur skýrsla

þess efnis út í vikulokin.
 Guðmundur Ásmundsson

framkvæmdastjóri hjá Lands-
neti sagði í samtali við Ríkis-
útvarpið að næsta vor verði
byrjað á að styrkja og betrum-
bæta raflínur á Vestfjörðum
með skipulögðum hætti.

– sigridur@bb.is

Kanna möguleika á stækkun
Mjólkárvirkjunar í Arnarfirði

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.

Nú standa yfir umræður hjá bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar um
hvort loka eigi Túngötunni á Ísafirði. Íbúar við götuna hafa
kvartað yfir mikilli og hraðri umferð og að þeirra ósk er uppi
sú hugmynd að loka götunni fyrir almennri umferð. Að sögn
Ármanns Jóhannessonar, forstöðumanns tæknideildar Ísafjarð-
arbæjar, er þetta ein af þeim tillögum sem eru í umræðu að ósk
íbúa götunnar. Að sögn Önundar Jónssonar, yfirlögregluþjóns,
er umferð um Túngötu mjög hröð miðað við hvað gatan er
þröng. „Nýlega voru lögreglumenn við mælingar í götunni
þegar jeppabifreið kom akandi úr Hnífsdal og inn Túngötuna.
Þrír krakkar voru að leika sér á ofanverðri gangstéttinni og á
götunni var bíll stopp þannig að það var ekki pláss fyrir jepp-
ann að fara fram úr. Ökumaður jeppans gerði sér þá lítið fyrir
og, keyrði upp á gangstétt og flautaði á krakkana sem þar voru
að leik og greinilega fyrir ökumanninum.“ Önundur segir
ýmsar hugmyndir hafi verið lagðar fram um hvernig mætti
breyta götunni til að minnka umferð. Ein hugmyndanna er sú
að gera götuna að botngötu og loka Króksbrekku.

Bæjarins besta hefur ekki legið á þeirri skoðun að til að ná
Vestfjörðum upp úr öldudalnum þá séu smáskammtalækningar
of seinvirkar; til að snúa dæminu við þurfi stóra og fljótvirka
innspýtingu í atvinnulífið, nokkuð sem stuðlar að uppbyggingu
og fjölgun starfa til framtíðar. Gleymum ekki að Vestfirðir eru
annar tveggja landshluta með neikvæðan hagvöxt og þótt sitt-
hvað hafi áunnist hefur það ekki nægt til að stöðva þróunina,
hvað þá að snúa henni við. Niðurstöður athugana um hugsanleg
áhrif stóriðju á náttúrufar og samfélag á Vestfjörðum hafa leitt
í ljós að engar verulegar hindranir eru í vegi fyrir því að hér rísi
stóriðja í einhverju formi. Þetta, ásamt því að sveitarstjórn Vestur-
byggðar og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hafa lýst yfir eindregn-
um áhuga fyrir því að olíuhreinsistöð verði byggð á Vestfjörð-
um, svo fremi að bygging hennar standist íslensk lög og skuld-
bindingar í umhverfismálum, hefur fært umræðuna um stóriðju
í mótaðri farveg en verið hefur til þessa. Á því var þörf.

Þótt maðurinn lifi ekki á brauði einu saman er næsta víst að
honum gengur illa að lifa án þess. Vestfirðingar, líkt og aðrir,
þurfa að hafa tækifæri til að brauðfæða sig og sína. Þess vegna
er söngurinn um að við eigum ekki að láta okkur detta í huga
að fá stóriðju til Vestfjarða, heldur gera ,,eitthvað allt annað“
sem enginn veit hvað er, allra síst þeir er þannig mæla, falskur.
Við kaupum heldur ekki tvískinnung af því tagi að kapp skuli
lagt á að finna vinnanlega olíu í lögsögu Íslands, en hafa á
sama tíma allt á hornum sér gegn því að olía verði unnin hér-
lendis, sérstaklega á landssvæði þar sem spurning um atvinnu-
uppbyggingu er spurning um ,,líf eða dauða“ eins og sveitar-
stjóri Vesturbyggðar hefur orðað það.

Sé litið yfir árið sem nú kveður kemur í ljós að á mörgu hef-
ur verið bryddað, sem stuðlað gæti að fjölbreyttu atvinnulífi
hér vestra, gengi það eftir. Má þar til nefna Háskóla Vestfjarða,
Miðstöð atferlis- og eldisrannsókna á þorski, rannsóknir á
áhrifum veiðarfæra á lífríki hafsins og Alþjóðleg rannsóknar-
stofnun á sviði jarðkerfisfræða. Og gleymum ekki þingsálykt-
unartillögu Lilju R. Magnúsdóttur um ,,Miðstöð þjónustu við
Austur-Grænland,“ sem samþykkt var á Alþingi 17. mars s.l.
og þá ekki umskipunarhöfn á Vestfjörðum fyrir norðurslóða-
siglingar, hvar vilji virðist hafa verið uppi til að sniðganga
Vestfirðinga með öllu. Fleira mætti til nefna. Vandinn er sá að
þrátt fyrir margar góðar hugmyndir og væntingar í kjölfar
þeirra þá skilar sér fátt að landi. Vonandi opna rannsóknirnar
sem nú liggja fyrir og afstaða sveitarstjórna á Vestfjörðum dyrn-
ar að skynsamlegri niðurstöðu í stóriðjumálum Vestfirðinga.
Við þurfum á því að halda.

Bæjarins besta þakkar lesendum sínum og öðrum viðskipta-
vinum samfylgdina á árinu og óskar þeim sem og landsmönnum
öllum friðar og farsældar á komandi ári.                         – s.h.
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Gunnar hættur í skólanefnd MÍGunnar hættur í skólanefnd MÍGunnar hættur í skólanefnd MÍGunnar hættur í skólanefnd MÍGunnar hættur í skólanefnd MÍ
Gunnar Þórðarson hefur sagt sig frá störfum sem varaformaður skólanefndar Mennta-
skólans á Ísafirði, en hann býr og starfar tímabundið á Sri Lanka. Gunnar sendi mennta-
málaráðherra uppsagnarbréf þess efnis í haust. Menntamálaráðherra hefur ekki skipað
neinn í nefndina í stað Gunnars, en í nefndinni sitja að öðru leyti formaðurinn Birna
Lárusdóttir, Anna Jensdóttir, Einar Jónatansson og Margrét Gunnarsdóttir. Fulltrúi
kennara um þessar mundir er Emil Ingi Emilsson og áheyrnarfulltrúi nemenda Brynjólfur
Óli Árnason. Jón Reynir Sigurvinsson skólameistari er formaður nefndarinnar.

Ósammála niðurstöðum Umhverfisstofn-
unar um stöðu varpfugls í Hornbjargi

Bjargmaðurinn Tryggvi Guð-
mundsson, lögmaður á Ísa-
firði er mjög ósammála niður-
stöðum Umhverfisstofnunar á
stöðu varpfugls í Hornbjargi.
Hann vill að fulltrúar frá Ísa-
fjarðarbæ og Umhverfisstofn-
un fari með sér í bjargið í vor
og sjái ástandið með eigin
augum. Umhverfisstofnun
veitti erindi Tryggva til Ísa-
fjarðarbæjar, þar sem hann
óskar eftir aðgerðum gegn
tófu, umsögn og komst að
þeirri niðurstöðu að tófan ætti
ekki sök á fækkun bjargfugla.
Tryggvi segir í bréfi sem tekið
var fyrir í bæjarráði að ekki sé
viðeigandi að Páll Hersteins-

son sé kallaður til vitnis um
stöðu refastofnsins. Hann sé
yfirlýstur refavinur og hafi
bæði fjárhagslega og fræði-
lega hagsmuni af því að halda
ástandi refastofnsins á Horn-
ströndum óbreyttu og hafi ver-
ið upphafsmaður þess að refir
voru friðaðir á svæðinu.

„Ég tel það jafn óviðeigandi
af Páli að hann skuli taka þetta
verk að sér, ekki síst þar sem
hann nefnir ekki einu orði í
umsögn sinni eða gerir á nokk-
urn fyrirvara um þetta augljósa
vanhæfi sitt“, segir Tryggvi í
bréfinu.

Bréfinu lýkur á hörðum nót-
um: „Til að sýna óvéfengjan-

lega fram á réttmæti fullyrð-
inga minna óska ég eftir því
að Ísafjarfjarðarbær og/eða
Umhverfisstofnun láti ein-
hvern fulltrúa sinn sem treystir
sér til að koma með mér í
Hornbjarg næsta vor þegar
eggjavertíð hefst. Við mynd-
um við það tækifæri taka
vídeómyndir af svæðinu, bæði
þar sem refurinn kemst um og
svæðum þar sem hann kemst
ekki. Verði fullyrðingar mínar
staðfestar með þessum hætti
ætlast ég til að umhverfis-
stofnun biðjist opinberlega af-
sökunar á óviðeignandi og
niðurlægjandi málsmeðgerð.“

– smari@bb.is Hornbjarg.

Skógræktarfélag Ís-
lands fundar á Ísafirði

Aðalfundur Skógræktar-
félags Íslands verður hald-
inn á Ísafirði í ágúst á næsta
ári og má búast við 200
manns til bæjarins á vegum
fundarins. Skógræktarfélag
Ísafjarðar sér um undirbún-
ing og móttöku fundargesta
og hefur félagið því óskað
eftir stuðningi Ísafjarðar-
bæjar um þetta veigamikla
verkefni svo allir hafi heið-
ur af. Skógræktarfélag Ís-
lands er landssamband 60
skógræktarfélaga, stofnað á
Alþingishátíðinni á Þing-
völlum árið 1930.

Skógræktarfélögin mynda

ein fjölmennustu frjálsu
félagasamtök hérlendis,
með yfir sjö þúsund félags-
menn. Skógræktarfélag
Ísafjarðar var stofnað 1.
janúar 1945 og var fyrsta
gróðursetning félagsins
sama ár í nátthaganum í
Stóruurð. Frá árinu 1990
hafa verið gróðursettar
u.þ.b. 10-12 þúsund plöntur
á ári á vegum félagsins en
starfsemi þess má sá víða í
nágrenni Ísafjarðar.

Bæjarráð tók erindið fyr-
ir og vísaði því til umhverf-
isnefndar til umfjöllunar.

– thelma@bb.is

Fjölmenni á Skíðamóti ÍslandsFjölmenni á Skíðamóti ÍslandsFjölmenni á Skíðamóti ÍslandsFjölmenni á Skíðamóti ÍslandsFjölmenni á Skíðamóti Íslands
Búist er við fleiri hundruð manns til Ísafjarðar í tengslum við Skíðamót Íslands sem

haldið verður á Ísafirði í mars á næsta ári. Undanfarna mánuði hefur landsmóts-
nefnd verið að störfum við undirbúning á viðburðinum. Sú hefð hefur skapast á

mótum sem þessum að bæjarfélagið bjóði til kaffisamsætis og hefur Skíðafélag
Ísafjarðar óskað eftir því að Ísafjarðarbæjar bjóði til slíks samsætis í Edinborg-

arhúsinu á Ísafirði. Áætlað er að um 250 manns muni sækja það. Bæjarráð hefur
tekið erindið fyrir og vísað því til íþrótta- og tómstundanefndar.

Bylting í samgöngum for-
senda olíuhreinsistöðvar
Ísafjörður yrði ekki á at-

vinnusvæði olíuhreinsistöðv-
ar risi hún á Hvestu í Arnar-
firði og ekki er víst að nægur
mannafli sé til staðar fyrir
stöðina. Þetta kemur fram í
skýrslu þar sem valdir samfé-
lagsþættir vegna olíuhreinsi-
stöðvar voru skoðaðir.

Skýrsluhöfundar líta svo á
að þrátt fyrir umfangsmiklar
vegabætur, eins og göng undir
Hrafnseyrarheiði, sé um tvö
atvinnusvæði að ræða. Til að
sameina svæðin þyrfti neðan-
sjávargöng undir Arnarfjörð.

2001 var gerð rannsókna á
því hvað Íslendingar eru al-
mennt tilbúnir að fara langt í
vinnu. Ef gert er ráð fyrir að
Vestfirðingar séu tilbúnir að
sækja vinnu og sama hátt og
kemur fram í fyrrnefndum
rannsóknum kemur fram að
áætlaður tiltækur vinnumark-
aður í ársverkum er umtalsvert
minni en olíuhreinsistöð þarf.

Fyrir Hvestu eru ársverkin
í 148 en miðað við Sanda eru
308. Gert er ráð fyrir að 500
manns vinni í olíuhreinsistöð-
inni.                 – smari@bb.is

Ef stöðin rís á Söndum í Dýra-
firði verður nauðsynlegt að
breikka Önundarfjarðarlegg
Vestfjarðaganganna og æski-
legt að brúa Dýrafjörð utar ef

hægt er.
Í könnuninni er meðal ann-

ars fjallað um hversu miklum
tíma Íslendingar eru tilbúnir
að eyða í til og frá vinnu. Árið

Dýrafjörður.

Valur Richter, refaskytta á
Ísafirði, tekur undir áskorun
Tryggva Guðmundssonar, lög-
manns á Ísafirði, þar sem hann
óskar eftir að fulltrúar frá Um-
hverfisstofnun komi með sér
í Hornbjarg næsta vor. Tryggvi
vill meina að fækkun bjarg-
fugls sé tófunni að kenna. Val-
ur segir að tófu hafi fjölgað
gríðarlega á Vestfjörðum.

„ Á nýliðinni rjúpnavertíð
var varla að maður sæi rjúpu
en hvert sem maður fór, brást
ekki að allt var útatað í refa-
sporum og svipað veiddist af
ref og rjúpu“, segir Valur. Hann
segir álit Páls Hersteinssonar
dæma sig sjálft. „Menn sem
þekkja mjög vel til náttúru
Vestfjarða og fuglalífs eins

og t.d.Tryggvi Guðmundson
hafa ítrekað bent á offjölgun
refa á Hornstöndum og þeir
eru bara véfengdir og sagt að
þetta sé bara bull í þeim. Mað-
ur getur spurt sig hvað Um-
hverfisstofnun finnist þá um
álit okkar sem hafa veitt ref í
fjölda ára hér á Vestfjörðum.“

Valur segist ekki vita til
þess að rannsóknir hafi verið
gerðar á refastofninum fyrir
friðun. „Það er engin viðmið-
un til á áhrifum friðunarinnar
og sérstaklega ekki fyrir þá
sem einungis hafa komið í
friðlandið nokkrum sinnum til
rannsókna. Ég held að for-
svarsmenn Umhverfisstofn-
unar ættu að koma vestur og
skoða ástandið sjálfir.“ Að

mati Vals færi best á því ef Ísa-
fjarðarbær tæki að sér Horn-

strandafriðlandið. „Umhverf-
ið þar og náttúra stendur okkur

mikið nær en einhverjum
skrifstofukörlum fyrir sunnan.

Bærinn ætti að sjá um öll mál
þar, refinn meðtalinn“.

Valur Richter, refaskytta.

Tekur undir áskorun Tryggva Guðmundssonar
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„Núna eru tveir aðilar með markaðsráðandi stöðu í Reykjavík eða
yfir 90% markaðshlutdeild. Ég tel það ekki heilladrjúgt að tveir
aðilar skipti með sér markaðnum með þessum hætti. Að minnsta
kosti er það litið mjög alvarlegum augum í nágrannalöndum okkar
ef svona stórir aðilar ná slíkri stöðu á matvörumarkaðnum.“

Nokkrir Vestfirðingar sem starfa í höfuðstöðvum Samkaupa í Keflavík saman komnir á skrifstofu Sturlu fram-
kvæmdastjóra. Fremri röð: Haukur Benediktsson, Benedikt Kristjánsson og Ómar Valdimarsson. Aftari röð:

Sturla Gunnar Eðvarðsson, Þorgeir Jónsson og Dómhildur Árnadóttir. Ljósmyndir: Ellert Grétarsson.

Rætur okkar eru á landsby
– segir Sturla Gunnar Eðvarðsson, framkvæmdastjóri Samkaupa

Sturla Gunnar Eðvarðsson frá Suðureyri við Súgandafjörð er framkvæmdastjóri
Samkaupa hf. Hann er liðlega fertugur að aldri, gekk í Núpsskóla í Dýrafirði og
síðan í Menntaskólann á Ísafirði. Eftir það fór hann í Samvinnuháskólann á Bif-
röst, eins og hann hét þá, og útskrifaðist þaðan sem rekstrarfræðingur árið 1992.

Höfuðstöðvar Samkaupa eru í Keflavík en verslanir fyrirtækisins eru á fimmta
tuginn um land allt. Stórmarkaðirnir bera samheitið Samkaup úrval, hverfaverslanir
nefnast Samkaup strax en lágvöruverðsverslanir eru reknar undir heitunum
Nettó og Kaskó. Auk þess rekur fyrirtækið Hyrnuna í Borgarnesi.

Grunnurinn að Samkaupum hf. voru matvöruverslanir Kaupfélags Suðurnesja
og síðan verslanir Kaupfélags Eyfirðinga en fjölmargar hafa verið stofnaðar í
viðbót. Starfsfólk Samkaupa er núna um 800 manns.

Athygli vakti fyrr í vetur þegar umræðan um stóru verslunarkeðjurnar tvær og
viðskiptahætti þeirra stóð sem hæst, að fram kom að Samkaupum væri haldið að
mestu utan við verslunarrekstur í Reykjavík. Sturla Gunnar sagði þá í fjölmiðlum
að fyrirtækið fengi ekki lóðir undir verslanir í Reykjavík og stóru keðjurnar tvær
hefðu einkarétt á verslunarrekstri í hinu fjölmenna Grafarvogshverfi.

Sturla Gunnar Eðvarðsson
er fæddur og uppalinn á Suð-
ureyri og ættir hans á báða
vegu voru í Súgandafirði.
Hann á fjögur systkini. Elsta
systirin býr enn í Súgandafirði
og ekkert fararsnið á henni,
segir hann, en segja má að
hans fólk að öðru leyti sé allt
farið þaðan. „Foreldrar mínir
voru síðastir af sínum systkin-
um til að yfirgefa fjörðinn“,
segir Sturla. „Mér finnst alltaf
gaman að koma á æskuslóð-
irnar fyrir vestan og geri það
nokkrum sinnum á hverju ári.“

Eftir að Sturla lauk námi á
Bifröst réð hann sig í starf
verslunarstjóra hjá Jóni Al-
freðssyni kaupfélagsstjóra á

Hólmavík og var hjá honum í
tvö ár. Þar voru þau hjónin
með elstu dóttur sína og lætur
Sturla mjög vel af vistinni þar.

Frá HólmavíkFrá HólmavíkFrá HólmavíkFrá HólmavíkFrá Hólmavík
til Suðurnesjatil Suðurnesjatil Suðurnesjatil Suðurnesjatil Suðurnesja

„Síðan lá leið okkar á Suð-
urnesin“, segir hann. „Ég réð
mig hjá Kaupfélagi Suður-
nesja og gerðist verslunar-
stjóri í stærstu verslun félags-
ins, Samkaupum í Njarðvík,
og var síðan lengi verslunar-
stjóri og innkaupastjóri hjá
fyrirtækinu. Ég tók þátt í útrás
þess á sínum tíma þegar við
fórum til Ísafjarðar og opnuð-

um þar verslun eftir að Kaup-
félag Ísfirðinga fór í þrot. Í
framhaldi af því opnuðum við
verslanir víða um land.

Þetta var ákveðinn upp-
gangstími hjá Kaupfélagi
Suðurnesja og í framhaldi af
því var fyrirtækið Samkaup
hf. stofnað utan um matvöru-
verslunarrekstur félagsins.
Nokkru síðar sameinuðust
Samkaup hf. og Matbær ehf.,
verslunarsvið Kaupfélags Ey-
firðinga, undir nafni Sam-
kaupa, og síðan hefur fyrir-
tækið stækkað og eflst með
hverju árinu. Á síðustu tólf
mánuðum höfum við opnað
eða enduropnað ellefu versl-
anir og rekum núna 43 versl-

anir um allt land.
Vissulega eigum við rætur

okkar í hinum dreifðari byggð-
um og þangað liggja taugar
okkar. Við höfum fulla trú á
landsbyggðinni og höfum víða
verið að byggja nýjar versl-
anir. Við vorum að opna nýja
verslun í Grundarfirði. Við
byggðum nýja verslun á Bif-
röst sem við opnuðum í síðasta
mánuði. Verslun okkar á Ísa-
firði fluttum við í nýtt og
glæsilegt húsnæði í Neistahús-
inu fyrir nokkrum árum.“

Reykjavík aðReykjavík aðReykjavík aðReykjavík aðReykjavík að
mestu frátekinmestu frátekinmestu frátekinmestu frátekinmestu frátekin

- En hvað með Reykjavík
og höfuðborgarsvæðið?

„Það er að mestu frátekið
fyrir aðra aðila, má segja.
Auðvitað höfum við viljað
sækja líka inn á Reykjavíkur-
svæðið enda er þorri þjóðar-
innar búsettur þar. Guðjón
Stefánsson forveri minn í starfi
sótti ítrekað um lóðir í Reykja-
vík og ég hef gert það líka.
Við fengum úthlutað lóð í
Hafnarfirði og erum að fara
að opna stóra verslun þar. Í
Kópavogi erum við með
nokkrar verslanir. Í Reykjavík
erum við í leiguhúsnæði. Við
viljum að neytendur á höfuð-
borgarsvæðinu geti notið þess
að versla við okkur líka og

teljum fulla þörf á því að auka
samkeppnina.

Núna eru tveir aðilar með
markaðsráðandi stöðu í Reyk-
javík eða yfir 90% markaðs-
hlutdeild. Ég tel það ekki
heilladrjúgt að tveir aðilar
skipti með sér markaðnum
með þessum hætti. Að minn-
sta kosti er það litið mjög al-
varlegum augum í nágranna-
löndum okkar ef svona stórir
aðilar ná slíkri stöðu á mat-
vörumarkaðnum.“

EinkarétturinnEinkarétturinnEinkarétturinnEinkarétturinnEinkarétturinn
í Grafarvogií Grafarvogií Grafarvogií Grafarvogií Grafarvogi

„Eins og ég sagði eru rætur
okkar á landsbyggðinni þar
sem víða eru erfiðleikar í at-
vinnulífinu og fólksfækkun
og ákveðin varnarbarátta í
gangi. Þess vegna meðal ann-
ars viljum við fóta okkur á
Reykjavíkursvæðinu. Þar eru
skipulagsákvæði hins vegar
með þeim hætti, að okkur er
óheimilt að koma inn í stór og
gróin hverfi eins og Grafar-
voginn, þar sem er yfir 20
þúsund manna byggð, fjöl-
mennari en Akureyri. Það er
alveg með ólíkindum að menn
skyldu afhenda tilteknum aðil-
um einkarétt til eilífðar til reka
verslun í ákveðnum hverfum.
Þarna eru menn búnir að vera
óáreittir yfir tuttugu ár með
þinglýstum ákvæðum um að
aðrir megi ekki keppa við þá.

Þessir sömu aðilar sækja
náttúrlega út á landsbyggðina
þegar þeir eru búnir að koma
sér vel fyrir í Reykjavík. Við
teljum líka að þessir stóru
markaðsráðandi aðilar hafi
verið með undirboð til þess
að sækja sér stærri markaðs-
hlutdeild. Það er erfitt að
keppa við aðila sem eru reiðu-
búnir að borga með sér.
Fulltrúi samkeppnisaðila okk-
ar viðurkenndi í viðtali um
daginn, að hann væri búinn
að tapa 400 milljónum króna
á rekstrinum á þessu ári en
geti látið annan rekstur standa
undir tapinu. Samkaup hafa
aldrei verið rekin með tapi.
Við erum ábyrgir í okkar
rekstri og erum ekki í þessum
blekkingaleik með neytand-
ann.

Verslunarrekstur eins og hjá
okkur á Ísafirði teljum nauð-
synlegan til þess að halda uppi
samkeppni. Það er nauðsyn-
legt fyrir neytendur á svæðinu
að hafa val. Við bjóðum gott

vöruúrval, gott verð og langan
afgreiðslutíma og viðskipta-
vinir okkar kunna vel að meta
það. Það væri heldur fátæklegt
ef það væri aðeins einn aðili
sem opnar sína verslun á há-
degi. En þessir aðilar eira engu
og samkeppnin við þá er mjög
erfið.“

Fleiri verslanirFleiri verslanirFleiri verslanirFleiri verslanirFleiri verslanir
á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?á Vestfjörðum?

- Er á döfinni að Samkaup
opni fleiri verslanir á Vest-
fjörðum til viðbótar þeim sem
eru á Ísafirði og í Bolungar-
vík?

„Við höfum vissulega verið
að skoða ákveðna möguleika.
Það hefur verið leitað til okkar.
Víða er það svo í fámennari
byggðarlögum, að menn leita
til okkar. Það hafa engar aðrar
verslanakeðjur áhuga fyrir að
reka þar verslanir enda fylgja
því ýmsir erfiðleikar. Við
höfum skoðað möguleika á
því að opna verslun á Patreks-
firði. Þar eru reyndar þrjár
matvöruverslanir fyrir og
sjálfsagt erfitt hjá öllum, geri
ég ráð fyrir.

Ég skil það svo sem að
menn séu ekki að opna mat-
vöruverslanir í hinum smærri
byggðarlögum kringum Ísa-
fjörð. Samgöngurnar eru þar
greiðar og fólk sækir nánast
alla þjónustu til Ísafjarðar. Á
flestum þessum stöðum eru
söluskálar og ég hef ekki trú á
því að menn fari að opna þar
matvöruverslanir á ný. Ég
hugsa að það sé heldur ekkert
auðvelt hjá Jóni Alfreðssyni á
Hólmavík að reka verslun þar
og líka á Drangsnesi og Norð-
urfirði. Víða hefur verslunar-
húsnæði verið lengi til sölu,
eins og í Búðardal, en það
keyptum við á þessu ári. Það
hafa fáir áhuga fyrir slíku.“

SkyldurSkyldurSkyldurSkyldurSkyldur
samfélagsinssamfélagsinssamfélagsinssamfélagsinssamfélagsins

- Á Reykhólum við Breiða-
fjörð, svo að dæmi sé tekið af
einu af minnstu þorpunum á
Vestfjörðum, er matvöru-
verslun sem einyrki rekur,
enda ber hún varla nema einn
starfsmann. Og kannski ekki
einu sinni það ...

„Já, maður getur líka spurt
um skyldur samfélagsins á
smæstu stöðunum. Sveitarfé-
lögin verða að taka afstöðu til
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„Við flytjum inn okkar ávexti og grænmeti sjálfir í gegnum dóttur-
fyrirtæki okkar sem heitir Búr. Neytendur eru sjálfsagt ekki búnir að
gleyma því þegar vissir aðilar í þeim geira voru með samráðsfundi í

Öskjuhlíðinni, eins og frægt varð. Eftir að það upplýstist ákváðum við
að flytja inn ávexti og grænmeti á okkar eigin forsendum.“

sbyggðinni

þess. Það er ekki hægt að ætl-
ast til þess að einstaklingar
reki verslanir á svona stöðum.
Það er hreinlega ekki hægt.
Þaðan af síður léttir ríkið undir
með olíugjaldinu eins og það
nú er og aðrar álögur á flutn-
inga út um land. Mér finnst
það alveg til skammar. Mér
finnst að þeir sem stjórna
þessu landi ættu að athuga
sinn gang og skoða betur þann
kostnað sem þeir leggja á
landsbyggðina.

Við berum sannarlega ekki
mikið úr býtum á sumum stöð-
um þar sem við erum með
verslanir. Þannig er reksturinn
hjá okkur í Bolungarvík mjög
þungur, og svo er víðar. Það
er bara spurningin hvað maður
heldur þetta lengi út. Á móti
kemur, að við teljum okkur
hafa samfélagslegar skyldur
og viljum rækja þær eins og
kostur er. En ef neytendur vilja
ekki versla við okkur þar sem
við erum, þá er sjálfsagt fyrir
aðra að spreyta sig á því. Við
ætlum okkur ekki að standa í
taprekstri, eins og ég sagði.“

„Við teljum okkur mikil-
vægan hlekk í matvöruversl-

uninni hérlendis. Við flytjum
inn okkar ávexti og grænmeti
sjálfir í gegnum dótturfyrir-
tæki okkar sem heitir Búr.
Ekki síst teljum við okkur
mikilvægan hlekk í því að
halda uppi samkeppni á því
sviði. Neytendur eru sjálfsagt
ekki búnir að gleyma því þeg-
ar vissir aðilar í þeim geira
voru með samráðsfundi í
Öskjuhlíðinni, eins og frægt
varð. Eftir að það upplýstist
ákváðum við að flytja inn
ávexti og grænmeti á okkar
eigin forsendum. Við teljum
að okkar innflutningur hafi
lækkað verulega verðið á
ávöxtum og grænmeti hér-
lendis.

Í stöðugt vaxandi mæli er-
um við sjálfir að flytja vörur
beint inn til landsins. Við flytj-
um inn matvörur frá Bretlandi
og Danmörku og mörgum
öðrum löndum víða um heim,
til hagsbóta fyrir viðskiptavini
okkar. Þau viðskiptakjör sem
við njótum hjá íslenskum
birgjum eru að okkar mati ekki
með þeim hætti að við getum
keppt þar við stóru aðilana.
Ég hef gagnrýnt hvernig ís-

lenskir heildsalar ráða ferðinni
í þeim efnum.“

Verslum viðVerslum viðVerslum viðVerslum viðVerslum við
heimaaðilaheimaaðilaheimaaðilaheimaaðilaheimaaðila

„En auðvitað viljum við
versla við sem flesta. Við
verslum við heimaaðila eins
og kostur er alls staðar þar
sem við erum með verslanir.
Við reynum að gera það hvort
sem það er á Ísafirði eða Siglu-
firði eða Þórshöfn eða Horna-
firði eða hér á Suðurnesjum,
svo lengi sem menn eru með
samkeppnishæf verð. Ég hvet
fólk til þess að huga líka að
þessu, því að oft er verið að
sækja vatnið yfir lækinn, eins
og það er kallað.

Það eru að verða miklar
breytingar á neysluvenjum
þjóðarinnar. Þannig er mikið
spurt um hvers konar lífrænar
vörur. Þar er aukningin líklega
um 30% á ári, þannig að fólki
er greinilega ekki sama hvað
það lætur ofan í sig. Það eru
margar góðar og verðmætar
afurðir sem koma úr ósnort-
inni náttúru úti á landi. Mér

finnst lítið hafa verið gert í
vöruþróun eins og varðandi
fisk og sjávarafurðir yfirleitt.
Ennþá er verið að selja bara
soðningu og saltfisk og lítið
hefur verið hugað að einhvers
konar vöruþróun fyrir íslenska
neytendur.“

Allt byggistAllt byggistAllt byggistAllt byggistAllt byggist
á atvinnunniá atvinnunniá atvinnunniá atvinnunniá atvinnunni

- Framtíð byggðarinnar á
Vestfjörðum ...

„Vissulega hafa verið mikl-
ir erfiðleikar í atvinnulífinu í
plássunum fyrir vestan. Auð-
vitað vonast maður eftir ein-
hverri kúvendingu í atvinnu-
málum þannig að fólk fari að
flytjast þangað á ný. Maður
veit svo sem ekki varðandi
húsnæðisdýrtíðina á höfuð-
borgarsvæðinu, kannski það
verði til þess að fólk flytji
aftur í heimahagana að ein-
hverju leyti.

Aftur á móti held ég því
miður að atvinnutækifærin
séu fá. Þetta snýst um atvinnu-
mál, þetta snýst um að hafa
góða og trygga atvinnu allt

árið um kring. Ég hef mikla
trú á vaxandi ferðaþjónustu.
Atvinnan sem hún skapar er
samt að mestu bundin við há-
sumarið enn sem komið er.
Varðandi sjávarútveginn, þá
eru menn því miður að selja
sig út úr honum þannig að
hann virðist vera að færast á
fárra hendur. Sem betur fer
eru þó enn kraftmiklir menn
sem stunda útgerð í þessum
fámennu byggðarlögum fyrir
vestan og halda uppi atvinnu.“

Vestfirðingar íVestfirðingar íVestfirðingar íVestfirðingar íVestfirðingar í
stjórnunarstöðumstjórnunarstöðumstjórnunarstöðumstjórnunarstöðumstjórnunarstöðum
- Er það rétt að margt fólk

frá Vestfjörðum sé starfandi í
höfuðstöðvum Samkaupa?

„Hér í stjórnendateyminu
eru vissulega nokkrir sem eiga
rætur að rekja vestur á firði.
Ómar Valdimarsson fjármála-
stjóri er Bolvíkingur og var
lengi verslunarstjóri hjá okkur
á Ísafirði. Benedikt Kristjáns-
son rekstrarstjóri fyrir Sam-
kaup úrval og Samkaup strax
er líka Bolvíkingur og var lengi
kaupmaður á Ísafirði og í Bol-
ungarvík. Dómhildur Árna-

dóttir starfsmannastjóri er ætt-
uð frá Patreksfirði. Sólveig
Thorarensen aðalbókari var
búsett á Ísafirði. Ýmsa fleiri
mætti telja, en þeir ekki ráðnir
vegna þess að þeir eru Vest-
firðingar heldur á öðrum for-
sendum en ætt og uppruna!“

Kvörtum ekkiKvörtum ekkiKvörtum ekkiKvörtum ekkiKvörtum ekki

„Reksturinn hjá Samkaup-
um gengur vel. Í sjálfu sér
kvörtum við ekki yfir honum.
Að sjálfsögðu þrengir að í
byggðum þar sem samdráttur
er í sjávarútvegi. Það endur-
speglast beint í versluninni.
Það er okkar hagur að sjávar-
útvegur og landbúnaður gangi
vel. Við erum víða með versl-
anir þar sem atvinnulífið
byggist á þessum greinum.

Ég veit að Vestfirðingar eru
kraftmiklir og gefast ekki svo
auðveldlega upp, þannig að
ég hef fulla trú á mínum
heimahögum, þrátt fyrir ýms-
ar óhjákvæmilegar breytingar
í sjávarþorpunum.“

– Hlynur Þór Magnússon.
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STAKKUR SKRIFAR

Lok árs og upphaf annars
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

Áramót eru merkileg fyrir margra hluta sakir. Hinu stjarnfræðilega ári
lýkur og annað hefst. Við höfum öll tamið okkur að líta fram á veginn og
skoða vegferðina á þessum tímamótum. Hvað hefur áunnist? Hvað mátti
betur fara og réðum við einhverju um atburði? Flestir skoða líf sitt og sinna
nánustu í þessu ljósi. Margir hafa unnið sigur, einn eða fleiri og gleðjast.
Sumir hafa látið undan, tapað orustu eða hreinlega stríðinu og jafnvel lífinu
sjálfu. Hvernig hefur þjóðinni reitt af?

Þær óskir fylgja til lesenda að þeim hafi tekist svo að þeir megi glaðir una
við sitt, geti litið yfir farinn veg og fundið margt sem vekur góðar minningar
og viðheldur þeim. Einnig er þess óskað að þið lesendur góðir njótið
velgengni á komandi ári. Þess er vænst að við höfum öll lært eitthvað á því
ári sem senn er liðið í skaut aldanna er verða má okkur til gagns. En hinu má
ekki gleyma að mistök geta snúist í sigur kunni menn að draga af þeim þann
lærdóm sem ryður okkur braut til nýrra viðhorfa og gefi kost á að greina ný
tækifæri.

Í ys og þys fjölmiðlaveldisins, þar sem augnablikið er látið ráða. Það sem
betur kann að hljóma eða sjást og lesast, er ekki rétti mælikvarðinn á vel-
gengni. Vissulega má draga ályktanir af því sem fjölmiðlar bera á borð
neytenda sinna. En oft er sá heimur sem þar nýtur mestrar hylli ekki væn-
legur til hamingju. Hann er holur, glamrið ber hina sönnu lífsspeki ofurliði.

Erfitt getur reynst að greina hjómið frá því sem skiptir máli.
Glansmyndir af lífinu eru fallegar en sjaldnast í samræmi við veruleikann.

Þær vekja mörgum væntingar sem standast ekki. En hvernig hefur gengið
hjá þjóðinni? Kosið var til Alþingis á árinu og fylgi Framsóknarflokksins
minnkaði svo mikið að þótt í orði kveðnu hafi ríkisstjórnin sem sat að völd-
um haldið þeim var ljóst að grunnurinn myndi reynast veikur. Ný ríkisstjórn
Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks var mynduð. Mörgum fannst það skrýtið,
en ríkisstjórn síðarnefnda flokksins og Alþýðuflokks reyndist langlíf og
farsæl fyrir fyrir nærri fimm áratugum. Þótt Samfylking sé annarrar gerðar,
steypt saman úr flokkum sem sáu óvininn í Sjálfstæðisflokki, kann þetta
samstarf að reynast vel og verða heilladrjúgt. Forseti Íslands verður kosinn.
Hver það verður veit nú enginn.

Í Reykjavík sprakk samstarf Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í
loft upp og á Ísafirði situr við sama og fyrr. Nýtt ár mun tæpast færa lands-
mönnum miklar sviptingar í pólitík. Tekist er á um varnir lands og viðbrögð
að Bandaríkjamönnum gengnum, en ætla má að Íslendingar njóti minni
virðingar hjá þeim en fyrr. Á Vestfjörðum hillir undir sameiningu með Ós-
hlíðargöngum og samgöngur batna með vegi um Arnkötludal. Öllum er
óskað gleðilegs nýs árs og þakkað liðið. Megi Vestfirðingar njóta ókomins
árs sem og landsmenn allir.

Í hófi sem fram fór í höf-
uðstöðvum Knattspyrnu-
sambands Íslands fyrir jólin
var Pétur Geir Helgason,
fyrrverandi gjaldkeri Knatt-
spyrnuráðs Ísafjarðar, sæmd-
ur gullmerki KSÍ. Merkið
er aðeins veitt þeim mönn-
um, sem unnið hafa knatt-
spyrnuíþróttinni langvar-
andi og þýðingarmikil störf.
Það var Geir Þorsteinsson
formaður KSÍ sem veitti
Pétri Geir viðurkenning-
una. Jafnframt fór fram kjör
knattspyrnumanns og –
konu ársins.

Pétur Geir starfaði í tví-
gang um árabil í stjórn
Knattspyrnuráðs Ísafjarðar
á áttunda og níunda áratug
síðustu aldar. Ráðið sá um
rekstur knattspyrnuliðs
Íþróttabandalags Ísafjarðar.
Hann sat meðal annars í
stjórn KRÍ þegar lið ÍBÍ lék
í efstu deild Íslandsmótsins
árin 1982 og 1983.  Pétur
Geir fluttist síðar frá Ísafirði
og bjó um árabil Norðan-
lands en er nú fluttur til
Reykjavíkur ásamt eigin-
konu sinni Ósk Óskarsdótt-
ur.                                – hj

Pétur Geir sæmd-
ur gullmerki KSÍ

Pétur Geir með þeim Hermanni Hreiðarssyni sem
kjörinn var knattspyrnumaður ársins 2008 og Eiði

Smára Guðjohnsen sem varð annar í kjörinu.

Styrkir til úrbóta í umhverf-
ismálum á ferðamannastöðum
árið 2008 hafa verið auglýstir
hjá Ferðamálastofu og er um-
sóknarfrestur til 28. janúar.
Bróðurpart þeirra fjármuna
sem varið er til umhverfismála
af hálfu stofnunarinnar er nú
úthlutað í styrkjaformi. Öllum
sem hagsmuna eiga að gæta
er frjálst að sækja um styrk að
uppfylltum þeim skilyrðum

sem sett eru fram í auglýsingu
um styrkina. Við úthlutun
verður m.a. tekið mið af ástandi
og álagi svæða, og mikilvægi
aðgerðanna vegna náttúru-
verndar. Nauðsynlegt er að
framkvæmdir stangist ekki á
við gildandi skipulag og séu
unnar í samráði við viðkom-
andi sveitarstjórnir, landeig-
endur, náttúruverndarnefndir
og aðra aðila sem með málið

hafa að gera, svo sem Um-
hverfisstofnun.

Úthlutað er að jafnaði einu
sinni á ári og að þessu sinni
skiptist upphæðin í þrjá meg-
inflokka. Í fyrsta lagi eru
styrkir til minni verkefna.
Jafnan er lögð áhersla á einn
tiltekin málaflokk á hverju ári,
eins og gönguleiðir, aðgengis-
mál fatlaðra eða þess háttar. Í
öðru lagi eru styrkir til stærri

verkefna á fjölsóttum ferða-
mannastöðum og í þriðja lagi
eru veittir styrkir til uppbygg-
ingar á nýjum svæðum.

Við styrkveitingar er for-
gangsraðað og hefur náttúru-
vernd mestan forgang, svo
upplýsingar og öryggismál,
afþreying og áningarstaðir og
loks önnur verkefni. Ekki verð-
ur sérstaklega litið til dreifing-
ar verkefna eftir landshlutum.

Styrkir til umhverfismála

Tvær stórar aurskriður féllu á veginn um Eyrarhlíð um miðja síðustu viku. Önnur skriðan lenti á bíl en engum varð
meint af. Þrjár minni skriður féllu á veginn. Veginum var lokað í kjölfarið og ekki opnaður fyrr en daginn eftir. Þá féll
ein stór aurskriða á Óshlíð, við snjóflóðagil númer 4. Krapaflóð féllu í Skötufirði og Hestfirði, nánar tiltekið við árnar
Hvalskurðará og Rjúkanda. Vatn flæddi í kjallara Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði og þurfti aðstoð slökkviliðs til að
tæma við að dæla upp úr honum. Járnplötur fuku af Edinborgarhúsinu á Ísafirði og kalla þurfti út björgunarsveit í Bol-
ungarvík vegna foks.

Aurskriður og vatnselgur
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Styrkir GSM-farsímaþjón-
ustu á þjóðvegum landsins

Samið hefur verið við Voda-
fone um að fyrirtækið taki að
sér verkefni vegna síðari
áfanga á uppbyggingu GSM
þjónustu á Íslandi, sem meðal
annars felst í styrkingu GSM
farsímaþjónustu á stofnvegum
og ferðamannasvæðum þar
sem sú þjónusta er takmörkuð
í dag. Má þar nefna ýmsa fjall-
vegi svo sem Bröttubrekku,
heiðar á Vestfjörðum svo sem
Gemlufallsheiði, Dynjandis-
heiði og Kleifaheiði, einnig
Öxarfjarðarheiði og Hellis-
heiði eystri. Í þessum áfanga
verður einnig komið upp
GSM-þjónustu á þeim ferða-

mannasvæðum sem eru í ná-
grenni þessara stofnvega, til
dæmis Krýsuvík og við Eiríks-
staði í Haukadal. Þá á að bæta
GSM-samband á nokkrum
ferðamannasvæðum í þjóð-
görðunum við Snæfellsjökul
og Jökulsárgljúfur. Lögð verð-
ur sérstök áhersla á að flýta
uppbyggingu svæða á Vest-
fjörðum og Norðausturlandi
og tryggt að þeim svæðum
verði lokið árið 2008.

Stefnt er að því að ljúka
verkinu á 12 mánuðum og er
samningsupphæðin 400 millj-
ónir króna. Endanleg samn-
ingsupphæð lækkaði frá því

sem upphaflega stóð til vegna
áforma Vodafone um upp-
byggingu á markaðsforsend-
um á tilteknum svæðum. Þrjú
tilboð bárust í síðari áfanga
GSM-farsímaþjónustunnar og
voru þau opnuð 16. október.
Tvö eru frá innlendum fyrir-
tækjum og eitt frá svissnesku.
Tilboðin voru öll undir kostn-
aðaráætlun fjarskiptasjóðs
sem var 732 milljónir króna.
Bjóðendur voru: Síminn hf.
655 milljónir króna - 12
mánaða verktími. Vodafone
(Og fjarskipti ehf.) 487 millj-
ónir króna - 22 mánaða verk-
tími. Amitelo AG 468 millj-

ónir króna - 12 mánaða verk-
tími.

Sá sem lægst bauð, sviss-
neska fjarskiptafyrirtækið
Amitelo, fullnægði ekki kröf-
um sem gerðar voru vegna
verkefnisins og því var gengið
til samninga við þann sem átti
næst lægsta tilboðið. Ríkis-
kaup önnuðust framkvæmd
útboðsins fyrir hönd fjarskipta-
sjóðs. Síminn átti lægsta til-
boð í fyrri áfanga GSM verk-
efnisins og er það nú langt kom-
ið. Í þeim áfanga var komið á
GSM þjónustu á öllum Hring-
veginum, fimm fjallvegum og
nokkrum ferðamannasvæðum.

Friðrik Már Baldvinsson formaður fjarskiptasjóðs
og Gestur G Gestsson framkvæmdastjóri tæknisviðs

Vodafone undirrita samninga um uppbyggingu GSM
þjónustu á Íslandi.

Mesta rými fyrir olíuhreinsi-
stöð er í Mosdal í Arnarfirði

Íbúum á Vestfjörðum gæti
fjölgað um rúmlega 1.100 án
þess að byggt yrði nýtt íbúðar-
húsnæði á sunnan- eða norð-
anverðum Vestfjörðum. Þá er
hægt að bæta við um 430 nem-
endum í grunnskólana á sunn-
anverðum Vestfjörðum og
eins í Ísafjarðarbæ með lítilli
fyrirhöfn, samkvæmt grófri
úttekt sem finna má í skýrslu

Fjórðungssambands Vestfirð-
inga vegna forkönnunar á
staðarvali fyrir olíuhreinsi-
stöð. Tækniþjónustu Vestfjarða
vann skýrsluna og skoðaði í
upphafi fimm staði á Vest-
fjörðum með tillit til olíuhrein-
sistöðvar, Alviðru og Sanda í
Dýrafirði, Dufansdal/Otradal,
Mosdal og svo Hvestu í Arn-
arfirði.

Samkvæmt niðurstöðu skýrsl-
unnar er mest pláss fyrir olíu-
hreinsistöð í Mosdal í Arnar-
firði. Heildarstærð svæðis þar
er um 4,5 ferkílómetri. En
tveir staðir voru skoðaðir enn
nánar og þykja báðir koma
sterklega til greina; það eru
Hvesta í Arnarfirði sem er um
2,2 ferkílómetrar að stærð og
Sandar og Hólar í Dýrafirði ,

sem er 3,2 ferkílómetrar.
Fram kemur að veðurfar sé

mjög svipað á stöðunum tveim-
ur. Meðalvindhraði sé tæp-
lega 4 metrar á sekúndu sem
er með minna móti miðað við
aðra staði á íslandi. Olíuhrein-
sistöð kemur ekki til með að
sjást úr þéttbýli á hvorugum
staðnum, hvorki á Bíldudal
né Þingeyri. Hins vegar munu

íbúar verða varir við þunga-
umferð á byggingartíma.
Svæðin eru bæði talin snjólétt.
Þó er vitað um að snjóflóð
hafi fallið einu sinni úr Hrafna-
gili rétt innan við bæinn Hóla
á Söndum. Grjóthrun þykir
þó dálítið úr þverhníptum
Hvestnúpi og Skorarnúpi. Þá
hafa snjóflóð fallið á veginn
til Bíldudals.

Siglingastofnun hefur enn
ekki skilað skýrslu um öldu-
farsreikninga fyrir Vestfirði
en hún er væntanleg nú í des-
ember. Þó kemur fram að þess
sé vænst að siglingaleiðir
verði greiðfærari og batni með
minnkandi hafís en að sama
skapi stafi skipum meiri hætta
af borgarísjökum.

                  – thelma@bb.is

Þráavörn mikilvæg í pokabeitu
Í nýútgefinni skýrslu frá

Matís um verkefni í þróun og
framleiðslu pokabeitu, kemur
fram að mikilvægt sé að draga
úr hættu á þránun í beitunni,
ýmist með C-vítamínbætingu
eða lofttæmdum umbúðum, í
þeim tilgangi að auka afla.
Miklar rannsóknir hafa farið
fram á eiginleikum pokabeitu
og nú liggur fyrir mikil þekk-
ing á ýmsum samsetningar-
möguleikum og veiðni beit-
unnar. Markmið verkefnisins
var að þróa og framleiða
áhrifaríkar samsettar beitur
fyrir línuveiðar úr vannýttu
hráefni með hinni nýju snjó-
tækni sem Aðlöðun hf. í Súða-
vík fékk einkaleyfi á í janúar
2004. Verkefnið var unnið í
samvinnu Matís ohf, Hafrann-
sóknastofnunar og Seabait hf
í Súðavík með styrk frá AVS
sjóðnum.

Pokabeituaðferðin byggir á
því að raspa fryst hráefni, búa
til „snjó“, og móta frystihakk-
ið í réttar beitustærðir sem
síðan er pakkað í trefjaum-
búðir. Í skýrslunni kemur fram
að þessi tegund af beitu hafi
ýmsa kosti framyfir hefð-
bundna ferska beitu eins og

síld, makríl eða smokkfisk,
því magn hráefnis í pokabeitur
er um 10 grömm, miðað við
20 grömm af hefðbundinni
beitu. Þá megi einnig notast
við ódýrara hráefni eins og
afskurð frá fiskvinnslu eða
uppsjávartegundir. Hver beita
er sérpökkuð og alltaf tilbúin
á krókinn og athuganir benda

einnig til þess að ásókn sjó-
fugla í pokabeitur sé minni en
í hefðbundna beitu.

Við meðhöndlun hefðbund-
innar beitu virðist ferska lykt-
in, sem fiskur laðast að á lín-
unni, minnka verulega. Hætta
á oxun eða þránun eykst þó
við snjóframleiðsluna og því
er talið nauðsynlegt að geyma

pokabeituna í lofttæmdum
umbúðum til að auka stöðug-
leika hennar og draga úr hættu
á þránun. Íshúðun með C-víta-
míni, sem er náttúrulegt þráa-
varnarefni, virtist gefa ein-
hverja vörn samkvæmt þrán-
unarmælingum, þó svo loft-
tæmdar umbúðir skipti meira
máli. C-vítamínbætt poka-

beita virtist gefa meiri afla.
Notkun pokabeitu við hand-

beitningu getur valdið því að
hún þiðnar og jafnvel þiðnað
aftur ef farið er langt í hlýju
veðri til veiða. Með notkun á
beitningavél, sérhannaðri fyrir
pokabeitu, nást fram bestu
skilyrðin fyrir pokabeituna því
þá er hægt að taka beituna

beint úr frysti á krókinn.
Beitningavélin vegur þann-

ig upp annmarka geymslu-
þolsins. Veiðitilraunir bentu
til þess að pokabeita veiði að
meðaltali minna en sambæri-
leg hefðbundin beita en ef litið
er á þróunina með tíma fór
munurinn á pokabeitu og hefð-
bundinni beitu minnkandi.

Seabait hf., er til húsa í Súðavík.



FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR FÖSTUDAGUR 28. DESEMBER 20071212121212

Að sameina hug og líkama
Guðrún Á. Stefánsdóttir var

í mörg ár áfangastjóri og
námsráðgjafi við Menntaskól-
ann á Ísafirði. Árið 2004 söðl-
aði hún um og fór í námsleyfi
sem breytti lífi hennar en þá
uppgötvaði hún Rope yoga.
Hún sneri aftur til starfa hjá
MÍ með nýja lífsspeki í far-
teskinu og hefur undanfarin
tvö ár kennt Ísfirðingum að
sameina hug og líkama og að
beina athyglinni að meðvituðu
vali – á hugsun, hegðun og
líðan.

„Ég fór í leyfi á mjög erfið-
um tíma í skólanum og við
vorum svo heppin hjónin að
komast í leyfi bæði tvö og
fórum suður. Ég viðurkenni
það alveg að ég var niður-
brotin eftir það sem á undan
hafði gengið í skólanum og
ég var búin að sál og líkama.
Ég fór í mastersnám í náms-
og starfsráðgjöf og samfara
því fór ég að skoða heilsu
mína og hvernig ég gæti hald-
ið henni við og þá dett ég ofan
á Rope yoga. Það hentaði mér
svo vel og mér fannst það svo
frábært að ég ákvað að fara á
kennaranámskeið og flytja
það með mér hingað vestur.
Ég fór í þetta til að byrja með
bara fyrir sjálfa mig og var
ekkert með það á döfinni að
verða kennari, en mig langaði
bara að læra þessa hugmynda-
fræði.“

-Er þetta ekki íslenskt fyrir-
bæri?

„Jú, það má segja að þetta
sé alveg íslensk hönnun og
upphafsmaður þessa er Guðni
Gunnarsson sem er nýfluttur
heim frá Bandaríkjunum.
Hann bjó lengi út í Los Ange-
les og hefur markaðssett þetta
erlendis. Þegar ég var ung átti
ég svona bönd eins og notuð
eru í æfingunum, og notaði
þau til að koma mér í form
eftir fæðingar. Þá notaði mað-
ur þau á annan hátt og  hengdi
þau á hurðasnerla. Guðni þró-
aði böndin áfram og nú eru
þetta bekkir með gálga og
böndum, svo fór hann að þróa
hugmyndafræði fyrir kerfið
og notaði jógakenningar með
æfingunum til þess. Hann var
fyrsti einkaþjálfarinn á Íslandi
og vann með kraftlyftinga-
mönnum og íþróttamönnum
og fór að gera sér grein fyrir
að það er ekki nóg að þjálfa
bara líkamann, það þarf bara
svo miklu meira.“

-Þessi Guðni, er þetta lífs-
þjálfarinn sem var að vinna
með stjörnunum í Hollywood
og var mikið talað um fyrir
nokkru?

„Já, það er einmitt hann,
mjög skemmtilegur maður,
nokkuð sérstakur, en hann fær
mann til að hugsa. Ef maður
segir einhverja setningu, þá
svona rekur hann hana ofan í
mann aftur. Hann er einskonar
setningafræðilegur hugsuður.
Hann er alinn upp við það að
pabbi hans talaði við hann í

málsháttum og klisjum og
hann lærði að greina hugsun-
ina á bak við það sem fólk
segir. Hann er alltaf að pota í
mann og fá mann til að hugsa.
Ég gat sætt mig við flest af
því sem hann var að kenna,
svona út frá námssálarfræð-
inni, en alla vega fór ég að
trúa á þetta.“

-Hvernig er Rope Yoga svo
uppbyggt?

„Þetta er tvískipt kerfi. Ann-
ars vegar fyrir líkamann og þá
hjálpar það til við að auka
brennslu og auka virkni sog-
æðakerfisins, þetta eykur
blóðflæði til kviðarins og súr-
efnisupptöku í líkamanum og
er talið auka upptöku næring-
arefna. Svo hreinsar þetta lík-
amann líka, eykur úrgangs-
losun, sem þýðir að maður
þarf oft meira á salernið eftir
æfingarnar. Svo eykur þetta
orku mikið, fólk kemur mjög
þreytt í æfingarnar og fer end-
urnært út. Síðast en ekki síst
þá verður maður miklu liðugri
og styrkist og eflist. Ég trúi
svo sannarlega á þetta kerfi
og svo finnst mér þetta bara
skemmtilegt. Hinsvegar er
þetta kerfi fyrir hugann og
snýst um að þú ræktir þig, og
þú ert það sem þú hugsar. Þú
berð ábyrgð á hugsunum þín-
um og átt ekki að láta ýta á
hnappana á þér og bregðast
við því, eins og mér fannst ég
vera orðin. Það var það sem
ég tók í gegn hjá mér; ég vel
líðan mína og læt ekki aðra
ýta á mig og bíð eftir viðbrögð-
unum. Þetta er það sem ég hef
lært og reyni að koma til skila
til nemenda minna.“

LífsheimspekinLífsheimspekinLífsheimspekinLífsheimspekinLífsheimspekin
að baki kerfinuað baki kerfinuað baki kerfinuað baki kerfinuað baki kerfinu

„Þetta er sjö þrepa kerfi sem
er í hnotskurn lífsheimspeki.
Við stjórnum sjálf, við erum
eigin gerendur.Fyrsta þrepið
er að vakna til vitundar og
það er gert í gegnum líkams-
ræktarkerfið. Þú lærir að vera
til staðar, fylgjast með því sem
þú gerir og hvernig vöðvarnir
vinna. Þetta er eins og inn-
hverf íhugun, en er samt í
gegnum skynjun á líkaman-
um. Það er svipuð öndunar-
tækni og í jóga; þindaröndun,
inn og út um nefið, og hver
tími byrjar með slökun þar
sem ég spila leiðbeiningar frá
Guðna af geisladiski, svo er
farið í æfingarnar og svo end-
að í slökun. Þetta tekur rúman
klukkutíma og gefur mikla
vellíðan. Það er misjafnt
hversu vel fólk tekur við, eins
og með annað. Sumir líta á
þetta sem líkamsrækt, aðrir
líta á þetta sem bæði líkams-
rækt og hugrækt. Þetta fer eig-
inlega eftir því hvað fólk er
tilbúið að taka við. Næsta þrep
er að vera ábyrgur. Þú berð
ábyrgð á því hvernig þér líður.
Þriðja þrepið er ásetningur,
eða að setja sér markmið. Það

doktorsritgerð. Ég skoðaði
viðhorf þeirra til námsvals og
hvort starfshugsun unglinga
væri ólík eftir búsetu. Niður-
stöðurnar komu ekkert á óvart,
krakkar á landsbyggðinni
hugsa öðruvísi um störf, vita
meira um þau og þekkja fleiri
störf betur, og sérstaklega
verkamanna- eða verktengd
störf.“

-Þú ert byrjuð aftur í náms-
ráðgjöfinni?

„Já, ég kom aftur, eftir leyf-
ið 2005. Við hjónin vorum
búin að taka ákvörðun um að
koma ekki aftur en skiptum
um skoðun. Rope yoga bjarg-
aði mér þó alveg þennan vetur.
En daginn áður en skólameist-
ari tilkynnti um starfslok sín
var ég þó búin að skrifa upp-
sagnarbréfið, sem ég sendi svo
aldrei. Þá var ég búin að taka
ákvörðun um að ég ætlaði að
hætta við skólann. Var jafnvel
að hugsa um að skipta alveg
um starfsvettvang og opna
stóra heilsuræktarstöð. En það
varð aldrei neitt af því, eins
og raun ber vitni.“

-Breytti Rope yogað nálgun
þinni að námsráðgjöf?

„Ég hef breyst bæði sem
námsráðgjafi og persónulega.
Ég veit núna að maður getur
breytt sér og tekist á við sjálfan
sig og komið hlutunum í verk.
En þetta er nú alltaf basl, ég er
ekki komin með neina hug-
ljómun! Í hversdagslífinu er
maður í sífelldu ströggli við
sjálfan sig. Á ég að láta ein-
hvern fara í taugarnar á mér,
eða á ég að velja að þetta skipti
ekki máli og láta mér líða vel?
Við erum það sem við hugs-
um. Þess vegna er mikilvægt
að hugsa jákvætt og upp-
byggilega. Ég hafði líka fag-
lega mjög gott af því að fara í
námsleyfið, og það ættu allir
kennarar að eiga kosta á þessu.
Þeir sem fara í svona koma
alltaf endurnærðir til baka.“

-Hvernig er skólinn í dag?
Svona miðað við allt sem er
búið að ganga á.

„Skólinn er breyttur. Þetta
var allt mjög erfitt. En við
fengum hana Ingibjörgu Guð-
mundsdóttur skólameistara úr
Kvennó í fyrravetur og ég hef
sagt að hún hafi verið heilarinn
okkar því mér finnst bara al-
veg jafn gott að vinna í þessum
skóla og það var áður. Það er
engin úlfúð innan kennara-
hópsins, maður veit náttúru-
lega ekki hvað hver og einn er
að hugsa, en mér finnst allir
vera góðir, að minnsta kosti
hver við annan. Mér líst vel á
stjórnendur í dag, Jón Reynir
hefur mikla reynslu og hann
hefur tvær kröftugar konur sér
til aðstoðar, Friðgerði Ómars-
dóttur, áfangastjóra og Hildi
Halldórsdóttur, aðstoðarskóla-
meistara. Þetta er gott teymi
sem er að gera góða hluti í
skólastarfinu og er ég vongóð
um framtíð skólans.“

– sigridur@bb.is

getur verið t.d. markmiðið að
mæta alltaf í Rope yoga og
það þarf að vinna að því mark-
miði. Trúfestustigið er næst
og þá snýst það um að standa
við samninginn sem þú gerir
við sjálfan þig. Þú ástundar
það sem þú ætlar þér að gera.
Svo ferðu yfir í að leyfa þér
framgang, trúa því að þú getir.
Þetta passar svo vel við náms-
sálarfræði sem ég hef verið að
vinna við í skólanum, að þú
hafir alltaf val: Ætlarðu að
gera þetta eða ætlarðu ekki að
gera þetta? Og þessi hug-
myndafræði hentaði mér sem
námsráðgjafa vel. Síðustu
þrepin eru innsæi, þar sem
maður fer að sjá hlutina eins
og þeir raunverulega eru að
öllum hinum þrepunum und-
angengnum og þakklæti sem
er takmarkið og þá er maður
eiginlega uppljómaður.“

-Hefurðu eitthvað nýtt þessa
hugmyndafræði í námsráð-
gjöfinni?

„Já, ég hef nýtt þetta svo
mikið, þetta er mjög svipað
og það sem ég hafði stundað
áður, en nú er þetta orðið dýpra
og persónulegra. Ég tala mikið
við nemendur um að hugsa
hvað þau vilji og ef þau vilja
það, þá geri þau það. Ef þú
vilt þetta ekki í raun og veru,
þá finnurðu bara afsökun til
að sleppa því að gera hlutinn.
Ég reyni að fá þau til að skynja
sig sjálf.“

-Segðu mér aðeins frá nám-
skeiðunum. Varstu ekki í
Ljóninu til að byrja með?

„Jú, ég byrjaði þar í nóvem-
ber 2005, og ég er því á þriðja
vetri í kennslu en er núna með

aðstöðu hjá Sjúkraþjálfun
Vestfjarða í Íshúsinu enda
passar þessi starfsemi vel sam-
an. Mér fannst nú til að byrja
með svolítið leiðinlegt að
þurfa að vera í einhverjum
bissness, að rukka fólk. Fannst
það einhvern veginn svo frá-
leitt. En mig langaði að færa
Ísfirðingum þetta, af því mér
leið svo vel í þessu. Ég komst
loks yfir þessa hindrun þó ég
sé nú ekkert hörð í rukkunum,
fæ svona rétt fyrir húsaleigu
og skattinum og smá umfram
það. Í vor var ég farin að vinna
meira og var að klára masters-
verkefnið mitt og núna er ég
bara með tvo hópa, hafði ekki
þrek í meira svona ein. Tengda-
dóttir mín, Guðbjörg Gísla-
dóttir, hefur verið hjá mér og
ástundað Rope Yoga frá því
ég kom og hún fór á kennara-
námskeið um daginn og kem-
ur inn í starfsemina hjá mér.
Ég er alltaf með 20 manns á
biðlista til að komast á nám-
skeið og er núna tvisvar og
þrisvar í viku, semsagt mánu-
daga, miðvikudaga og föstu-
daga með tvo hópa, en var
með fleiri.“

Golfsveiflan batnaðiGolfsveiflan batnaðiGolfsveiflan batnaðiGolfsveiflan batnaðiGolfsveiflan batnaði
-Hefur þetta yngt þig upp?
„Já, ég held það. Ég er end-

urnærð á líkama og sál og svo
hefur þetta jákvæð áhrif á golf-
ið mitt! Það er akkúrat verið
að vinna með þessa kviðvöðva
og kjarnann sem er svo mikil-
vægt að sé í lagi fyrir sveifl-
una. Ég slæ lengra og er nátt-
úrulega ekkert óánægð með
þau aukaáhrif. Ég hef nú ekki

reynt að markaðssetja þetta
sérstaklega fyrir golfara en
benti þeim sem eru að kenna
þetta fyrir sunnan á þessi áhrif
sem þetta hefur á mig.“

-Þú sagðir mér að það væru
nánast bara konur hjá þér,
henta þessar æfingar ekki fyrir
karlmenn líka?

„Í fyrra byrjuðu þrír karl-
menn. Tryggvi, maðurinn
minn, var slæmur í hnjánum,
slitinn eftir fótboltann, og tal-
aði um í fyrra að hann gæti
ekki spilað badminton lengur.
Ég segi honum að kíkja í Rope
yoga til mín og hann er ennþá
og segir þetta bjarga sér í bad-
mintoninu. Í Reykjavík eru
margir karlmenn sem ástunda
Rope Yoga. Þetta styrkir vöðv-
ana, en gefur ekkert endilega
six-pack á magann og er ekki
beint ætlað sem megrunar-
tæki. Um leið og þú ferð að
ástunda þetta hugræna líka
ferðu ósjálfrátt að hugsa betur
um líkamann og hvað þú setur
ofan í þig. Guðni segir t.d. að
maður eigi að borða sér til
blessunar en ekki bölvunar,
njóta matarins og ekki fá sam-
viskubit því þá er maður að
skapa einhverjar „klemmur“ í
sér. Mikivægt er að njóta mat-
arins.“

NámsráðgjöfinNámsráðgjöfinNámsráðgjöfinNámsráðgjöfinNámsráðgjöfin
og starfið í MÍog starfið í MÍog starfið í MÍog starfið í MÍog starfið í MÍ

-Hvað varstu að rannsaka í
mastersnáminu þínu?

„Ég gekk inn í rannsókn
hjá Dr. Guðbjörgu Vilhjálms-
dóttur, en hún rannsakaði við-
horf nemenda í 10. bekk í sinni

Guðrún Á. Stefánsdóttir ásamt nemendum sínum í Rope yoga.
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Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar

Jólaljósalaust á LaugarbóliJólaljósalaust á LaugarbóliJólaljósalaust á LaugarbóliJólaljósalaust á LaugarbóliJólaljósalaust á Laugarbóli
Ragna Aðalsteinsdóttir, bóndi á Laugabóli í Ísafjarðardjúpi, mótmælir nú ákvörðun Súðavíkur-

hrepps með því að setja engin jólaljós upp hjá sér í ár. Í samtali við DV fyrir jól, segist hún
hafa tekið jólaljósin fram en hætt snarlega við að setja þau upp þegar hún heyrði af frekju

sveitarstjórnarmanna. Hún segir þá reyna að bola sér burt. Ragna segir ástæðu mómælanna þá
að sveitarstjórnin vilji gera ýmsar skipulagsbreytingar við þrjá bæi í Djúpinu. Þar er um að ræða

Laugarból, Garðsstaði og Birnustaði. Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri Súðavíkurhrepps, segir
ástæðu þess að gripið var inn í á Laugarbóli þá að þar hafi verið reist bygging í leyfisleysi.

Alls svöruðu 391.Alls svöruðu 391.Alls svöruðu 391.Alls svöruðu 391.Alls svöruðu 391.
Já sögðu 148 eða 38%Já sögðu 148 eða 38%Já sögðu 148 eða 38%Já sögðu 148 eða 38%Já sögðu 148 eða 38%

Nei sögðu 186 eða 48%Nei sögðu 186 eða 48%Nei sögðu 186 eða 48%Nei sögðu 186 eða 48%Nei sögðu 186 eða 48%
Óvíst sögðu 57 eða 14%Óvíst sögðu 57 eða 14%Óvíst sögðu 57 eða 14%Óvíst sögðu 57 eða 14%Óvíst sögðu 57 eða 14%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Ferð þú í kirkjuFerð þú í kirkjuFerð þú í kirkjuFerð þú í kirkjuFerð þú í kirkju
yfir hátíðarnar?yfir hátíðarnar?yfir hátíðarnar?yfir hátíðarnar?yfir hátíðarnar?

Árvisst jólamót íþróttafé-
lagsins Höfrungs í knatt-
spyrnu verður haldið sunnu-
daginn 30. desember kl. 13 í
íþróttamiðstöðinni á Þingeyri.
Mótið er fyrir alla fædda á
bilinu 1905-1992. Ef ein-
hverrar undanþágu er óskað,
þ.e. til að notast við eldri eða
yngri leikmenn skal ræða slíkt
við mótsstjóra.

Á mótinu verður spiluð inn-
anhúsknattspyrna þar sem
fjórir spila í einu frá hvoru
liði. Reglurnar eru á þá leið
að boltinn er útaf aftur fyrir
og útaf upp fyrir, skora má alls
staðar á vellinum, ekki má
verja með höndum – nema
kvenkyns leikmenn sem mega
nota handleggi og hendur að
vild innan vítateigs. Nánari
mótsreglur er að finna á vefn-
um thingeyri.is.

Styttist í jóla-
mót Höfrungs

Sex áramótabrennur á norð-
anverðum Vestfjörðum

Gamlar árið verður kvatt og
það nýja boðið velkomið með
áramótabrennum víða um
norðanverða Vestfirði sem og
annars staðar á landinu. Í Bol-
ungarvík verður venju sam-
kvæmt kveikt í brennu við
gamla flugvöllinn við Þuríð-
arbraut kl. 20. Þá verður brenna
á Melum við Langeyri í Súða-
vík, á Króki við varnargarðinn
á Flateyri, Þingeyrarodda, á
Skeiði á Ísafirði, á Bakkahóli
í Hnífsdal og Hlaðnesi á Suð-
ureyri sem hefjast allar kl.
20:30, Skoteldasýningar verða
haldnar á sama tíma. Þrett-
ándabrenna verður á flötinni
fyrir framan Safnahúsið á Ísa-
firði kl. 20.10 að kvöldi 6.
janúar á nýju ári.

Áramótabrennur virðast
vera séríslenskur siður. Á Vís-
indavef Háskóla Íslands segir
um áramótabrennur: „Ekki er
vitað til þess að áramótabrenn-
ur hafi verið haldnar hér á
landi fyrr en á ofanverðri 18.
öld. Fyrir þann tíma var timbur
og annar eldiviður einfaldlega
of dýrmætur til að honum
mætti sóa í slíkt. Allra fyrsta
dæmið er frá árinu 1791 þegar
skólapiltar úr Hólavallaskóla
í Reykjavík söfnuðu saman

tunnum og öðru timburrusli
og kveiktu í á hæð sem þeir
kölluðu Vulcan. Hæðin sem
um ræðir er sennilega Landa-
kotshæð.

Rúmum 50 árum síðar virð-
ast áramótabrennur og reynd-

ar þrettándabrennur vera orðn-
ar nokkuð algengar. Ekki voru
þær þó mjög hátíðlegar af lýs-
ingu Klemenz Jónssonar (f.
1862) að dæma og segir hann
þar hafa tíðkast mikið fyllerí
og ólæti. Á þessum tíma var

líka farið að dansa álfadans
kringum brennurnar. Sá siður
er ættaður frá piltum í Lærða
skólanum sem frumsýndu árið
1871 leikritið Nýársnótt þar
sem álfar komu við sögu. Þeir
tóku sig svo til á gamlárs-

kvöld, ásamt stúdentum þaðan
og frá Kaupmannahöfn, og
klæddu sig upp sem ljósálfa
eða svartálfa, gengu niður að
Tjörninni í Reykjavík með
blys í hönd, dönsuðu og sungu
álfasöngva.“

Þann 6. janúar verður þrettándabrenna á Eyrartúni á Ísafirði þar sem jólin verða kvödd á viðeigandi hátt.

Tæplega eins árs gömul Border
Collier tík fæst gefins. Góður
fjölskylduhundur, gæti orðið
smalahundur. Er undan góðri
minkatík. Uppl. í símum 456
7164 og 693 5794.

Til sölu er Mini Cooper árg. 02.
Sá allra flottasti í bænum. Uppl.
í síma 847 3856.

Aðalsteinn
ráðinn

Stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga hefur ákveðið að
ráða Aðalstein Óskarsson,
framkvæmdastjóra Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða í
starf framkvæmdastjóra Fjórð-
ungssambands Vestfirðinga.
Ráðningarskrifstofan Hag-
vangur ehf. mælti með Aðal-
steini í starfið. Fimm umsækj-
endur voru um stöðuna en auk
Aðalsteins voru það Björn S.
Lárusson, framkvæmdastjóri,
Guðmundur Björn Eyþórsson
fjármálastjóri, Martha Lilja
Marthensdóttir Olsen þjón-
ustu- og kennslustjóri og
Örlygur Ólafsson ráðgjafi.

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða ehf. hefur séð um dag-
legan rekstur og framkvæmda-
stjórn Fjórðungssambandsins
frá árinu 2004.
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Styttri brennur þurfa ekki leyfi heilbrigðiseftirlitsStyttri brennur þurfa ekki leyfi heilbrigðiseftirlitsStyttri brennur þurfa ekki leyfi heilbrigðiseftirlitsStyttri brennur þurfa ekki leyfi heilbrigðiseftirlitsStyttri brennur þurfa ekki leyfi heilbrigðiseftirlits
Brennum sem ætlað er að lifa skemur en tvo tíma þurfa ekki lengur leyfi heilbrigðiseftirlits. Hið
sama gildir um flugeldasýningar á tímabilinu 28. desember til 6. janúar. Eftir sem áður þarf að
sækja um brennuleyfi til lögreglustjóra með minnst 15 daga fyrirvara. Með umsókn um brennu-
leyfi skal leggja fram skriflegt samþykki sveitarstjórnar, skriflegt samþykki slökkviliðsstjóra og
vottorð vátryggingafélags um ábyrgðartryggingu vegna brennu. Í fundargerð heilbrigðisnefndar
Vestfjarða frá 7. desember eru sveitarfélög minnt á að tækifærisbrennur eru ætlaðar til að auka
gleði þeirra sem á horfa en eru ekki ætlaðar sem leið til úrgangsförgunar.

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Ellert Örn Erlingsson á Þingeyri

Þegar allt annað bregast
Sælkerinn Ellert býður upp

á grillaðar pylsur, slys á pönnu
og grillaðar samlokur sem
hann hefur oft þurft að grípa
til þegar hann hefur séð um
eldamennskuna á sínu heimili.

„Í boði eru þrír sjálfstæðir
réttir sem nýtast oftar en ekki
þegar tími til eldamennsku er
af skornum skammti og eða
þegar “ekkert er til í matinn”!
Magnið sem notast er við í
hvern rétt hverju sinni er undir
hverjum og einum komið og
mjög líklega tengt hungri.“

Grillaðar pylsur
eða soðnar pulsur

Nokkrar SS-pylsur (annað
er bara vitleysa).
Jafnmörg pylsubrauð og
pulsurnar telja (87% möst
að þau séu skorin)
Tómatsósu í brúsa
SS- og danska pölsesinn
epið er ómissandi
Steiktur laukur - best og
fyrirhafnarminnst að kaupa
hann tilbúinn og steiktan.
„Venjulegur“ laukur – skor
inn mjög smátt niður

Setjið pylsurnar á grillið og
grillið uns þær springa og
klofna, þá er næsta víst að
þær eru tilbúnar. Sama gildir
ef pulsurnar eru soðnar í potti,
látið þær verða úthverfar og
ekki slökkva á suðunni fyrr.
Ef notast er við grill þá er
kjörið að hita brauðið á grill-
inu en annars er notast við
örbylgjuofninn ef pulsurnar
eru soðnar í potti. Lauknum
og tómatsósunni er skellt í
botn brauðsins og sinnepið
borið zikk-zakk ofan á pyls-
una – mikilvægt til að fá rétta
bragðið. Reynið að forðast
remúlaði svona til að halda
línunum í lagi.

Slys á pönnu (Egg í brauði)

Egg (hrátt)
Skinkusneiðar
Samlokubrauð
Ostur
Grænmetissósa

Gerið er „lala“ stórt/lítið gat
á samlokubrauðsneiðina miðja.
Eins er gert gat á miðja skinku-

sneiðina. Gott er að hita og
snögg steikja brauðið og
skinkuna á pönnunni áður en
allt verður sett saman. Hita/
steikja þá báðu megin. Þegar
því er lokið er brauðið (með
gatinu) sett á pönnuna, skinku-
sneiðin (með gatinu) lögð ofan
á og þar ofan á er svo settur
ostur (c.a. tvær ostsneiðar –
fyrir ofan og neðan gatið). Því
næst er skurnin brotin á egginu
og egginu hellt ofan í á milli
ostsneiðanna og ofan í gatið á
skinkunni og brauðinu. Eggið
fer því næst að steikjast og
þegar massinn sem fór í gatið
og undir brauðið hefur mynd-
að fast form er brauðinu snúið
og eggrauðan spæld í sam-
krulli við bráðin ost. Þegar þessi
hið er líka komin í fast form
er brauðið tilbúið. Gott að bera
brauðið fram með grænmetis-
sósu.

Grillaðar samlokur
Skinkusneiðar
Samlokubrauð
Ostur
Venjulegur laukur
Kál
Grænmetissósa
Sinnepsósa
Grillbrauðpokar

Þegar samlokan er útbúin
er önnur brauðsneiðin smurð
með grænmetissósu og hin
sneiðin með sinnepsósu. Því
næst fer skinkusneið ofan á
grænmetissósubrauðsneiðina
og 2-3 ostsneiðar á sinnep-
sósubrauðsneiðina. Nokkur
blöð af káli eru rifin niður og
lögð ofan á skinkuna og þunnt
skornir laukhringir eru lagðir
ofaná ostinn. Er þá kominn
tími til að setja brauðsneiðarn-
ar með fylgihlutum saman og
stinga samlokunni í þar til
gerðan grillbrauðpoka (sem
fæst í öllum heldri matvöru-
verslunum). Kremja þarf að-
eins samlokuna saman til að
koma henni í grillbrauðpok-
anum ofan í brauðristina sem
sér um að grilla þessa veislu-
máltíð. Þegar brauðristin skýt-
ur brauðinu upp er maturinn
tilbúinn!

Ég skora á harðfiskbónd-
ann Hjalta Proppé á Þingeyri
til galdra fyrir okkur næst!

Fasteign til sölu
Til sölu er húseignin að Sólgötu 9, Ísa-firði. Um

er að ræða 370m² atvinnuhúsnæði á tveimur
hæðum. Í húsinu er prentsmiðja og skrifstofur.
Eignin gefur góða möguleika fyrir ýmis konar
starfsemi, en
einnig er hægt
að skipta henni
upp í hluta og
þá jafnvel í íbúð-
arhúsnæði eða
blöndu af atvinnu-
og íbúðarhús-
næði. Meðfylgj-
andi er 456m² eignarlóð.

Allar nánari upplýsingar gefur Fasteignasala
Vestfjarða í síma 456 3244, veffang: fsv.is.

Ánægjan skein úr hverju andliti.

Áður en haldið var í jólafrí
fullt gerðu nemendur í Grunn-
skólanum á Ísafirði sér daga-
mun og héldu Litlu jólin sem
er árviss viðburður í skóla-
haldi flestra skóla eins og
kunnugt er.

Nemendur og kennarar
mættu prúðbúnir í skólann,
stofur og gangar skreyttir
skrauti sem nemendur sjálfir
hafa búið til síðustu vikur. Þar
gæddu ballgestir sér á smá-
kökum, skiptust á litlum gjöf-
um og áttu notalega stund með
sínum bekk og umsjónarkenn-
arar í kennslustofunni. Nem-
endum var síðan skipt niður
og fóru í þremur hollum inn í

sal þar sem bæði var sungið
og dansað í kringum jólatréð
með rauðklæddum sveinum
með tilheyrandi gleði. Mikil
jólastemmning ríkti bæði í
hjörtum yngri sem eldri enda
ekki amalegt að stytta biðina
til jóla sem er svo ósköp löng
þegar maður er barn með smá
forsmekk á sæluna.

Skólastarf hefst svo aftur á
nýju ári þann 4. janúar og ekki
var að sjá mikla sorg í augum
barnanna þegar þau yfirgáfu
skólann enda er framundan
hátíð ljóss og friðar með til-
heyrandi rólegheitum, áti á
góðum mat, smákökum og
konfekti.  Dansað var í kringum jólatréð.

Jólaball í Grunnskólanum
Börnin biðu prúðbúin eftir því að ballið byrjaði….

Leiðrétting frá Sparisjóði BolungarvíkurLeiðrétting frá Sparisjóði BolungarvíkurLeiðrétting frá Sparisjóði BolungarvíkurLeiðrétting frá Sparisjóði BolungarvíkurLeiðrétting frá Sparisjóði Bolungarvíkur
Sparisjóður Bolungarvíkur vill koma leiðréttingu á framfæri, vegna fréttar í
síðasta blaði. Í fréttatilkynningu frá sjóðnum vegna mikils áhuga á stofnfjár-

útboði misritaðist að Sparisjóður Bolungarvíkur væri eina bankastofnunin
með höfuðstöðvar á Vestfjörðum. Hið rétta er þó að Sparisjóður Bolung-

arvíkur er eina bankastofnunin með höfuðstöðvar á Vestfjörðum vestan
Steingrímsfjarðarheiðar, en Sparisjóður Strandamanna, Hólmavík heldur

úti fullri starfsemi í sinni heimabyggð, hinu megin Steingrímsfjarðarheiðar.
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áfengis. Fylgi ungmenni nokkr-
um einföldum heillaráðum eru
hverfandi líkur á því að þau
leiðist inn á braut fíkniefna.

Forseti Íslands hafði frum-
kvæði að Forvarnardeginum
en ásamt forsetaembættinu
stóðu að deginum Íþrótta- og
Ólympíusamband Íslands,
Ungmennafélag Íslands, Banda-
lag íslenskra skáta, Samband
íslenskra sveitarfélaga, Reykja-
víkurborg og lyfjafyrirtækið
Actavis.         – thelma@bb.is

Magnús Ellert Steinþórsson
nemi í Grunnskólanum á
Þingeyri hlaut verðlaun For-
varnardagsins en þau eru veitt
ungmennum sem tóku þátt í
net-ratleik grunnskólanem-
enda á Forvarnardaginn 2007.
Auk Magnúsar Ellerts unnu
Vilhjálmur Patreksson í Landa-
kotsskóla og Eiður Rafn Hjalta-
son í Heiðarskóla í Leirársveit
til verðlaunanna. Forseti Ís-

lands Ólafur Ragnar Gríms-
son afhenti verðlaunin við at-
höfn á Bessastöðum. Verk-
efnin voru samin af Íþrótta-
og Ólympíusambandi Íslands,
Ungmennafélagi Íslands og
Bandalagi íslenskra skáta. En
þau snerust um þekkingu á
starfsemi hreyfinganna sem
byggði á því að kynna sér
hana á heimasíðum þeirra.
Hundruð grunnskólanemenda

sendu inn réttar lausnir.
Forvarnardagurinn var hald-

inn um allt land þann 21. nóv-
ember síðastliðinn. Sérstök
dagskrá var í öllum 9. bekkj-
um grunnskólanna þar sem
ungmenni tókust á við spurn-
ingar um aukna samveru for-
eldra og ungmenna, þátttöku
í skipulögðu íþrótta- og æsku-
lýðsstarfi og mikilvægi þess
að fresta því að hefja neyslu

Þingeyringur fékk verð-
laun Forvarnardagsins

Magnús Ellert Steinþórsson ásamt Ólafi Ragnari Grímssyni,
forseta Íslands, og móður sinni Eddu Björk Magnúsdóttur.

Þjóðleikhúsið er vænt-
anlegt til Ísafjarðar með
sýninguna Norway.today
eftir Igor Bauersima í
leikstjórn Vigdísar Jak-
obsdóttur. „Júlía er tví-
tug. Hún leitar að ein-
hverjum á netinu sem er
tilbúinn til þess að fremja
með henni sjálfsmorð.
Hún finnur hinn nítján ára
gamla Ágúst á spjallrás.

Vopnuð samlokum,
bjór og myndbandstöku-
vél leggja þau af stað í
langferð upp á himinháa
bjargbrún í Noregi þar
sem þau ætla að láta verða
af því að stökkva... nor-
way.today er skemmti-
lega þverstæðukennt verk
um leitina að tilgangi lífs-
ins í tæknivæddum nú-
tíma, uppfullt af húmor
og áhugaverðum pæling-
um um hluti sem snerta
okkur öll. Þetta marg-
verðlaunaða verk hefur
verið þýtt á tuttugu og
fimm tungumál og sett
upp í yfir tvö hundruð
mismunandi uppfærslum
um allan heim. Leikritið
verður sýnt í Edinborg-
arhúsinu eftir áramót,“
segir um uppfærsluna á
vef Þjóðleikshússins.

– thelma@bb.is

Þjóðleikhús-
ið á leið til
Ísafjarðar

Félagsmálanefnd Ísafjarð-
arbæjar vill að unnið verði að
því á skipulegan hátt að eldri
byggingar Ísafjarðarbæjar
verði gerðar aðgengilegar öll-
um. Umhverfisnefnd óskaði
eftir áliti frá félagsmálanefnd
vegna gerðar aðalskipulags
Ísafjarðarbæjar sem fór að
mestu fram síðasta vetur og
er frestur til að skila inn at-
hugasemdum og tillögum vegna

aðalskipulagsgerðar senn að
renna út. Í bókun nefndarinnar
frá síðasta fundi segir að jafn-
framt vilji nefndin að unnið
sé skipulega að breytingu
gatnakerfis og útivistarsvæða
Ísafjarðarbæjar og þau gerð
öllum aðgengileg.

Eftir áramót hefur teikni-
stofan Eik á Ísafirði vinnu við
aðalskipulagið en gríðarmikið
verk er framundan, eins og

gefur að skilja. Tillögur félags-
málanefndar eru unnar upp úr
greinargerðum Sjálfsbjargar
og í takt við þá stefnu sem ríkj-
andi er hjá félagsmálayfir-
völdum landsins í aðgengis-
málum fatlaðra og hreyfi-
hamlaðra. Þegar talað erum
eldri byggingar bæjarins er í
raun átt við allar aðrar opin-
berar byggingar sem ekki eru
nýbyggingar, því um þær gilda

sjálfkrafa kvaðir um aðgeng-
ismál.

Ekki liggur fyrir hvar þörfin
fyrir betra aðgengi er brýnust,
en búast má við að þarfagrein-
ing verði gerð þegar vinna við
skipulagið kemst á fullan
skrið. Gísli H. Halldórsson,
formaður félagsmálanefndar
segir mikilvægt að tekið verði
tillit til þessara mála við skipu-
lagsgerð. „Mitt persónulega

álit er að fyrirhuguð sundlaug
eigi að rísa á Torfnesi því það
mun bæta aðgengi eldri borg-
ara að lauginni og auka sam-
vistir eldri borgara við aðra
íbúa sveitarfélagsins, og það
finnst mér einn af stóru ávinn-
ingunum við að byggja sund-
laug,“ segir Gísli Halldór Hall-
dórsson, bæjarfulltrúi og for-
maður félagsmálanefndar.

– sigridur@bb.is

Vilja aðgengi fyrir alla í aðalskipulag
Aðgengi í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði telst ágætt en þar er lyfta.


