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Brottfluttir umfram aðflutta
á Vestfjörðum eru 185 manns
á árinu 2005, en 557 fluttu til
Vestfjarða á meðan 742 fluttu
burt frá Vestfjörðum. Frá
Vesturbyggð fluttu 118 manns
á árinu 2005 á meðan einungis
58 manns fluttu til sveitarfé-
lagsins, og voru brottfluttir
umfram aðflutta 60 manns.

Brottfluttir umfram aðflutta
eru næstflestir í Ísafjarðarbæ
þaðan sem 335 manns fluttu á
meðan 294 fluttust til bæjarins
og er munurinn 41 einstakl-
ingur.

Til Tálknafjarðarhrepps
fluttu 35 manns en frá hreppn-
um fluttu 62, og eru því brott-
fluttir umfram aðflutta 27

manns. Frá Hólmavíkurhreppi
fluttu 33 einstaklingar en 13
fluttust til hreppsins, og munar
því um 20 manns. Til Bol-
ungarvíkur fluttu 73 manns
en 90 manns fluttust á brott,
og munar því um 17 manns.

Frá Reykhólahreppi fluttu
29 manns, en til hreppsins
fluttust 18 manns, og munar

því um ellefu manns. Eina af
stóru sveitarfélögunum á
Vestfjörðum þar sem fleiri
fluttu til sveitarfélagsins en
frá því er Súðavíkurhreppur,
en þaðan fluttu 33 á meðan 35
manns fluttu til hreppsins. Eru
aðfluttir umfram brottflutta
því tveir talsins.

– eirikur@bb.isFlestir fluttu frá Vesturbyggð.

Nær 200 fleiri fluttu frá Vestfjörð-
um á síðasta ári en til fjórðungsins

Aftakaveður gerði á Flateyri síðdegis á föstudag með þeim afleiðingum að gamalt trésmíðaverkstæði, áfast við slökkvistöð bæjarins, splundraðist
þegar vindur fór upp í 43,9 m/s í öflugustu hviðunum. Engin meiðsl urðu á fólki, en brakið úr byggingunni dreifðist í a.m.k. 100 metra radíus. Að sögn
Páls Önundarsonar, bílstjóra á Flateyri, nefnist veður sem þetta Grundarendaveður og skall síðast á Flateyri í febrúar 1991. Miklar skemmdir urðu
vegna braksins. Mörg hús eru illa farin eftir fok sem og bílar. Rúður brotnuðu og þakplötur losnuðu. Björgunarsveitir voru kallaðar út, m.a. frá Suð-
ureyri og Ísafirði. Veðurhamurinn stóð í um eina og hálfa klukkustund. Talið er að tjón af völdum veðurofsans nemi tugum milljónum króna. Sjá nán-
ar frétt og myndir á bls. 3.                                                                                                                                                                                         – bb@bb.is

Miklar skemmdir í aftakaveðri
Valur Sæþór Valgeirsson úr björgunarsveitinni á Suðureyri var einn þeirra sem lögðu hönd á plóginn við hreinsunarstarf á föstudagskvöld.
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HÚSVÖRÐUR VIÐ GÍ
Starf húsvarðar við GÍ er laust til um-
sóknar. Starfið er laust frá 1. maí nk.
en æskilegt er að umsækjandi geti
hafið störf eigi síðar en 24. apríl.
Starfið felst í umsjón með húsnæði,
lóð og innbúi skólans, miklum sam-
skiptum við iðnaðarmenn, starfsfólk
og nemendur. Í starfinu felst einnig
umsjón með þrifum og gæslu skóla-
liða auk minniháttar viðhalds.
Gerð er krafa um góða almenna mennt-
un, t.d. hagnýta iðnmenntun. Nauð-
synlegt er að umsækjandi hafi ríka
þjónustulund og hæfni í mannlegum
samskiptum. Gera má ráð fyrir krefj-
andi starfi næstu árin vegna fyrirhug-
aðra byggingarframkvæmda við skól-
ann.
Umsóknum skal skila til skólans eigi
síðar en 6. mars nk. Skólastjóri veitir
frekari upplýsingar.

Skólastjóri.

Halldór Halldórsson, ný-
kjörinn oddviti Sjálfstæðis-
flokksins, segist mjög ánægð-
ur með útkomu prófkjörsins.
„Það eru tveir sem sækja að
mér og ég næ sextíu og fimm
prósentum“ segir Halldór.
„Ég hlýt að vera ánægður með
það. Ég held að Gunnar I.
Birgisson í Kópavogi hafi
bara náð um 70 prósentum,
án þess að neinn hafi sótt að
honum, þó ég ætli kannski
ekki að öðru leyti að líkja mér
við hann. Nú hefjum við und-
irbúningsferlið fyrir sjálfa
kosningabaráttuna og förum
í það að mynda endanlegan
lista.“ Halldór hlaut 364 at-
kvæði í fyrsta sæti af 567 gild-
um atkvæðaseðlum.

Gísli Halldór Halldórsson
lenti í þriðja sæti með 131
atkvæði í fyrsta sæti en 351
atkvæði samanlagt. „Þetta er

ekki sá sigur sem ég stefndi
að“, segir Gísli. „En mér er
tjáð það að þetta sé engu að
síður frábær árangur í fyrstu
tilraun. Þá lít ég ekki síst svo
á að minn sigur felist í því að
hafa fært mikið líf í þetta
prófkjör, enda var þátttaka í
prófkjörinu stórkostleg, 50

prósent af því sem hún var á
Akureyri svo dæmi sé tekið.“
Kosning Gísla í þriðja sætið
er ekki bindandi, og aðspurður
um það hvort hann hyggist
taka því verði honum boðið
það segist hann vera að bræða
það með sér. „Mínir kjósendur
hafa skorað á mig að taka því

og það er spurning hvort ég
væri ekki að bregðast þeim
með því að gera annað. Ég er
að nota þessa daga til að íhuga
málið“, segir Gísli.

Önnur úrslit voru þau að
Birna Lárusdóttir fékk 315
atkvæði í 1.-2. sæti, Ingi Þór
Ágústsson fékk 253 atkvæði í
1.-4. sæti, Níels Björnsson
fékk 283 atkvæði í 1.-5. sæti
og Ragnheiður Hákonardóttir
fékk 307 atkvæði í 1.-6. sæti.

Á kjörskrá voru 734 og
greiddu 584 atkvæði eða
79,56%. Sautján atkvæðaseðl-
ar voru ógildir. Á kjördag
gengu 179 manns í flokkinn.
Að sögn Óðins Gestssonar,
formanns kjörnefndar Sjálf-
stæðisflokksins, er stefnt að
því að búið verði að ganga frá
uppröðun á endanlega lista
sjálfstæðismanna fyrir mán-
aðalok.          – eirikur@bb.is

Halldór Halldórsson. Gísli H. Halldórsson.

Mikil þátttaka í prófkjöri
sigur fyrir sjálfstæðismenn

112 dagurinn
heppnaðist vel

Bílunum var stillt upp og gat fólk skoðað þá að vild.

112 dagurinn sem haldinn
var hátíðlegur um land allt sl.
laugardag heppnaðist mjög
vel á Ísafirði að sögn Magn-
úsar Ólafs Hanssonar fulltrúa
viðbragðsaðila á norðanverð-
um Vestfjörðum.

„Þetta svínvirkaði allt sam-
an, tókst ákaflega vel og var
öllum þeim sem stóðu að
þessu til sóma. Það voru mjög
margir viðbragðsaðilar sem
mættu en við söknuðum
björgunarsveitarinnar á Flat-
eyri sem komst ekki vegna
ofsaveðursins þar kvöldið áð-
ur, formaður hennar bað fyrir
kveðju frá þeim. Einnig mættu
mjög margir gestir en það
hefðu nú komist enn fleiri fyr-
ir. Bílum og tækjum var stillt
upp á götunni fyrir framan

gamla sjúkrahúsið og viljum
við þakka þeim sem hlut áttu
að máli fyrir góða og þægilega
framsetningu. Varðskip Land-
helgisgæslunnar afboðaði því
miður komu sína því það
þurfti að fara í útkall en for-
stjóri og starfsfólk gæslunnar
báðu fyrir góða kveðju. Það
gerði líka Þórhallur Ólafsson
framkvæmdastjóri Neyðarlín-
unnar.

Þessi dagur verður væntan-
legur festur í sessi og haldinn
aftur að ári. Við hlökkum til
þess að halda svona sýningu
aftur þá“, segir Magnús. Þetta
var í annað sinn sem skipti
sem 112 dagurinn er haldinn
og var dagskrá hans sérlega
glæsileg um land allt.

– gudrun@bb.is

Þessir guttar lærðu skyndihjálp hjá
Rauða krossinum í Gamla apótekinu.

Áttunda pottormablótið Súgfirðinga var haldið í sundlauginni á Suðureyri á föstudag. „Blótið gekk þrælvel þó
að veðrið hefði kannski mátt vera betra en þó að það snjóaði aðeins yfir okkur á köflum var bara tekið á því með
söng og trallerí“, segir Sigurður Gunnar Aðalsteinsson sem sá um blótið ásamt unnustu sinni Kolbrúnu Elmu
Schmidt en hefð er fyrir því að par sjái um undirbúninginn. Fljótandi og standandi borð voru notuð undir krásirn-
ar sem boðið var upp á, sem að sjálfsögðu samanstóðu af hefðbundnum þorramat. Þá er venja fyrir því að fólk mæti
nokkuð prúðbúið á blótið. „Í fyrstu mættu mennirnir með bindi og konurnar í kjólum en það hefur verið að þróast
í einhverja furðufatatísku þar sem menn mæta með hárkollur og hatta. Það bara vatt upp á sig en var ekkert plan-
að“, segir Sigurður. Blótið hefur verið haldið á hverju ári eftir að það var endurvakið árið 2000. – thelma@bb.is

Sungið og trallað á pottormablóti
Pottormar blótuðu þorra í sundlauginni á Suðureyri. Mynd: Páll Önundarson.
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Lítið stendur eftir af trésmíðaverkstæðinu sem splundraðist í veðurofsanum. Ljósmynd: Páll Önundarson.

Trésmíðaverkstæði splundraðist í aftakaveðri sem gekk yfir Flateyri síðdegis á föstudag

Tjónið talið hlaupa á tugum milljóna króna
Tug milljóna króna tjón

varð í aftakaveðri sem gekk
yfir Flateyri síðdegis á föstu-
dag. Gamalt trésmíðaverk-
stæði sem var áfast við slökk-
vistöð bæjarins splundraðist í
kröftugustu hviðunni sem
mældist 43,9 m/s og dreifðist
brakið úr því yfir stórt svæði
á eyrinni. Skemmdir urðu á
fjölmörgum húseignum og
bifreiðum. Björgunarsveitin
Sæbjörg á Flateyri var þegar
kölluð út auk þess sem aðstoð
var fengin frá björgunarsveit-
um á Ísafirði og Suðureyri.
Veðurofsinn stóð stutt yfir eða
í eina og hálfa klukkustund.

Veður á borð við það sem
skall á Flateyri á föstudag
nefnist Grundarendaveður. Þá
kemur vindurinn frá Hjarðar-
dalsnaustum í áttina að eyrinni
og hnútar skella á byggðinni.
Síðast er munað eftir svona
veðri og sterkum vindum 3.
febrúar 1991. Einar Svein-
björnsson, veðurfræðingur
segir í samtali við Morgun-
blaðið að slík skilyrði geti
skapast þegar krappar suð-
vestanlægðir fara norður með
vesturlandinu. „Þetta veður
náði hámarki beint út af Vest-

Biti úr þakinu lenti á bólakafi inni í íbúðarhúsi þar sem
hann mölbraut klósettið og reif í sundur vatnslagnir.

Ljósmynd: Páll Önundarson.

fjörðum og lá þá suðvestan-
áttin þvert á firðina,“ sagði
Einar. Talið er líklegt að vind-
hraðinn í mestu hviðunni hafi
verið mun meiri en mælir
Veðurstofunnar gaf upp eða
allt að 50-60 m/s.

Páll Önundarson, bifreiða-
stjóri á Flateyri segir það
guðsmildi að ekki hafi neinn
verið nálægur þegar verk-
stæðið splundraðist, því brak-
ið rigndi yfir nærliggjandi bíla
og hús með þeim afleiðingum
að rúður brotnuðu og hús-
klæðningar skemmdust. Lög-
reglunni á Ísafirði bárust fjöl-
margar tilkynningar um tjón
af völdum veðursins, bæði á
húsum og bifreiðum. M.a.
gjöreyðilagðist nýr Explorer
jeppi í eigu hjónanna Guðjóns
Guðmundssonar og Bjarn-
heiðar Ívarsdóttur, þegar brak
úr verkstæðinu fauk á hann.

Umboðsmaður Viðlaga-
tryggingar á Ísafirði mætti til
Flateyrar á laugardag til að
meta aðstæður, en ýmsir velta
eðlilega fyrir sér hvort veður-
ofsinn hafi verið það mikill
að hann teljist til náttúruham-
fara og að til kasta Viðlaga-
tryggingar komi. Ljósmynd-

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri var á meðal þeirra fjölmörgu sem virtu fyrir sér skemmdir á húsum á Flateyri.

arar blaðsins voru á Flateyri á
föstudag og laugardag og tóku

þá meðfylgjandi myndir.
– bb@bb.is

Brak úr trésmíðaverkstæðinu dreifðist víða um eyrina
á Flateyri og olli talsverðum skemmdum á húsum og

bílum, auk þess að fella einn ljósastaur.
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Ameríkani setur upp ís-
lenskan söngleik á Ísafirði

Bandaríski leikarinn Darren Foreman
leikstýrir uppfærslu Leikfélags Nemenda-
félags Menntaskólans á Ísafirði fyrir Sól-
risuhátíðina í ár. Setja á upp umdeildan

söngleik sem ber nafnið Hið ljúfa líf og er
eftir Benóný Ægisson. Hið ljúfa líf hlaut
önnur verðlaun í leikritasamkeppni sem

Leikfélag Reykjavíkur efndi til í tilefni af
hundrað ára afmæli Leikfélagsins árið 1997
og var leikritið frumsýnt sama ár í Borgar-

leikhúsinu. Það fjallar um kvöldstund á
skemmtistaðnum Nátthrafninum þar sem
fastagestirnir eru fyllibyttur, dópistar og

glæpamenn. En hvernig kom það til að feng-
inn var leikari frá Bandaríkjunum til að
leikstýra íslensku verki í menntaskóla á

Ísafirði?
„Ég kom til Íslands 1995

og dvaldi hér í eitt og hálft ár
en fór svo aftur til Bandaríkj-
anna. Ég á íslenskan son sem
er að verða 12 ára gamall og
hafði því alltaf þau tengsl við
landið. Við þurftum alltaf að
vera ferðast á milli landanna
til þess að hittast og að lokum
fannst mér að það væri of mik-
ið lagt á barn að vera alltaf á
þessum þvælingi. Ég fluttist
því til Íslands 2001. Ég kynnt-
ist konu hérna sem ég seinna
kvæntist svo ég tel þessa
ákvörðun mína um að flytja
hingað þá bestu sem ég hef
tekið.“

Erfiðið ríku-Erfiðið ríku-Erfiðið ríku-Erfiðið ríku-Erfiðið ríku-
lega launaðlega launaðlega launaðlega launaðlega launað

– Hvernig kom það til að
þú varst fenginn til að leikstýra
sólrisuleikritinu?

„Þórunn Sigþórsdóttir sem
leikstýrði uppfærslu LMÍ í
fyrra er vinkona mín og hún
mælti víst með mér. Ég fékk
símtal þar sem mér var boðið
að leikstýra verkinu og ég sló
til. Ég kom hingað fyrir um
mánuði til að velja í hlutverkin
og hitta krakkana.“

– Nú er þetta frekar stórt
verk með um tuttugu leikur-
um, er ekki heilmikil vinna að
baki?

Mér finnst skondið að þú
skulir segja þetta því mér
finnst þetta vera frekar lítið
verk af einhverjum ástæðum.
En það koma tuttugu leikarar
við sögu og þetta er söngleik-
ur. Það er alltaf mikil vinna
að setja upp leikrit og leikar-
arnir eru rétt að stíga sín fyrstu
spor í leiklist. En ég krefst
mikils af þeim og kem ekki
fram við þau eins og krakka
sem eru að setja upp skóla-
leikrit heldur eins og fagmenn.
Ég held að þeim hafi brugðið
við það í fyrstu en þau eru að
venjast því. Ég hef unnið með

krökkum í Reykjavík og veit
hvað þeir geta áorkað miklu.
Þá sá ég líka hversu ánægð og
stolt af sér þau urðu að loknu
erfiðinu. Ég veit því að erfiðið
verður ríkulega launað. Fyrir
utan það að það er í raun engin
önnur leið til að setja upp leik-
rit.“

Semja tón-Semja tón-Semja tón-Semja tón-Semja tón-
listina sjálfirlistina sjálfirlistina sjálfirlistina sjálfirlistina sjálfir

– Leikritið er mjög umdeilt
er það ekki?

„Já rétt er það. Nemendurnir
völdu það sjálfir. Ég lét þau
hafa lista yfir söngleiki sem
við gætum sett upp og þar á
meðal var Grease og aðrir
söngleikir sem eru léttir og
þægilegir en þau völdu þetta.
Ég og Benóný eigum leiklist-
arfyrirtæki í Reykjavík og ég
þekki hann mjög vel sem kom
að góðum notum. Sem dæmi
má taka að ég þurfti að láta
þýða verkið sem hann gerði
fyrir mig. Þá komst ég að því
um hvað leikritið fjallaði. Ég
spurði krakkana hvort foreldr-
ar þeirra vissu hvernig leikrit
þau ætluðu að setja upp og
þau sögðu að það væri í fínu
lagi. Ég talaði einnig við Ólínu
skólameistara og hún sagði
að valið væri þeirra. Ég á því
von á að margir reki upp stór
augu þegar það verður sýnt.
Þetta er ólíkt öðrum söngleikj-
um og hann er settur upp á
raunsæjan hátt.“

– Ertu ánægður með leik-
aravalið?

„Já mjög svo. Þetta eru allt
frábærir krakkar og allir eru
að takast á við krefjandi hlut-
verk. Til dæmis eru sumir að
leika fólk á áttræðisaldri. Það
er heilmikil ögrun fyrir 18 ára
ungling að setja sig í spor gam-
almennis. Ég hef mikla trú á
að þau eigi eftir að standa sig
vel.

Tónlistarmennirnir í verk-
inu eru líka alveg ótrúlega

góðir. Þeir eru allir nemendur
og semja tónlistina sjálfir. Í
upprunalegu uppfærslunni var
tónlistin samin af KK með
textum eftir Benóný. Ég
hringdi í KK en hann vissi
ekki hvar lögin væru niður-
komin og hann stakk upp á
því að krakkarnir ættu að
semja tónlistina sjálfir. Ég bað
því krakkana um það sem er
nú ekki lítil bón þar sem átján
lög eru í verkinu. Í fyrstu töldu
þau sig ekki geta það en núna
eiga þau aðeins eftir að semja
örfá lög. Ég heyrði lögin um
daginn og það kom mér á óvart
hversu góð þau eru. Þau eru
hreint út sagt mögnuð.

Ég hafði heyrt að Ísafjörður
væri mikill tónlistarbær en
þessir krakkar eru eins og fag-
menn og því bjóst ég ekki
við.“

Dáti í DjöflaeyjunniDáti í DjöflaeyjunniDáti í DjöflaeyjunniDáti í DjöflaeyjunniDáti í Djöflaeyjunni
og fullur Breti í Dísog fullur Breti í Dísog fullur Breti í Dísog fullur Breti í Dísog fullur Breti í Dís

– Hvenær verður leikritið
frumsýnt?

„Það verður í lok febrúar.
Ég hefði alveg viljað hafa eina
eða tvær vikur til viðbótar til
æfinga en þegar maður setur
upp verk fær maður aldrei
nægan tíma. Maður gerir bara
sitt besta með þann tíma sem

maður hefur. Ef maður hefur
einungis viku þá klárar maður
það á viku.“

– Þú ert upprunalega leikari,
hefurðu fengist lengi við leik-
stjórn?

„Ég hafði leikstýrt nokkrum
litlum verkum í Los Angeles
en byrjaði svo fyrir alvöru að
leikstýra í Reykjavík. Þar sem
ég tala ekki reiprennandi ís-
lensku get ég ekki leikið. Það
er mjög gremjulegt en ég hef
mjög gaman af því að leik-
stýra. Mig hafði langað til að
leikstýra í langan tíma. Það
að ég tali ekki fullkomna ís-
lensku hefur ekki reynst nein
hindrun hingað til. Svo lengi
sem ég hef handritið einnig á
ensku þá gengur þetta fínt.
Reyndar tel ég það hjálpa til
að mörgu leiti að geta ekki
skilið tungumálið því þá þarf
maður að lesa hegðunina og
líkamstjáninguna. Og ef þú
getur ekki séð hvað er að ger-
ast án tungumálsins þá vantar
eitthvað. Svo í raun er þetta
eitthvað sem ég hef umfram
aðra íslenska leikstjóra. Ég hef
mikinn áhuga á að halda áfram
að leikstýra á Íslandi.“

– Nú hefur þú leikið í ís-
lenskum myndum er það
ekki?

„Jú, bara nokkur aukahlut-

verk. Ég lék t.d. dáta í Djöfla-
eyjunni sem angrar Badda á
flugvellinum og fullan Breta
sem er að leita að lauslátu
kvenfólki í Dís. Einnig var ég
í litlu hlutverki í A little trip to
heaven. Ég hef einnig leikið í
nokkrum auglýsingum. Það er
líka oft hringt í mig þegar nota
þarf bandaríska rödd í auglýs-
ingum.“

– Svo þú hefur komið víða
við í þessum bransa?

„Já, en þannig er það á Ís-
landi. Allir eru í mörgu í einu
og jafnvel í þremur vinnum í
einu.“

Eitt stórt liðEitt stórt liðEitt stórt liðEitt stórt liðEitt stórt lið
– Hefur undirbúningurinn

gengið vel?
„Já, allir eru hjálpast að við

þetta. Við höfum nokkra nem-
endur sem eru mjög góðir
smiðir og ætla að hjálpa okkur
við að byggja sviðið sem er
mikið verk þar sem við ætlum
að byggja heilan bar. Tónlist-
armennirnir eru mjög færir á
sínu sviði. Þrjár stelpur sauma
búninga og húsvörðurinn
Guðni Ásmundsson hefur
veitt okkur ómetanleg aðstoð.
Við erum sem eitt stórt lið og
höfum það að markmiði að
láta þetta ganga upp.

Það kom mér mjög á óvart
þegar ég kom hversu færir
þessir krakkar eru því maður
er fljótur að gleyma hversu
þroskaður maður var 18 ára.
Það er langt síðan ég hef um-
gengist fólk á þessum aldri
svona mikið og margt hefur
rifjast upp fyrir mér. Manni
var kleift að gera mun meira á
þessum árum en maður man.
Þau eru mjög þroskuð enda
tel ég að það hafi nú eitthvað
að gera með hvernig komið er
fram við þau á Íslandi. Það er
eins og þau séu fyrr talin vera
fullorðin. Til dæmis ávarpa
þau kennara sína með fyrra
nafni í skólanum. Ég held að
þetta verði til þess að þau nálg-
ist kennarana á jöfnum grund-
velli. Í Bandaríkjunum er allt-
af sagt frú og herra og eftir-
nafnið.

En einnig sér maður líka
stundum að þetta eru bara
krakkar og það er heilmikið
púl sem þau leggja á sig til að
gera leikritið sem best úr
garði. Ég er mjög spenntur að
sjá útkomuna“, segir Darren
og án efa eru fleiri sama sinnis
og hann þar sem frumsýning
sólrisuleikritsins er jafnan
hápunktur Sólrisuhátíðarinn-
ar.

– thelma@bb.is
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Framlag sveitarfélaga
miðað við almennt gjald

Framlag sveitarfélaga
miðað við lægra gjald

4 klst. m/hressinu kr. 17.233.-   kr. 20.058.-
5 klst. m/mat og hressingu kr. 24.577.-   kr. 27.966.-
6 klst. m/mat og hressingu kr. 33.615.-   kr. 42.089.-
8-9 klst. m/mat og hressingu kr. 42.653.-   kr. 60.165.-

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að nýta við-
miðunarreglur um greiðslur
leikskólagjalda utan lögheim-
ilissveitarfélags sem Samband
íslenskra sveitarfélaga sam-
þykkti 27. janúar sl. Ísafjarð-
arbær samþykkti í desember
sl. að taka upp greiðslur vegna

leikskólabarna með lögheim-
ili í Ísafjarðarbæ sem eru í
leikskólum í öðrum sveitarfé-
lögum t.d. vegna námsdvalar
foreldra. Slíkar greiðslur voru
ekki í boði áður hjá Ísfjarðar-
bæ.

Taflan sem fylgir fréttinni
sýnir framlag sveitarfélaga

samkvæmt viðmiðunarregl-
unum að teknu tilliti til vísi-
töluhækkana 1. október 2005
og húsnæðiskostnaðar kr.
78.000 á ári, sem miðast við
6,5 fm á barn.

Almennt gjald á við framlag
sveitarfélags með börnum
sem foreldrar greiða fullt gjald

fyrir. Lægra gjald miðast við
börn er fá afslátt af fullu gjaldi,

sbr. börn námsmanna, þ.e. for-
eldrar greiða lægra gjald og

því hækkar því framlag sveit-
arfélags.       – gudrun@bb.is

Ísafjarðarbær samþykkir nýjar reglur
Viðmiðunarreglur um greiðslur leikskólagjalda utan lögheimilissveitarfélags

Atvinna
Starfskraftur óskast í vel launaða auka-

vinnu, 2 til 5 klst., sex kvöld í viku, við ræst-
ingar. Reynsla við ræstingar ekki skilyrði.
Lágmarksaldur er 25 ár.

Upplýsingar í síma 862 5669.
Massi þrif ehf.,

Rúnar tekur við
flaggskipi BT
Rúnar Rafnsson, versl-
unarstjóri BT á Ísafirði

mun taka við stjórnun BT
verslunarinnar í Skeifunni
í Reykjavík. „Það er ekki

hverjum sem er falið að
taka við rekstri jafn stórrar

verslunar og BT í Skeif-
unni. Rúnar er því að fá
talsverða viðurkenningu

fyrir frábæra frammistöðu
við rekstur verslunarinnar
á Ísafirði“, segir í tilkynn-
ingu frá Degi Group sem
rekur BT-verslunarkeðj-

una.  Rúnar hefur stjórnað
versluninni á Ísafirði frá

opnun hennar í nóvember
2004. Við verslunarstjóra-

stöðunni tekur Benedikt
Hreinn Einarsson, sem

hefur starfað í versluninni
frá fyrsta degi. Breyting-

arnar munu eiga sér stað 1.
maí þegar Rúnar tekur

formlega við rekstri BT í
Skeifunni og Benedikt við

rekstri BT á Ísafirði.
– thelma@bb.is

Rúnar Rafnsson.

Jón Páll Halldórsson for-
maður Sögufélags Ísfirðinga
gaf ekki kost á sér til endur-
kjörs á aðalfundi þess á Hótel
Ísafirði á fimmtudag. Hann
hefur setið í stjórn félagsins
frá árinu 1960 og sem for-
maður frá 1979. „Ferill hans
sem stjórnarmanns og for-
manns er glæsilegur enda hef-
ur Jón Páll með störfum sínum
unnið Sögufélaginu og um
leið samfélaginu ómetanlegt

gagn við varðveislu vest-
firzkrar sögu og menningar“,
segir í tilkynningu frá stjórn
félagsins.

Til viðbótar við formenn-
sku í Sögufélaginu hefur hann
ritað bækurnar; Frá línuveið-
um til togveiða og Fiskvinnsla
í 60 ár auk fjölda greina í
ársrit Sögufélagsins og önnur
rit. Á fundinum flutti Jón Páll
skýrslu stjórnar og rakti fjöl-
breytta starfsemi félagsins

undanfarin fjögur ár. Í ræðu
hans kom fram að við form-
lega opnun Háskólaseturs
Vestfjarða á laugardag afhenti
Sögufélag Ísfirðinga setrinu
að gjöf öll ritverk sem félagið
hefur gefið út. Þ.á.m. öll bindi
Ársrits Sögufélagsins 45 að
tölu. Við það tækifæri lét for-
maður Sögufélagsins þess get-
ið að gjöfin væri vísir að há-
skólabókasafni setursins.

Stjórn Sögufélagsins af-

henti Jóni Páli og Huldu
Pálmadóttur eiginkonu hans
þakklætisvott fyrir störf þeirra
í þágu félagsins. Gjöfin var
hið glæsilega rit Íslands Atlas.
Fyrir aðalfund eru sendir út
atkvæðaseðlar vegna stjórn-
arkjörs til félagsmanna. Í nýrri
stjórn félagsins eru: Geir Guð-
mundsson, Valdimar Gísla-
son, Guðfinna M. Hreiðars-
dóttir, Magni Örvar Guðmun-
dsson og Sigurður Pétursson.

Jón Páll hættir sem formaður
Aðalfundur Sögufélags Ísfirðinga

Stjórn Sögufélags Ísfirðinga færði formanni sínum Jóni Páli Halldórssyni og Huldu Pálmadóttur
eiginkonu hans þakklætisvott fyrir störf þeirra í þágu félagsins. Mynd: Sögufélag Ísfirðinga.

Á ný afstöðnu viðskiptaþingi Viðskiptaráðs, er bar yfirskriftina Ísland 2015, var tvennt er
vakti athygli öðru fremur. Annars vegar spá forsætisráðherra um að Íslendingar yrðu orðnir
aðilar að Evrópusambandinu árið 2015 og hins vegar ræða Ágústar Guðmundssonar, stjórnar-
formanns Bakkavarar Group, sem dró stóriðjustefnu stjórnvalda í efa og kvað of litla ávöxt-
unarkröfu hafa verið gerða til Kárahnjúkavirkjunar: ,,Ég hefði varið peningunum öðruvísi,“
sagði hann og kvað úr ýmsu að velja. Ágúst er í framvarðasveit íslenskra athafnamanna í svo-
kallaðri útrás. Um það er ekki deilt.

Hin mikla bylting á sviði fjármála og fjárfestingar íslenskra fyrirtækja erlendis grundvallast
á frjálsu flæði peninga, frelsi eins og það heitir; hugtaki sem sagan staðfestir að er vandmeðfarið.
Í tímaritinu Vísbendingu, 51. tbl. 2005, birtist viðtal við Hörð Sigurgestsson, þar sem hann
ræðir breytta tíma í íslensku efnahagslífi. Hörður segir: ,,Auðvitað hlýtur að koma aftur að því
að fókusinn beinist að því, hvað gerist hér á Íslandi og hvernig menn ætla líka, í meira mæli
en nú, að nota þetta frelsi, til að byggja hér upp fleiri og öflugri fyrirtæki, sem búa til verðmæti
hér innanlands og skapa atvinnu fyrir fólk og góðar tekjur. Það er eðlilegt að menn þurfi að
hafa vara á sér, ef hinar raunverulegu höfuðstöðvar þessara fyrirtækja fara að flytjast í meira
mæli en nú til útlanda. Þá á ég ekki við hinar lögformlegu höfuðstöðvar, heldur hvar foringj-
arnir eru og hugvitið er. Ef þessir aðilar dvelja og starfa meira og minna erlendis, mun

hugsunin og stefnumótunin beinast í vaxandi mæli út frá þeim stað, þar sem þeir eru.“
Svo mælir maður sem í mörg ár var í framvarðasveit íslensks atvinnulífs. Hér bendir

hann á kjarna málsins. Okkur vantar framsækin og þróttmikil fyrirtæki sem skaffa atvinnu
í landinu. Þótt mörgum hugnist ekki tilhugsunin um álver í öllum landsfjórðungum, sem
vonandi verður aldrei, verður ekki fram hjá því horft að þar er um að ræða fyrirtæki, sem
skapa fjölda vel launaðra starfa. Því þarf engan að undra þótt íbúar landsbyggðarinnar, sem
standa frammi fyrir því að verða að fara frá verðlausum eignum, afrakstri ævistarfsins, taki
slíkum tækifærum; Svo mikið er víst að atvinnutækifæri landsbyggðarfólks hafa ekki fylgt
þenslumörkum fjármálastofnana og útrásinni margrómuðu; bendir enda fátt til að það
viðhorf þyki mikilvægt.

Öflug fyrirtæki eru grundvöllur velferðar í landinu, sama til hvaða þátta samfélagsins er
litið. En því aðeins náum við að koma á því velferðarþjóðfélagi sem okkur dreymir um, að
hérlendis verði byggð ,,upp fleiri og öflugri fyrirtæki“ sem ,,skapa atvinnu fyrir fólk og
góðar tekjur.“

Á þann hátt þarf að nýta ávinninginn af útrásinni.
Um annað getur aldrei orðið sátt.

s.h.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Anna Guðrún Edvardsdóttir í Bolungarvík

Nautalundir og rjómasælgætisterta
Sælkeri vikunnar ætlar að

gefa uppskriftir af tveimur
réttum, aðalrétti og eftirrétti.
Anna Guðrún segir að þegar
hún bjóði fólki í mat matbúi
hún oft þessa tvo rétti og
þeir klikki aldrei. Að auki
sé auðvelt að matbúa þá og
það taki ekki mikinn tíma.
Þá mælir hún með að bjóða
með aðalréttinum gott rauð-
vín og með kökunni á að
bera fram sterkt og gott kaffi.

Nautalundir
með hrísgrjónum

(fyrir 6 manns)

750 g nautalundir
1 tsk salt
½ tsk pipar
2 msk smjör
150 g niðursoðin paprika
200 g niðursoðin gúrka
4 dl rjómi
75 g smjör
2-3 hvítlauksgeirar
¼ tsk salt
1/8 tsk svartur pipar

Hitið ofninn í 225°C. Skerið
alla fitu og sinar úr kjötinu.
Nuddið salti og pipar í kjöti
og brúnið það vel í smjörinu.
Steikið í ofninum í 15-20 mín-

útur (eftir þykkt). Látið kjötið
kólna í 10 mínútur áður en
það er skorið í 1 cm þykkar
sneiðar. Hækkið ofnhitann í
250°C. Blandið saman
bræddu smjöri, pressuðum
hvítlauk, salti og pipar. Skerið
papriku og gúrku í sneiðar.
Smyrjið eldfast mót og raðið
kjötinu á það. Dreifið papriku
og gúrku yfir kjötið. Hellið
rjóma og smjörblöndu yfir.
Bakið í miðjum ofni í 5-8 mín-
útur. Berið fram með krydd-
uðum, soðnum hrísgrjónum.

Rjómasælgætisterta

4 egg
1 bolli sykur
3 msk hveiti
2 tsk lyftiduft
100 g suðusúkkulaði
100 g marsípan
¼ l rjómi
½ dós ferskjur

Stífþeytið egg og sykur.
Sigtið hveiti og lyftiduft sam-
an í skál. Saxið súkkulaðið og
marsípanið í kvörn og blandið
því saman við hveitið. Blandið
hveitiblöndunni saman við
eggjahræruna. Bakið í einu
hringlaga móti, gott er að setja

smjörpappír í botninn, við
180°C í 30-40 mínútur (kakan
er frekar blaut). Kælið. Þeytið
rjómann og blandið söxuðuð
ferskjum saman við. Vætið
botninn með ávaxtasafa og

setjið rjómann ofan á.

Ég ætla að skora á Rúnar
Arnarson í Bolungarvík til
að vera næsti sælkeri vik-
unnar.

Hálf milljón upp í
skuldir Félagsbæjar

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að veita fé-
lags- og menningarmiðstöð-
inni Félagsbæ á Flateyri styrk
að upphæð 500 þúsund krón-
ur. Í bréfi sem Félag eldri
borgara á Flateyri skrifar fyrir
hönd stjórnar menningarmið-
stöðvarinnar kemur fram að
félagið hafi á undangengnum
misserum aflað styrkja til
greiðslu á láni sem fjármagn-
aði kaup á húsnæði menning-

armiðstöðvarinnar, og að eft-
irstöðvar lánsins séu, fyrir
styrk Ísafjarðarbæjar, 860
þúsund krónur. Upphaflega
sótti menningarmiðstöðin um
styrk að upphæð ein milljón
króna og óskaði Ísafjarðarbær
eftir frekari upplýsingum um
skuldir félagsins áður en málið
væri afgreitt.

Fyrir tveimur árum var
Hafnarstræti 11 á Flateyri,
fyrrum verslunarhús Kaupfé-

lags Önfirðinga, keypt í því
augnamiði að reka þar marg-
þætta starfsemi. Þar er nú að
finna handverksverslun,
brúðusafn, listgallerí og fé-
lagsstarf eldri borgara á vet-
urna. Ásamt Ísafjarðarbæ
unnu að verkinu Félag eldri
borgara á Flateyri, Rauði
krossinn, Minjasjóður Önund-
arfjarðar og íbúasamtök Ön-
undarfjarðar. Kaupin og lag-
færingar á húsnæðinu voru

kostuð af Ísafjarðarbæ,  Min-
jasjóði Önundarfjarðar auk
þess sem fengið var fé úr sjóð-
num „Samhugur í verki“.

Í bréfi sem Félagsbær sendi
bæjaryfirvöldum í nóvember
er bent á að við undirritun
samnings um rekstur hússins

var gert ráð fyrir að hann yrði
endurskoðaður árlega en nú
séu tvö ár liðin án þess að það
hafi verið gert. – eirikur@bb.is

Félagsbær á Flateyri er til húsa í gamla kaup-
félagshúsi Önfirðinga en húsið var byggt árið 1956.

Leit stendur enn yfir að
þátttakendum í Fegurðar-
samkeppni Vestfjarða. Ekki
hafa nógu margar stúlkur
fengist til að taka þátt og er
óskað eftir ábendingum.

„Til þess að geta haldið
keppnina þurfum við að hafa
lágmark 7-8 stúlkur en því
miður hefur það ekki náðst.
Við biðjum því fólk um að
láta vita af öllum efnilegum
kandídötum hjá Stúdíó
Dan“, segir Gróa Böðvars-
dóttir ein af aðstandendum
keppninnar.

Ef næg þátttaka fæst til
að halda keppnina mun hún
fara fram þann 27. mars í
Krúsinni á Ísafirði. Þá er
enn ekki frágengið hver

verður framkvæmdastjóri
keppninnar en að sögn Gróu
er unnið að því. Venju sam-
kvæmt er keppnin haldin
annað hvert ár. Metþátttaka
var í síðustu keppni þar sem
níu stúlkur tóku þátt. Af
þeim tóku þrjár stúlkur þátt
í keppninni um titilinn Ung-
frú Ísland sem haldin var í
Reykjavík þar sem tvær
vestfirskar stúlkur komust
í fyrstu fimm sætin sem er
besti árangur Vestfirðinga í
keppninni til þessa.

Tekið er á móti ábend-
ingum um vænlega þátttak-
endur í Stúdíó Dan í síma
456-4022. Eina skilyrðið er
að stúlkurnar þurfa að hafa
náð 18 ára aldri.

Fegurðarsamkeppni Vestfjarða

Enn leitað að
þátttakendum

Erlendar ferðaskrifstof-
ur sýndu Vestfjörðum

mikinn áhuga á nýafstað-
inni ferðakaupstefnu Ice-

landair í Reykjavík. Um er
að ræða ferðasýningu und-

ir nafninu Mid Atlantic
Icelandair sem Icelandair

hefur staðið fyrir árlega
síðustu ár. Guðmundur

Eyþórsson framkvæmda-
stjóri Vesturferða og Rún-

ar Óli Karlsson ferðamála-
fulltrúi Ísafjarðarbæjar

fóru á kaupstefnuna sem
fulltrúar Markaðsstofu
Vestfjarða en þetta er í

fyrsta skipti sem Vestfirðir
taka þátt. Þótti kaupstefn-
an takast með ágætum og
náðust sambönd við nýjar
erlendar ferðaskrifstofur

sem sýndu Vestfjörðum
mikinn áhuga sem nýjum

áfangastað fyrir viðskipta-
vini sína. „Þetta gekk mjög

vel“, segir Rúnar Óli.
„Þarna voru erlendar

ferðaskrifstofur frá helstu
markaðssvæðum Iceland-

air. Við vorum þarna í
fyrsta skipti og litum á

þetta sem tilraunaverkefni.
Við fengum töluvert mikið

af fyrirspurnum bæði um
ráðstefnuhald og náttúru-
ferðir. Það var gaman að

sjá ný andlit og mörg sem
vissu ekkert um Vestfirði,

en svo voru líka sumir sem
höfðu komið hingað og

vissu mikið en vildu fá að
vita meira. Við Guðmund-
ur vorum að fara yfir fyr-
irspurnir sem við fengum,
það er mikilvægt að svara

þeim fljótt og vel og við
munum fylgja þeim eftir.

Við stefnum á að koma inn
enn sterkari á næsta ári,

það kom snögglega upp að

við færum á þessa kaup-
stefnu og við munum því
vera betur undirbúnir og
jafnvel með meiri mann-

skap næst. Þetta snýst dá-
lítið um að vera á röltinu
og veiða fólk inn í kynn-

ingarbásana og vera hress
og skemmtilegur“, segir

Rúnar Óli. Þátttakendur
ferðakaupstefnunnar voru
frá öllum sex Norðurlönd-
unum, Grænlandi, Eystra-

saltsríkjunum þremur,
Englandi, Skotlandi,

Bandaríkjunum og
Kanada. – gudrun@bb.is

Vestfjörðum sýndur mikill
áhugi á ferðakaupstefnu
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Breytingar á yfirstjórn Ágústs og Flosa ehf., á Ísafirði

Tveir nýir framkvæmdastjórar ráðnir
Björgmundur Örn Guð-

mundsson, athafnamaður á
Ísafirði, segir að til standi að
reyna að sameina eitthvað af
þeim fyrirtækjum sem eru í
hans eigu. „Þetta eru átta fyr-
irtæki sem ég á“, segir Björg-
mundur. „Ég vil einfalda
reksturinn með því að sameina
mikið af þessum fyrirtækjum,
þau sem eru í svipuðum rek-

stri, enda eru þetta aðallega
byggingarfyrirtæki og fast-
eignafyrirtæki. Það stendur til
að búa til eitt fjárhagslega
stöndugt fyrirtæki úr flestum
þeirra.“ Þá tekur Björgmundur
fram að gistihúsið Tærgesen
á Reyðarfirði, sem hann festi
nýlega kaup á, verði rekið að-
skilið frá hinum fyrirtækjun-
um.

Eins og kunnugt er hefur
Björgmundur gegnt stöðu
framkvæmdastjóra bygging-
arfyrirtækisins Ágústs og
Flosa, en nokkrar skipulags-
breytingar eiga sér stað þessa
dagana hjá fyrirtækinu og
verður Björgmundur nú for-
stjóri. Að sögn Björgmundar
hefur fyrirtækið bætt við sig
starfsmanni á skrifstofu og er

verið að einfalda reksturinn.
„Ég hef fært ábyrgð frá mér
og niður á tvo nýja fram-
kvæmdastjóra“, segir Björg-
mundur.

„Lúther Ólason verður fram-
kvæmdastjóri framkvæmda-
sviðs og Guðný Jóhannesdótt-
ir verður framkvæmdastjóri
rekstrarsviðs. Þau sjá þá meira
um ábyrgð á daglegum rekstri,

en ég verð meira í því að sækja
verkefni og funda með banka-
stjórum og þvíumlíku.“ Að-
spurður um hvort nokkuð sé
til í þeim kvitti að hann ætli
að flytja austur á firði, í kjölfar
þeirra fjárfestinga sem hann
hefur nýgert þar segist Björg-
mundur hafa heyrt þetta sjálf-
ur, en ekkert sé hæft í orðrómi.

– eirikur@bb.is
Björgmundur

Örn Guðmundsson.

Háskólasetur Vestfjarða

Sendiherra skipaður
Háskólinn í Reykjavík

hefur í samráði við Háskóla-
setur Vestfjarða, tilnefnt
Jens Arnljótssson, lektor við
tækni- og verkfræðideild
HR, sem sendiherra Há-
skólasetursins hjá HR. For-
svarsmenn Háskólasetursins
vona að skipun sendiherrans
verði til þess að auka áhuga
Vestfirðinga á tækni- og
verkfræðinámi sem og að
hún styrki atvinnuuppbygg-
ingu á svæðinu á næstu árum
og áratugum. Þá mun Sí-
mennt Háskólans í Reykja-
vík halda endurgjaldslaus
námskeið á vormánuðum
sem ætluð verða nemendum

og stjórnendum á Vestfjörð-
um. Þetta var á meðal þess
sem kom fram við formlega
opnun Háskólaseturs Vest-
fjarða.

Þar var einnig greint frá
því að Rannsóknir og grein-
ing, sem er rannsóknarstofn-
un innan Háskólans í Reyk-
javík, hefði ákveðið að gefa
Vestfirðingum alla vinnu og
úrvinnslu á rannsókn sem
lögð verður fyrir nemendur
í grunnskólum. Í framan-
greindri rannsókn verður
vímuefnanotkun unglinga á
Vestfjörðum könnuð sem og
högun og líðan ungs fólks í
félagslegu samhengi.

Stjórnendur og starfsfólk
Menntaskólans á Ísafirði
hafa gert samkomulag við
menntamálaráðuneytið um
þátttöku í verkefni sem
miðar að því að bæta sam-
skipta- og samstarfsfærni.

„Langflestir starfsmenn
skólans hafa skrifað undir
samkomulag um að taka þátt
í verkefninu og vonast er til
að á endanum munu allir
vera með. Verið er að vinna
grunnvinnuna fram í mars
og verður þá lögð línan að
því hvert framhaldið verð-
ur“, segir Þórir Ólafsson,
deildarstjóri skóladeildar hjá
menntamálaráðuneytinu.

Sálfræðingarnir Einar
Gylfi Jónsson og Þórkatla
Aðalsteinsdóttir hafa um-
sjón með verkefninu. Í sam-
komulaginu felst meðal ann-

ars að skólameistari skuld-
bindur sig til að hafa sam-
ráð við ráðuneytið um beit-
ingu valdheimilda og aga-
úrræða forstöðumanna
samkvæmt lögum um rétt-
indi og skyldur starfsmanna
ríkisins.

Verkefnastjórar munu
reglulega skila skýrslu um
framvindu mála til ráðu-
neytisins. Verkefnið hófst
um miðjan janúar og áætlað
er að það standi til 30. nóv-
ember. „Verkefnið er þó op-
ið að því leyti að ef vel geng-
ur getur það tekið styttri tíma
og eins getur starfsfólkið
ákveðið að halda því áfram
þegar tilsettum tíma er lokið.
Menn binda miklar vonir við
að verkefnið beri árangur“,
segir Þórir.

– thelma@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði

Unnið að sáttum

Stjórnendur og starfsmenn MÍ vinna að
því að bæta samskipta- og samstarfsfærni.

Landsbankinn og H-prent ehf. í
samstarf við Kómedíuleikhúsið

Umhverfisráðuneytið hefur
staðfest greiðslu úr Ofanflóða-
sjóði vegna kaupa Ísafjarðar-
bæjar á 18 íbúðum við Árvelli
í Hnífsdal, en Ofanflóðasjóður
greiðir 90% af matsverði eign-
anna. Í þessu tilfelli er mats-
verð þessara 18 íbúða tæpar
143 milljónir og greiðir Ofan-
flóðasjóður því 128,5 millj-
ónir. Greiðslan mun berast
bæjarfélaginu fyrir 1. mars
2007. Bæjarráð fól bæjarstjóra

að vinna áfram að málinu fyrir
hönd bæjarfélagsins.

Eins og kunnugt er var fé-
lagið Fasteignir Ísafjarðarbæj-
ar ehf. stofnað sumarið 2003
til að yfirtaka og reka íbúðar-
húsnæði í eigu bæjarsjóðs sem
áður heyrði undir húsnæðis-
nefnd bæjarins. Sá rekstur hef-
ur verið nokkuð þungur og
sagðist Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri, telja að þegar Of-
anflóðasjóður keypti um-

ræddar 18 íbúðir að Árvöllum
myndi rekstur félagsins batna
nokkuð þegar rætt var við
hann í september.

Íbúðirnar að Árvöllum eru
á snjóflóðahættusvæði og féll
þar síðast snjóflóð fyrir rúmu
ári síðan. Þá tók flóðið með
sér spennistöð sem stendur þar
og stöðvaðist við fjölbýlishús-
ið. Á heimasíðu Halldórs Hall-
dórssonar, bæjarstjóra, veltir
hann fyrir sér næstu skrefum í

málinu og segir þar meðal
annars: „Framundan er að taka
ákvörðun um framtíð þessara
íbúða. Mín skoðun er sú að
við eigum að gera tilraun til
að selja íbúðirnar til sumar-
dvalar. Skilyrði verði að allt
seljist svo bærinn eigi ekki
íbúðir inn á milli. Hverfið í
norðanverðum Hnífsdal er
hægt að gera fallegt sumar-
dvalarhverfi.“

– eirikur@bb.is

Umhverfisráðuneytið staðfest-
ir kaup á íbúðum að Árvöllum

Kómedíuleikhúsið á Ísa-
firði skrifaði undir samstarfs-
samning við Landsbanka Ís-
lands og H-prent í síðustu
viku þess efnis að fyrirtækin
styrki starfsemi leikhússins á
þessu leikári. „Fyrst og fremst
er það viðurkenning við það
sem Kómedíuleikhúsið hefur
verið að gera að fyrirtækin
sjái hag sinn í því að styrkja
leikhúsið svo það geti haldið
áfram rekstri sínum“, segir
Elfar Logi Hannesson hjá
Kómedíuleikhúsinu. Kóme-
díuleikhúsið er fyrsta og eina
atvinnuleikhúsið á Vestfjörð-
um.

„Það er mjög ánægjulegt að

þessi tvö fyrirtæki hafi ákveð-
ið að gerast samstarfsaðilar
Kómedíuleikhússins á þessu
leikári. Landsbankinn hefur
verið þekktur fyrir að styrkja
leiklistina og er m.a. styrktar-
aðili Vesturports. Þá er einnig
mjög gaman af því að prent-
aðar verða út alvestfirskar
leikskrár og fleira en H-prent
ætlar að sjá um að prenta út
allt efni sem til þarf fyrir sýn-
ingar ársins“, segir Elfar Logi.

Kómedíuleikhúsið var
stofnað árið 1997 af Elfari
Loga Hannessyni og Róberti
Snorrasyni. Frá árinu 2001
hefur Kómedíuleikhúsið ein-
beitt sér að einleikjum og sér

í lagi sem tengjast Vestfjörð-
um. Fyrir tveimur árum setti
leikhúsið á fót einleikjahátíð-
ina Act alone sem hefur vakið
mikla athygli enda er hún

meðal fárra slíkra hátíða í
heiminum. Nýjasti einleikur
leikhússins er Dimmalimm
sem stefnt er að verði frum-
sýndur 16. febrúar.

Halldór Sveinbjörnsson prentsmiðjustjóri H-prents,
Elfar Logi Hannesson og Inga Á. Karlsdóttir úti-

bússtjóri Landsbankans á Ísafirði við undirskriftina.

Snjóflóð féll á Árvelli fyrir rúmu ári síðan og stöðvaðist það á fjölbýlishúsinu svo rúður brotnuðu.
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Kveðjubréf
Góðir sjálfstæðismenn í

Ísafjarðarbæ.
Til hamingju með stór-

glæsilegt prófkjör og það
frambærilega fólk, sem þið
hafið kosið ykkur til forystu
næstu fjögur árin. Eftir að
hafa farið yfir úrslit próf-
kjörsins, þá sé ég að skoðanir
mínar eiga ekki upp á pall-
borðið hjá ykkur. Við því er
ekkert að gera, þið hafið kos-
ið ykkar framtíðarstefnu og
hafnað minni.

Að fenginni þessari niður-
stöðu hef ég ákveðið að láta
af öllum afskiptum af pólitík
og öðru hér í bænum til þess
að trufla ekki frekar en orðið
er bjartsýni ykkar og fram-
tíðardrauma.

Jafnframt vil ég þakka
þeim kærlega sem veittu mér
brautargengi. Ég átti ekki eitt
einasta símtal né bankaði á
neinar einustu dyr til að biðja
fólk að kjósa mig. Þeir sem
greiddu mér atkvæði á laug-
ardaginn voru einfaldlega að
kjósa sér aðra framtíðarsýn

en þá sem við blasir.
Vonandi höfum við samt

sáð einhverjum fræjum, sem
geta orðið að fallegum
blómum í stórum og öflug-
um bæ, þeim bæ sem til
verður við sameiningu allra
sveitarfélaga á Vestfjörðum
í eitt, eins og forystumenn
ykkar stefna afdráttarlaust
að.

Ég kveð Ísafjörð sannar-
lega með söknuði og vona
að hann blómgist í hinum
væntanlega Vestfjarðabæ.

Úlfar Ágústsson.

Úlfar Ágústsson.

Þorrablót Grunnvíkinga
var haldið í félagsheimil-
inu í Hnífsdal sl. laugar-

dagskvöld. Að sögn Katr-
ínar Gunnarsdóttur sem
var í skemmtinefnd gekk
blótið vel. „Það var rosa-

lega gaman og mikið fjör.
Það mættu um 160 manns

og var setið við öll borð í
félagsheimilinu. Svo bætt-
ist við á ballinu þannig að

þetta hafa verið um 200
manns í allt. Skemmti-
atriðin gengu vel og sló

leyniatriðið í gegn. Í því
mætti fyrirmynd Silvíu

Nætur til leiks, hún Haf-
þóra í Grunnavík, og

skemmti gestum. Það held
ég að verði seint toppað.

Mér sýndist allir skemmta
sér mjög vel“, segir Katr-
ín. Þorsteinn J. Tómasson

var á staðnum og tók
meðfylgjandi myndir.
Grunnvíkingafélagið

fagnaði 50 ára afmæli á
síðasta ári og hefur frá

upphafi verið haldin
árshátíð eða þorrablót

árlega. Félagsmenn eru
skráðir um 150.
– gudrun@bb.is

Fjölmennt
á þorrablóti

Grunnvíkinga

Jón Fanndal Þórðarson skrifar

Í frétt á BB vefnum frá 2.
febr. s.l. undir fyrirsögninni
„Álagður fasteignaskattur á
hvern íbúa í Ísafjarðarbæ und-
ir landsmeðaltali“ kemur fram
að álagður fasteignaskattur á
hvern íbúa í Ísafjarðarbæ er
kr. 27.055 en í Reykjavík kr.
57.611 og í Grímsnes- og
Grafningshreppi kr. 352.448.
Hvernig má þetta vera þar sem
íbúar Ísafjarðarbæjar og fleiri
sveitarfélaga á landsbyggð-
inni eru bæði sárir og reiðir
yfir háum fasteignagjöldum
og bera sig jafnan við Reykja-
vík þar sem álagningaprósent-
an er mun lægri en hér.

Umrædd fyrirsögn er að
vísu rétt og allar þær tölur
sem fram koma í fréttinni
munu einnig vera réttar en fyr-
irsögnin er ákaflega villandi
og gefur ekki rétta mynd af
innihaldinu nema fram komi
við hvað er átt. Fyrirsögnin
hefði mátt hljóða einhvern-
veginn á þennan veg: Tekjur
af fasteignagjöldum á hvern
íbúa í Reykjavík eru helmingi
meiri en tekjur Ísafjarðarbæjar
af sömu gjöldum á hvern íbúa.
Á flestu er skýring og einnig
þessu.

Í Grímsnes- og Grafnings-
hreppi sem trónir á toppnum í
þessum samanburði með tekj-
ur upp á 352.448 kr. á hvern

íbúa eru 350 skráðir með lög-
heimili en þar eru þúsundir
sumarbústaða sem flestir eru
í eigu Reykvíkinga og þeir
borga fasteignagjöld af. Mér
reiknast svo til að tekjur af
fasteignagjöldum sem deilist
á þessa 300 íbúa séu 123 millj-
ónir. Þetta segir ekkert um
það hvað hver íbúi eða fast-
eignaeigandi í hreppnum
borgar.

Í Reykjavík eru öll stærstu
fyrirtæki og stofnanir landsins
og greiða fasteignagjöld.
Samkvæmt þeirri úttekt sem
ég er að fjalla um kemur í ljós,
að um helmingur þeirra fast-
eignagjalda sem renna í borg-
arsjóð Reykjavíkur kemur frá
fyrirtækjum og stofnunum.
Þetta skýrir það að Reykvík-
ingar fá helmingi hærri upp-
hæð í kassann miðað við
hvern íbúa heldur en Ísafjarð-
arbær af sínum þegnum.

Álagningaprósentan í Ísa-
fjarðarbæ er 0,43% á meðan
hún er aðeins 0,32% í Reykja-
vík. Almennt á landsbyggð-
inni er álagningaprósentan
svipuð og í Ísafjarðarbæ og
hann sker sig ekkert sérstak-
lega úr hvað það snertir. Hæst
er prósentan í Reykhólahreppi
og Vesturbyggð 0,5%  Hvað
þíðir nú þessi mismunur í
krónum talið. Ef við miðum

myndi auka á tekjuvanda
sveitarfélagsins. Þetta kemur
engum á óvart sem kynnt
hefur sér fjárhag sveitarfélags-
ins. Hér virðist gilda að selja
allt sem hægt er að selja og
nýta alla tekjumöguleika til
fulls, en það má ekki blóð-
mjólka beljuna. En dugar það?
Ef við værum á landsmeðaltali
í tekjum af fasteignagjöldum,
en þar munar kr.19.207 okkur
í óhag, myndi það muna sveit-
arfélagið um 80 miljónir á ári.
Þetta sannar okkur hversu
mikilvægt það er að öflug fyr-
irtæki séu í bænum. Þau sveit-
arfélög sem hæstar tekjurnar
hafa af fasteignagjöldum eru
þau sem flest hafa fyrirtækin,
stofnanirnar, sumarbústaðina
og annað í þeim dúr. Með
eflingu þessara þátta mætti
lækka fasteignagjöld á hinum
almenna húseiganda í bænum,
einnig væri athugandi að létta
yfirbygginguna, undirstöð-
urnar eru of veikar til að þola
þann þunga sem á þeim hvílir.

Það eina sem getur bjargað
fjárhag þessa sveitarfélags og
annarra sveitarfélaga í sömu
aðstöðu er fleiri fyrirtæki í
bæinn og fleiri störf og það
margfalt fleiri. Ef það tekst þá
kemur hitt allt af sjálfu sér.

8. febrúar 2006,
Jón Fanndal Þórðarson.

Tekjur sveitarfélaganna af fast-
eignaskatti eru ærið misjafnar

við húsnæði sem er í fast-
eignamati 10 milljónir, þá
borgar Reykvíkingurinn
32.000 krónur, Ísfirðingurinn
43.000 og Vesturbyggðaríbú-
inn 50.000. Ef við förum upp
í eign sem er 15 milljónir í
fasteignamati þá borgar Reyk-
víkingurinn 48.000, Ísfirðing-
urinn 64.500 en þeir í Vestur-
byggð kr.75.000. Þessi mis-
munun er óþolandi eins og
svo margt annað hvað lands-
byggðina varðar og er ekki að
undra þó fólk sé reitt yfir slíku.
Þessu verður að linna það eru
takmörk fyrir því hvað fólk
lætur bjóða sér.

Fjármálastjóri bæjarins tel-
ur ekki ráðlegt að lækka fast-
eignagjöld, þar sem slíkt

Jón Fanndal Þórðarson.
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Árshátíð Menntaskólans
á Ísafirði var haldin í sal

frímúrara á föstudag.
„Þetta gekk voðalega vel.

Að vísu var ekki flogið svo
veislustjórinn Sigurjón

Kjartansson komst ekki en
Ingi Þór Ágústsson hljóp í

skarðið fyrir hann og gerði
það mjög vel“, segir

Brynja Huld Óskarsdóttir
hjá Nemendafélagi MÍ.

Um 150 nemendur og
kennarar mættu til leiks í
sínu fínasta pússi og nutu

veislufanga frá SKG-
veitingum og heimatilbú-

inna skemmtiatriða. „Þetta
var mjög skemmtilegt

kvöld og allir voru rosa-

lega fínir“, segir Brynja.
Að árshátíð lokinni lögðu
um 220 menntskælingar

lögðu svo leið sína á
skemmtistaðinn Krúsina

þar sem 16 ára ball verður
haldið en hljómsveitin Buff
kom keyrandi frá Reykja-
vík þar sem ekki var flog-
ið. Árshátíðin og Sólrisu-

hátíðin eru stærstu
viðburðir ársins í félagslífi
Menntaskólans á Ísafirði.

Birgir Þór Halldórsson
kom við á hátíðinni og tók
þar meðfylgjandi myndir.

Fleiri myndir munu birtast
í svipmyndum á bb.is í

vikunni.
– thelma@bb.is

Vel heppnuð árshátíð
hjá menntskælingum

07.PM5 5.4.2017, 10:1211



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 15. FEBRÚAR 20061212121212

STAKKUR SKRIFAR

Pólitík heima og að heiman
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.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Margir bíða spenntir eftir sveitarstjórnarkosningum í vor enda stendur
það næst hjarta manna að velja sér stjórn í sveitarfélaginu sínu. Margir eru
kallaðir en fáir útvaldir. Beðið verður með greiningu á úrslitum í Ísafjarðarbæ
og annars staðar á Vestfjörðum uns framboð fara almennt að taka á sig
nokkra mynd. Skoðanakannanir ná enn sem komið er fyrst og fremst til
Reykjavíkur. Þar virðist Sjálfstæðisflokkurinn eiga góðu gengi að fagna
enda hefur R listinn haldið um stjórnartaumana í nærri 12 ár og mörgum
finnst ástæða til að breyta um stefnu og stjórn pólitísku skútunnar í höfuð-
borginni. Engu að síður er öllum hollt að hafa í huga að skoðanakönnun er
eitt og kosningarnar annað. Þær eru raunveruleg skoðanakönnun og henni
verður ekki breytt fyrr en að fjórum árum liðnum.

Hvernig fer í vor í Ísafjarðarbæ skal ósagt látið. Stundum þreytist fólk á
því að hafa sama fólk í sveitarstjórn of lengi og stundum er það talið gott.
Kjósendur ráða því og þeirra er valdið. Að kosningum loknum taka kjörnir
fulltrúar við. Ábyrgðin er mikil sem og væntingar kjósenda til góðrar leið-
sagnar og stjórnar. Prófkjör er aðeins fyrsta skrefið á langri og strangri för
frambjóðenda hljóti þeir á annað borð náð fyrir augum okkar sem leggjum
kjörseðilinn í kassann 27. maí í vor.

Sveitarfélögum fækkar víða um land, ekki þó á Vestfjörðum. Í næstu
kosningum verða þau innan við 90 talsins í okkar stóra en fámenna landi.

Við megum sjálf velja um sameiningu eða ekki. Það er dýrmætt val. Úti í
hinum stóra heimi er dönskum teiknurum skopmynda hótað lífláti af
móðguðum múslimum. Á Íslandi megum við segja hvað sem okkur dettur
í hug um menn og málefni, án þess að vera hótað því að vera gerð höfðinu
styttri. Við höfum réttinn til að kjósa og hafa áhrif með ýmsum öðrum hætti
bæði á þá er sitja á Alþingi og þá er sitja í sveitarstjórnum. Við stöndum
einnig í samningaviðræðum um varnir Íslands og þar sem um gangkvæman
samning er að ræða við Bandaríkjamenn verða þeir að hlusta og taka á
okkur mark.

Fáir hafa meiri reynslu af lífi í fjölmenningarlegu samfélagi en Vest-
firðingar, sem lengi hafa tekið útlendu fólki tiltölulega opnum örmum. Þá
er ekki of djúpt í árinni tekið. En svo lítum við til okkar gömlu herraþjóðar
Dana, sem nú stríðir við mikinn vanda af hatri sprottnu af skopmyndum
eins og vikið var að seinast. Ef til vill ætti ástandið í Danmörku að fá um-
fjöllun á vegum Fjölmenningarsetursins á Ísafirði. Fyrr eða síðar, og ef til
vill fyrr en seinna, stöndum við frammi fyrir vanda sprottnum af ólíku við-
horfi fólks á Íslandi til málefna og manna vegna ólíkra trúarskoðana og
mismunandi menningarlegs bakgrunns. Þá er gott að vera undir það búinn
að taka málin föstum tökum með skilningi á því er að baki býr.

Guðjón Arnar Kristjánsson, þingmaður Frjálslynda flokksins í NV-kjördæmi

Segir dæmi um að raforku-
verð hafi hækkað verulega
Guðjón Arnar Kristjánsson,

þingmaður Frjálslyndra og
óháðra í Norðvesturkjördæmi,
beindi í vikunni fyrirspurn til
Valgerðar Sverrisdóttur, iðn-
aðarráðherra um hækkun raf-
orkuverðs. Sagði Guðjón að
sumir þingmenn, einkum
þingmenn landsbyggðarinnar,
hefðu dæmi um að raforku-
verð hefði hækkað verulega
og meira en komið hefur fram
áður. Þá sagði Guðjón frá því
að hann ætti hús í Súðavík og

las úr útreikningum kílóvatt-
stunda af húsinu þar sem raf-
orkuverð hafði hækkað um
rétt tæplega 50%, úr 4,60
krónum þann 31.10.2004 í
7,17 þann 31.10.2005.

Spurði Guðjón hvort iðn-
aðarráðherra ætlaði að aðhaf-
ast eitthvað til að kanna hvaða
forsendur væru fyrir slíkum
hækkunum á milli ára. Iðnað-
arráðherra sagðist vona til að
hægt væri að ræða málið í
heild sinni nú þegar skýrslu

meðal þingmanna. Einnig
sagði ráðherran að raforku-
verð hefði lækkað bæði á
heimili og fyrirtæki frá því
nýju raforkulögin tóku gildi
og hægt væri að nefna háar
prósentutölur í því sambandi,
einkum á svæði Rarik.

Þá sagðist ráðherrann gera
sér grein fyrir því að Súðavík
kæmi ekki vel út úr breyting-
um á raforkulögum vegna
þess að sveitarfélagið teldist
til dreifbýlis, en ráðherrann

teldi þó að lögin væri réttmæt
og ekki hefði verið undan því
komist að setja þau enda væru
þau samkvæmt tilskipun frá
Evrópusambandinu. Þá sagð-
ist Valgerður telja broslegt að
þingmenn væru sífellt að grípa
eitt og eitt dæmi út úr, líkt og
Guðjón gerði með raforku-
reikning sinn, og koma með
þá upp í ræðustól til að reyna
að blása upp óskapleg vanda-
mál í kringum nýja kerfið.

– eirikur@bb.is
um framkvæmd nýju raforku-
laganna hefði verið dreift

Verkefni til þess að kynna
Vestfirði sem ákjósanlegan
rannsóknarkost og rannsókn-
arsvæði fyrir nemendur í
framhaldsnámi á háskólastigi
bæði hér á landi og erlend-
is hefur verið hleypt af stokk-

unum hjá Háskólasetri Vest-
fjarða. Verkefnið felst m.a. í
því að útbúa kynningarefni
sem sent verður háskólum en
það verður einnig aðgengilegt
á vef Háskólasetursins. Þar
verða rannsóknarstofnanir á

Vestfjörðum kynntar auk
þeirra rannsóknarmöguleika
sem eru á svæðinu og tengjast
starfsemi þeirra rannsóknar-
stofnana sem þar starfa.

Nýráðinn verkefnisstjóri er
Anna Guðrún Edvardsdóttir

og gert er ráð fyrir að kynn-
ingarefni verði tilbúið á vor-
mánuðum. Sjóður sem styrkja
á erlenda nemendur til þess
að stunda nám og rannsóknir
á Vestfjörðum var nýlega
stofnaður úr 100.000 króna

framlagi sem Ísfirðingafélagið
í Reykjavík gaf Háskólasetri
Vestfjarða við formlega opn-
un þess á dögunum. Er það
von Háskólasetursins að þessi
sjóður muni vaxa og dafna.

– gudrun@bb.is

Vestfirðir kynntir sem ákjósanlegt rannsóknarsvæði

Nýtt kennsluhúsnæði Grunnskólans á Ísafirði

Ammoníak not-
að í byggingunni

Ammoníak er meðal þeirra
efna sem notuð eru í húsnæði
gamla Íshúsfélagsins við Eyr-
argötu en bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar hefur samþykkt að
nýta efstu hæð hússins undir
tvo árganga Grunnskólans á
Ísafirði. Sökum þessa þarf
heilbrigðiseftirlitið að sam-
þykkja húsnæðið og að sögn
Skarphéðins Jónssonar skóla-

stjóra grunnskólans hafa
menn skólans lagt áherslu á
það að þær stofnanir sem þurfi
að samþykkja slík mál, geri
það.

„Við munum að sjálfsögðu
fara eftir öllum lögformlegum
leiðum í þessu máli. Ég held
að það muni ganga mjög vel
að vera með kennsluna í þessu
atvinnuhúsnæði. Við erum nú

þegar með kennsluaðstöðu í
kaupfélagshúsinu og þar er at-
vinnustarfsemi á neðstu hæð-
inni þó hún sé með öðrum
hætti en í húsi Íshúsfélagsins.
Við teljum þennan stað heppi-
legastan með tilliti til margra
þátta, þetta er besti kosturinn
sem við höfum í stöðunni, þó
það séu vissulega ókostir við
hann líka“, segir Skarphéðinn.

Ef öll tilskilin leyfi fást þarf
m.a. að girða í kringum húsið
en ráðgert er að 8-9 ára börn
muni sækja kennslu þangað
næstu tvö árin. Að sögn Hall-
dórs Halldórssonar bæjar-

stjóra Ísafjarðarbæjar er um
að ræða algjört bráðabirgða-
húsnæði á meðan framkvæm-
dir standa yfir við nýtt sér-
greinahús grunnskólans.

– gudrun@bb.is

Hús gamla Íshúsfélagsins.
Ísafjarðarkirkja: Guðs-

þjónusta og altarisganga
sunnudaginn 19. febrúar
kl. 11:00. Allir velkomnir.

Molakaffi og safi að
messu lokinni í forkirkj-

unni. Kirkjuskóli í Ísafjarð-
arkirkju á morgun, fimm-

tudag kl. 16:30. Kirkju-
skóli í Hnífsdalskapellu á

sunnudag kl. 13:00.
Hvítasunnukirkjan Sal-
em: Samkoma á sunnu-
dag kl. 14:00. Vörður L.

Traustason predikar. Allir
velkomnir. Alfa námskeið

á þriðjudag kl. 19:00.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Til sölu er Hyundai Elantra árg.
99, ekinn 59 þús. km. Einn eig-
andi. Verð kr. 500 þús. Upplýs-
ingar í síma 699 8710.

Til sölu er fimm sæta hornsófi.
Vel með farinn. Uppl. í símum
456 3520 og 868 0719.

Óska eftir að kaupa eða fá lán-
aða útungunarvél. Uppl. gefur
Jóhann í síma 863 1626.
Óska eftir íbúð á eyrinni á Ísa-
firði, helst 3ja herb. Uppl. í síma
849 5315 og 456 4460, Gunney.

Til leigu er 4ra herb. íbúð að
Túngötu 20. Laus 1. mars. Uppl.
í síma 846 7480 og 893 8753.

Til sölu er fimm sæta hornsófi
og stofuborð (120x60). Uppl. í
síma 456 3520 og 868 0719.

Tapast hefur alpahúfa, prjónuð
með svörtu bandi og grænum,
rauðum og svörtum lit í húfunni.
Uppl. í síma 456 7330.

Óska eftir plötuspilara, gefins
eða fyrir lítinn pening. Upplýs-
ingar í síma 861 8980.

Hlýðninámskeið fyrir hvolpa
verður haldið á Ísafirði í mars
ef næg þátttaka fæst. Uppl. og
skráning hjá Auði Björns í síma
862 8671.

Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Stórholti 13. Laus nú þegar.
Uppl. í síma 849 4597.
Til sölu er MMC Lancer árg. 97,
ekinn 178 þús. km. Upplýsing-
ar í síma 861 4681.

Fimmtugur maður frá Santa
Monica í Kaliforníu vill kynnast
indælli, reyklausri konu frá Ís-
landi á aldrinum 28-40 ára. Er
vel menntaður, myndarlegur
og íþróttamannslega vaxinn.
Leita að hjartahlýrri konu sem
kann að meta sjálfstæði, gáfur,
kímni og góðmennsku. Þeir
sem vilja vita meira skrifi á
ensku á netfangið: rsp90405@
yahoo.com
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STYRKVEITINGAR 2006
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæj-
ar auglýsir til umsóknar styrki nefnd-
arinnar á árinu 2006. Allir þeir sem
starfa að lista- og/eða menningarmál-
um í Ísafjarðarbæ, einstaklingar, fé-
lagasamtök eða stofnanir, eiga mögu-
leika á styrkveitingu samkvæmt nán-
ari ákvörðun nefndarinnar.
Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.
Umsóknum ber að skila skriflega á
skrifstofu Ísafjarðarbæjar að Hafnar-
stræti 1, Ísafirði merkt: Menningar-
málanefnd, styrkveitingar 2006.
Formaður menningarmálanefndar.

ÍSAFJARÐARBÆR – ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Leikskólinn Eyrarskjól, þak-
klæðning.“
Helstu magntölur:
Þakflötur 480m²
Þakrennur  73m
Ofangreindu verki skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 10. ágúst 2006. Út-
boðsgögn eru til sölu á r. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísa-
firði. Tilboðin verða opnuð þriðju-
daginn 7. mars nk. kl. 11:00 að við-
stöddum þeim bjóðendum sem þess
óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
LEIKSKÓLAKENNARAR

Leikskólinn Sólborg á Ísafirði aug-
lýsir lausar stöður leikskólakennara
vegna fæðingarorlofs. Æskilegt er að
viðkomandi sé sjálfstæður í vinnu-
brögðum, hafi frumkvæði, metnað
og séð góður í mannlegum samskipt-
um.
Sólborg er fjögurra deilda skóli með
börn á aldrinum 1-6 ára og eru ein-
kunnarorð skólans, virðing-gleði-
sköpun.
Nánari upplýsingar veitir Helga Björk
Jóhannsdóttir, leikskólastjóri í síma
456 3185, netfang: solborg@isafjord
ur.is

Mini-Idol 2006
Mini-Idol keppnin 2006 verður haldin í Vík-

urbæ í Bolungarvík föstudaginn 17. febrúar
kl. 20:00. Miðaverð er kr. 200 og geta allir
greitt atkvæði. Keppendur eru á aldrinum
11-14 ára.

Keppnishaldarar eru þær Hanna Björg
Reynisdóttir og Kristín Greta Bjarnadóttir,
sem stóðu fyrir sambærilegri keppni 2004.

Sjö einstaklingar taka þátt í keppninni.
Styrktaraðilar eru Bolungarvíkurkaup-

staður, Snyrtistofan Mánagull, Sólbaðs-
stofan Linda, Hárstofan, Verslun Bjarna
Eiríkssonar og Sundlaug Bolungarvíkur.

Uppkast að samningi um
áframhaldandi malarnám úr
Langá í Engidal var lagt fram
á fundi bæjarráðs Ísafjarðar-
bæjar í síðustu viku að sögn
Jóhanns Birkis Helgasonar
bæjartæknifræðings Ísafjarð-
arbæjar. „Það voru landeig-
endur í Efri og Neðri Engidal

sem lögðu fram uppkastið. Ég
mun nú afla gagna og athuga
hvort nokkuð sé því til fyrir-
stöðu að gera áframhaldandi
samning. Malarnámið getur
hafist á ný þegar búið er að fá
öll tilskilin leyfi“, segir Jó-
hann.

Í apríl í fyrra samþykkti

umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar að hefja mætti malar-
nám úr ánni að ósk bæjar-
tæknifræðings. Þá var um að
ræða 2.000 rúmmetra af mal-
arefni. Í nóvember sl. sendu
landeigendur í Engidal frá sér
erindi til bæjarráðs þess efnis
að þeir teldu mun meiri malar-

töku hafa átt sér stað en sam-
þykkt var. Þeir töldu að um
15-20.000 rúmmetrar af möl
hefðu verið teknir úr árfarveg-
inum. Þeir fóru þá fram á að
reyndir mælingarmenn yrðu
fengnir til að reikna út það
magn af möl sem tekið hafði
verið.            – gudrun@bb.is

Áframhaldandi malarnám úr Langá
Framkvæmdirnar í Engidal.

Utankjörfundarkosning í
prófkjöri Í-listans, sameigin-
legs framboðs Vinstrihreyf-
ingarinnar græns framboðs,
Frjálslyndra og óháðra og
Samfylkingarinnar í Ísafjarð-
arbæ hefst laugardaginn 18.
febrúar og geta kjósendur þá
greitt atkvæði á skrifstofu list-
ans að Hafnarstræti 14, Ísa-

firði milli kl. 16 og 17. Eftir
helgina verður skrifstofan
opin frá kl. 17 til 20 á kvöldin
og verður einnig hægt að
greiða atkvæði utan kjörfund-
ar þá daga.

Prófkjörið er opið öllum
sem ekki eru flokksbundnir í
öðrum flokkum og verða
orðnir 18 ára á kjördag í maí.

Prófkjörið sjálft fer svo fram
25. febrúar. Fjórir aðilar eru í
framboði fyrir hvern flokk.
Fyrir Samfylkingu eru það
Arna Lára Jónsdóttir, Kolbrún
Sverrisdóttir, Sigurður Péturs-
son og Björn Davíðsson; fyrir
Vinstrihreyfinguna – grænt
framboð eru það Haraldur
Tryggvason, Stefán Björgvin

Guðmundsson, Lilja Rafney
Magnúsdóttir og Jóna Bene-
diktsdóttir; og fyrir Frjáls-
lynda flokkinn og óháða eru
það Rannveig Þorvaldsdóttir,
Ásthildur Cecil Þórðardóttir,
Magnús Reynir Guðmunds-
son og Kristján Andri Guð-
jónsson.

– eirikur@bb.is

Utankjörfundarkosning hjá Í-listanum

Nítján nemendur út-
skrifuðust af vinnuvéla-

námskeiði-grunnnám-
skeiði B á Ísafirði á föstu-
dag. Iðntæknistofnun stóð

að námskeiðinu í samstarfi
við Vinnueftirlit Ríkisins

og er um að ræða svokall-
að stærra vinnuvélanám-

skeið og veitir það nem-
endum rétt til þess að taka
verkleg próf á allar gerðir

vinnuvéla, svo sem lyftara,
bómulyftur, körfulyftur,

gröfur og byggingakrana.
„Iðntæknistofnun býður

upp á þetta námskeið á
hverju ári og var þátttak-

an í ár heldur meiri en
vanalega. Það er upp og

ofan hvort þátttakendurn-
ir taki próf á vinnuvélar

strax að námskeiði loknu
en fólk getur tekið þegar

það vill“, segir Valgeir
Hauksson, fulltrúi Vinnu-

eftirlitsins á Ísafirði.

Meðal annars var fjallað
um jarðýtur, jarðlagnir og
vátryggingar, vökvafræði,

vélafræði, krana af ýmsum
gerðum, almenna öryggis-

þætti, líkamsbeitingu við
vinnu, mannleg samskipti

og öryggi vinnuvélstjór-
ans. – thelma@bb.is

Meiri þátttaka á vinnu-
vélanámskeiði en vanalega

Á myndina vantar fjóra nemendur sem þreyttu prófið en með á myndinni eru tveir
af fimm kennurum sem kenndu á námskeiðinu. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Eyjólfs Guðmundar Ólafssonar
Ísafirði

Sigurborg Ingunn Einarsdóttir
Þorvaldur Einarsson Friðrika Björnsdóttir

Einar Eyjólfur Eyjólfsson Elín Kristín Hjaltadóttir
Ólafur Guðjón Eyjólfsson Jónína Sigurjónsdóttir

Petrína Helga Eyjólfsdóttir Pétur Jónsson
Ingólfur Birkir Eyjólfsson Sigrún Guðmundsdóttir

Þráinn Eyjólfsson Gréta Gunnarsdóttir
Rúnar Eyjólfsson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug
við andlát og útför ástkærs föður, stjúpföður,

tengdaföður, bróður, afa og langafa

Dvalarheimilið Hlíf á Ísafirði

Rætt um skipu-
lagsbreytingar
Hugmyndir eru uppi um

að breyta innra skipulagi hjá
Hlíf, íbúðum aldraðra á Ísa-
firði. Að sögn Margrétar
Geirsdóttur hjá Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar fela breyting-
arnar í sér að þjónustudeild
Hlífar, sem er í óhentugu
húsnæði á 4. hæð, verði flutt
niður á 3. hæð og verði ein
álma með átta einingum.
Slík breyting yrði betri fyrir
bæði starfsfólk og vistmenn.

Þá er lagt til að vinnustofa
og dagvistun verði færð úr
kjallara í Hlíf II upp á 4.
hæð þar sem þjónustudeild
er nú. Þjónustudeildarein-
ingin er mjög hentug fyrir
dagvistun en ekki fyrir þá
starfsemi sem er þar núna.
Hugmyndirnar verða senda
tæknideild Ísafjarðarbæjar
til umfjöllunar um möguleg-
an kostnað en ekki er vitað
hvenær má vænta niðurstað-
na.             – gudrun@bb.is

Grásleppunefnd Lands-
sambands smábátaeigenda
leggur til við sjávarútvegs-
ráðuneytið að veiðidögum á
komandi grásleppuvertíð verði
fækkað úr 60 í 50. Nefndin
vill að hver veiðileyfishafi fái
50 veiðidaga sem hann getur
ráðið hvenær hann nýtir á sínu
veiðisvæði á tímabilinu 1.
mars til 15. ágúst. Reimar Vil-
mundarson í Bolungarvík,
sem er einn nefndarmanna,
segir viðbrögð manna við til-
lögunni misjöfn.

„Grásleppusjómenn á Barða-
strönd hafa lýst yfir vonbrigð-
um sínum með tillöguna, þar
eru litlir bátar og þeir hafa
áhyggjur af því að stærri bátar
komi frá Stykkishólmi og
leggi undir sig veiðisvæði
þeirra. Aðrir sem ég hef heyrt
hafa ekki sett sig upp á móti
tillögunni“, segir Reimar.

Um nýmæli er að ræða að
veiðimenn fái að velja veiði-
tímann sjálfir innan tímabils-
ins, þó þannig að um sam-
fellda nýtingu daga sé að ræða.

Nefndin telur að slíkt hagræði
skili aukinni sókn og því megi
fækka dögunum. Þetta var
ákveðið á grundvelli sam-
þykktar aðalfundar Lands-
sambandsins frá því sl. haust.

Ennfremur ræddi nefndin
verð á komandi vertíð og fellst
hún ekki á hugmyndir ein-
stakra kaupenda um verð-
lækkun. Að vandlega íhuguðu
máli leggur nefndin til við
veiðimenn að miða við 700
evra lágmarksverð fyrir hverja
fulluppsaltaða tunnu af grá-
sleppuhrognum. „Það hefur
verið mikið framboð á grá-
sleppu að undanförnu, veiðar
hafa gengið vel á Grænlandi
og í Kanada, því eru menn
ekkert of bjartsýnir á söluna í
ár“, segir Reimar um verð-
hugmyndirnar. Að sögn

Reimars var tillagan send
sjávarútvegsráðuneytinu í gær
og verður tekin fyrir þar fljót-
lega, þó liggi ekki svo á því
veiðitímabilið hefjist 1. mars
og flestir séu að hefja veiðar á
tímabilinu 15. mars til 15.
apríl.

Í grásleppunefnd Lands-
sambands smábátaeigenda eru
auk Reimars, Guðmundur
Jónsson í Hafnarfirði, Gunnar
Gunnarsson á Húsavík og
Viggó Jón Einarsson á Hofs-
ósi. Mikill samdráttur var í
söltun grásleppuhrogna í
fyrra. Þá var saltað í 7.654
tunnur á landinu í heild en
2004 voru tunnurnar 11.862.
Mestur var samdrátturinn á
Ísafirði, þar var aðeins saltað
í 8 tunnur í fyrra en 101 tunnu
árið þar áður. – gudrun@bb.is

Veiðidögum á grásleppu-
vertíð fækkað úr 60 í 50?

Nýr rekstrarstjóri á Fernando’s

Níels Björnsson rekstrarstjóri og
Viðar Pálsson kokkur á Fernando´s.

Miklar breytingar eru
framundan hjá veitinga-

staðnum Fernando’s á
Ísafirði að sögn Níelsar

Björnssonar, nýs rekstr-
arstjóra staðarins. „Þessi
staður býður upp á enda-

lausa möguleika og fólk
mun sjá ýmsar breytingar

á næstunni en megin-
markmiðið er að fólki líði
vel og vilji koma hingað“,
segir Níels sem tekur við
af Sigurði Páli Ólafssyni
sem rekstrarstjóri. Ekki

verða einungis gerðar
breytingar á matseðli held-
ur einnig á útliti staðarins.

„Það eru ótal hugmynd-
ir á lofti núna. Við ætlum

að gera staðinn litríkari og
bjóða upp á heimilislegri

mat í bland við það sem er
í boði. Þá erum við að

velta fyrir okkur að hafa
þemavikur og bjóða af og

til upp á lifandi tónlist“,
segir Níels. Fernando´s

opnaði í nóvember og
vakti strax athygli fyrir að

ekki voru þar leyfðar
reykingar. „Fólk hefur

haft orð á því að það muni
hafa áhrif á staðinn sem
kaffihús en ég óttast það
ekki. Á næsta ári verður
það fært í lög að hvergi

megi reykja á veitingastöð-
um og þá munum við hafa

forskot“, segir Níels.
Níels hefur í árafjöld
starfað sem kokkur á

togaranum Páli Pálssyni
og því ljóst að miklar

breytingar eru framundan

í hans persónulega lífi líka.
„Ég hef verið togarasjó-

maður í 27 ár og fjölskyld-
an mín aldrei kynnst öðru.

Svo er ég líka í prófkjöri
svo það er mikið að gera

og lítið sofið þessa dagana.
Ég hef þó ekki alveg sagt
skilið við eldamennskuna

því ég mun hjálpa til á
álagstímum og leysa

kokkinn af“, segir Níels
Björnsson, nýráðinn rek-

strarstjóri Fernando´s.
– thelma@bb.is

Kvikmyndahópur Fasteignasjón-
varpsins var við tökur á norðanverð-
um Vestfjörðum á fimmtudag. Fjall-
að var um fasteignir á Ísafirði, Bol-
ungarvík og í Súðavík. „Við byrjuð-
um á því síðasta sumar að fara út á
landsbyggðina og fórum meðal ann-
ars á Austfirði, Akureyri og til Vest-
manneyja og ætlum að halda áfram
að taka rúnt um landið. Það er bráð-
skemmtilegt fyrir utan að það dýpkar
þáttinn að vera ekki eingöngu á höf-
uðborgarsvæðinu“, segir Hlynur Sig-
urðsson, umsjónarmaður þáttarins.

Teknar voru myndir af sex fast-
eignum og er ætlunin er að verði sýnt
frá þeim fyrstu á SkjáEinum föstu-
daginn 17. febrúar. – thelma@bb.is

Fasteignasjónvarpið á Vestfjörðum

Meðal annars verður fjallað um íbúðirnar í Norðurtangahúsinu í Fasteignasjónvarpinu.
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Margt sem
heillar við
Grænland

mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
15. febrúar,  46. dagur ársins 2006
Þennan dag árið1905 var Bæjarsíminn í Reykjavík

formlega opnaður með því að leikið var á fiðlu í sím-
ann. Þá höfðu fimmtán símar verið tengdir. Fram-

kvæmdir voru á vegum Talsímafélags Reykjavíkur en
þegar Landsíminn tók við rekstrinum sjö árum síðar

voru á fjórða hundrað talsímar í bænum.

Þennan dag árið 1953 var Þjóðvarnarflokkur Íslands
stofnaður. Hann starfaði í áratug og barðist einkum

fyrir brottför varnarliðsins.

Þennan dag árið 1962 mældist frost 33 gráður í
Möðrudal. Þetta var mesta frost síðan árið 1918.

Þennan dag árið 1983 munaði litlu að farþegaþota frá
Arnarflugi og herflugvél lenti í árekstri skammt vestan

við Vestmannaeyjar.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Einar Örn Konráðsson, tónlistarmaður frá Bolungarvík

Á þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árumÁ þessum degi fyrir 28 árum

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Minnkandi norðaustanáttm él norðvestantil en bjart-

viðri sunnanlands. Hlýnandi veður.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Minnkandi norðaustanáttm él norðvestantil en bjart-
viðri sunnanlands. Hlýnandi veður.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Minnkandi norðaustanáttm él norðvestantil en bjart-

viðri sunnanlands. Hiti víða 0-6 stig, hlýjast syðst.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Austlæg átt, yfirleitt bjartviðri og kólnar aftur í veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Hyggur þú á búferlaflutninga á þessu ári?

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rokkað í Keflavík

Junior Chamber Bolungarvík efnir til borgarafundar í félags-
heimili Bolungarvíkur sunnudaginn 19. febrúar kl. 13:30.
Þar mun Kristján Friðriksson iðnrekandi flytja framsöguerindi,
sem hann kallar: „Skipulag atvinnumála- meðal annars
Hagkeðjan.“ Á eftir erindi Kristjáns verða leyfðar frjálsar um-
ræður, en á undan erindinu fer fram stutt kynning á J.C.
hreyfingunni.

Junior Chamber Bolungarvík var stofnað 22. apríl 1976 og
hefur félaginu stöðugt vaxið fiskur um hrygg. Þetta er fyrsti
borgarafundurinn, sem félagið efnir til, en meðal annarra
verkefna, sem félagið vinnur nú að má nefna könnun á stöðu
iðnaðarins í Bolungarvík, teiknimyndasamkeppni innan
grunnskóla Bolungarvíkur, auk námskeiðahalds fyrir félaga
í ræðumennsku og félagsstörfum. Félagar í J.C. eru núna
tæplega 40. Forseti félagsins er Örn Jóhannsson.

Borgarafundur í Bolungarvík

Rithöfundurinn Vilborg
Davíðsdóttir frá Þingeyri við
Dýrafjörð var tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna í ár fyrir bókina Hrafn-
inn. Hún hlaut ekki verðlaunin
en bókin hefur engu að síður
vakið verðskuldaða athygli
fyrir þá innsýn sem sagan veit-
ir í framandi heim sem er
löngu horfinn og fengið góða
dóma gagnrýnenda. Hrafninn
er fimmta skáldsaga Vilborg-
ar, en hún starfaði lengi sem
frétta- og blaðamaður, meðal
annars á Stöð 2. Þess má til
gamans geta að hún starfaði á
sínum tíma sem blaðamaður
á Bæjarins besta, frá haustinu
1988 til vors 1990.

BB ræddi við Vilborgu um
Hrafninn og verkefnin fram-
undan, en hún er nú búsett í
Edinborg.

– Nú fjallar Hrafninn um
inúíta á 15. öld og líf norrænna
manna á Grænlandi, hversu
langan tíma tók það þig að
afla þér nægra upplýsinga?

„Það er erfitt að telja heim-
ildavinnuna á bak við Hrafn-
inn í mánuðum eða misserum.
Ég hef haft þessa sögu í koll-
inum allt frá því árið 1999
þegar ég var að vinna að
bókinni Galdri sem kom út
árið 2000. Þá las ég bókina
Fornar byggðir á hjara heims
eftir Poul Norlund, sem fjallar
um fornleifauppgröft á Græn-
landi og hvað af honum má
ráða um líf fólksins sem flutti

þangað frá Íslandi skömmu
fyrir aldamótin 1000, og um
afkomendur þeirra sem þar
bjuggu allt fram undir 1450.
Haustið 2000 fór ég í vikuferð
um suður-Grænland og skoð-
aði minjar um norræna menn
þar og fimm árum síðar ferð-
aðist ég um í viku við Diskó-
flóa, sem er talinn hafa verið
veiðistöð þeirra norrænu á
sumrin. Á þessum fimm árum
las ég allt sem hönd á festi um
Grænlendinga, bæði inúíta og
norræna menn, menningu
þeirra og lífshætti. En á þess-
um fimm árum fór ég líka í
BA nám í þjóðfræði við Há-
skóla Íslands og lauk því,
þýddi enska skáldsögu, eign-
aðist þriðja barnið mitt, seldi
íbúð og keypti nýja, og flutti
síðan með fjölskylduna til
Edinborgar síðasta haust.“

– Af hverju varð þetta sögu-
svið fyrir valinu í Hrafninum?

„Norræna byggðin á Græn-
landi sem hvarf í þoku tímans
eftir fimm aldir, var það sem
upphaflega kveikti áhuga
minn og ráðgátan um hvað
því olli. Það er ákaflega margt
sem heillar við Grænland og
þegar ég var komin af stað í
heimildavinnuna þótti mér
þjóðsagna- og andatrúarheim-
ur inúíta mjög áhugaverður.
Ég komst líka að því að eitt og
annað í menningu veiði-
mannasamfélags inúíta má
auðveldlega heimfæra upp á
samtíma okkar, og sömuleiðis

erum við á margan hátt merkt
þröngri hugsun miðalda-
manna um heiminn. Fordóm-
arnir gagnvart þeim sem eru
ólíkir okkur og óttinn við það
óþekkta eru augljósari þegar
þeir eru skoðaðir úr fjarlægð.“

– Nú ert þú þekkt fyrir sögu-
legar skáldsögur, er einhver
sérstök ástæða fyrir því að þú
leitar í sagnfræði í sögusmíð-
um þínum?

„Ég hef oft verið spurð þess-
arar sömu spurningar og er
eilíft í vandræðum með að
finna við henni hnitmiðað
svar. En nú er ég nýbúin að
lesa stórskemmtilega bók eftir
Árna Bergmann sem heitir
Listin að lesa og þar bendir
hann réttilega á að lesandinn
getur ýmislegt lært af sögu-
legum skáldsögum, séu þær
vel unnar, látið þær bera sig
inn í aðra tíma svo hann geti
skilið þá, því í sögulegri skáld-
sögu er reynt að byggja brú
yfir aldirnar. Um leið leitar
höfundurinn að skyldleika við
eigin samtíma sem hann finn-
ur í löngu liðnum tíma. Svo
ég vitni orðrétt í Árna, minn
gamla ritstjóra á Þjóðviljanum
forðum daga, þá segir hann:
„Hver liðin öld er ekki síst
heillandi vegna þess að hún
er einstök og kemur ekki aftur.
Ekkert gerir Drottinn tvisvar
og er þó samur við sig.“

– Hvernig varð þér við þeg-
ar þú fréttir að þú værir til-
nefnd til Íslensku bókmennta-

verðlaunanna?
„Ég var vitanlega yfir mig

glöð og stolt, þótt ég tapaði
um leið veðmáli við sambýlis-
mann minn!“

– Við hvað ertu að fást núna
úti í Edinborg?

„Ég er nýlega byrjuð í
meistaranámi í þjóðfræði við
Háskóla Íslands, og er hér sem
eins konar skiptinemi við Ed-
inborgarháskóla. Ég tek nám-
skeið í þjóðfræði við deild
sem heitir School of Celtic
and Scottish Studies en mun
síðan skrifa ritgerðina mína
undir leiðsögn dósents við
þjóðfræðideildina heima á Ís-
landi, og ætla þá að bera sam-
an íslenskar og skoskar þjóð-
sögur.“

– Hvað er svo næst á dag-
skrá?

„Skriftir, náttúrulega. Það
eru nokkrar hugmyndir að
slást um athyglina og ég á
eftir að gera upp á milli þeirra.
Það er skemmtilegur tími og
skrítið frelsi sem því fylgir að
vera ekki byrjuð á næstu bók.
Þetta er eiginlega í fyrsta
skiptið frá því að ég byrjaði
að skrifa, og það var árið 1991,
sem ég er ekki komin með
fastákveðna söguhugmynd
um sama leyti eða áður en sú
síðasta kemst á prent. En það
er enginn skortur á sagnaefni
og af mörgu að taka“, segir
dýrfirski rithöfundurinn Vil-
borg Davíðsdóttir.

– thelma@bb.is

Vilborg og dóttirin
Sigrún Ugla við

Viktoríudokk í Leith,
hafnarhverfi Edinborgar.

Margt sem
heillar við
Grænland

„Ég er núna í upptökum á annarri plötu minni og er að vinna með keflvískum tónlistar-
mönnum sem kalla sig Killer Bunny. Plötuna tek ég upp í stúdío Geimsteini Keflavík.
Þetta er rokk og ról eins og það gerist best. Platan á að koma út með vorinu og mun heita
Stormur. Á henni verður að finna 8-10 lög og verður popp, rokk og ballöður. Fyrri plata
mín sem kom út fyrir nokkrum árum hét Lognið á undan storminum. Ég gaf hana út í 40
eintökum sem seldust upp en þá komst ég að því að það væri alveg hægt að gefa út
plötu. Þótt þetta væri smátt í smíðum fékk ég smjörþefinn af því. Það er ýmislegt hægt
ef viljinn er fyrir hendi.  Dags daglega er ég að vinna við járnabindingar og spila í Keflavík
sem er mjög gaman. Það er mikil gróska í tónlistarlífinu í bænum og hljómsveitir á hverju
strái. Að sjálfsögðu mun ég svo koma vestur þegar platan kemur út og kynna hana á
heimaslóðunum. Framundan er bara rokk og ról.“

Alls svöruðu 834. – Já, til Vestfjarða sögðu 56 eða 7%
– Já, innan Vestfjarða sögðu 33 eða 4% – Já, frá Vest-
fjörðum sögðu 161 eða 19% – Nei sögðu 584 eða 70%
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Úr kuldanum og myglunni til Krítar Hvað með minnihlutann?

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi og fyrrv. sýslumaður á Ísafirði

Stundum þarf ekki nema súrefnið til að lifa og njóta
Ég hefði þurft sérstakan

þátt fyrir íslenzku lögin. Á
morgun gæti listinn litið öðru
vísi út. Rolling Stones hefðu
getað fyllt nokkra slíka. En
allt vekur þetta ljúfar minn-
ingar og ég er gæfumaður að
hafa lifað beztu árin í rokkinu.

1. Sympathy For The
Devil – The Rolling Stones

Lagið er afar grípandi og
fer yfir hluta mannkynssög-
unnar og getur samskipta
Krists og Pílatusar, uppreisn-
arinnar í Rússlandi 1917, Hitl-
ers og seinna stríðsins, morð-
anna á John og Robert Kenne-
dy og hippanna sem dóu í
pílagrímsferðum til Indlands
á blómaárunum og svo biður
sá ljóti um samúð! Reyndar
er lögreglu og glæpamanna
getið og hlutverkunum snúið
á hvolf. Þetta er magnaður
texti og enn betra lag í fljót-
andi sambatakti og kemur
hugsuninni af stað og örvar
vitund um mannkynssöguna.

2. Waterloo Sunset
– The Kinks

Enn eitt frábært lag úr
smiðju Ray Davies, sem tekst
alltaf að semja þvottekta
brezka texta. Ástfangnir ungl-

ingar hittast á Waterloo lestar-
stöðinni undir sólsetur til að
njóta lífsins. Ég þarf endilega
að koma þar við og horfa á
mannlífið og fólkið sem flýtir
sér heim eftir vinnu. Gott lag
sem léttir manni lund og það
verður gaman að sjá hann spila
í Háskólabíói 14. apríl næst-
komandi. Þetta er tær snilld.

3. The Air That I
Breathe – The Hollies

Lagið er eftir Albert Hamm-
ond ef rétt er munað, en öðlast
nýtt líf í flutningi Hollies og
kom þeim á kortið á ný eftir
brotthvarf Graham Nash.
Söngur Allan Clarke hefur
sjaldan verið betri. Synd að
hann skuli ekki lengur syngja
með sveitinni. Lagið hlustaði
ég á út í eitt 1974 þegar ég
kynntist konunni minni. Hlust-
ið á textann og þá skiljið þið
hvers vegna stundum þarf ekki
neitt nema súrefnið til að lifa
og njóta.

4. Wall Street Shuffle – 10cc
Snilldarverk úr smiðju þeirra

félaga sem elzt hefur vel að
öðru leyti en því að þýzka
markið er ekki lengur á lífi.
Evran tók við. Lagið er gríðar-
lega kraftmikið og textinn beitt

ádeila á peningahyggju og
græðgi. Hvers vegna ekki að
selja ömmu sína? Alltaf má
kaupa aðra. Takturinn er flottur
og allt gengur upp.

5. Gimme Shelter
- The Rolling Stones

Enn eitt snilldarlagið sem öðl-
ast nýtt líf í hvert sinn sem þessi
frábæra rokksveit leikur það á
tónleikum. Textinn er barn síns
tíma sem eldist þó vel. Lagið er
með þungum undirtakti og gríp-
ur líkama og sál og hreinsar hug-
ann, ekki sízt ef maður tekur
nokkur spor. Ótrúlegt en satt.
Það hljómar alltaf eins og nýtt.

6. In The Early Morning
Rain – Gordon Lightfoot
Eitt af þessum grípandi lögum

sem segir sögu á andartaki og
hrífur mann með sér í einfaldleik
sínum enda féll Elvis Presley
fyrir því þótt hann næði ekki
þessu einfalda, saklausa andar-
taki sem hefur í sér fólgna mikla
eftirsjá. Þessi snjalli Kanada-
maður hefur að ósekju fallið í
skuggann af stærri nöfnum.

7. Sister Morphine - The
Rolling Stones og reyndar

Marianne Faithful líka
Þetta er mögnuð lýsing á

ógæfu manns sem bíður á
sjúkrahúsi eftir þeirri líkn sem
morfínið eitt getur veitt honum
og sjaldan hefur Rolling Stones
tekizt betur upp og merkilegt
nokk, útgáfa Marianne Faithful
er jafn góð og sársaukinn skín í
gegn í báðum tilvikum. Þetta
lag greip mann heljartökum og
enn trúi ég því að lýsingin sé
sönn.

8. Working Class Hero –
John Lennon og reyndar
Marianne Faithful líka
Enn er það sársaukinn sem

skín í gegn og bæði höfundinum
og söngkonunni tekst að gæða
hann þvílíku lífi að hlustandinn
finnur til á meðan og lagið situr
eftir. Það er vart til betri lýsing
á því hvernig er að vera undir-
máls í augum annarra og sjálfs
sín. Bæði lag og texti eru frábær
að gæðum. Fáum tekst þetta nú
orðið, því miður.

9. Badge – The Cream
Lagið er svo gott og grípandi,

eitt hið bezta úr smiðju Eric
Clapton. Ég kveið því 2. maí
2005 í Royal Albert Hall hvern-
ig þeim tækist að skila því á
sviði. Það voru allir agndofa.
Hvílík snilld og enn er það þessi
þungi taktur sem styður við

gítarleikinn og það fylgir
mikil gleði.

10. A Theme For
An Imaginary Western

– Colosseum
Sjaldan hefur söngur Chris

Farlowe notið sín betur en í
þessu lagi Jack Bruce (úr
Cream) og hljóðfæraleikur
snillinganna sem léku með
og höfðu tekið þátt í því að
byggja upp blúsinn í London
á svipuðum tíma og Rolling
Stones voru að fara af stað,
er alger snilld. Þetta lag hlust-
ar maður of sjaldan á.

Ólafur Helgi
Kjartansson.

Eins og staðan er þessa mánuðina þá er mikill
draumur hjá mér að komast burt héðan úr kuld-
anum og myglunni og fara til Krítar. Þar langar
mig að skoða mig um og liggja í sólbaði á ströndinni
og bara hafa það huggulegt. Grétar kærastinn
minn kæmi auðvitað með mér og hann myndi
ekki nenna að liggja í sólinni allan daginn þannig
að það þyrfti að vera nóg til að skoða. Á Krít
myndi mig langa til að fara í Samaria gljúfrið sem
er það stærsta í Evrópu, og í siglingu til eyjunnar
Santorini sem er leifar af fornu eldfjalli“

Grunaður
um vörusvik
Á miðvikudag í síðustu
viku handtók lögreglan á
Ísafirði rúmlega tvítugan
karlmann í Álftafirði. Mað-
urinn var grunaður um að
hafa svikið út vörur á
tveimur stöðum á Ísafirði
og ætlað að komast hjá
greiðslu. Við leit í bifreið
mannsins fann lögreglan
smáræði af kannabisefn-
um sem voru haldlögð.
Maðurinn var yfirheyrður
vegna allra þessara
þriggja mála og var sleppt
síðar sama dag. Maðurinn
hefur áður komið við sögu
lögreglu vegna ýmissa
brota.

Háskólasetur Vestfjarða
fékk margar glæsilegar
bókagjafir við opnun set-
ursins fyrir stuttu. Stærsta
gjöfin kom frá Sögufélagi
ísfirðinga og telur einar 45
bækur, meðal annars öll
ársrit félagsins og bækurn-
ar Saga Bolungarvíkur,
Vestfirskir Slysadagar,
Vestanglæður og Fisk-
vinnsla í 60 ár og fleiri. Þá
barst einnig vegleg bóka-
gjöf frá Háskólanum á Ak-
ureyri, níu bækur sem
eiga það sammerkt að
vera eftir kennara við skól-
ann, og meðal annarra
bækurnar Handbók í að-
ferðafræði og rannsóknum
í heilbrigðisvísindum og Í
Guðrúnarhúsi. Einnig gaf
Hafrannsóknarstofnun fjór-
ar bækur, meðal annarra
bókina Sjávarnytjar við Ís-
land.

Góðar gjafir

Kostnaður við refa- og
minkaeyðingu á veiðiárinu
2004-2005 í Ísafjarðarbæ
reyndist vera 1.729.323 kr.
og veiddust alls 147 refir,
96 yrðlingar og 124 mink-
ar. Endurgreiðsluhlutfall
Umhverfisstofnunar var
50% og nam því 856.772
kr. í ár. Kostnaður við
þessar veiðar hefur dregist
nokkuð saman á milli ára
en hann var rúmlega 2,6
milljónir veiðiárið á undan,
og jók það einnig á
kostnað sveitarfélagsins.

Minka- og
refaeyðing

Að þreyja þorrann eða góuna
Samkvæmt gömlu tímatali

stendur þorri nú yfir og brátt
tekur góa við. Þorrinn er fjórði
mánuður vetrar eða miðsvetr-
armánuður og hefst á bónda-
degi sem er ávallt á föstudegi
í þrettándu viku vetrar. Margir
landsmenn gera sér glaðan dag
á þessum tíma og finnst
ómissandi að bragða á hrúts-
pungum, lundabagga, hákarli
og ýmsum öðrum þorramat
sem er í raun gamli íslenski
hversdagsmaturinn. Þó ætla
megi að þorrablót séu æva-
gamall siður er ekkert að finna
í fornum sögum sem gerast á
Íslandi um slíkt. Orðið kemur
fyrir í Orkneyinga sögu þar
sem verið er að rekja upphaf
byggðar í Noregi. Segir þar af
Fornjóti konungi sem átti þrjá
syni, Hlé (Ægi), Loga og Kára
en Kári var faðir Frosta föður
Snæs hins gamla sem átti son-
inn Þorra. Sá var blótmaður
mikill og hélt blót á miðjum
vetri sem gekk undir heitinu
þorrablót. Þorri er þá persónu-
gerður sem einhvers konar

vetrarvættur. Mánaðarheitið
þorri er sennilega þekktast af
gömlu mánaðarheitunum í
dag því hann tengist ýmsum
hefðum sem enn er viðhaldið
eins og bóndadegi, en þá tíðk-
ast að gefa bóndanum blóm
eða gera vel við hann á annan
hátt. Þá er þorramaturinn
kominn í búðir áður en þorr-
inn sjálfur gengur í garð og
átthagafélög um alla lands-
byggð halda blót. Þorranum
lýkur á þorraþræl sem er á
laugardag.

Á sunnudag er konudagur
og tekur þá góa við. Góa er
einnig persónugerð sem vetr-
arvættur í gömlum sögum og
er dóttir Þorra. Menn áttu að
fagna góu á sambærilegan
hátt og Þorra. Fyrsti dagur
góu var eignaður húsfreyjum
og áttu þær að fagna góu á
líkan hátt og bændur fögnuðu
Þorra. Heitið konudagur er
kunnugt frá miðri 19. öld og
er nú útbreitt. Sá siður að
eiginmenn gefi konum sínum
blóm á konudaginn hófst á

sjötta áratug 20. aldar. Á síðari
tímum hefur komist á sú hefð
á sums staðar að halda góu-
gleði og á mörgum stöðum
tíðkast að konur haldi þorrablót
annað hvert ár til móts við að
karlmenn haldi góufagnað.

Í almennri þjóðtrú skipti
góuveðrið máli. Átti sumarið
að verða gott ef góa væri
stormasöm og veður vont
fyrstu góudaga. Tímar voru oft

erfiðir fyrr á öldum þorri og
góa standa yfir er farið var að
ganga á matarforðann og
kuldar voru miklir. Máltækið
að þreyja þorrann og góuna
merkir að þola tímabundna
erfiðleika, tengist því að lifa
af þessa vetrarmánuði. Eftir
að einmánuður tók við af góu
var stutt í sumarmánuðina.

Samkvæmt forníslensku
tímatali eru sumarmánuðirnir

harpa, skerpla, sólmánuður,
heyannir, tvímánuður og
haustmánuður. Vetrarmán-
uðirnir eru gormánuður, ýlir,
mörsugur, þorri, góa og ein-
mánuður.

Heimildir
Árni Björnsson: Saga

daganna. Reykjavík 1996.
Íslensk orðsifjabók. 1989

Ritmálssafn Orðabókar
Háskólans.

Á þorranum leggja landsmenn sér til munn hinn gamla íslenska hversdagsmat.

Hvers vegna þurfa hægri menn og aðrir alltaf að lofsyngja lýðræði?
Fáir vilja tala með gagnrýnum hætti um lýðræði og hið svokallaða
fulltrúalýðræði eins og það er í dag, en það er í megindráttum fár-
ánlegt og meingallað. Fólk með fjarri lagi svipaðar skoðanir flokk-
ar sig niður í fylkingar sem það kallar stjórnmálaflokk og býður sig
fram undir því nafni. Viðkomandi einstaklingar sem bjóða sig
fram, lofa hlutum upp í ermina á sér og loks þegar þeir komast á
þing eða í sveitarstjórnir er eins og þeir fái höfuðhögg og gleymi
því sem var lofað. Í stað þess að standa við loforð sín fylkist það
undir flokk sinn, hvort sem flokkurinn er í stjórn eða stjórnarand-
stöðu og fylgir þeirri flokkslínu til hins ýtrasta, til að eiga kost á að
komast í mjúkinn hjá flokksbræðrum.
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Rúmlega helmingur brottfluttra Vestfirðinga

Flytur til höfuðborgarsvæðisins
Alls fluttust 668 manns

frá Vestfjörðum á árinu
2005. Rúmlega helmingur
þeirra fluttist til höfuðborg-
arsvæðisins eða 363. Til
Suðurnesja fluttist 71 ein-
staklingur, 68 manns fluttust
til útlanda og 64 sálir fluttu
til Vesturlands. 41 fór til
Norðurlands eystra, 29 til

Suðurlands, 23 til Norður-
lands vestra og einungis 9
manns fluttust frá Vestfjörð-
um til Austurlands, sem hlýtur
að koma á óvart í ljós alls
uppgangsins sem þar á sér stað
um þessar mundir.

Í öllum tilvikum nema einu
eru það fleiri karlmenn en
konur sem flytjast búferlum,

en undantekningin er búferla-
flutningar úr landi þar sem 43
konur fluttu til útlanda árið
2005 en einungis 25 karl-
menn. Í heildina fluttust 350
karlmenn frá Vestfjörðum og
318 karlmenn til Vestfjarða.
Til Vestfjarða fluttust alls 483
einstaklingar árið 2005 og
komu flestir frá höfuðborgar-

svæðinu, eða 191. Næst flestir
komu frá útlöndum, eða 184.
29 manns fluttust frá Vestur-
landi, 23 frá Suðurnesjum, 22
frá Norðurlandi eystra, 14 frá
Norðurlandi vestra, 11 frá
Suðurlandi og 9 manns frá
Austurlandi. Aðfluttir karl-
menn voru 251 á árinu og
aðfluttar konur alls 232. 668 manns fluttust frá Vestfjörðum á síðasta ári.

Teknir með
fíkniefni

Um miðnætti á laugar-
dagskvöld handtók lögregl-
an á Ísafirði tvo karlmenn
á þrítugsaldri vegna gruns
um fíkniefnamisferli. Þeir
höfðu verið að koma akandi
frá höfuðborgarsvæðinu á
einkabifreið.

Við leit í bifreiðinni
fannst talsvert magn fíkni-
efna, tæp 140 grömm af
hassi og 30 grömm af am-
fetamíni, ásamt tækjum til
neyslu. Miðað við magnið
má ætla að efnin hafi verið
ætluð til dreifingar. Málið
telst upplýst og var mönn-
unum sleppt.   – bb@bb.is

Tvær nýjar slökkvibif-
reiðar koma til Ísafjarðar á
árinu. Samningur um kaup
á nýjum dælubíl af gerð-
inni Renault var undirrit-
aður í maí í fyrra og var þá
gert ráð fyrir 9-10 mánaða
afhendingartíma. Að sögn
Þorbjörns Sveinssonar
slökkviliðsstjóra á Ísafirði
er sá bíll væntanlegur í mars.

„Síðan er hugmyndin að
kaupa körfubíl af Reykja-
nesbæ. Verðið á honum er
á bilinu 3-5 milljónir, það
á eftir að semja um það.
Annars skýrist þetta allt
betur þegar nær dregur“,
segir Þorbjörn.

Renault bíllinn er keypt-
ur af Ólafi Gíslasyni & co.
hf og er kaupverð hans
15,4 milljónir króna. Bæj-
arráð heimilaði í fyrra sölu
á slökkvibifreið í eigu
Slökkviliðs Ísafjarðarbæj-
ar. Um var að ræða stigabíl
sem hafði verið án bílnúm-
era og ekki verið í notkun í
tvö ár. Að sögn Þorbjarnar
er sá bíll nú farinn úr
bænum og var hann seldur
sem fornbíll til Reykjavík-
ur.               – gudrun@bb.is

Tveir nýir
slökkvibílar

Tryggvi Guðmundsson, lögmaður og sonur hans Guð-
mundur Óli hafa stofnað nýja fasteignasölu á Ísafirði sem
ber heitið Fasteignasala Vestfjarða. Um er að ræða fyrir-
tæki sem byggt er á grunni lögfræðiskrifstofu Tryggva
Guðmundssonar, en hann hefur rekið fasteignasölu þar
samhliða lögmannsstörfum síðastliðna þrjá áratugi.

„Það verða breytingar á rekstri lögmannsstofunnar á
næstunni og við ákváðum því að stofna nýja fasteignasölu
sem verður að sjálfsögðu byggð á þessum gamla grunni
sem fólk hér þekkir. Við vonum bara að Vestfirðingar taki
þessu nýja nafni og fyrirtæki jafn vel og þeir hafa tekið
okkur hingað til “, segir Guðmundur Óli Tryggvason sem
lýkur háskólanámi til fasteignasöluréttinda í vor.

Fasteignasala Vestfjarða verður til húsa á sama stað og
lögfræðiskrifstofa Tryggva Guðmundssonar hefur verið í
árafjöld, á 3. hæð Stjórnsýsluhússins.        – thelma@bb.is

Ný fasteigna-
sala á Ísafirði

Prófkjör Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ fór fram á laugardag

Halldór fékk flest atkvæði
Halldór Halldórsson, bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar fékk
flest atkvæði í prófkjöri Sjálf-
stæðisflokksins í Ísafjarðarbæ
sem fram fór á laugardag.
Halldór fékk 364 atkvæði í
fyrsta sæti. Birna Lárusdóttir
fékk 315 atkvæði í 1.-2. sæti,
Gísli Halldór Halldórsson
fékk 247 atkvæði í 1.-3. sæti,
Ingi Þór Ágústsson fékk 253
atkvæði í 1.-4. sæti, Níels
Björnsson fékk 283 atkvæði í
1.-5. sæti og Ragnheiður Há-
konardóttir fékk 307 atkvæði
í 1.-6. sæti. Í næstu sætum á
eftir komu Úlfar Ágútsson,
Guðný Stefanía Stefánsdóttir,
Hafdís Gunnarsdóttir, Ingólf-
ur Þorleifsson og Stefán Torfi
Sigurðsson.

Á kjörskrá voru 769 og
greiddu 584 atkvæði eða
75,94%. Sautján atkvæðaseðl-
ar voru ógildir. Kosning í tvö
efstu sætin er bindandi. Alls
gengu 179 einstaklingar í
Sjálfstæðisflokkinn á kjördag
sem var skilyrði fyrir þátttöku
í prófkjörinu. Níu bæjarfull-

trúar eru í Ísafjarðarbæ. Sjálf-
stæðisflokkurinn fékk fjóra
menn kjörna í síðustu kosn-

ingum og myndar meirihluta
með Framsóknarflokknum,
sem fékk tvo menn. Úrslitin

voru kunngerð í Faktorshús-
inu í Hæstakaupstað á Ísafirði
þar sem allir frambjóðendur

voru samankomnir ásamt
stuðningsmönnum sínum.

– bb@bb.is

Fimm efstu í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í hófi sem haldið var í Faktorshúsinu í Hæstakaupstað.
Frá vinstri: Ingi Þór Ágústsson, Birna Lárusdóttir, Halldór Halldórsson, Gísli Halldórsson og Níels Björnsson.

Feðgarnir Tryggvi Guðmundsson og Guðmundur Óli Tryggvason.
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