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Elías Jónatansson hafði betur
Skoðanakönnun á meðal

stuðningsmanna Sjálfstæðis-
flokksins í Bolungarvík um
val á frambjóðendum fyrir
sveitarstjórnarkosningar í vor
fór fram á sunnudag. Tveir
aðilar hafa gefið kost á sér til
að leiða lista sjálfstæðis-
manna, þau Anna Guðrún Ed-

vardsdóttir og Elías Jónatans-
son. Í skoðanakönnuninni
fékk Elías 72 atkvæði í 1. sæt-
ið en Anna Guðrún 66 at-
kvæði. 148 manns tóku þátt í
könnuninni og voru 147 at-
kvæðisseðlar gildir en 1 var
auður.

Baldur Smári Einarsson

fékk 80 atkvæði í 1.-3. sæti
og Anna Sigríður Jörundsdótt-
ir fékk 43 atkvæði í 1.-4. sæti.
Úrslitin eru ekki bindandi en
uppstillingarnefnd hefur þau
til grundvallar við uppstillingu
framboðslista og það er svo í
höndum fulltrúaráðs sjálf-
stæðisfélaganna í Bolungar-

vík að ákveða endanlega upp-
stillingu listans.

Sjálfstæðismenn í Bolung-
arvík hafa ekki ákveðið hvort
að verðandi oddviti flokksins
verði sjálfkrafa bæjarstjóra-
efni en bæði Anna Guðrún og
Elías gáfu einnig kost á sér til
þess.             – gudrun@bb.isElías Jónatansson.

Skoðanakönnun á meðal stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins í Bolungarvík

Engar sérstakar ráðstafanir
hafa verið gerðar vegna yfir-
vofandi fuglaflensufaralds á
Vestfjörðum. „Eins og er er-
um við að bíða og sjá hvað
gerist á Englandi. Þar hefur
enn ekki borið á flensunni en
flestir farfuglar sem koma
hingað stoppa þar við. Við
erum þó vakandi og erum í
samstarfi við héraðsdýralækn-
inn og Náttúrustofnun Íslands

sem hefur verið að taka sýni
og fylgist vel með. Fuglaflens-
an mun berast til landsins, það
er nokkuð öruggt. En hvort af
henni verði nokkur vá er ann-
að mál“, segir Böðvar Þóris-
son hjá Náttúrustofu Vest-
fjarða.

Eins og greint hefur verið
frá í fjölmiðlum um allan heim
finnast æ fleiri tilfelli af fugla-
flensusmiti. Eins og nafnið

gefur til kynna er um að ræða
sjúkdóm sem berst með fugl-
um og veiran sem veldur hon-
um svipuð að gerð og þeirri
sem olli spænsku veikinni sem
gekk yfir Evrópu snemma á
síðustu öld. Veiran var talin
hafa átt uppruna sinn í fuglum
en stökkbreyst og borist í
menn rétt eins og gerst hefur
með fuglaflensuna. Sam-
kvæmt tilkynningu Landbún-

aðarstofnunar sem gefin var
út í lok febrúar, er ekki talin
ástæða til að hækka viðbúnað-
arstig að svo stöddu á Íslandi
þar sem enn hafi fuglaflensa
af H5N1 stofni ekki greinst í
villtum fuglum á Bretlands-
eyjum eða í öðrum nágranna-
ríkjum.

„Enn eru ekki komnir marg-
ir farfuglar nema nokkrar álft-
ir. Þó það hafi verið að finnast

svanir með fuglaflensu í öðr-
um löndum er ekki víst að
það séu svanir af sömu tegund
og þeir sem koma hingað til
lands. Tjaldurinn er væntan-
legur um miðjan mars og
gæsir í lok mars og með vorinu
munum við fylgjast betur með
en eins og er bíðum við frekari
fregna“, segir Böðvar Þóris-
son hjá Náttúrustofu Vest-
fjarða.           – thelma@bb.is

Eru vakandi fyrir fugla-
flensu en bíða frekari fregna

Tveir knáir ferðalangar, þeir Hilmar
Þorbjörnsson og Guðmundur Einars-
son, óku á fjöll á fólksbifreið á laug-
ardag. Var ferðinni heitið utan vegar
upp Dagverðardal, upp að Fellshálsi,
yfir í Þverdal við Korpudal í Önundar-
firði. „Þetta var rosalega gaman. Ég
hef oft farið þessa leið á jeppa en núna
var ég á fólksbíl, eða því sem margir
kalla jeppling, en svo glerhart var
undir bílnum að ég komst vel leiðar
minnar. Við meira að segja komumst
upp mikinn bratta og mjög hátt upp.
Það var frábært veður og æðislegt
útsýni þegar upp var komið“, sagði
Hilmar. – thelma@bb.is

Í fjallaferð
á fólksbíl

Horft yfir Eyrina í Skutulsfirði fram af Hnífunum. Mynd: Hilmar Þorbjörnsson.
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Höfnin í Bolungarvík.

Tvö skip liggja og ryðga í Bolungarvíkurhöfn
Skipin Kristina Logos og

Geysir hafa legið í Bolungar-
víkurhöfn um árafjöld og
ryðgað. Geysir, sem er skráður
á Magnús Ólafs Hansson í
Bolungarvík, hefur sam-
kvæmt upplýsingum blaðsins
ekki hreyfst í hátt í áratug, og
Kristina Logos, sem er í eigu

Olís, hefur ekki hreyfst í að
minnsta kosti þrjú 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 hags-
muni 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 Reykjavíkur-
höfn, frá árinu 2000-2002
þegar það var flutt vestur. Þeg-
ar rætt var við Magnús Ólafs
Hansson, skráðan eiganda

Geysis, vildi hann ekkert láta
hafa eftir sér um ástæður þess
að skipið hefur legið óhreyft í
höfninni eða annað sem teng-
ist þessu máli.

Að sögn Heiðars Her-
mannssonar hjá Bolungarvík-
urhöfn gerðist það fyrir fáein-
um mánuðum að ljóst varð að

leiðsla í skipinu Geysi hafði
tærst, svo skipið fylltist af sjó.
„Maður nokkur tók eftir því
að skipið hafði sigið. Þá var
dælt úr honum og spýtukubb-
ur settur í gatið, og ég held
hann sé þar enn.“ Heiðar segir
litla prýði af skipunum tveim-
ur. „Þetta eru vandræðadallar.

Það á ekki að þurfa að reka
hafnir á Íslandi til að geyma
brotajárn. Ég sé ekki tilgang-
inn með að geyma svona skip“.

Það skal tekið fram að sam-
kvæmt upplýsingum bb.is
hefur verið skilmerkilega
staðið í skilum með hafna-
rgjöld.            – eirikur@bb.is

Kjaradeila slökkviliðs- og sjúkraflutningsmanna og launanefnar sveitarfélaganna

Samningar í höfn
Kjaradeila Landssambands

slökkviliðs- og sjúkraflutn-
ingsmanna og Launanefndar
sveitarfélaganna er á enda.
Skrifað var undir samninga
aðfaranótt sunnudags en sá
fyrirvari hafður á að félags-
menn LSS samþykki samn-
inginn. Ef svo fer þá er ljóst

að ekki verður af fyrirhuguðu
verkfalli slökkviliðs- og sjúk-
raflutningamanna á Ísafirði og
víðar um land.

Samningur LSS og Launa-
nefndar sveitarfélaga er til
þriggja ára og er sambærilegur
þeim samningum sem nefndin
hefur gert við aðra hópa að

því er kemur fram á mbl.is.
Hann hefur einnig í för með
sér breytingar á vinnufyrir-
komulagi og skipulagi hjá
slökkviliðs- og sjúkraflutn-
ingsmönnum. Funda átti í
gærkvöldi til að kynna félags-
mönnum LSS samninginn.

Félagsmenn LSS kusu um

boðun verkfalls sl. föstudag
og var samþykkt með yfir-
gnæfandi meirihluta að fara í
verkfall ef ekki næðust samn-
ingar. Til stóð að fara í tveggja
daga verkfall 20.-21. mars og
í ótímabundið verkfall viku
síðar ef ekki tækist að semja
fyrir þann tíma. – gudrun@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að bæjar-
tæknifræðingur fái heimild til
að fara í frekari gatnagerð á
Tunguskeiði í Skutulsfirði, en
mikil eftirspurn hefur verið

eftir lóðum undir íbúðarhús í
hverfinu.

Í fjárhagsáætlun er gert ráð
fyrir 10,53 milljónum vegna
gatnagerðar við Eikarlund,
sem er í þessu sama nýja

hverfi, en til að geta farið í
frekari framkvæmdir og með
tilliti til gatnagerðargjalda
vantar um 9,3 milljónir til við-
bótar umfram fjárhagsáætlun.
Lóðir á Tunguskeiði, eða

Lundahverfi eins og það hefur
einnig verið nefnt, hafa verið
vinsælar upp á síðkastið og
hefur fjöldanum öllum af lóð-
um verið úthlutað þar upp á
síðkastið.       – eirikur@bb.is

Heimild veitt til frekari
gatnagerðar á Tunguskeiði

Anna María og Jón Guðni
hrepptu Ásgeirsbikarinn

Ásgeirsmótið í svigi var
haldið á skíðasvæðinu í
Tungudal á sunnudag. Er
það haldið til minningar um
Ásgeir Kristján Karlsson frá
Hnífsdal sem lést í fiskiróðri
árið 1966. Þau Jón Guðni
Pálmarsson og Anna María
Guðjónsdóttir hrepptu Ás-
geirsbikarinn sem veittur er
í flokki 15 ára og eldri. Mót-
ið var fyrst haldið 1967 og
árlega til ársins 1978. Mótið
var endurvakið í fyrra að
frumkvæði afkomenda Ás-
geirs en eflaust muna margir

eftir því að hafa keppt í mót-
inu sem íþróttafélagið
Reynir hélt í Hnífsdal.

„Skíðafélagið þakkar
Agnesi og Karli Ásgeirs-
börnum og fjölskyldum
þeirra fyrir þetta frábæra
framtak að endurvekja
keppni um Ásgeirsbikarinn
á ný“, segir á vef Skíðafé-
lags Ísfirðinga þar sem nálg-
ast má úrslit mótsins í heild.
Allir keppendur sem tóku
þátt fengu afhenda verð-
launapeninga.

– thelma@bb.is

Poppmessa í
Ísafjarðarkirkju

Æskulýðshópur Ísafjarð-
arkirkju undir leiðsögn Lís-
betar Harðardóttur stendur
fyrir poppmessu kl. 20 á
sunnudag. „Við héldum líka
poppmessu í fyrra en hún
verður miklu flottari í ár þar
sem unglingarnir fá ráða
meiru sjálf“, segir Lísbet. Í
messunni mun hljómsveit úr
Grunnskólanum á Ísafirði
flytja nokkur kristileg lög
sem hún hefur fært í popp-
búning. Fluttur verður leik-
þáttur og söngvar sungnir.
Að messu lokinni verður
boðið upp á kaffi í safnaðar-
heimilinu ásamt veitingum
sem unglingarnir sjálfir hafa
bakað.

„Tilgangur messunnar er
að sýna fram á að maður
þurfi ekki að vera það form-
legur í kirkju. Það er í lagi

að hlæja og hafa gaman.
Það þarf ekki að vera leiðin-
legt“, segir Lísbet. Æsku-
lýðshópurinn er skipaður
nemendum frá 8. bekk í
grunnskóla upp í fyrsta
bekk í menntaskóla. Að
sögn Lísbetar er kjarni
hópsins að þessu sinni nem-
endur úr 9. bekk GÍ.

– thelma@bb.is

Ísafjarðarkirkja.
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Telja að stjórnendur skólans séu vel til
þess fallnir að leysa húsnæðisvandann

Fræðslunefnd Ísafjarðar-
bæjar hefur bókað að hún telji
að stjórnendur og byggingar-
nefnd skólans séu vel til þess
fallin að meta hvernig best sé
að leysa húsnæðisvanda
Grunnskólans á Ísafirði þann
tíma sem framkvæmdir standa
yfir þannig að það verði sem
best fyrir nemendur og starf-
semi skólans, en tillögu
Skarphéðins Jónssonar um að

leyfilegt verði að yngri bekkir
nýti kennslustofur í húsi
gamla Íshúsfélags Ísafjarðar
var vísað áfram til umsagnar
fræðslunefndar af bæjarstjórn.

Bæjarráð bókaði fyrir stuttu
að það gæti ekki fallist á til-
löguna, og bókaði þá meðal
annars að leita verði annarra
lausna telji skólastjórnendur
að húsnæðið henti ekki til
kennslu fyrir eldri árganga.

Erfitt þykir að kenna eldri
bekkjum í húsnæði gamla Ís-
húsfélagsins sökum þess hver-
su mikil kennaraskipti eru hjá
eldri bekkjum, en nokkur
gangur er frá grunnskóla-
svæðinu og upp að Íshúsfé-
lagi. Yngri bekkir eru hins
vegar meira hjá einum kenn-
ara og því er auðveldara að
hafa einfaldlega fáeina kenn-
ara með fasta staðsetningu í

Íshúsfélagshúsnæðinu.
Þá þykir vandkvæðum

bundið að vera með yngri
bekki í Íshúsfélaginu þar sem
vart er hægt að tala um að
nokkur skólalóð sé til staðar,
auk þess sem ein helsta um-
ferðaræð bæjarins liggur þar
við hliðina. Þá má geta þess
að ammoníak er meðal þeirra
efna sem notuð eru í húsinu,
sem er atvinnuhúsnæði að

hluta þar sem meðal annars er
unnið loðdýrafóður. Sökum
notkunar ammóníaks í húsinu
þarf heilbrigðiseftirlitið að
samþykkja húsnæðið.

Nefndin óskar jafnframt
eftir því að fundargerðir bygg-
ingarnefndar grunnskólans
verði kynntar jafnóðum.

Húsnæðið sem um ræðir er
sama húsnæði og Fræðslu-
miðstöðin nýtti þar til hún

fluttist niður í Vestrahús fyrir
stuttu. Tilhögunin var hugsuð
til bráðabirgða á meðan fram-
kvæmdir standa yfir við nýtt
sérgreinahús, og stóð til að
leigja húsnæðið til tveggja ára
undir tvo árganga. Áður hafði
verið rætt um innrétta efri hæð
sundhallarhúsnæðisins og
vera með færanlegar kennslu-
stofur á skólalóð grunnskól-
ans.               – eirikur@bb.is

Alls voru skráð 313 skip á
Vestfjörðum um áramót. Þar
af voru 137 opnir fiskibátar,
168 vélskip og 8 togarar. Af
byggðakjörnum á Vestfjörð-
um eru flest skip skráð á Patr-
eksfirði, eða 39 alls. Þar af
eru 20 opnir fiskibátar, 18 vél-
skip og 1 togari. Næst flest
skip eru skráð á Ísafirði, eða
37. Þar af eru 12 opnir fiski-
bátar, 21 vélskip og 4 togarar.
Einu skipi færra er skráð í
Bolungarvík, eða 36. Þar af
eru 14 opnir fiskibátar og 22
vélskip. Enginn togari er
skráður í Bolungarvík. 23 skip

eru skráð á Bíldudal, þar af 6
opnir fiskibátar, 16 vélskip og
1 togari.

Á Tálknafirði eru skráð 22
skip, 7 eru opnir fiskibátar og
15 eru vélskip. Á Suðureyri
eru einnig skráð 22 skip, 8
opnir fiskibátar og 14 vélskip.
Sami fjöldi skipa er þá skráður
á Drangsnesi, og eru þar 13
opnir fiskibátar og 9 vélskip.
Í Súðavík eru skráð 18 skip,
þar af 6 opnir fiskibátar og 12
vélskip. 16 skip eru skráð á
Þingeyri, þar af 7 opnir fiski-
bátar, 8 vélskip og einn togari.
14 skip eru skráð á Hólmavík,

þar af 2 opnir fiskibátar og 12
vélskip.

13 skip eru skráð á Flateyri,
þar af 3 opnir fiskibátar og 10
vélskip. Á Brjánslæk eru
skráð 7 skip, þar af 4 opnir
fiskibátar og 3 vélskip. Á
Reykhólum eru skráð 6 skip,
4 opnir fiskibátar og 2 vélskip.
Þá eru líka skráð 6 skip á
Barðaströnd, fimm af hverjum
eru opnir fiskibátar og einn er
vélskip. Í Hnífsdal eru skráð
tvö skip, eitt vélskip og einn
togari. 30 skip eru skráð í aðrar
hafnir, þar af 26 opnir fiski-
bátar og 4 vélskip.

Alls 313 skip eru
skráð á Vestfjörðum

Sigurður Pétursson, oddviti Í-listans í Ísafjarðarbæ

„Ætlum að taka okkur ákveðinn
tíma í þetta verk og vanda valið“

Níu manna uppstillingar-
nefnd Í-listans í Ísafjarðarbæ
hefur hafið störf, að sögn Sig-
urðar Péturssonar oddvita list-
ans til sveitarstjórnarkosn-
inga. „Nefndin mun svo gera
tillögu um skipan fimmta til
átjánda sætis“, segir Sigurður.
Aðspurður segist hann ekki

geta sagt til um hvenær upp-
stillingarnefndin lýkur störf-
um. „Við ætlum að taka okkur
ákveðinn tíma í þetta verk og
vanda valið. Í framhaldi af
prófkjörinu skoðum við nú
fimmta til tíunda sæti, og svo
hin á eftir. Þetta eru náttúru-
lega allt mjög mikilvæg sæti.“

Í prófkjöri sem Í-listinn hélt á
dögunum var kosning í fyrstu
fjögur sætin bindandi, og fór
prófkjörið þannig að Sigurður
hlaut flest atkvæði í fyrsta
sætið eða 192 atkvæði og alls
294 atkvæði.

Í öðru sæti varð Magnús
Reynir Guðmundsson, bæjar-

fulltrúi Frjálslynda flokksins
í Ísafjarðarbæ, með 122 at-
kvæði í 2. sæti og alls 203
atkvæði. Í þriðja sæti varð
Arna Lára Jónsdóttir, stjórn-
málafræðingur og verkefnis-
stjóri hjá Atvinnuþróunarfé-
lagi Vestfjarða með 130 at-
kvæði í 3. sæti og alls 160
atkvæði og í fjórða sæti varð
Jóna Benediktsdóttir, kennari
á Ísafirði með alls 235 atkvæði

í 1.-4. sæti.
Þá segir Sigurður að Í-list-

inn sé þessa dagana að fara af
stað með málefnahópa sem
verða sennilega kynntir síðar
í vikunni. „Markmiðið með
þessum málefnahópum er að
vinna að stefnumótun fyrir Í-
listann á hinum ýmsu sviðum,
svo það verði öllum ljóst að
við erum tilbúin til að taka
við stjórn bæjarins í vor. Fyrir

málefnahópunum munu fara
stýrimenn, og munu hóparnir
halda opna fundi þar sem reynt
verður að fá sjónarmið sem
flestra inn í þessa stefnumörk-
un. Það er þetta sem liggur
fyrir hjá okkur núna, að stilla
upp og fara í málefnavinnu.
Við viljum haga þessu með
svipuðum hætti og fyrir próf-
kjörið og gefa bæjarbúum kost
á að hafa áhrif á ferlið.“

Sigurður (t.v.) ásamt Örnu Láru Jónsdóttur og Magnúsi Reyni Guðmundssyni.
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Glæsilegar íbúðir á
góðum stað á Ísafirði

Þessar glæsilegu íbúðir að
Sundstræti 36 á Ísafirði koma á
markað innan skamms. Um er
að ræða tólf 3ja herbergja
íbúðir, 90,6m² og 110,7m²
ásamt bílgeymslu á jarðhæð.
Fólksflutningalyfta er í húsinu.

Allar nánari upplýsingar
fást hjá Fasteignasölu Vest-
fjarða ehf., Hafnarstræti 1,
Ísafirði, sími 456 3244 og
hjá Guðna Geir Jóhannessyni
í síma 893 5314.

Sjá einnig www.gistihus.is

Grunnmynd
af bílageymslu, sorp-

geymslu og öðrum
geymslum á jarðhæð.
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Grunnmynd
af 110,7 m²

3ja herbergja íbúð

Grunnmynd
af 90,6 m²

3ja herbergja íbúð
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Eftir kyrrstöðu er hlaupin gróska í íbúðabyggingar á Ísafirði. Eftirspurn er eftir lóðum í
hinu nýja Lundahverfi og á eyrinni fjölgar íbúðum umtalsvert, einkum við breytingar á fyrr-
um atvinnuhúsnæði. Þá mun nýtt íbúða- og verslunarhúsnæði við Hafnarstræti setja svip á
bæinn. Eflaust má segja að með þessu opnist möguleikar til að fjölga íbúunum. En til að svo
gangi eftir verða atvinnutækifæri að vera fyrir hendi. Að öðrum kosti er hætta á að offramboð
húsnæðis leiði einungis til lækkunar fasteignaverðs. Við það böl höfum við búið of lengi þótt
vissulega hafi nú rofað til. BB hefur margsinnis hamrað á því að það eigi að vera forgangsverk-
efni bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar að laða fyrirtæki til bæjarins og greiða götu þeirra sem
frekast er kostur. Fjölgi ekki atvinnutækifærum fjölgar ekki fólki og bæjarfélagið fær ekki
notið uppsveiflunnar í byggingariðnaðinum. Allt þarf þetta að haldast í hendur.

Norðvesturkjördæmi hefur setið eftir hjá stjórnvöldum. Vitnar þar um meðal margs annars
að ekki skuli kominn vegur með bundnu slitlagi til höfuðstaðs Vestfjarða, sem ríkisvaldið
hefur útnefnt sem einn byggðakjarna landsbyggðarinnar. Bæjarins besta, sem ítrekað hefur
bent á að rykfallnir fyrirheitalistar í skrifborðsskúffum ráðuneyta skili engu í aska fólksins,
og verið litið hornauga fyrir, þykir rétt að vekja athygli á ummælum tveggja þingmanna kjör-
dæmisins og stjórnarliða um byggðastefnuna. Í viðtali við BB í síðustu viku segir Einar
Oddur Kristjánson, aðspurður um efndir fyrirheita í byggðamálum: ,,Við skulum nú vona að

eitthvað gott geti komið út úr þessu! Hins vegar hefur mér fundist, eins og staðið hefur
verið að byggðamálum á undanförnum árum, að þetta séu mestmegnis orð, mest einhverjar
skýrslur, þar sem menn eru að velta þessum hlutum fyrir sér.“ Og um síðasta afrakstur
stjórnvalda í þessum efnum, sem þingmaðurinn studdi ekki, sagði hann: ,,Mér fannst þetta
bara samansafn af orðum og hvergi nokkurs staðar um neina heilsteypta stefnu að ræða.“
Í grein á bb.is. 3. þ.m. rifjar Kristinn H. Gunnarsson upp ummæli formanns Framsóknar-
flokksins frá haustinu 2003 um ,,að röðin væri komin að Norðvesturkjördæmi“ og tillögur
nefndar á vegum flokksins, ári síðar, hvar lagt var til að næsta stóriðjuuppbygging yrði í
NV-kjördæmi; að stofnaður yrði háskóli á Ísafirði innan þriggja ára; að Rarik á Vestur- og
Norðurlandi yrðu sameinuð Orkubúi Vestfjarða og að 80% af innheimtu veiðigjaldi í
kjördæminu yrði nýtt til þess að fjármagna atvinnuuppbyggingu. Og Kristinn segir:
,,Ekkert af þessu hefur gengið eftir.“ Svo mörg voru þau orð þessara þungavigtarmanna
í íslenskri pólitík, í hreinskilni sögð!

Ef byggðastefna stjórnvalda hefði í ríkari mæli en raun ber vitni verið annað og meira
en ,,samansafn af orðum“ hefði uppsveiflan í íbúðabyggingum á Ísafirði komið fyrr til
sögu sem knýjandi nauðsyn.

s.h.

Allt þarf þetta að haldast í hendur

Guðni A. Einarsson, framkvæmdastjóri á Suðureyri skrifar

Malbikið spottann
Í rúmlega hálft ár hef ég

fylgst með fréttum um svo-
kallaða vegagerð niður í
Leirufjörð í Jökulfjörðum.
Hafa þar birst mér svolítið
einslit sjónarmið þeirra sem
telja sig vera boðbera náttúru-
verndar og  eða fulltrúa þeirra
sem vilja geta spókað sig úti í
náttúrunni án allrar truflunar
frá því sem getur talist nú-
tímaferðamáti. Hefur verið
ráðist að landeigenda nokkr-
um norður í Leirufirði sem er
að reyna að verja lendur sínar
fyrir ágangi jökulfljóts sem
vill fara í annan farveg en því
er ætlað. Hefur hann við það
notað stórvirkar vinnuvélar
sem ekki verður komið með
góðu móti á þessar slóðir
nema landleiðina. Til þess

þurfti nokkra vegagerð til við-
bótar þeim vegslóða sem bú-
inn er að vera þarna til staðar
í þrjátíu ár.

Til þessarar framkvæmdar
virðist hann hafa haft öll til-
skilin leyfi. Að minnsta kosti
ætlar sýslumaður ekkert að
gera í málunum  Það er svo
skrítið að þegar að eitthver
vakti athygli á þessu í fjöl-
miðlum var eins og sumir í
stjórnkerfinu færu á taugum
og héldu að þeim yrði kennt
um glæpinn. Gerðust miklir
náttúruverndarsinnar og
reyndu að hrista af sér allt
sem þessu tengdist. En hver
er glæpurinn? Um leið og ég
heyrði af þessari slóðalagn-
ingu fannst mér ég hafa himin
höndum gripið og hugsaði

mér gott til glóðarinnar. Nú
opnaðist möguleiki fyrir mig
að skoða þetta fallega land-
svæði frá öðru sjónarhorni en
sjó. Ég er nefnilega þannig
gerður að geta ekki gengið
langar leiðir og hef því ekki
haft tækifæri til að ferðast um
þetta landsvæði frekar en önn-
ur sem ekki er hægt að aka
um. Ég vil því koma með nýtt
sjónarmið inn í umræðuna. Á
ekki að opna fyrir aðgengi al-
mennings að þessu fallega
svæði með því að hefja vega-
gerð. Leggja snyrtilega, fall-
ega sumarvegi og það sem
víðast.

Ég minnist nokkurra staða í
heiminum þar sem hægt er að
keyra út á ysta tanga og njóta
útsýnis og útiveru. Oft er þetta

þröngt einstigi sem endar í
ferðamannamiðstöð og útsýn-
ispalli þar sem aðstaða er fyrir
ferðamenn og hægt er að þjón-
usta þá og láta eyða. Ég sé
fyrir mér snyrtilegan, malbik-
aðan veg, ekki bara í Leiru-
fjörð heldur áfram norður á
Hornbjarg, Látravik, Straum-
nesfjall, Drangaskörð  og víð-
ar þar sem fólk getur notið
útsýnis og náttúrufegurðar án
þess að þurfa að vera í sama
líkamlega ástandi og íþrótta-
álfurinn úr Latabæ. Þetta eru
t.d. staðir sem ég og mínir
líkar eiga aldrei eftir að geta
komist á nema  í þyrlu eða
vera bornir á börum. Ég hef
að vísu séð þetta svæði frá sjó
og víða hef ég komið í land og
þarna hef ég átt margar góðar

stundir. Mér finnst það ekki
ljóður á landslagi að hafa vel
lagða, frágengna vegi til að
ferðast um. Og slíkt á líka við
um þá náttúruperlu sem Horn-
strandir eru. Það er nútíminn,
og myndi vernda svæðið á
margan hátt. Ég er viss um að
komi eitt þúsund manns fót-
gangandi þarna núna þá
myndi sú tala tífaldast ef ekki
hundraðfaldast ef aðgangur-
inn að svæðinu verður auð-
veldari.

Auðvitað er ekki sama hver-

Guðni A. Einarsson.

nig þetta er gert og þarfnast
mikillar umhugsunar og um-
hyggju við framkvæmdir, en
mér finnst það fornaldarhugs-
un að halda þessu svæði þann-
ig að enginn komist þarna
nema fuglinn fljúgandi og fólk
með líkamsástand íþróttaálfa.
Við höfum fullt af fyrirmynd-
um þar sem saman getur farið
ferðamennska fyrir þá sem
vilja reyna á getuna og þolið,
og svo þá sem geta farið um
sama eða svipað svæði akandi.
Auk þess er miklu líklegra að
hægt yrði að veita göngufólki
sómasamlega þjónustu og
hafa öryggismál og eftirlit í
betra lagi en þau eru í dag.. Ég
skora því á menn að anda með
nefinu og líta á þennan vinnu-
vélaslóða í Leirufjörð sem
tækifæri, semja við landeig-
andann um að fá að endurbæta
spottann, gera snyrtilegan og
jafnvel malbika. Það væri
miklu verðugra verkefni held-
ur en að fara að krafsa yfir
hann aftur öllum til tjóns.

Virðingarfyllst,
Guðni A. Einarsson,

Suðureyri.

Ræsting
Óskum eftir áhugasömum aðila til að

taka að sér ræstingu í húsnæði Marel hf.,
við Njarðarsund og Sindragötu á Ísafirði.
Um er að ræða ræstingu á skrifstofum,
fundarsal, kaffistofu, göngum og salernum.

Verkið skal unnið í verktöku og þarf að
vinnast í vikulok á dagvinnutíma starfs-
manna fyrirtækisins.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðný
Hólmgeirsdóttir í símum 563 8409 eða
825 8409.

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2006.
Marel hf.,

Fámennt en góðmennt á
árshátíð Strandamanna

Árshátíð Strandamanna var
haldin í Félagsheimilinu í
Hnífsdal sl. laugardagskvöld.
„Stemmningin var helvíti góð
en það var léleg mæting af
ýmsum ástæðum, bæði vegna
veikinda og annarra forfalla“,
segir Sophus Magnússon sem
var í undirbúningsnefnd.
Hann segir að um 50 manns
hafi verið á hátíðinni en búist
var við rúmlega 100 manns.
„Maturinn var alveg frábær
enda margra mánaða vinna að
baki og ég væri til í að fara
strax af stað aftur. Ákveðið
var að bæta við á næsta ári og
hafa blóðgraut með rúsínum
og ýmislegt annað“, segir
Sophus. Þá áttu föðurbetrung-

arnir að sjá um skemmtiatriði
en komust ekki vegna veik-
inda.

„Þeir lágu allir veikir heima
með óráði og 40 stiga hita.

Það fer allt á annan endann
þegar svona forföll koma upp
en þetta er ekki til að buga
mann, heldur herða mann til
að gera betur næst, þó held ég

að ekki verði hægt að gera
betur í mat. Það var ýmislegt
gert með annars voru sýndar
tvær myndir úr Árneshreppi“,
segir Sophus. – gudrun@bb.is

Miklar kræsingar voru á borðum.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Guðbjörg Ólafsdóttir og Hjalti Þórðarson á Ísafirði

Þýsk gúllassúpa að hætti Hjalta og Guðbjargar
Sælkerar vikunnar bjóða

upp á ljúffenga og matar-
mikla gúllassúpu. Hver og
einn þarf að finna tilfinn-
inguna fyrir því hversu mik-
ið á að krydda súpuna og
hversu lengi hún eigi að
sjóða. Þá er súðan mjög
bragðgóð með nýbökuðu
snittu- eða hvítlauksbrauði.

Í eftirrétt bjóða þau upp á
heimatilbúin ís með heitri
Mars-sósu.

500 g Gúllaskjöt ( má vera

naut, lamb eða svín)
1 laukur
4 hvítlauksrif
1 bréf beikon
2 dósir niðursoðnir tómatar
1 dós tómatpurré
Smá tómatsósa
2 paprikur saxaðar
6 gulrætur í sneiðum
4-6 kartöflur skornar í bita
Rauðvín eða pilsner
Nauta- eða kjúklingakraftur
Oregano
Steytt timjan

Salt og pipar úr kvörn

Saxið beikon, lauk og hvít-
lauk og steikið ásamt kjötinu.
Saxið paprikurnar, sneiðið
niður gulræturnar og skerið
kartöflurnar í bita. Setjið vatn
í pott og bætið við krafti, tóm-
ata, tómatpurré, papriku, gul-
rætur og kartöflu. Setjið út í
rauðvín eða pilsner. Kryddið
eftir smekk.

Heimatilbúinn ís

4 egg
4 msk vanillusykur (helst
heimatilbúinn)
½ rjómi
Stífþeytið rjómann. Þeytið

saman egg og sykur og bland-
ið saman við rjómann. Brag-
bætið eftir smekk og setjið í
frysti.

Sósa
1 Mars
6 Freyjukaramellur
2 After eight

1 peli rjómi

Bræðið saman og berið
sósuna heita fram með ísnum.

Við skorum á Matthildi
Helgadóttur og Guðmund
Hjaltason á Ísafirði að verða
næstu sælkerar vikunnar.

Ísafjarðarbær

Framboðslisti
sjálfstæðismanna

Fulltrúaráð sjálfstæðisfé-
laganna í Ísafjarðarbæ hefur
samþykkt tillögu kjörnefnd-
ar ráðsins að framboðslista
fyrir sveitarstjórnarkosning-
arnar sem fram fara 27. maí
í vor. Fyrstu fimm sæti list-
ans skipa þau Halldór Hall-

dórsson, bæjarstjóri, Birna
Lárusdóttir fjölmiðlafræð-
ingur, Gísli H. Halldórsson
fjármálstjóri, Ingi Þór Ág-
ústsson hjúkrunarfræðingur
og Níels R. Björnsson rek-
strarstjóri. Listinn í heild er
sem hér segir:

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, Ísafirði.
 Birna Lárusdóttir, fjölmiðlafræðingur, Ísafirði.
 Gísli H. Halldórsson, fjármálastjóri, Ísafirði.

 Ingi Þór Ágústsson, hjúkrunarfræðingur, Ísafirði.
 Níels R. Björnsson, rekstrarstjóri, Ísafirði.

 Guðný Stefanía Stefánsdóttir, íþróttakennari, Ísafirði.
 Hafdís Gunnarsdóttir, kennaranemi, Ísafirði.
 Ingólfur Þorleifsson, verkstjóri, Suðureyri.

 Stefán Torfi Sigurðsson, svæðisstjóri, Ísafirði.
 Alda Agnes Gylfadóttir, nemi, Þingeyri.
 Gróa Haraldsdóttir, húsmóðir, Flateyri.

 Sigurður Þórisson, verkstjóri, Suðureyri.
 Helga Margrét Marzellíusardóttir, nemi, Ísafirði.

 Sturla Páll Sturluson, deildarstjóri tollgæslu, Ísafirði.
 Áslaug Jensdóttir, ferðaþjónn, Ísafirði.

 Brad Alexander Egan, framkvæmdastjóri, Flateyri.
 Steinar Jónasson, stöðvarstjóri, Mjólká.

 Geirþrúður Charlesdóttir, fyrrv. aðalgjaldkeri, Ísafirði.

Erlingur Tryggvason íbúi að Aðalstræti 24 á Ísafirði

Á fundi bæjarráðs í síðustu
viku var lagt fram nýtt bréf
frá Erlingi Tryggvasyni, sem
skrifar fyrir hönd íbúa við Að-
alstræti, þar sem hann gerir
grein fyrir ónæði af veitinga-
og skemmtistaðnum Langa
Manga við Aðalstræti 22. Seg-
ir í bréfinu að ekki sé lengur
hægt að búa við ástandið, að
liðlega fjórir mánuðir séu liðn-
ir frá því að fyrst var rætt við
bæjarstjóra en enn hafi ekkert
gerst. Þá segir að við óbreytt
ástand verðfalli íbúðir í ná-
grenni við Langa Manga þar
sem að ekki fáist svefnfriður
fyrir hávaðanum.

Einnig kemur fram að bréf-
ritari telji ekki að hægt sé að
mæla hávaða í íbúðum í ná-
grenninu við hæsta mögulega
hávaðastig, líkt og eigi að
gera, nema með sviðsetningu.
Þá óskar bréfritari eftir skrif-
legri útfærslu á þeirri aðgerð,
hvað hún eigi að kosta og hver
eigi að borga. Segir svo að að
mati íbúa við Aðalstræti sé
eldvörnum í Aðalstræti 22
ábótavant. Þá hótar bréfritari
málsókn á hendur bænum,
verði ekkert að gert.
Bréfið fer orðrétt hér á eftir:

„Þar sem komið er að endur-
nýjun á vín- og skemmtana-

leyfi ásamt öðrum leyfum
fyrir veitingastaðinn Langa
Manga förum við íbúar við
Aðalstræti fram á að bæjarráð
endurskoði ákvörðun sína um
þennan rekstur þar sem þið
eruð umsagnaraðilar og veitið
vínveitingaleyfi.

Við íbúar höfum sent bæjar-
yfirvöldum tvö bréf (31. októ-
ber 2005 og 12. desember
2005), engin breyting hefur
verið gerð af ykkar hálfu.

Við þetta er ekki hægt að
búa lengur, liðlega 4 mánuðir
eru liðnir frá því að byrjað var
að tala við bæjarstjóra, fyrst
munnlega og síðan skriflega

en ekkert gerist.
Við teljum að verið sé að

brjóta á okkur lög um fjöl-
eignahús og lögreglusam-
þykkt Ísafjarðarbæjar. Ef bæj-
aryfirvöld aðhafast ekkert í
málinu sjáum við okkur ekki
annað fært en að höfða mál á
hendur Ísafjarðarbæ.

Með óbreyttum rekstri er
verið að verðfella allar íbúðar-
eignir í nágrenni við staðinn,
þar sem hávaðinn frá skemm-
tistaðnum og drukknu fólki er
slíkur að ekki er svefnfriður.

Ekki er hægt að hafa glugga
opna að baka til við Aðalstræti
24 þegar logn er og verið er

að elda og reykja á skemmti-
staðnum vegna lyktar frá út-
blæstri staðarins, heilbrigðis-
eftirlit hefur sagt að leiða eigi
útblástur staðarins upp fyrir
þakbrún en ekki beint út úr
vegg eins og það er nú, þetta
atriði hafi yfirsést við úttekt á
staðnum. [...]

Heilbrigðiseftirlit hefur til-
kynnt að þeir eiga að mæla
hávaða í íbúðum og inn á
staðnum við mesta fram-
kvæmanlega hávaðastig. Þetta
teljum við ekki vera fram-
kvæmanlegt nema með svið-
setningu. Óskað er eftir skrif-
legri útfærslu á þeirri aðgerð,
hvað hún eigi að kosta og hver
á að borga. Hvernig á að mæla

hávaða frá drukknu fólki fyrir
utan staðinn um nætur? Hver
á að sjá um þrif á gangstéttum
og götum eftir skemmtana-
hald?

Skemmtanahaldari hefur
sagt það í bréfi til sýslumanns
og bæjarráðs að það sé í verka-
hring bæjarins, er það svo?
[...]

Í áðurnefndu bréfi skemmt-
anahaldara Langa Manga seg-
ir hann Aðalstræti 22 ekki vera
fjöleignahús þar sem ekki er
um sama hús að ræða og því
geti lengjan frá Gamla Bakar-
íinu að ÁTVR ekki flokkast
undir fjöleignahús.

– eirikur@bb.is

Hótar málsókn verði ekkert
að gert varðandi Langa Manga

Jóhann Birkir Helgason,
bæjartæknifræðingur, hefur
óskað eftir því við bæjarráð
Ísafjarðarbæjar að hann fái
heimild til að fara í frekari
gatnagerð á Tunguskeiði í
Skutulsfirði, vegna eftirspurn-
ar eftir lóðum undir íbúðahús

í hverfinu.
Í fjárhagsáætlun bæjarins er

gert ráð fyrir 10,5 milljónum
til gatnagerðar við Eikarlund,
sem er í þessu sama nýja
hverfi, en til að geta farið í
frekari framkvæmdir og með
tilliti til gatnagerðargjalda

vantar um 9,3 milljónir til við-
bótar umfram fjárhagsáætlun.
Bæjarráð leggur til við bæjar-
stjórn að beiðni þessi verði
samþykkt og að aukinni fjár-
veitingu verði vísað til endur-
skoðunar á fjárhagsáætlun
bæjarins.

Lóðir á Tunguskeiði, eða
Lundahverfi eins og það hefur
einnig verið nefnt, hafa verið
vinsælar upp á síðkastið og
hefur fjöldanum öllum af lóð-
um verið úthlutað þar upp á
síðkastið.

– eirikur@bb.is

Þörf á frekari gatnagerð í
Lundahverfi á Tunguskeiði

Þörf er á því að ráðist verði í frekari gatnagerð á Tunguskeiði.
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Atvinnutækifæri!
Til sölu er húsnæði og rekstur Baðstof-

unnar ehf., á Ísafirði.
Upplýsingar í símum 866 2361 og 456

4229.

Mýrarboltafélag Íslands fer
fram á að verða úthlutað til
lengri tíma svæðinu sem fé-
lagið hefur haft í Tungudal í
Skutulsfirði. Að mati tals-
manna félagsins, þeirra Rún-
ars Óla Karlssonar, Jóhanns
Bærings Gunnarssonar og
Jóns Páls Hreinssonar er sú
aðstaða heppilegasti kosturinn

fyrir félagið. Umhverfisnefnd
hefur falið tæknideild Ísa-
fjarðarbæjar að afla frekari
gagna um málið.

Fyrsta mýrarboltamótið var
haldið á Ísafirði haustið 2004
en Ísfirðingar kynntust íþrótt-
inni í gegnum viðburðaskipta-
verkefnið Usevenue sem Ísa-
fjarðarbær er þátttakandi í.

Upphaf þessarar óvenjulegu
íþróttar má rekja til skóglendis
Norður-Finnlands þar sem er
að finna talsverð mýrlendi
sem myndast á auðum blettum
í skóginum eftir að tré hafa
verið höggvin. Á einu slíku
svæði var byrjað að spila
knattspyrnu á litlum velli. Í
byrjun var þetta eingöngu til

skemmtunar en þróaðist fljót-
lega yfir í keppni þar sem lítil
mót voru haldin á svæðinu.

Fyrir fjórum árum var byrj-
að að skipuleggja stærra mót í
kringum þessa sérstæðu
íþróttagrein sem í dag er orðið
stór viðburður í N-Finnlandi.

– gudrun@bb.is

Vill nýta svæðið í Tungudal áfram
Mýrarboltafélag Íslands

Elías Jónatansson, forseti
bæjarstjórnar Bolungarvík-
ur hefur ákveðið að gefa kost
á sér í fyrsta sæti lista Sjálf-
stæðisflokksins í komandi
sveitarstjórnarkosningum í
Bolungarvíkurkaupstað.

„Ég stefni ótrauður á fyr-
sta sætið og að verða bæjar-
stjóraefni flokksins. Sú
ákvörðun mín er tekin í
framhaldi af því að Einar
Pétursson ákvað að gefa
ekki kost á sér aftur. Þetta
leggst mjög vel í mig og ég
er tilbúinn í slaginn“, segir
Elías.

Auk hans hefur Anna
Guðrún Edvardsdóttir
ákveðið að gefa kost á sér í
fyrsta sætið. „Þá er það
einnig skoðun mín að odd-
viti listans skuli vera bæjar-
stjóraefni hans og býð ég

fram krafta mína í það starf.
Ég hef mikla reynslu af
sveitarstjórnarmálum, sat í
bæjarstjórn Bolungarvíkur
um átta ára skeið, bæði sem
aðal- og varabæjarfulltrúi.
Þá hef ég einnig mikla reyn-
slu sem stjórnandi og hef
lokið námi í stjórnun“, segir
Anna í grein sinni sem má
nálgast í grein sinni á bb.is.
Þá mun ekki fara fram próf-
kjör heldur verður fram-
kvæmd skoðunarkönnun
við val á frambjóðendum
flokksins á sunnudag hjá
flokksbundnum sjálfstæðis-
mönnum og þeim sem hafa
skrifað undir stuðningsyfir-
lýsingu við flokkinn. Upp-
stillingarnefnd mun nota
niðurstöðurnar til hliðsjónar
við val á uppröðun listans.

– thelma@bb.is

Elías og Anna vilja
bæjarstjórastólinn

Hlutfall erlendra ríkisborg-
ara á Íslandi er næsthæst á
Vestfjörðum eða 6,2%. Um
5,8% karla á Vestfjörðum hafa
erlent ríkisfang og 6,6%
kvenna. Pólverjar eru flestir
erlendra ríkisborgara sem búa
á Vestfjörðum eða um 3,5%
íbúa, Taílendingar eru 0,5%
og Filippseyingar 0,3%. Árið
2004 bjuggu 250 Pólverjar á
Vestfjörðum, 37 Taílendingar
og 21 Filippseyingur. Árið

2000 var fjöldinn 296 Pól-
verjar, 23 Taílendingar og 15
Filippseyingar. Pólverjum
hefur því fækkað en Taílend-
ingum og Filippseyingum
fjölgað.

31. desember 2005 voru
13.778 erlendir ríkisborgara
með lögheimili hér á landi eða
4,6% landsmanna. Ári áður
nam þessi tala 10.636 (3,6%
landsmanna). Hlutfall er-
lendra ríkisborgara er hæst á

Austurlandi eða 17,6% íbúa.
Hér á landi búa einstaklingar
af 122 þjóðernum. Langflestir
erlendir ríkisborgarar sem
búsettir eru á Íslandi eru með
pólskt ríkisfang (3.221), í kjöl-
far þeirra fylgja Danir (903),
Þjóðverjar (781) og einstakl-
ingar með ríkisfang á Filipps-
eyjum (771). Alls staðar nema
á Norðurlandi vestra eru Pól-
verjar fjölmennasti hópur út-
lendinga. Þar eru Þjóðverjar

fjölmennastir og Pólverjar í
öðru sæti.

Fjöldi íslenskra ríkisborg-
ara búsettum á öðrum Norður-
löndum var 15.945 1. janúar
2005. Flestir voru þeir búsettir
í Danmörku eða 7.723, 4.155
í Svíþjóð, 3.948 í Noregi og
119 í Finnlandi.Tölurnar hér
að ofan eru fengnar frá Hag-
stofunni og eru miðaðar við
31. desember 2005.

– gudrun@bb.is

Hlutfall erlendra ríkisborg-
ara næsthæst á Vestfjörðum

Samkvæmt skýrslu um
mengunarmælingar í útblæst-
ri, frárennsli og ösku frá sorp-
eyðingarstöðinni Funa inni-
hald þungmálma í öskuleif frá
brennsluofni og leir of hátt
miðað við þau mörk sem gefin
eru upp í starfsleyfi. Mæling-
arnar voru gerðar þann 25.
október á síðasta ári. Í skýrsl-
unni kemur fram að eftirfar-
andi atriði hafi verið mæld:
Heildarryk, kolmónoxíð,
vetnisklóríð og brennisteins-

tvíoxíð. Þá var lofthraði og
hitastig útblásturs einnig
mælt, ásamt súrefni og kol-
tvíoxíði. Þungmálmar voru
mældir í ryki frá útblæstri,
botnfalli úr vothreinsun, ösku
og frárennslisvatni frá vot-
hreinsun. pH og leiðni voru
mæld í frárennslisvatni, en á
meðan mælingum stóð var að
mestu verið að brenna hefð-
bundnu sorpi, þ.e. blöndu af
kvörnuðu timbri, pappa, plasti
og heimilissorpi.

Heildarryk frá brennslunni
mældist á bilinu 135-177 mg/
Nm³ og að meðaltali 151 mg/
Nm³. Umreiknað að staðalað-
stæðum er meðaltalið 168 mg/
Nm³, en mengunarmörk eru
200 mg/Nm³, miðað við árs-
meðaltal. Vetnisklórið mæld-
ist um 175 mg/Nm³, umreikn-
að 195 mg/Nm³, en mengun-
armörk eru 250 mg/Nm³.
Kolmónoxíð mældist að með-
altali 9 mg/Nm³, umreiknað
10 mg/Nm³, en mengunar-

mörk eru heil 100 mg/Nm³.
Þungmálmainnihald í útblæst-
ri er þá nálægt mengunar-
mörkum og yfir í einu tilviki,
og þungmálmainnihald í
öskuleif frá ofni og leir er í
sumum tilfellum of hátt sé
miðað við mörk í starfsleyfi.
Pokasíuvirki var ekki virkt
þegar mælingarnar fóru fram.

Útblástursreykur frá Funa
hefur verið óeðlilega áberandi
upp á síðkastið, og er ástæða
þess sögð vera sú að enn eru

ekki komnir nýir pokar í síu-
búnað, auk þess sem bilana í
stýribúnaði hefur orðið vart.
Nýir síupokar verða væntan-
lega settir upp í vor. Ástæða
þess að svona langan tíma tek-
ur að setja upp nýja poka ku

vera sú að ekki hefur verið
vitað hvað olli skemmdum á
pokum sem settir voru upp
sumarið 2004 en voru teknir
niður sl. sumar vegna þess að
göt voru komin á þá.

– eirikur@bb.is

Þungmálmar í útblæstri sorpbrennslu-
stöðinni Funa nálægt mengunarmörkum

Mikill reykur hefur verið úr Funa upp á síðkastið.
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„Fólkið
finnst
mér
mest
virði“

„Fólkið
finnst
mér
mest
virði“
Ragnheiður Hákonardóttir hefur setið í bæjarstjórn Ísafjarðar-

bæjar í tvö kjörtímabil. Í prófkjöri sjálfstæðismanna þann 11.
febrúar hlaut hún ekki brautargengi í það sæti sem hún sóttist eftir
og í kjölfarið hefur hún ákveðið að draga sig út úr bæjarpólitíkinni.
Ragnheiður er kona sem hefur lifað tímana tvenna og orðið vitni að

miklum breytingum í samfélaginu. Hún ólst upp í Reykjarfirði í
Ísafjarðardjúpi en hóf búskap með manni sínum Guðbjarti Ásgeirs-
syni skipstjóra á Ísafirði. Þau eignuðust saman sjö börn. Ásamt því

að vera sjómannskona hefur Ragnheiður sinnt krefjandi störfum
sem bæjarfulltrúi og sem sveitarstjórnarmaður í sveitarstjórnarmál-

um á fjórðungs- og  landsvísu. Bæjarins besta ræddi við þessa
merku konu um lífshlaup hennar, pólitíkina og fjölskylduna.

– Er ekki tilvalið að byrja á
upphafinu og spyrja um ættir
og uppruna?

„Eins og við Vestfirðingar
segjum ætíð „hvurra manna
ert þú?“. Í dag er þetta ekki al-
mennt álitin vera kurteisi en
við hér vestra teljum það gefa
ábendingu um það hvers kon-
ar manneskja maður kann að
vera. Það er nú nokkuð til í
því. Ég er fæddur og uppalinn
Vestfirðingur. Nánar tiltekið
er ég fædd í Reykjarfirði í Ísa-
fjarðardjúpi og alin þar upp
hjá foreldrum mínum á stóru
heimili. Þar bjuggu einnig
fóstursystkini pabba og um
leið eiginleg fóstursystkini
mín auk eldra fólks. Þar kynnt-
ist ég vel afa mínum og ömmu
í föðurætt og seinna afa í móð-
urætt sem var frá Hólmavík. Í
rauninni er það svo að þau
gildi sem börn læra í uppeld-

inu marka manneskjuna.
Þannig var t.d. amma mín á
Hólmavík sem hét María
Helgadóttir ákaflega hjálpsöm
og þekkt fyrir það. Ingimund-
ur afi minn var sterkur karakt-
er sem gerði miklar kröfur til
fólks en margfaldar til sjálfs
síns til sömu verka. Hann
hafði mjög sterka siðferðisvit-
und og virðingu fyrir mannin-
um. Hinn afi minn Salvar í
Reykjarfirði var einstaklega
fjárglöggur maður og fór vel
með sitt. Hann var skapstór
en ákaflega raungóður og var
mér mjög góður afi. Ég naut
mikils trausts hjá honum og
fékk að nota hestana hans sem
voru þau farartæki sem við
höfðum til umráða á þeim tíma
þó ég sé fædd 1954. Ég fékk
meira að segja að nota beislin
hans og hnakkinn sem þótti
nú mikil undanlátssemi í þá

daga. Amma mín og alnafna,
Ragnheiður Hákonardóttir,
var kona hans en þau skildu
að borði og sæng 1950 en
bjuggu samt sem áður undir
sama þaki. Hún vann síðar
vítt og breitt um landið sem
matráðskona og kennari. Hún
var þekktur kvenskörungur og
framsýn manneskja.

Síðan voru það ekki síst for-
eldrar mínir sem voru áhrifa-
valdar í því umhverfi sem ég
ólst upp við. Móðir mín er
Steinunn Ingimundardóttir
sem býr enn sem ekkja í
Reykjarfirði ásamt bróður
mínum Salvari. Og Hákon
Salvarsson hét faðir minn. Þau
komu úr ólíku umhverfi, hún
úr litlu sjávarþorpi og hann
var uppalinn í sveit. Hún kom
rétt um tvítugt í sveitina og
ílengdist þar við að eiga okkur
systkinin og ala önn fyrir okk-

Strax og við vorum farin að
geta hreyft okkur vorum við
komin með skylduverk. Þetta
var ekki þrældómur heldur sá
tíðarandi að allir lögðu fram
sína vinnu sem gátu og eftir
sinni getu. Enginn var minni
eða meiri mældur undir þeirri
einingu. Það var í raun ákaf-
lega fallegt að alast upp við
þetta. Alls staðar um sveitina
var duglegt fólk en líka fátækt
fólk sem fór vel með sitt. Það
kom þó ekki í veg fyrir að
fólk var ríkt í anda og þarna
voru menntamenn sem lásu
þýsku, latínu og allt slíkt. Einn
slíkur aðili var á heimilinu
mínu og hann kenndi mér að
lesa. Þá var hann kominn í
kör og nánast lamaður en
kenndi mér samt sem áður.
Kona sem hafði útskrifast úr
kvennaskólanum, Jóna Dósa-
theusdóttir, kom til heimilis-
ins eftir að hún missti manninn
sinn og lagði sitt af mörkum
með því að hjálpa til á sauma-
stofu heimilisins og kenndi
unglingunum og börnunum.
Á þessum tíma var það eina
bjargræðið að koma sér í
vinnu annars staðar því fólk
gat ekki haldið búum sínum
einsamalt.

Á þessum árum kom skóla-
skylda og þá var með mig líkt
og með önnur börn í fjórðung-
num, nema þau sem bjuggu á
fjölmennustu þéttbýlisstöðun-
um, að ekki var um annað að

ur. Hún tekur þar við stóru
heimili sem hafði að geyma
um 30 manns að öllu jöfnu.
Ég tel að hennar vinnuframlag
í gegnum lífið hafi verið stór-
kostlegt og hef oft hugsað til
þess hvernig það hafi verið
fyrir hana að reka svona stórt
og gestkvæmt heimili. Á
heimilinu var margt um börn,
og ekki einungis hennar börn,
eldra fólk sem hafði skerta
lífsorku og lá í kör og annað
fólk sem gátu gert eitthvað.
Allir voru jafnir á þessu heim-
ili.

Við systkinin voru fjögur
og við bjuggum öll í sama
herbergi með foreldrum mín-
um því fólkið var svo margt.
Þannig var það framundir
fermingu en þá færðist ég í
herbergi til eldri kvenna eins
og tíðkaðist á þessum árum.“

Ragnheiður úrRagnheiður úrRagnheiður úrRagnheiður úrRagnheiður úr
ReykjarfirðiReykjarfirðiReykjarfirðiReykjarfirðiReykjarfirði

„Faðir minn var úti alla daga
og vann við öll möguleg verk
auk þess sem hann ferjaði fólk
um Ísafjarðardjúp því það var
ekki bílvegur nema um hluta.
Mamma sá um heimilið og í
þá daga var reynt að fá barna-
píur til að sjá um börnin því
það var enginn tími fyrir full-
frískt fólk til að sinna þeim
nema rétt til þess að bjóða
þeim góðan dag á morgnana
og góða nótt á kvöldin.

velja en heimavistarskóla eða
farskóla í sumum tilfellum. Í
fyrstu var það í nokkrar vikur
en síðan allan veturinn. Það
gat verið leiðinlegt en um leið
herti það mann og kenndi
manni að taka tillit til annarra
og hvernig er að búa í stóru
samfélagi. Einnig fylgdi þessu
að maður varð að gæta þeirra
sem minna máttu sín og ég
var ákaflega stjórnsöm hvað
það varðaði og fékk viður-
nefnið Ragnheiður úr Reykj-
arfirði aðeins þriggja ára göm-
ul sem mér finnst segja til um
hversu sterkan karakter maður
hafði.“

Pólitík og barneignirPólitík og barneignirPólitík og barneignirPólitík og barneignirPólitík og barneignir
„Á sjöunda áratugnum urðu

breytingar í samfélaginu. Þá
eru síldarárin að baki sem
þýddi einnig breytingar í
sveitinni. Fólk þurfti að sækja
vinnu lengra. Að sama skapi
var komin meiri vélvæðing
sem betur fer því það létti
mikið undir með heimilisfólk-
inu. Fyrsta dráttarvélin í
Reykjarfirði kom sama ár og
ég fæddist sem var byltingarár
á heimilinu. Þá kom ljósavél,
kynding, dráttarvél og svo
ég“, segir Ragnheiður kímin.

„Ég fór í héraðsskólann á
Reykjanesi og átti skólafélaga
alls staðar af landinu. Eftir
1970 verður breyting á gildum
skólanna og þá hefst bygging
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á framhaldsskólum í meira
mæli en áður hafði þekkst.
Enda erum við að uppskera
það í dag þessa breyttu menn-
tastefnu í öllu efnahagskerfi
Íslands sem þarna verður og
hefði mátt gerast hraðar.

Svo var með mig eins og
marga aðra að maður réði sig
í vinnu hingað og þangað og
fór svo í skóla. Ég hafði sótt
um skóla sem mig langaði til
að fara í en fékk synjun af því
að ég var útskrifuð úr Reykja-
nesi en skólinn hafði haft það
orð á sér, eins og margir aðrir
héraðsskólar, að þangað væru
sendir vandræðaunglingar.
Þrátt fyrir að ég væri afburða-
nemandi gerði þessi skóli sem
ég sótti um þann feil að setja
þennan stimpil á alla frá
Reykjanesi. Ég fór því í stað-
inn í hússtjórnarskóla og lærði
margt gagnlegt.

Seinna fór ég til Ísafjarðar í
skóla og vann þar. Þar kynntist
ég mínum manni Guðbjarti
Ásgeirssyni og í framhaldi
hefjum við búskap á Ísafirði.
Hann var bæði stýrimaður og
skipstjóri og hafði því ágæta
vinnu. Ég var utanbæjarmann-
eskja og á þeim tíma var ekki
auðvelt að verða sér út um
leiguhúsnæði. Við enduðum
á að leigja á Grænagarði sem
var mjög skemmtilegur tími.

Ég hafði líka tengdafjöl-
skyldu mína innan handar og
ömmu Bjarts, Jónínu í Ás-
byrgi sem var mér ákaflega
kær og góð og sakna ég hennar
enn.

Síðan fóru börnin að koma.
Við Bjartur eignuðumst sjö
börn og eigum sex í dag en
við misstum dreng. Frum-
burðurinn Sigrún kom í heim-
inn 1976, svo fæddist Ásgeir
´77, Hákon ´84, Jónína ´86,
Guðbjartur heitinn ́ 88, Albert
árið ´90 og Jóhann Gunnar
´92. Í dag eigum við eitt barna-
barn, Arndísi dóttur Sigrúnar.

Á þessum tíma var það
þannig að barnafólk hafði ekki
aðgang að leikskólum eða
neinu slíku. Það var því ekki
auðvelt fyrir stúlkur að vera í
vinnu nema þær ættu fjöl-
skyldu að sem gæti tekið að
sér börnin á meðan. Uppfrá
þessum tíma var ég því í
íhlaupavinnu og tók þá t.d.
móðir mín að sér börnin um
tíma. Samhliða barneignunum
eftir 1980 fór ég að hafa af-
skipti af pólítík.“

Í bæjarmálumÍ bæjarmálumÍ bæjarmálumÍ bæjarmálumÍ bæjarmálum
– Hvað vakti áhuga þinn á

stjórnmálum?
„Ætli það hafi ekki verið

afskiptasemi af samfélaginu
og ekki síður félagsleg þátt-
taka. Ég hafði áður tekið þátt
í félagsstarfi JC-hreyfingar-
innar sem var mjög gaman og
þannig kynntist ég fullt af
fólki. Það er mjög góð leið
fyrir ungt fólk að ganga inn í
slíkan félagsskap sem gengur
út á að styrkja fólk til þátttöku,
og um leið sem einstaklinga.
Það gerir JC og í dag er á
Ísafirði mjög öflugt félag sem
gaman er að fylgjast með hvað
er að gera.

Í framhaldi af því fer ég að
taka þátt í bæjarmálum og

foreldrafélögum. Það var
mjög krefjandi. Við tókum
okkur þó nokkur saman og
endurreistum foreldrafélag
við Grunnskólann á Ísafirði
en það er eðli allra áhugafé-
laga að dala á köflum. En það
er mjög áríðandi að foreldra-
félög í grunnskólum, leikskól-
um og hvar sem er séu mjög
virk.

Ég tók fyrst þátt í framboði
Sigurlaugar Bjarnadóttur frá
Vigur sem var hliðarframboð
við Sjálfstæðisflokkinn á sín-
um tíma. Við vildum fá konu
á þing því þá var karlaveldi í
flokknum. Hún var ákaflega
dugleg og fylgin sér og studdi
sína stefnu dyggilega enda var
hún vel kynnt á Vestfjörðum.
Þetta mæltist nú ekki vel fyrir
í Sjálfstæðisflokknum á þeim
tíma og menn vildu bara hafa
sína menn áfram. Uppúr því
tek ég fullan þátt bæði í Sjálf-
stæðisfélagi kvenna og Sjálf-
stæðisfélagi Ísafjarðar. Þetta
var á tímabilinu 1985-86. Svo
tek ég þátt í nefndum m.a.
félagsmálanefnd, barnavernd-
arnefnd og jafnréttisnefnd og
seinna meir í fræðslunefnd og
verð varabæjarfulltrúi frá 96-
98 og síðan bæjarfulltrúi. Síð-
an 1998 hef ég sinnt formenn-
sku í hafnarstjórn. Við sem
sinnum bæjarmálum höfum
þurft að taka á honum stóra
okkar því þetta hafa ekki verið
auðveldir tímar.

Á áttunda áratugnum var
mikill uppgangur á Ísafirði
sem og í öllum þorpum á Vest-
fjörðum en eftir 1990 fór að
halla undir fæti á svæðinu.
Það byrjaði á minni stöðunum
vestan frá og færðist hingað
norður eftir. Togararnir fóru
og atvinnutækifærum fækkaði
eftir að fólk hafði haft mikla
peninga um hönd. Dæmi um
hversu mikill uppgangur var
er Holtahverfið en það byggð-
ist upp á áttunda og níunda
áratugnum. Í kjölfarið fór fólk
að flytja burt á eftir atvinn-
unni. Þetta var búið sem bæj-
arstjórn tók við 1998 og við
höfum þurft að vinna í .Það er
greinilegt að við náum ekki
til baka ýmsum hlutum en ég
vona að við höfum samt sem
áður náð að vinna okkur
áfram. En það gerist ekkert
nema allir séu að stefna á sömu
mið. Aftur á móti gerist það í
svona litlum samfélögum að
það eru ekki allir sammála og
stundum þarf svo lítið til að
gera vík milli vina. Það er
Akkilesarhæll okkar samfé-
lags.

Ég hef tekið þátt í starfi
fyrir hönd bæjarfélagsins
bæði á fjórðungs- og lands-
vísu. Maður er ríkur af því að
á öllum þessum tíma kynnist
maður fullt af fólki alls staðar
af landinu sem hefur verið að
vinna að sömu verkefnunum.
Það hefur gefið mér heilmikið.
Einnig hefur maður elst og
bætt við sig reynslu og öðrum
viðhorfum til lífsins.“

– Var ekki erfitt að vera í
pólitíkinni um leið og þú sem
varst sjómannskona þurftir að
sinna svona stóru heimili?

„Jú, sérstaklega þegar
krakkarnir voru minni. Ég var
sjómannskona með mörg börn

samfélaginu og málefnavinnu
og öðru slíku. Mér þykir nauð-
synlegt að vekja athygli á
þessu því eins og sagt er; betra
er að byrgja brunninn áður en
barnið er dottið ofan í.

Ég ákvað að ég yrði ekki á
framboðslista Sjálfstæðis-
flokksins fyrir komandi sveit-
arstjórnarkosningar. Ég hef
verið bæjarfulltrúi í átta ár og
þurft að taka ákvarðanir sem
slíkur. Ég er engin já-mann-
eskja og hef þá kannski ekki
rekist vel í hópi. Það er bara
vegna þess að ég hef önnur
viðmið eða gildi en markmið-
ið er það sama. Mér er ekki
sama hvað ákvarðanir kosta
og þá er ég ekki endilega að
tala um í peningum. Ég spái
mikið í það hvernig eða hvort
einhverjar ákvarðanir sem
teknar eru muni koma niður á
fólki.

Í prófkjörinu var fullt af
fólki sem veitti mér brautar-
gengi í hin ýmsu sæti og kann
ég þeim miklar þakkir fyrir.
En það veitir mér ekki þau
áhrif sem ég þyrfti að hafa til
þess að geta farið fyrir í mót-
unarvinnu. Fyrir svæði eins
og okkar og þá er ég ekki að
tala einungis um Ísafjarðarbæ
heldur Vestfirði í heild sinni
þá er gífurleg vinna framund-
an. Þá er ekki nóg að bara
kunna og þekkja heldur líka
þau tengsl sem viðkomandi
kann að hafa við stjórnendur
þessa lands og þekkingu á
málsmeðferðum. Það er gífur-
leg vinna að baki því að ná
fram virkni í vaxtasamning
sem verið er að vinna. Þetta er
þolinmæðinsvinna, ekki neitt
spretthlaup. Miklu máli skiptir
að fólk þekki sinn vitjunar-
tíma, hvenær skal halda áfram
og hvernig skal fara að því.
Þetta eru hlutir sem þarf að
hafa í huga.“

– Hvað ætlar þú núna að
taka þér fyrir hendur?

„Ég ætla að svara því: Ég
veit það ekki. Ég hef verið að
vinna að ákveðnum hug-
myndum. Ég þarf að gera það
upp við mig hvort ég held
áfram með þær. Svo spilar
það líka alltaf inn í hvort sam-
félagið sé manni hliðhollt eða
ekki. T.d. þegar fara á út í
viðskipti á þessu svæði. Ég
hef sett allt ofan í hugarkistuna
og þar munu hlutirnir vera í
einhvern tíma.“

– Einhver orð að lokum?
„Ég tel mig hafa verið ákaf-

lega heppna manneskju í líf-
inu. Auk þess hef ég verið svo
heppin að hafa meðreiðar-
sveina sem eru fjölskyldan og
vinir mínir. Ég hef lært eftir
því sem árin líða að meta
manneskjuna æ meira. Ég
óska þess að með hverjum
degi sem ég bæti við mig öðl-
ist ég meiri þroska. Að ég
muni vaxa í þeim hlutum sem
ég hef náð langt í. Þess sama
óska ég öðrum og ég tala nú
ekki um mínu samferðarfólki
í lífinu. Ef maður kann að
nota líf sitt þannig þá erum
við öll að stefna í rétta átt, og
getum aðstoðað þá sem villst
hafa af braut. Ég er því þakklát
fyrir hvern dag“, segir Ragn-
heiður.

– thelma@bb.is

og var að vinna í þessu sem
var óhefðbundin vinna. En
þetta var spurning um að
annað hvort gæti maður þetta
eða ekki. Oft þurfti ég að fá
aðstoð og á þeim tíma var það
ekki litið sjálfsögðum augum
þó það sé nú öðruvísi í dag
sem betur fer. Atvinnuþátttaka
kvenna og karla er jafnari í
dag. Þannig á það að vera.
Einstaklingurinn á að vera
metinn að verðleikum í hvaða
hlutverki sem maður kann að
vera í.

Það var þó ekkert erfitt að
vera sjómannskona. Í dag er
fjarbúð m.a.s. talin vera gagn-
leg í mörgum tilfellum. En
það er vandmeðfarið eins og
hvað annað.“

Erfiðir tímar,Erfiðir tímar,Erfiðir tímar,Erfiðir tímar,Erfiðir tímar,
gleði og sorggleði og sorggleði og sorggleði og sorggleði og sorg

„Fjölskyldan mín hefur
gengið í gegnum ýmsar breyt-
ingar og þær hafa oft verið
erfiðar. Við höfum gengið í
gegnum gleði og sorg. Án þess
að ég vilji fara mikið í það
mál þá er alltaf erfitt að missa
barn. Á síðasta ári missti ég
líka föður minn og þar áður
mikla vinkonu sem var mér
sem fósturdóttur. Við höfum
líka gengið í gegnum gleði.
Það veiktist hjá mér drengur
sem við vorum svo heppin að
fá að halda. Líka þá gleði í
hinu daglega lífi að eiga góð
börn og góða vini. Ég hef oft
hugsað um það hversu heppin
ég er að það sé gott samband á
milli mín og barnanna minna.
Sjálf var ég mjög hænd að
föður mínum og þótt mér þyki
ákaflega vænt um móður mína
og við séum miklar vinkonur

þá er samband okkar öðruvísi.
Ég hef reynt að temja mér það
með tímanum að meta hvers
virði fólk er. Mér finnst ákaf-
lega gaman að fræðast um
mannlegt eðli og les mikið
um það. Því gæði manneskj-
unnar er hinn eini sanni auður.
Að sama skapi skiptir það
miklu að geta deilt hlutunum
með öðrum. Fólkið er það sem
mér finnst mest virði og sam-
vistir við það. Ég hef aldrei
átt í vandræðum með það. Mér
hefur fundist í opinberri
stjórnsýslu að fólkið sé ekki
alltaf í fyrirrúmi. Þá er ég ekki
einungis að tala um í bæjar-
stjórnarmálum heldur ekki síst
í ríkisstjórnarmálum.“

– Nú vakti það hörð við-
brögð margra bæjarbúa þegar
Hrönnin seldi Gugguna og þú
og maður þinn urðuð fyrir að-
kasti vegna þess. Gerði það
ekki feril þinn í stjórnmálum
erfiðari?

„Jú, það gerði það. Þegar
skipið fór héðan frá Ísafirði
var það táknrænt fyrir þær
miklu breytingar sem áttu sér
stað á þessum stað. Þetta skipti
svo miklum sköpum í þessu
litla samfélagi hérna á Ísafirði
svo það var óhjákvæmilegt
að fólk yrði reitt og sárt. Í
slíkum tilfellum birtist reiði
fólks oft í framkomu þeirra,
þannig er það nú bara. Þetta
var mjög erfitt. Ég vissi ekki
fyrr en löngu seinna hversu
erfitt þetta var fyrir börnin mín
sem urðu líka fyrir aðkasti. Þá
skiptir máli að fjölskyldur og
aðrir sem lenda í slíku, tali
saman og standi saman. Og
reyni að forðast það að safna
upp reiði vegna þessa. Maður
verður að vinna sig frá því.
Ég held að þetta hafi ekki verið

neitt síður erfiðari tími fyrir
tengdaforeldra mína. Ég ætla
ekkert að tala um hverju ég
hef lent í, það er engum til
góðs. Mér voru svo sem ekki
spöruð orðin á sumum fund-
um og það var alveg í lagi. Þá
komu hlutirnir fram sem fólk
vildi koma á framfæri en aðrir
hlutir sem voru undir yfirborð-
inu voru manni enn hættuleg-
ir. Þeir verða ekki nefndir
hér.“

Engin já-manneskjaEngin já-manneskjaEngin já-manneskjaEngin já-manneskjaEngin já-manneskja

„Ég tók þátt í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins þann 11.
febrúar sl. en fékk ekki braut-
argengi í þau sæti sem ég sótt-
ist eftir. Mér þótti það nú mið-
ur. Ég hef verið að vinna við
þetta að stórum hluta sem að-
alstarf a.m.k. síðustu átta árin
og það voru vonbrigði að hafa
ekki brautargengi til sömu
starfa. Sumir myndu túlka
svona útkomu sem höfnun en
ég lít ekki svoleiðis á. Þegar
farið er út í prófkjör í svona
litlu samfélagi verður að
vanda ákaflega vel til verka.
Það er ekki sama hvernig það
er gert. Í heild eru á bak við
minn flokk um 800 kjósendur
eða íbúar í bænum og ef fólk
vandar sig ekki í umræðunni
getur það skaðað þá sem hún
beinist að. Ég tala nú ekki um
þegar frambjóðendur í próf-
kjörinu eða stuðningsmenn
þeirra eru með sérstakar óskir
um uppröðun á listanum þá
um leið getur það verið skað-
legt. Þess vegna er ákaflega
mikilvægt að taka tillit til
stærðar samfélaga og gæta
hófs í umræðum um annað
fólk. Ég tala nú ekki um þar
sem um er að ræða samherja í
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STAKKUR SKRIFAR

Í listinn að nýju!
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

Til sölu er gamall þurrkari með
barka og gömul þvottavél. Fæst
fyrir lítinn pening. Á sama stað
er til sölu ný Beko uppþvotta-
vél. Uppl. í síma 456 1503 og
869 2354.
Til sölu eru nokkur einstaklings-
rúm, sængur og lín. Upplýsing-
ar í síma 899 0742.

Óskum eftir góðri 5 herb. íbúð
eða húsi til leigu frá og með
júní mánuði. Vinsamlegst hafið
samband við Skarphéðin eða
Guðríði í síma 456 3170.

Óska eftir að kaupa Compy
Camp tjaldvagn. Upplýsingar í
síma 899 0743.

Undurfallegur, rauður WV Golf
árg. 94, ekinn 160 þús. km. er til
sölu. Frekar ódýr og góður í
rekstri. Uppl. í síma 891 7731.
Til leigu er 4ra herb. íbúð á eyr-
inni. Uppl. í síma 848 1393.

Til sölu er WV Golf, 1600, sjálf-
skiptur. Uppl. í síma 899 0717.
Slysavarnakonur! Munið fönd-
urvinnuna öll þriðjudagskvöld
kl. 19:30. Stjórnin.

Dagskrá Fossavatnsgöng-
unnar hefur litið dagsins ljós
en hún verður haldin á Ísafirði
í 57. sinn 29. apríl. Þekktir
skíðamenn hafa boðað þátt-
töku sína og að því er fram
kemur á vef Fossavatnsgöng-
unnar eru sterkar líkur á að
fimm félagar úr liðinu, Team
Fast, sem skipað er bestu
skíðamenn Noregs í lengri
vegalengdunum muni taka

þátt. Þ.á.m. er Jörgen Aukland
sem sigraði í Marcialonga
göngunni á Ítalíu fyrir stuttu
og er nú í fjórða sæti í stiga-
keppni FIS Marathon Cup.
Aukland hefur nokkrum sinn-
um komist á verðlaunapall í
Vasagöngunni og er í hópi
þeirra sem taldir eru sigur-
stranglegir í göngunni í ár.

Aðrir í liðinu eru þeir Hav-
ard Skorstad og Gard Filip

Gjerdalen, sem urðu í fyrsta
og öðru sæti í Holmenkollen
Skimaraton á dögunum, auk
þeirra Anders Hallingstad og
Vegard Kjolhamar. Einnig
verða á meðal þátttakenda sig-
urvegarar úr kvenna- og karla-
flokki í „Minnesota Skinnyski
Series“ mótaröðinni í Banda-
ríkjunum. Þess má geta að
fyrsta íslenska konan og fyrsti
íslenski karlmaðurinn í 50 km

göngunni í Fossavatninu
vinna sér inn ferð í eitt mót-
anna í þeirri mótaröð næsta
vetur.

Gangan er nú í fyrsta sinn á
mótaskrá Alþjóðlega skíða-
sambandsins (FIS) og þarf
sambandið reglum samkvæmt
að eiga fulltrúa á staðnum sem
lítur eftir því að öll fram-
kvæmd mótsins sé í samræmi
við alþjóðlegar kröfur. Hefur

Bretinn Paddy Field verið
skipaður eftirlitsmaður göng-
unnar en hann hefur um
margra ára skeið verið for-
maður þeirrar nefndar FIS sem
fer með málefni almennings-
móta í skíðagöngu og hefur í
gegnum tíðina verið eftirlits-
maður á mörgum af stærstu
og virtustu skíðagöngumótum
heims.

– thelma@bb.is

Þekktir skíðamenn boða þátttöku

Foreldrafélag Menntaskólans
þakkar Ólínu vel unnun störf
Foreldrafélag Menntaskól-

ans á Ísafirði hefur sent frá
sér ályktun vegna starfsloka
Ólínu Þorvarðardóttur, skóla-
meistara, sem hefur sagt starfi
sínu lausu og sækist ekki eftir
endurskipun í embættið. Í
ályktuninni kemur fram að
stjórn félagsins harmi deilurn-
ar sem staðið hafa yfir í
Menntaskólanum á Ísafirði og
urðu þess valdandi að Ólínu
þótti heillavænlegast að láta
af störfum. Þá segir að Ólína

hafi lyft grettistaki í starfi sínu
við skólann, að hún hafi bætt
skólastarf og starfsumhverfi
skólans, aukið námsframboð,
fjölgað réttindakennurum og
nemendum, og því sé mikil
eftirsjá af henni. Ályktun for-
eldrafélagsins fer í heild sinni
hér að neðan:

„Stjórn foreldrafélags
Menntaskólans á Ísafirði
harmar þær deilur sem verið
hafa innan Menntaskólans á
Ísafirði á undangengnum

mánuðum.
Sú staða er nú komin upp,

að þrátt fyrir eindreginn vilja
flestra starfsmanna og að-
standanda nemenda við skól-
ann að ná sáttum í þessu máli
með vel útfærðu sáttarferli
unnið af fagfólki með stuðn-
ingi ráðuneytis menntamála
hafa sættir ekki tekist. Því hef-
ur skólameistari Menntaskól-
ans á Ísafirði Ólína Þorvarð-
ardóttir ákveðið að óska ekki
eftir áframhaldandi skipan í

embætti skólameistara eftir
lok þessa skólaárs og óskað
lausnar frá sama tíma. Skóla-
meistari kveðst taka þá
ákvörðun með velferð skólans
í huga í þeirra von að leysa
megi þær deildur sem verið
hafa.

Undir stjórn núverandi
skólameistara hefur verið lyft
grettistaki að betrumbæta allt
skólastarf og starfsumhverfi
skólans eins og allar tölur gefa
til kynna. Tekist hefur að fá

réttindakennara í nær allar
stöður við skólann, náms-
framboð hefur aukist veru-
lega, nemendum hefur stór-
fjölgað og árangur skólastarfs-
ins verið með ágætum.

Það er því eftirsjá af Ólínu
Þorvarðardóttur úr starfi
skólameistara MÍ og vill stjórn
foreldrafélagsins nota tæki-
færið og þakka henni vel unn-
in störf í þágu skólans og óska
henni alls velfarnaðar á nýjum
vettvangi.“    – eirikur@bb.is

Sparisjóður Bolungarvíkur

Afhendir fæð-
ingargjafir

Sparisjóður Bolungarvíkur hefur afhent öllum nýfæddum
Bolvíkingum og Súgfirðingum, alls 23 börnum,  fæðingargjöf.
Sparisjóðurinn hefur allt frá árinu 1985 gefið hverjum Bol-
víkingi og Súgfirðingi skírnargjöf, en vegna breytinga á samfé-
laginu var hætt að gefa skírnargjöf og í staðinn gefin fæðingar-
gjöf. Gjöfin er innlegg á verðtryggðan reikning, sem er bundinn
þar til viðkomandi er fjárráða. Þá getur viðkomandi t.d. notað
innistæðuna til að kaupa stofnfé í Sparisjóði Bolungarvíkur.
Við afhendingu fæðingagjafanna var sýnt brot úr einleiknum
um Dimmalimm.                                              – thelma@bb.is

Öllum nýfæddum Bolvíkingum og Súgfirðingum var færð fæðingargjöf
frá Sparisjóði Bolungarvíkur. Mynd: Sparisjóður Bolungarvíkur.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Ísafjarðarkirkja:  Popp-
messa kl. 20:00 á sunnu-
dagskvöld. Æskulýðshóp-
urinn og Lisbet skemmti-

kraftur verða með óvænt-
ar uppákomur. Kirkjuskól-
inn á fimmtudag kl. 16:30.
Hnífsdalskapella: Guðs-
þjónusta og kirkjuskóli á

sunnudag kl. 11:00.

Stefán Brynjólfsson bygg-
ingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar er
að hætta störfum og ætlar að
flytja til Reykjavíkur ásamt
eiginkonu sinni. Stefán hefur
starfað hjá Ísafjarðarbæ í 20
ár.

„Það er kominn tími til að
breyta til, það er engin sérstök
ástæða fyrir því að ég er að
hætta“. segir Stefán. Aðspurð-
ur hvort eitthvað standi upp
úr á 20 ára ferli hjá bænum
svarar hann: „Það er ekkert
svona sérstakt sem ég man
eftir núna, það kemur þá fram
í endurminningunum.“ Stefán
mun hefja störf hjá Fasteigna-
mati ríkisins.

Stefán lætur
af störfum

Allt endurtekur sig einhvern veginn í þessu veraldarbrölti okkar mann-
fólksins. Oft hvarflar að mörgum okkar að minni fólks sé skammvinnt og
því getum við notað gamlar lummur okkur að skaðlausu. Fyrir 14 árum var
í boði stjórnmálaafl í Ísafjarðarkaupstað, er notaði heitið Í listinn. Almennt
var hópurinn sem þar stóð að baki talinn fremur hallur undir hægri sinnaðar
stjórnmálaskoðanir og oftast kallað klofningsframboð úr D listanum sem
Sjálfstæðisflokkurinn bauð fram. Eftir þokkalega heppnað prófkjör bak-
flokka nýja Í listans um þar síðustu helgi dettur engum í hug að líkja því
fólki við Í lista hópinn er bauð fram fyrir tæpum einum og hálfum áratug og
hlaut tvo bæjarfulltrúa kjörna.

Nú er verið að viðra að nýju hugmyndina að baki R listanum í Reykjavík.
Hann bíður opinbers dánarvottorðs. Vinstri grænir vildu ekki vera með
lengur. Einn þeirra fór í prófkjör Samfylkingar í Reykjavík og lenti í 4. sæti.
Spár um gengið eru ekki bjartar eins og er. Það getur að sjálfsögðu breyst.
Hver er grunnur Í listans nýja? Samfylking, Vinstri grænir og Frjálslyndi
flokkurinn. Samfylking telst um þessar mundir næst stærsti flokkur þeirra
er taka þátt í stjórnmálalífi Íslands á landsvísu. Vinstri grænir áttu litlu fylgi
að fagna í Ísafjarðarkaupstað fyrir tæpum fjórum árum. Þeir fá nú aðgang
að stjórnsýslunni. Hve marga fulltrúa Í listinn nýi fær nú skal ósagt látið, að

minnsta kosti má gera ráð fyrir þremur að lágmarki. Frjálslyndir eiga ekki
miklu fylgi að fagna um þessar mundir. Rúmar 11 vikur eru til kosninga.

Forvitnilegt verður að sjá hvort með þessum nýja Í lista tekst að skapa
nýja ímynd af hinum ólíku hópum sem að baki standa. Nýjabrumið skilaði
gamla Í listanum því að ná markmiði um að verða næst stærsta stjórnmálaflið
á Ísafirði, en ekki væntingum um fylgi. Nú verður fróðlegt að sjá hvernig
til tekst með uppröðun annara sæta á listanum en þeirra fjögurra sem skil-
uðu sér úr prófkjörinu.

Enn á stefnuskrá eftir að sjá dagsins ljós, en það gildir um alla listanna
sem nú er búist við að bjóði fram í Ísafjarðarbæ 27. maí 2006. Enn þá eru
fjögur ár eftir til að koma stefnu í verk, sem er grundvallaratriði í stjórnmál-
um. Nú virðist það fyrst og fremst vera þreyta á setu í minnihluta, stjórnar-
andstöðu, um misjanflega langan tíma, sem sameinar stjórnmálaflokkana
að baki Í listanum. Stefnumál skipta íbúa Ísafjarðarbæjar mestu. Nú fá
aðrir landshlutar stóriðju, Austurland og Norðurland Eystra, báðir eru í
sama kjördæmi en hvor á sínu landshorninu.

Hverjar eru lausnir Í listans til uppbyggingar atvinnulífs á Vestfjörðum
norður á tíma fækkandi íbúa? Það verður forvitnilegt að sjá og upplifa hjá
öllum listum.
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Aðstandendur aflrauna-
mótsins Vestfjarðavíkingsins
vilja halda mót sitt í Ísafjarð-
arbæ í sumar og hafa þess
vegna sótt um 300 þúsund
króna styrk til Ísafjarðarbæjar,
auk gistingar fyrir keppendur
og starfsmenn mótsins, og
morgunmat.

Auk þess er farið fram á
gistingu fyrir 3 starfsmenn
RÚV, auk heimildar til að leita
til „ykkar hjálplegu og vin-
gjarnlegu starfsmanna áhalda-
húss“ eins og það er orðað í
bréfinu. Stungið er upp á því
að gamli barnaskólinn geti
nýst sem gistihús. Vestfjarða-

víkingurinn verður haldinn í
fjórtanda skiptið nú í sumar.
Síðast var mótið haldið á suð-
urfjörðunum og þá bar Magn-
ús Ver sigur úr býtum.

Bæjarráð tók umsóknina
fyrir og fól bæjarstjóra að ræða
við bréfritara um erindið.

– eirikur@bb.is

Vestfjarðavíkingur-
inn á Ísafirði í sumar?

Vélsmiðjan Þristur ehf. á
Ísafirði átti 20 ára afmæli á
miðvikudag í síðustu viku.
„Við erum að halda upp á af-
mælið með því að bjóða við-
skiptavinum okkar mjög góð
tilboð og afslátt af vörum“,
segir Bjarney Guðmundsdótt-
ir annar eiganda Þrists ehf.
„Við héldum upp á afmælið
með okkar starfsfólki um þar-
síðustu helgi og í tengslum
við afmælið opnuðum við
nýja heimasíðu fyrirtækisins“,

segir Bjarney.
Vélsmiðjan var stofnuð sem

hlutafélag 1. mars 1986 af
hjónunum Óla Reyni Ingi-
marssyni og Bjarneyju Guð-
mundsdóttur ásamt Hrað-
frystihúsinu Norðurtanginn
hf. og Íshúsfélagi Ísfirðinga.
Óli og Bjarney eignuðust allt
fyrirtækið 1999 og breyttu því
þá í einkahlutafélag. Fyrirtæk-
ið byggðist upp á þjónustu
við sjávarútvegsfyrirtæki og
útgerð á Ísafirði og nágrenni.

Í fyrstu snerist reksturinn um
nýsmíði úr ryðfríu stáli, við-
gerðir og aðra málmsmíði fyr-
ir byggingarverktaka og ein-
kaaðila.

Vélsmiðjan var stækkuð
1994 og þá var einnig opnuð
véla- og verkfæraverslun
undir sama þaki. Aftur stækk-
aði fyrirtækið í ágúst 2004 en
þá var opnuð verslun að Silf-
urgötu 5 á Ísafirði. Þar eru
seld heimilistæki, ljós og
gjafavara.     – gudrun@bb.is

Vélsmiðjan Þristur ehf. 20 ára
Vélsmiðjan Þristur á Sindragötu 8.

Skólanefnd Menntaskólans
á Ísafirði hefur sent frá sér
yfirlýsingu þar sem m.a. segir
að eftir að þrír æðstu stjórn-
endur skólans hafi tilkynnt að
þeir ætli að hætta störfum í
sumar, skipti mestu að horfa
fram á veginn og tryggja að

friður komust á innan veggja
skólans svo hann megi áfram
vaxa og dafna sem ein helst
menntastofnun á Vestfjörð-
um. Yfirlýsing skólanefndar-
innar er eftirfarandi:

„Undanfarna daga hefur
Menntaskólinn á Ísafirði verið

í sviðsljósi fjölmiðla vegna
þeirrar ákvörðunar Ólínu Þor-
varðardóttur, skólameistara,
að láta af störfum við skólann.
Einnig hafa tveir meðstjórn-
endur tilkynnt að þeir séu á
förum frá skólanum. Skóla-
nefnd Menntaskólans á Ísa-

firði virðir þær ákvarðanir
stjórnenda skólans að skipta
um starfsvettvang um leið og
hún telur að eftirsjá sé af góð-
um starfsmönnum. En maður
mun koma í manns stað. Nú
skiptir mestu að horfa fram á
veginn og tryggja að friður
komist á innan veggja skólans
svo hann megi áfram vaxa og
dafna sem ein helsta mennta-
stofnun á Vestfjörðum.

Hlutverk ráðherraskipaðrar
skólanefndar er að gæta hags-
muna skólans í hvívetna. Á

öllum stigum þeirra deilna
sem uppi hafa verið við
Menntaskólann á Ísafirði und-
anfarin misseri hefur skóla-
nefnd af einhug lagt sig fram
við að stuðla að sátt innan
þess ramma sem henni er
markaður af lögum og reglu-
gerðum. Það hefur hún gert í
góðu samstarfi við mennta-
málaráðuneytið og fjarri svið-
sljósi fjölmiðla. Viðkvæm
deilumál verða ekki leyst á
vettvangi fjölmiðla. Til að
sættir megi takast um málefni

skólans er það lykilatriði að
tryggja starfsmönnum eðlileg-
an og lýðræðislegan vettvang
til skoðanaskipta, innan vegg-
ja skólans, þar sem gagn-
kvæmur trúnaður ríkir.

Það er einlæg von skóla-
nefndar að allir þeir sem láta
sig hagsmuni skólans varða,
jafnt innan hans sem utan, taki
nú höndum saman til að
byggja hann upp til framtíðar.

f.h. skólanefndar Mennta-
skólans á Ísafirði, Birna Lár-
usdóttir, formaður.“

Mestu skiptir að tryggja frið innan veggja skólans
Skólanefnd Menntaskólans á Ísafirði

10.PM5 5.4.2017, 10:1613



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 8. MARS 20061414141414

Skúli og Sökudólgarnir spiluðu blús og búggí.

Góð stemmning á
menningarkvöldi MÍ

Vel var mætt á menningarkvöld Menntaskólans á Ísa-
firði sem haldið var síðastliðinn föstudag, en kvöldið var
liður í Sólrisuhátíð skólans sem lauk á sunnudag. Bíld-
dælingurinn Elfar Logi Hannesson hóf kvöldið á einleik,
og Bolvíkingurinn Birgir Olgeirsson hljóp í skarðið fyrir
Flateyringinn Svavar Knút Kristinsson sem forfallaðist,
og lék trúbadoramúsík af stöku listfengi líkt og þeir
Kári Gíslason og Halldór Pálsson, sem nutu aðstoðar frá
Önundi Pálssyni. Á eftir Kára og Halldóri mætti Skúli
Þórðarson á svið með hljómsveit sína Sökudólgana, en í
hana hefur bæst feykilega fær finnskur píanóleikari frá
því þeir léku hér vestra síðast, og léku þeir blús og
búggí. Síðastan ber svo að nefna hinn víðfræga Eyjólf
Kristjánsson sem lék valin popplög af ferli sínum við
góðar undirtektir nemenda.                       – eirikur@bb.is

Halldór Pálsson og Kári Gíslason spiluðu
popptónlist í ætt við Damien Rice.

Kómedíuleikarinn Elfar Logi Hannesson flutti einleik. Birgir Olgeirsson skemmti gestum
eins og honum einum er lagið.

Eyjólfur Kristjánsson var í miklum ham.

Bakkavíkurgangan
haldin í þriðja sinn

Bakkavíkurgangan á skíðum var haldin á Skálavík-
urheiði í Bolungarvík í blíðu en köldu veðri á laugar-

dag. Þátttakendur voru á fjórða tug á öllum aldri,
bæði byrjendur og keppnismenn. Þetta var í þriðja

sinn sem gangan er haldin en hún er samstarfsverkefni
Skíðafélags Ísfirðinga og Heilsubæjarins Bolungar-

víkur og styrkt af rækjuvinnslunni Bakkavík. Að móti
lokni var þátttakendum boðið frítt í Sundlaug Bol-
ungarvíkur og upp á heita súpu í boði Bakkavíkur.
Áhugasömum er bent á að nálgast má úrslit göng-

unnar á vef Skíðafélagsins á slóðinni snjor.is.
– thelma@bb.is Frá Bakkavíkurgöngunni.
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SAFNAHÚSIÐ Á ÍSAFIRÐI
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Safnahúsið á Ísafirði – málun
utanhúss.“
Ofangreindu verki skal vera að fullu
lokið eigi síðar en 10. júní 2006. Út-
boðsgögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá
Ísafjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísa-
firði.
Tilboðin verða opnuð föstudaginn
17. mars nk. kl. 11:00 að viðstöddum
þeim bjóðendum, sem þess óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Einn, tveir, þrír, fjórir,
fimm.... Dimmalimm!
Nýjasta sýning Kómedíu-

leikhússins á Ísafirði er leik-
gerð hins fræga ævintýris um
Dimmalimm eftir Guðmund
Thorsteinsson, Mugg. Í leik-
skrá leikritsins er sögð sagan
af því þegar Muggur samdi
leikritið, en það gerði hann
um borð í flutningaskipi á leið
í heimsókn til systur sinnar,
Guðrúnar, en dóttir Guðrúnar,
Helga, var Muggi hjartfólgin.
Á leiðinni semur hann ævin-
týrið sem gjöf til Helgu, sem
var einmitt aldrei kölluð annað
en Dimmalimm. Það liðu svo
meira en tuttugu ár frá því að
Dimmalimm tók við mynd-
skreyttu ævintýrinu um sjálfa
sig úr hendi Muggs frænda
þar til að það var gefið út á
bók. Eftirmála þess þekkjum
við öll, en bókin hefur notið
fádæma vinsælda og eru sjálf-
sagt fáir sem komast í gegnum
barnæskuna án þess að rekast
á söguna af Dimmalimm.

Kómedíuleikhúsið hefur frá
árinu 2001 einbeitt sér fyrst
og síðast að einleikjaforminu
og hafa allar uppsetningar
þess síðan þá verið einleikir.
Bæjarlistamaðurinn Elfar
Logi Hannesson hefur gegnt
öllum hlutverkum allra ein-
leikjanna. Fyrst var það Leikur
án orða eftir Samuel Beckett

DimmalimmDimmalimmDimmalimmDimmalimmDimmalimm
eftir Guðmundeftir Guðmundeftir Guðmundeftir Guðmundeftir Guðmund
Thorsteinsson,Thorsteinsson,Thorsteinsson,Thorsteinsson,Thorsteinsson,
Mugg, í leikgerðMugg, í leikgerðMugg, í leikgerðMugg, í leikgerðMugg, í leikgerð

Kómedíuleik-Kómedíuleik-Kómedíuleik-Kómedíuleik-Kómedíuleik-
hússins á Ísafirði.hússins á Ísafirði.hússins á Ísafirði.hússins á Ísafirði.hússins á Ísafirði.

Leikstjóri:Leikstjóri:Leikstjóri:Leikstjóri:Leikstjóri:
Sigurþór A.Sigurþór A.Sigurþór A.Sigurþór A.Sigurþór A.
Heimisson.Heimisson.Heimisson.Heimisson.Heimisson.

Leikari: ElvarLeikari: ElvarLeikari: ElvarLeikari: ElvarLeikari: Elvar
Logi Hannesson.Logi Hannesson.Logi Hannesson.Logi Hannesson.Logi Hannesson.

og þá einleikir úr smiðju leik-
hússins sjálfs: Muggur, Steinn
Steinarr og Gísli Súrsson, sem
hefur verið sýndur yfir 60
sinnum og er enn verið að
sýna á fullu.

Leikgerð Dimmalimmar er
eftir þá Elfar Loga og leik-
stjóra sýningarinnar, Sigurþór
A. Heimisson, og er vel unnin
þó hún sé á köflum dálítið
kaotísk, sem er án nokkurs
vafa börnunum sem sýningin
er miðuð að til fjarskalegrar
kátínu.

Einleikjaformið er, eins og
gefur að skilja, Elfari Loga sí-
fellt tamara og hann veldur
því af sí meiri bravúr. Í

Dimmalimm er hvort tveggja
nokkuð um ærslaleik og hæg-
ara drama, sorgleg og falleg
sagan er brotin upp með ólát-
um tröllkonunnar Bauju sem
reynir að bæta fyrir þann óleik
að hafa breytt Pétri í svan.

Leikritið er miðað að leik-
skólabörnum og yngri bekkj-
um grunnskóla sem maður
getur vel ímyndað sér að verði
bæði frávita af hlátri yfir
fyndnustu atriðunum og fjar-
ska miður sín þegar voðinn
dynur á. Dimmalimm fúnker-
ar líkt og önnur vel heppnuð
barnaskemmtun fyrst og síð-
ast á góðri, einfaldri sögu og
karaktersjarma sögupersón-
anna. Í uppsetningu þessa leik-
rits spila ekki sísta rullu þeir
búningar og dúkkur sem Elfar
Logi gæðir lífi, og eru hugvits-
samlega fram settar í Dimma-
limm ekki síður en í Gísla
Súrssyni, og útfærslur allar til
fyrirmyndar. Leikmyndin sjálf
er lítil og einföld, eitt kræklótt
tré og rétt um tveggja metra
langur veggur með áfastri
kistu í hverja má sækja leik-
muni og sögupersónur þegar
á þarf að halda. Þá er tónlist
stjórnað með fjarstýringu, og
gekk það með besta móti.

Ærslaleikur Elfars Loga er
sjálfsagt það sem á eftir að

heilla börnin mest, en þá hefur
einnig hugsað fyrir því að strá
nokkrum fullorðinsbröndur-
um í handritið svo að foreldrar
þurfa ekki að kvíða því að
þeim muni leiðast á sýning-
unni – sem þeim ætti reyndar
ekki gera hvort eð er, því enda
þótt sagan sé barnasaga þá
grunar mig hún sé fólki al-
mennt það hjartfólgin að því
þyki vænt um hvert tækifæri
sem gefst til þess að rifja hana
upp.

Tónskáldið Jónas Tómas-
son samdi barnagæluna
Dimmalimm sérstaklega fyrir
sýninguna, og er lagið fjarska
fallegt og naut sín ágætlega
þó Elfar Logi hafi eitthvað
farið út af laginu við flutning-
inn. Enda er það svo með
barnagælur að við flutninginn
skiptir mestu að sungið sé af
einlægni og ástúð, og það
tókst Elfari Loga mæta vel.

Í heildina er einleikurinn
Dimmalimm fallegur, og ekki
síst einlægur. Það er gleðiefni
að vita til þess að sagan verði
höfð fyrir leikskólabörnum og
grunnskólabörnum víða um
land á næstu vikum og mánuð-
um, og fái þannig fram haldið
lífi sínu í hjörtum barna um
ókomna tíð.

– eirikur@bb.is

Bæjarmálafélagið í Bol-
ungarvík kom saman til

fundar í síðustu viku og er
nú að koma undirbúningi

framboðsmála í gang. „Við
áttum mjög góðan fund og

munum blása til sóknar
innan tíðar“, segir Soffía

Vagnsdóttir bæjarfulltrúi
Bæjarmálafélagsins. „Við
ætlum að halda almennan
fund í þessari viku og taka
púlsinn á bæjarbúum. Við

ætlum að sjá hvaða fólk

vill hugsanlega vera með
og hvaða mál brenna á

fólki. Það eru væntanlega
tvö mál sem verða í frem-

stu víglínu, samgöngu-
málin og menntamálin“,

segir Soffía. Hún segir bæ-
inn hafa átt í vök að verj-

ast undanfarin ár og vonar
að fólk taki nú af skarið og

snúi vörn í sókn. Bæjar-
málafélagið er blandaður

hópur fólks á vinstri væng
stjórnmálanna. Það hefur

verið í minnihluta bæjar-
stjórnar Bolungarvíkur sl.
fjögur ár með þrjá bæjar-

fulltrúa en úrslit síðustu
bæjarstjórnakosninga í

bænum voru hnífjöfn.
Listi Bæjarmálafélagsins
og listi Sjálfstæðisflokks

hlutu þá hvor um sig 296
atkvæði og var ákveðið

með hlutkesti hvor listinn
fengi fjórða mann í bæjar-
stjórn og var heppnin með

Sjálfstæðisflokknum.Bolungarvík.

Munu blása til sóknar
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Dagný söng til sigurs
í söngkeppni MÍ

Dagný Hermannsdóttir verður fulltrúi MÍ í söngkeppni framhaldsskólanna.

Dagný Hermannsdóttir
bar sigur úr býtum í söng-

keppni Menntaskólans á
Ísafirði sem haldin var í
íþróttahúsinu á Torfnesi

sl. laugardagskvöld. Dag-
ný söng lagið „Þakklæti“

eftir Magnús Þór Sig-
mundsson. Í öðru sæti
höfnuðu Gunnlaugur

Jónasson og Bjarnþór
Egilsson sem fluttu lagið

„Burt með kvótakerfið“ og
í þriðja sæti voru stúlk-
urnar Hildur Dagbjört,

Arnþrúður, Ólöf Dröfn og
Kristjana sem fluttu lagið
„Dagný“.  „Það var rosa-

lega gaman og íþróttahús-
ið var næstum fullt“, segir
Brynja Huld Óskarsdóttir

hjá nemendafélagi MÍ.
„Flutt voru 13 atriði og
kynnar voru Kolbeinn

Einarsson og Dóri Her-

manns“, segir Brynja. Sig-
urvegarinn Dagný verður

fulltrúi MÍ í söngkeppni
framhaldsskólanna sem

haldin verður í Reykjavík
8. apríl nk. Á síðasta ári

héldu um hundrað nemar
frá MÍ til Akureyrar til að
styðja Auði Guðjónsdóttur

sem þá var sigurvegari
undankeppninnar á Ísa-

firði. Þá hafa MÍ-liðar
undanfarin ár lagt metnað
sinn í að skera sig úr með
ýmsum hætti í áhorfenda-
stúkunni á aðalkeppninni

en henni er vanalega sjón-
varpað í beinni útsendingu

í Ríkissjónvarpinu. Besti
árangur sem Menntaskól-
inn á Ísafirði hefur náð er

þriðja sætið en því hafa
fulltrúar skólans hampað

tvisvar.
– gudrun@bb.is

Tónlist var fyrirferðarmikil í dagskránni. Boðið var upp á danssýningar af ýmsu tagi.

Líf og fjör á Hlífarsamsætinu
Hið árlega Hlífarsamsæti eldri borgara í
Ísafjarðarbæ fór fram í sal Frímúrara á

Ísafirði á sunnudag. Samsætið var vel sótt
og gerður góður rómur að því að vanda.

„Þetta gekk prýðilega og allir voru glaðir,
ekki síst við konurnar sem sáum um sam-

sætið. Það komu um 125 manns“, segir
Elínborg Sigurðardóttir formaður kvenfé-

lagsins Hlífar. Félagið sem fagnar 96 ára
afmæli hefur staðið fyrir Hlífarsamsætinu í

áratugi. Boðið var upp á fjölbreytta
skemmtun og var þar tónlistin í hávegum

höfð. Meðal annars voru nemendur úr
Tónlistarskóla Ísafjarðar með tónlistar-

flutning og boðið var upp á danssýningar
af ýmsu tagi þar sem nemendur úr Dans-

skóla Evu Friðþjófsdóttur sýndu listir
sínar. Þá var flutt leikatriði um kvennafrí-

daginn sem haldið var svo rækilega upp
þann 24. október sl. Gestirnir nutu skem-

mtiatriðanna og drukku á súkkulaði og
kaffi með smurðu brauði, pönnukökum og

tertum. Að lokum var stiginn dans. Sýnt var leikatriði um kvennafrídaginn.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
8. mars,  68. dagur ársins 2006

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

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar

Á þessum degi fyrir 29 árumÁ þessum degi fyrir 29 árumÁ þessum degi fyrir 29 árumÁ þessum degi fyrir 29 árumÁ þessum degi fyrir 29 árum

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Austlæg átt og slydda eða rigning með köflum.

Hiti 0-5 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Austlæg átt og slydda eða rigning með köflum.
Hiti 0-5 stig, en kólnar lítillega í dag.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðan og norðvestanátt og víða snjókoma, en þurrt

sunnanlands. Frost um land allt.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Snýst til suðvestanáttar með vætu og hlýnandi veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ef kosið yrði til sveitarstjórnar í Ísa-
fjarðarbæ í dag, hvað myndir þú kjósa?

Alls svöruðu 1.620. – B-listann sögðu 273 eða 17% – D-
listann sögðu 532 eða 33% – Í listann sögðu 815 eða 50%

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

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

Brúðkaupsferð til Malasíu

Vestfirðingar vilja ekki
áframhaldandi starf

Um helgina var haldinn í
Reykjavík flokkstjórnar-
fundur Samtaka frjálslyndra
og vinstri manna. Þar var
samþykkt að kalla saman
landsfund samtakanna í því
skyni að undirbúa framboð
til næstu alþingiskosninga.
Á flokkstjórnarfundinum
voru fulltrúar Vestfirðinga,
með Karvel Pálmason al-
þingismann í broddi fylking-
ar ósammála niðurstöðum
fundarins og mæltu þeir gegn því að Samtökin biðu fram
sem heild til næstu alþingiskosninga.

„Við Vestfirðingar mættum á fundinn til að gera flokks-
stjórnarfólki grein fyrir afstöðu Vestfirðinga,“, sagði Karvel
alþm. í samtali við Morgunblaðið í gær. Hann bætti því
við, að Vestfirðingar héldu sig við samþykkt Núpsfundar-
ins frá því í fyrra, þar sem samþykkt var að leitað yrði eftir
viðræðum við Alþýðuflokkinn við þessari beiðni.

Haldnir voru góðgerðartónleikar til minningar um Þóreyju Guðmundsdóttur og þar steig meðal annars KK á stokk.

Stiklað á stóru á Sólrisunni
Sólrisuhátíð Menntaskól-

ans á Ísafirði er að baki en
hún var nú haldin í 32. sinn.
Sólrisuhátíðin er fyrir löngu
orðin ómissandi viðburður í
menningarlífi Ísfirðinga til að
fagna hækkandi sól. Af því
tilefni ákvað Bæjarins besta
að stikla á stóru í fjölbreyttri
og veglegri hátíðardagskrá.

Sólrisuhátíðin var sett við
hátíðlega athöfn í sólskins-
veðri 24. febrúar. Nemendur
og kennarar marseruðu frá
skólanum og niður að Gamla
apótekinu sem tekur að sér
hlutverk miðstöðvar hátíðar-
innar á meðan á henni stendur,
undir nafninu Kaffi Sól. Þá
fór útvarpsstöðin MÍ-flugan
einnig á flug en hún sendir út
frá háalofti Kaffi Sólar á tíðn-
inni 101.0 á meðan á hátíðinni
stendur ár hvert.

Ekki ráðist á garðinnEkki ráðist á garðinnEkki ráðist á garðinnEkki ráðist á garðinnEkki ráðist á garðinn
þar sem hann er lægsturþar sem hann er lægsturþar sem hann er lægsturþar sem hann er lægsturþar sem hann er lægstur

Sólrisuleikritið í ár var
söngleikurinn „Hið ljúfa líf“.
Svo sannarlega má segja að
þar ráðast menntskælingar
ekki á garðinn þar sem hann
er lægstur, en verkið fjallar
um kvöldstund á skemmti-
staðnum Nátthrafninum, þar
sem fastagestirnir eru fylli-
byttur, dópistar og glæpa-
menn. Leikstjóri er Darren
Forman sem hefur leikara-
menntun frá New York og hef-
ur starfað bæði sem leikari og
leikstjóri á Íslandi og í Banda-
ríkjunum. Öll lög söngleiksins

Glæpamenn, fyllibyttur og dópistar voru allsráðandi í Hinu ljúfa lífi.
eru frumsamin af nemum í
skólanum nema eitt lag sem
er eftir KK og Jón Ólafsson.
Hlaut leikritið góða dóma
bæði fyrir leik og tónlistar-
flutning.

Margir landsfrægir lista-
menn komu fram og má þar
nefna Megas, Ragnheiði
Gröndal, Eyjólf Kristjánsson
og KK. Þá hélt miðillinn Val-
garður Einarsson skyggnilýs-
ingafund þar sem um 150
manns fylgdust með honum
færa hinum lifandi skilaboð
að handan. Var þetta í þriðja
sinn sem Valgarði er boðið á
Sólrisuhátíðina og má því
segja að fundir hans séu að
verða fastur liður í hátíðinni.

Í gleði og glaum gleymdu
menntskælingarnir ekki fé-
laga sínum sem féll frá í bíl-
slysi á Hnífsdalsvegi og héldu

góðgerðartónleika til minn-
ingar um Þóreyju Guðmunds-
dóttur. Tónleikana sóttu um
200 manns og söfnuðust 192
þúsund krónur. Ágóðinn rann
óskertur í styrktarsjóð sem
stofnaður var til minningar um
Þóreyju fyrir unglingastarf
KFÍ þar sem hún var bæði
félagi og þjálfari.

Þetta eru aðeins brot úr dag-

skrá hátíðar sem stóð yfir í
rúma viku og bauð upp á fjöl-
marga viðburði. Má nefna sem
dæmi að fulltrúi skólans í
Söngkeppni framhaldsskól-
anna var valinn, Jói Fel kenndi
þeim sem vildu hvernig mat-
búa ætti veisluhádegisverð og
boðið var upp á rokksúpu í
Vestrahúsinu.

– thelma@bb.is

Fjöldi þekktra listamanna lögðu leið sína
á Sólrisuhátíð þ.á.m. meistari Megas.

Þennan dag árið1700 fórust tugir fiskibáta á fáum
klukkustundum í „hastarlegu og stormviðri úr suðri,“

eins og segir í Vallaannál. Manntjónið var langmest við
Reykjanesskaga. Alls drukknuðu 136 menn.

Þennan dag árið 1843 var Alþingi endurreist með til-
skipun konungs. Starfsemi þess hafði legið niðri í rúma

fjóra áratugi. Þingið kom saman aftur 1. júlí 1845.

Þennan dag árið 1944 afgreiddi Alþingi frumvarp um
stjórnarskrá fyrir lýðveldið Ísland, en þjóðaratkvæða-

greiðsla um hana fór fram 20.-23. maí 1944.

Þennan dag árið 1983 voru staðfest lög um að „Ó,
Guð vors lands“ væri þjóðsöngur Íslendinga.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.

„Það er allt fínt að frétta af mér. Ég er nýkominn að utan og nýbúinn að halda upp á
fimmtugsafmæli mitt en ég hélt þriggja daga veislu í Malasíu. Ég hélt upp á afmælið
með góðum vini mínum sem átti afmæli tveim dögum seinna. Svo gifti ég mig rétt áður
en ég fór út. Þetta var því brúðskaups- og afmælisferð og alveg rosalega gaman. Við
þvældumst um Vestur Malasíu í rúman mánuð en ég bjó þar í þrjú ár. Ég er á leiðinni
aftur út næstu helgi en ég er að fara á ferðakaupstefnu í Flórída á vegum hafnarinnar.
Þetta er árleg ferðakaupstefna en við erum að leggja út netin fyrir nýju skemmtiferða-
skipin sem koma í sumar. Við höfum náð góðum árangri á þessari kaupstefnu og á
meðan það er aukning í komum skemmtiferðaskipa eigum við fullt erindi þangað. Nú
er 100 % aukning á milli ára svo það er annasamt sumar framundan.“
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Margrét Katrín Guðnadóttir, dýralæknir Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.frelsi.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Kaupmannahöfn er borgin mín! Breytingar í ríkisstjórn

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Atli Már Sigurðsson, stjórnmálafræðinemi frá Flateyri

Stefnan sett á andlega vellíðan
1. Karate

– This day next year
Uppgötvaði þessa hljóm-

sveit þegar ég var í MH. Fór
á tónleika með þeim í Berlín
síðasta sumar – þvílík  upp-
lifun og tilfinningar. Maður
skilur það þegar hlustað er á
lagið. Ef fólki líkar það ekki
hlýtur eitthvað að vera að
eyranu í því.

2. Nina Simone
– Ne me quitte pas

Franskur ástaróður sem
gerast ekki betri. Stelpurnar
bráðna þegar þær heyra
þetta. Flott ástarbréf á frön-
sku.

3. Anthony & the John-
sons – You are my sister
Fallegt lag í gegn og maður

berst við að halda tárunum í
kirtlunum á meðan.

4. Curtis Mayfield
– Right for the Darkness
Þegar þetta lag fer í græj-

urnar-þá er ekkert turning
back. Stefnan er sett á andlega
vellíðan.

5. Cody Chestnutt
– Serve this royalty

Einfalt: Cody að segja sína
skoðun á konum – hvort sem
það er mamma sín eða konan.

Þetta er gott að hafa á eftir
Mayfieldinum.

6. Led Zeppelin
– Babe I´m gonna leave you

Zeppelin voru klárlega á há-
tindi ferilsins þegar þeir sömdu
þetta. Stuð í gegn.

7. Jay Z – Encore
– The Grey Album

Dj Dangermouse mixar þar-
na saman The White Album
með Bítlunum og Jay Z og úr
verður The Grey Album. Þegar
ég hlusta á þetta get ég gleymt
að Paul McCartney var í Bítl-
unum.

8. Gnarls Barkley – Crazy
Þetta er án efa sumarsmell-

urinn í ár, hef verið með flott
moves á Kaffibarnum við
þetta lag og stelpurnar renna
til í stólunum við það.

9. Jeff Buckley
– Last goodbye

Uppáhalds lagið mitt með
Buckley. Ótrúlega sorglegt
fyrir tónlistaraðdáendur að
þessi meistari skuli ekki vera
meðal okkar lengur.

10. Kruder & Dorfmeister -
Soft and Lazy-Sofa surfers

Lagið ber nafn með réttu –
þú liggur í sófanum og hlustar

á veðurfréttalag RÚV og
svífur á brott með meistur-
um K&D.

Atli Már Sigurðsson.

„Uppáhaldsborgin mín er Kaupmannahöfn.
Ég bjó þar í sjö ár og kann mjög vel við borg-
ina. Hún er afslöppuð og hefur upp á margt
að bjóða, hún er svona „homy“. Það er gaman
að skoða mannlífið á Strikinu og að rölta um
Kóngsins Nýjatorg og Nýhöfn. Glyptoteket er
mjög áhugavert safn og svo er alltaf
skemmtilegt að fara í Tívolíið og í Bakken,
sem er reyndar rétt fyrir utan Kaupmannahöfn.
Síðan finnst mér auðvitað gaman að heim-
sækja góða vini sem ég á þar.“

Hin hliðinHin hliðinHin hliðinHin hliðinHin hliðin   · Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Minnir að bíladella hafi hrjáð sig
Ísfirðingar þekkja bæjarstjóra sinn í

starfi en hvað gerir hann í frístundum sín-
um? Halldór varpar hér ljósi á hina hliðina
sína.

– Hvert eru helstu áhugamál þín?
„ Útivist, gönguferðir, snjósleðaferðir,

kajakróður, sumarbústaðurinn.“
– Færðu oft tíma til þess að sinna

þeim?
„ Nei, því miður er það ekki svo.“
– Hvert var þitt helsta áhugamál í

bernsku?
„Ég hafði gaman af íþróttum og minnir

að bíladella hafi hrjáð mig.“
– Hvernig eyðir þú helst frítíma þín-

um?
„ Ef tími gefst þá sinni ég áhugamálum.“
– Hvernig myndir þú helst vilja eyða

honum?
„ Ef meiri frítími gæfist vildi ég vera

meira utandyra í gönguferðum og slíku á
sumrin.“

– Átt þú þér draumaáhugamál?
„Ég held að þau séu talin upp.“
– Geturðu lýst skemmtilegasta/eftir-

minnilegasta frídegi þínum?
„Það er án efa einn þeirra daga sem ég

ferðast um Vestfirði.“
– Hvort myndirðu vilja eyða fríi þínu

á sólarströnd við kyrrahafið eða á skíð-
um í Ölpunum?

„ Á skíðum í Ölpunum.“
– Hver er uppáhaldsbókin þín?
„ Sjálfstætt fólk.“
– Uppáhaldskvikmyndin?
„ Ein þeirra er Forrest Gump. Mér finnst

reyndar erfitt að taka út eina bók eða eina
mynd.“

– Hvað er á döfinni hjá þér á næst-
unni?

„ Frítími hefur ekki verið skipulagður.
Framundan eru kosningar og svo sjáum
við til.“

Vetrargolf
á Þingeyri
Hörðustu golfararnir láta
árstíðir ekkert á sig fá og
spila golf hvort sem er um
sumar eða vetur. Birgir
Valdimarsson á Ísafirði er
einn þeirra sem leggur leið
sína reglulega á Meðal-
dalsvöll á Þingeyri. „Það
er alltaf jafn gaman að
spila golf alveg sama hvað
klukkan slær eða hvort
það sé bjart“, segir Birgir.
Aðspurður hvort hann sé
einn við spilamennskuna
svarar hann neitandi og
segir fjölmarga stunda golf
yfir vetrartímann. „Ætli við
Björn Helgason séum ekki
mest í þessu, því við erum
ekki að vinna. Við förum
þegar viðrar og völlurinn
er í góðu ástandi miðað
við árstíma. Það er sum-
arfæri núna“, segir Birgir.

Sýnið
varkárni
Nú standa yfir rannsóknar-
boranir á Óshlíð og vill
Vegagerðin af því tilefni
minna vegfarendur á að
aka varlega á þeim slóð-
um. Bormennirnir eru um
þessar mundir að bora
upp við veginn í svonefnd-
um Hvanngjám og á með-
an er þrenging á akbraut
fyrir þá sem eru á leið til
Bolungarvíkur. Svæðið er
vel merkt og athygli bíl-
stjóra vakin á framkvæmd-
unum en vegfarendur eru
beðnir um að virða hraða-
takmörk og sýna ýtrustu
varkárni.

Atvinnumálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur sam-
þykkt að ganga til samn-
inga við Hvíldarklett ehf.
vegna umsóknar þess um
að koma upp fullkomnu
tjaldsvæði við söluskála
Esso á Suðureyri sem
uppfylli skilyrði ferðamála-
stofu um fimm stjörnu
tjaldsvæði. Þess er
skemmst að minna að nú
um áramótin samdi Hvíld-
arklettur við Olíufélagið
ehf. um kaup á húsnæði
Esso ásamt tækjum og
lager, en áður var það allt
í eigu Rómarborgar ehf.

Fimm stjörnu
tjaldsvæði

Þau stórtíðindi hafa gerst að Framsókn hefur breytt til í ráð-
herraliði sínu. Krónprinsinn Árni Magnússon hefur risið upp
úr djúpum stólnum og Siv Friðleifsdóttir kemur aftur inní ráð-
herrahópinn. Árni stóð ekki upp fyrir konunni til þess að fara
á atvinnuleysisbætur (enda mundi hann þá frekar skrá sig
sem öryrkja enda þær bætur það háar að það borgar sig
víst). Hann mun hefja störf hjá Íslandsbanka. Ef hann verður
jafn klókur að klífa upp metorðalistann og þar og hjá Framsókn
má Bjarni Ármansson nú fara að passa sig. Hins vegar eru
starfsmenn Íslandsbanka líklega talsvert fleiri en kjósendur
Framsóknar svo leiðin á toppinn er aðeins lengri.
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Einar hættir sem bæjarstjóri í Bolungarvík
Einar Pétursson bæjarstjóri

í Bolungarvík hefur ákveðið
að gefa ekki kost á sér á sem
bæjarstjóri eftir komandi
sveitarstjórnarkosningar.

„Ástæðan er sú að mig lang-
ar til að skipta um starfsvett-

vang. Ég var ráðinn bæjar-
stjóri og hef samning fram á
vor og ég hef svo sem ekkert í
höndunum um það hvort mér
hefði verið boðinn áframhald-
andi samningur en hef ákveðið
að gefa ekki kost á mér aftur“,

segir Einar.
Einar tók við sem bæjar-

stjóri í byrjun ársins 2003 af
Ólafi Kristjánssyni sem sinnt
hafði starfinu í 16 ár. Aðspurð-
ur hvort hann muni leita sér
að starfi í Bolungarvík eða

hvort hann sé að íhuga flutn-
ing segir hann: „Að minnsta
kosti hér á svæðinu. Ég ætla
ekki að flytja langt ef í það
fer.“ Þá segir Einar að minnis-
stæðasti viðburður á líðandi
kjörtímabili sé ákvörðun ríkis-

stjórnarinnar að gera jarðgöng
til Bolungarvíkur. „Það stend-
ur upp úr af stóru viðburðun-
um“, segir Einar.

Einar stundaði nám við
Menntaskólann á Ísafirði en
lauk stúdentsprófi á Akureyri.

Hann hefur einnig lokið prófi
í rekstrarfræði frá Viðskipta-
háskólanum á Bifröst. Áður
en hann tók við sem bæjar-
stjóri starfaði hann lengst af
sem við flutningastjórnun hjá
Samskipum.  – thelma@bb.is

Mikil uppbygging íbúð-
arhúsnæðis á Ísafirði

Mikil gróska er í byggingu
íbúða og úthlutun lóða undir
íbúðarhúsnæði á Ísafirði um
þessar mundir. Í hinu nýja
Lundahverfi á Tunguskeiði
eru fimm einbýlishús komin
upp eða í byggingu og búið er
að úthluta tíu einbýlishúsa-
lóðum til viðbótar. Afgreiðslu
tveggja umsókna um lóðir
undir einbýlishús var frestað
á síðasta fundi umhverfis-
nefndar Ísafjarðarbæjar og

einnig umsóknum um lóðir
fyrir tvö parhús, þ.e. fjórar
íbúðir. Á næsta fundi nefndar-
innar verða svo teknar fyrir
umsóknir um lóðir fyrir eitt
einbýlishús, eitt parhús og átta
raðhús. Þá er unnið á fullu að
byggingu nýs fjögurra íbúða
húss sem rísa mun í Hafnar-
stræti og kemur einnig til með
að hýsa verslanir. Áætlað er
að fyrsta íbúðin í því húsi verði
tilbúin í ágúst nk.

Bræðratungu er verið að
breyta í 8 íbúðir, 4 íbúðir verða
í hvoru húsi. Þegar hefur verið
flutt inn í tvær þeirra en í hús-
inu var áður sambýli fatlaðra.
Eystra Norðurtangahúsinu við
Sundstræti 36 er verið að
breyta í íbúðarhúsnæði og gert
er ráð fyrir 27 íbúðum allt frá
35 fm og upp í 110 fm, auk
bílageymslu. Það er gamalt
fiskvinnsluhúsnæði og er í
heildina 2.800 fm að stærð.

Einnig stendur til að breyta
efra Norðurtangahúsinu sem
stendur við Sundstræti 45 í
íbúðir. Þar var síðast beitu-
verksmiðjan Aðlögun til húsa

en líklega verður bætt hæð
ofan á það og þá munu verða
10-12 íbúðir í húsinu.

Fyrir fáeinum árum festu
athafnamenn á Ísafirði kaup á

húsnæðinu Sundstræti 34, þar
sem um árabil var m.a. beitn-
ingaraðstaða og fiskbúð á veg-
um Norðurtangans, og breyttu
í íbúðir.        – gudrun@bb.is

Frá Lundahverfi á Tunguskeiði.
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Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði

Rekstrartekjur Stjórn-
sýsluhússins á Ísafirði fyrir
síðasta ár voru rúmlega
1.500.000 krónum minni en
árið þar á undan. Samkvæmt
ársreikningi hússins sem
lagður var fram til kynningar
á fundi bæjarráðs voru rek-
strartekjur fyrir árið 2005
voru um 16.000.000 kr. en
voru 17.500.000 kr. árið
2004. Eru þar innifalin rek-
strarframlög eigenda, leigu-
tekjur af fundarsölum og
útseld vinna húsvarðar.

Rekstrargjöldin voru hins
vegar um 16.500.000 kr. síð-
asta ár og rúmlega 16,7

milljónir kr. árið 2004. Er
þar meðal annars talið við-
hald, hiti og rafmagns,
bruna- og húseigendatrygg-
ing og laun húsvarðar. Tap
rekstursins fyrir árið 2005
er því 690.000 kr. en var
rúmlega 700.000 kr. í hagn-
að árið þar á undan.

– thelma@bb.is

Tekjur af rekstri
dragast saman

Skæð flensa gengur á Ísafirði
Mikill flensufaraldur geng-

ur nú yfir landsmenn og eru
yfir 10% nemenda Grunnskól-
ans á Ísafirði fjarverandi á
mánudag. Foreldrar hafa til-
kynnt hátt í 60 fjarvistir barna
til skólans og er í flestum til-
fellum um veikindi að ræða. Í
8. bekk vantaði 15 nemendur
eða tæplega 1/3 árgangsins.

Þá voru sex kennarar fjar-
verandi vegna eigin veikinda
eða veikinda barna sinna. Í
Grunnskóla Suðureyrar voru
fimm af u.þ.b. 35 nemendum
1.-7. bekkjar mættir á mánu-
dag en þar hafa að sögn Magn-
úsar Jónssonar skólastjóra
verið mikil veikindi síðan í
síðustu viku.

„Elsti hópurinn er alveg
mættur en í síðustu viku voru
um 80% nemenda í 8.-10.

bekk veikir, aðeins einn og
einn nemandi í bekk mætti.
Flensan virðist vara í 4-5 daga
og henni fylgir mikið kvef, ég

heyri það á eldri nemendunum
að þeir eru mjög kvefaðir. Við
frestum sennilega árshátíð
sem átti að vera næstu helgi

vegna þessara veikinda en
kennararnir hafa alveg sloppið
hingað til“, segir Magnús.

– gudrun@bb.is

Mikil veikindi eru í grunnskólanum á Ísafirði sem og á Suðureyri.
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