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Framkvæmdir við snjó-
flóðavarnir í Kubbanum ofan
Holtahverfis í Skutulsfirði eru
mun umfangsmeiri en íbúa
hverfisins óraði fyrir. Er þeim
ætlað að verja byggð í hverfinu
fyrir hugsanlegum snjóflóðum
úr fjallinu. Eins og kom fram í
BB í síðustu viku er í raun um
tvö mannvirki að ræða. Annars

vegar varnargarð sem ætlað er
að verja fjölbýlishúsin við
Stórholt og hinsvegar stoð-
virki í Bröttuhlíð sem ætlað er
að verja hús í Kjarrholti. Ef af
framkvæmdum verður er ljóst
að gríðarlegar breytingar verða
á útliti og umhverfi Kubbans
sem er miðpunktur í fjallahring
Skutulsfjarðar.

Oddur Jónsson einn af íbú-
um í Stórholti hefur unnið út-
litsmyndir af fyrirhuguðum
framkvæmdum þar sem hon-
um finnst upplýsingar skorta
frá bæjaryfirvöldum á Ísafirði.
Hann segir að á kynningar-
fundi sem haldinn var um mál-
ið með íbúum í Stórholti fyrir
skömmu hafi íbúum verið

lofað frekari upplýsingum en
þær hafi ekki ennþá borist.
Sjá nánari umfjöllun um málið
á blaðsíðu 8 þar sem meðal
annars birtast myndir sem
Oddur gerði af fyrirhuguðum
mannvirkjum og umfangi
framkvæmdanna fyrir ofan
fjölbýlishúsin í Holtahverfi.

– hj@bb.is

Framkvæmdir í Kubba
meiri en íbúa óraði fyrir

Dorgað á bryggjunni

Frá slysstað á Óshlíð.

Hafnaði á
vegskála
Ökumaður fólksbíls sem

leið átti um Óshlíð á mánu-
dag á leið sinni til Bolung-
arvíkur missti stjórn á bif-
reiðinni í hálku með þeim
afleiðingum að bifreiðin
rann yfir á rangan vegar-
helming og lenti á vegskála
sem stendur á veginum.

Bifreiðin skemmdist
nokkuð en meiðsli öku-
manns voru ekki fullkönn-
uð þegar blaðið fór í prent-
un. Þau virtust við fyrstu
sín aðeins hafa orðið minni-
háttar.               – hj@bb.is

Mannlaus bíll ók á rúðu í
skóbúð í miðbæ Ísafjarðar
rétt upp úr hádegi á mánu-
dag. Málsatvik voru með
þeim hætti að ökumaður
steig út úr bílnum, sem er
sjálfskiptur, en láðist að
taka bílinn úr gír.

Lagði bíllinn því af
sjálfsdáðum af stað og
endaði á húsinu með þeim
afleiðingum að stór rúða
brotnaði. Engan sakaði.

Mannlaus bif-
reið braut rúðu
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ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDA-
FULLTRÚI ÍSAFJARÐARBÆJAR

Auglýst er laust til umsóknar starf
íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarð-
arbæjar.
Íþrótta- og tómstundafulltrúi mun
veita faglega forystu í íþrótta- og tóm-
stundamálum í Ísafjarðarbæ og leiða
teymisvinnu þeirra sem vinna að þess-
um málaflokki í sveitafélaginu.
Samkvæmt nýsamþykktri íþrótta- og
tómstundastefnu Ísafjarðarbæjar
verður sett á laggirnar frístundamið-
stöð þar sem á einum stað verður tek-
ið á þeim málum sem falla undir
íþrótta- og tómstundamál í sveitarfé-
laginu í samvinnu við frjáls félaga-
samtök. Eitt af fyrstu verkefnum
íþrótta- og tómstundafulltrúa verður
að vinna að stofnun slíkrar miðstöðv-
ar. Miðað er við að frístundamiðstöð
taki til starfa í janúar 2006.
Leitað er að einstaklingi með mennt-
un og reynslu af stjórnun og rekstri á
sviði íþrótta- og tómstundamála. Þekk-
ing á málefni sveitarfélaga er nauð-
synleg. Viðkomandi þarf að vera bú-
inn leiðtogahæfileikum, vera góður
stjórnandi og skipuleggjandi, vera
sjálfstæður í vinnubrögðum og lipur
í mannlegum samskiptum.
Frekari upplýsingar ásamt starfslýs-
ingu eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is
Upplýsingar um starfið veita Skúli S.
Ólafsson, forstöðumaður Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar,
í síma 450 8001 og Þorleifur Pálsson,
bæjarritari Ísafjarðarbæjar í síma 450
8000.
Umsóknir skulu sendar bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði, merktar bæjarritara. Um-
sóknarfrestur er til 25. maí 2005.

Eins og greint er frá á bak-
síðu BB í dag var lagt blátt
bann við öllu einkaflugi á Ísa-
fjarðarflugvelli milli klukkan
7 og 19.30 alla virka daga til
júlíloka. Stuttu eftir að útsíður
blaðsins fóru í prentun var til-
kynningu Flugmálastjórnar

breytt á þann veg að nú er
hægt að sækja um undanþágur
fyrir flugvélar með heimahöfn
á Ísafirði.

Aðspurður segir Heimir
Már Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi Flugmálastjórnar, að
það verði alfarið á forræði um-

dæmisstjórans á Ísafirði hver-
su rúmar undanþágur verða
veittar, enda sé eðlilegt að
slíku sé stjórnað að vestan.

Að öðru leyti stendur einka-
flugbannið óbreytt. Leiguflug
til og frá Ísafirði skal tilkynna
flugturni Ísafjarðarflugvallar

með a.m.k. 2 klst. fyrirvara og
sjúkraflug og annað flug á veg-
um ríkisins skal tilkynna flug-
turni „með mesta mögulega
fyrirvara“, eins og segir í til-
kynningu flugmálastjórnar.
Takmarkanir þessar gilda til
26. júlí.        – halfdan@bb.is

Hægt að sækja um undanþágur fyrir
flugvélar með heimahöfn á Ísafirði

Bann við einkaflugi á Ísafjarðarflugvelli næstu þrjá mánuði

Sóknarpresturinn í Holti í Önundarfirði takmarkar umferð um Holtsfjöru

„Okkur ber skylda að vernda varpið“
Séra Stína Gísladóttir sókn-

arprestur í Holti í Önundarfirði
segir að takmörkun umferðar
í landi Holts sé nauðsynleg á
varptíma vegna síaukinnar
umferðar á undanförnum árum
og henni beri skylda til þess
að vernda æðarvarp á jörðinni.
Sigurður Hafberg íbúi á Flat-
eyri segir undarlegt að meina
almenningi aðgang að þeirri
perlu útivistar sem Holtsodd-
inn sé. Slíkt hafi ekki tíðkast
hjá forverum séra Stínu og sé
í raun óþarfi.

Nokkur umræða hefur að
undanförnu farið fram meðal
útivistarfólks um takmarkanir

sem gripið hefur verið til
vegna umferðar fólks um
prestsetursjörðina Holt í Ön-
undarfirði. Jörðin á land að
Holtsodda sem hefur verið vin-
sælt útivistarsvæði íbúa í Ön-
undarfirði enda fjaran þar róm-
uð. Sigurður Hafberg, grunn-
skólakennari er einn þeirra
sem gert hafa athugasemdir
við takmörkun umferðar.
Hann segir að undanfarna ára-
tugi hafi ábúendur í Holti
ávallt leyft umferð um fjöruna
í Holti enda sé hún vinsælt
útivistarsvæði. Aðrir landeig-
endur sem land eiga að fjör-
unni hafi ekki talið þörf á

takmörkun umferðar. Á síðari
árum hafi umferð um jörð
prestsetursins verið takmörk-
uð mun meira en áður og nú sé
svo komið að ekki sé hægt að
komst í fjöruna mánuðum
saman yfir sumarið. Slíkt sé
of langt gengið að sínu mati
og þeir æðarbændur sem hann
hafi rætt við telji takmörkun
umferðar í Holti ganga of
langt.

Stína Gísladóttir segir að á
undanförnum árum hafi um-
ferð um svæðið aukist hröðum
skrefum. „Því miður er það
svo að ekki ganga allir jafn
vel um landið og því greip
Prestseturssjóður til þess ráðs
að girða landið af. Við höfum
síðan takmarkað umferð um
landið á varptíma eins og víð-
ast er gert. Við reyndum í upp-
hafi okkar veru hér að leyfa

umferð á varptíma en því mið-
ur gekk það ekki upp. Því mið-
ur fóru ekki allir þarna um
fótgangandi heldur fóru menn

í fjöruna á bílum og dæmi voru
um að þarna lentu flugvélar.
Þessi umferð truflar mjög fugl-
inn og því var óhjákvæmilegt

að hefta umferð á meðan á
varpi stendur, “ sagði sr. Stína
Gísladóttir.

– hj@bb.is

Aðvörunarmerki í landi Holts.

Tíu ár eru liðin frá því að
Ísafjarðarkirkja var vígð. Af
því tilefni verður hátíðar-
messa í kirkjunni kl. 14 á
morgun, uppstigningardag.
Prófasturinn sr. Agnes M.
Sigurðardóttir predikar. Þá
mun kór Ísafjarðarkirkju
syngja undir stjórn Huldu
Bragadóttur.

Að messu lokinni verður
boðið upp á kaffi í safnaðar-
heimilinu og gestum boðið
að skoða bygginguna og
kynnast safnaðarstarfinu.
Einnig heldur Kammerkór-
inn söngtónleika í Ísafjarð-
arkirkju kl. 20 að kvöldi
uppstigningardags í tilefni
af vígsluafmælinu. Ísafjarð-
arkirkja var vígð 25. maí
1995. Þar fer fram fjölbreytt
safnaðarstarf og má þar
nefna kirkjuskóla barnanna,
æskulýðsfundi og samveru-
stundir fyrir foreldra.

Tíu ár frá
vígslu Ísa-

fjarðarkirkju

Menningarmálanefnd Ísa-
fjarðarbæjar hefur samþykkt
að veita 11 styrki til menning-
arstarfsemi í kjölfar umsókna
sem bárust nefndinni fyrir
stuggu. Þeir sem hljóta styrki
eru: Edinborg, menningarmið-
stöð 200 þúsund krónur,
Minjasjóður Önundarfjarðar

100 þúsund krónur og Tón-
listarfélag Ísafjarðar 150 þús-
und krónur.

Leikfélagið Hallvarður Súg-
andi fær 150 þúsund krónur,
Myndlistarfélagið á Ísafirði
150 þúsund krónur, Sunnukór-
inn 150 þúsund krónur, Rætur,
félag áhugafólks um menn-

ingarfjölbreytni, 150 þúsund
krónur, Nemendafélag Menn-
taskólans á Ísafirði 100 þúsund
krónur, Kómedíuleikhúsið
150 þúsund krónur, Karlakór-
inn Ernir 100 þúsund krónur
og Litli leikklúbburinn 200
þúsund krónur.

– hj@bb.is

Veitir ellefu styrki

Upptaka af rokkhátíðinni Aldrei fór ég suður sem haldin var á Ísafirði um páskana er
komin á Internetið. Eins og kunnugt er „streymdi“ Síminn beint frá hátíðinni í gegnum
Internetið og býður fyrirtækið netverjum að nálgast upptökurnar á heimasíðu sinni,
siminn.is. Velja þarf undirsíðurnar „afþreying“ og í framhaldinu „tónleikar“ til að nálg-
ast upptökurnar sem eru hálf ellefta klukkustund að lengd.                     – halfdan@bb.is

Upptökur komnar á Netið
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UMSJÓNARMAÐUR GAMLA
 APÓTEKSINS OG EVRÓVÍSIS

Auglýst er laust til umsóknar starf
umsjónarmanns Gamla apóteksins og
Evróvísis hjá Ísafjarðarbæ.
Verkefni umsjónarmanns Gamla apó-
teksins og Evróvísis verða að stýra
starfseminni í ungmannahúsinu Gamla
apótekinu og hafa umsjón með upp-
lýsingamiðstöðinni Evróvísi fyrir ung-
menni á Íslandi. Þar er um að ræða
verkefni á vegum ESB sem rekið
verður í nafni Gamla apóteksins næstu
tvö árin.
Umsjónarmaður mun vinna í teymi
með þeim sem starfa að fornvarnar-
og tómstundarmálum í sveitarfélag-
inu. Starfið felur í sér talsverð ferða-
lög innanlands og utan í tengslum við
Evróvísis verkefnið.
Leitað er að einstaklingi með reynslu
af forvarnar- og æskulýðsmálum auk
hæfni í mannlegum samskiptum.
Þekking og reynsla af alþjóðlegu sam-
starfi er æskilegt.
Frekari upplýsingar ásamt starfslýs-
ingu eru á heimasíðu Ísafjarðarbæjar
www.isafjordur.is
Upplýsingar um starfið veita Skúli S.
Ólafsson, forstöðumaður Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæjar,
í síma 450 8001 og Þorleifur Pálsson,
bæjarritari Ísafjarðarbæjar, í síma 450
8000.
Ráðningin er til tveggja ára eða til
haustsins 2007.
Umsóknir skulu sendar bæjarskrifstofu
Ísafjarðarbæjar, Hafnarstræti 1, 400
Ísafirði, merktar „bæjarritari“. Um-
sóknarfrestur er til 25. maí 2005.

Frá Háskólasetri Vestfjarða

Til væntanlegra háskólanema
Háskólasetur Vestfjarða stefnir á að stuðla að því að staðbundin kennsla fari

fram á Ísafirði næsta haust í einstökum greinum eða sviðum, fáist til þess næg
þátttaka. Jafnframt verður lögð áhersla á sérstakan stuðning við alla nemendur
sem stunda fjarnám, hvort sem næst að mynda sérstaka hópa um einstakar
námsgreinar eða ekki.

Mikilvægt er að þeir sem hyggja á háskólanám snúi sér til Fræðslumiðstöðvar
Vestfjarða og tilkynni um fyrirhugað háskólanám. Þannig næst nauðsynleg
yfirsýn yfir fjölda þeirra sem vilja stunda háskólanám á Vestfjörðum.
Upplýsingarnar verða nýttar til þess að hægt sér að gera nauðsynlegar áætlanir
um staðbundna kennslu í bland við fjarkennslu frá einstökum háskólum og
ráðgjöf til nemenda. Góðar upplýsingar er að finna um framboð á fjarnámi á
www.mennt.is og einnig á vefsíðum háskólanna.

Fræðslumiðstöð Vestfjarða tekur vel á móti ykkur í síma 456 5025 í gegnum
netpóstinn smari@frmst.is

Holtsfjara. Í baksýn sést Friðarsetrið að Holti og Holtsskóli.

Kristján Þór Kristjánsson
hefur verið ráðinn verslun-
arstjóri Samkaupa á Ísafirði
og hefur hann störf í næsta
mánuði. Hann tekur við af
Hauki Benediktssyni sem
sinnt hefur starfi verslunar-
stjóra um árabil.

Kristján Þór hefur lokið
B.Sc. prófi í vörustjórnun-
arfræði frá Tækniskóla Ís-
lands. Kristján er alinn upp
í Hnífsdal og er nú að flytja
aftur í bæinn ásamt konu
sinni Salóme Elínu Ingólfs-
dóttur. Átta umsóknir bárust
um starfið.

Ísafjörður

Ráðinn til
Samkaupa

Alma Rósmundsdóttir tók um páskana meðfylgjandi mynd sem sýnir einhvers konar skepnu, að því er virðist af
hundakyni, stinga hausnum upp úr jörðinni í vegkanti. Ekki er þó þörf á því að kalla til líffræðinga til að bera kennsl
á kvikindið, því tveimur tímum eftir að myndin var tekin var það að fullu bráðnað. Þessi kostulegi snjóköggull var
ekki mótaður af mannahöndum heldur sá náttúran alfarið um þessar sjónhverfingar.                      – halfdan@bb.is

Sjónhverfingar náttúrunnar geta blekkt
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Faktorshúsið í Hæstakaupstað á Ísafirði

Brúðarsvíta gerð upp
Hjónin Áslaug J. Jens-
dóttir og Magnús Helgi
Alfreðsson húsasmíða-

meistari, eru nú að leggja
lokahönd á endurbætur

Faktorshússins gamal-
fræga í Hæstakaupstað á
Ísafirði. Lokaáfanginn er

lítil íbúð á efri hæð hússins
sem verið er að gera upp
og verður leigð út í gist-

ingu. „Við köllum íbúðina
brúðarsvítuna og er hún
hugsuð fyrir rómantíska
sem hafa ekki of nútíma-
legar kröfur. Hún er þó

ekki eingöngu ætluð fyrir
nýgifta heldur alla sem

vilja gistingu. Við reynum
að hafa íbúðina í eins upp-
runalegum stíl og unnt er

og endurnýtum allt sem
mögulegt er að nýta úr

húsinu“, segir Áslaug sem
rekur Gistiheimili Áslaug-
ar á Ísafirði. Faktorshúsið

í Hæstakaupstað er með
elstu byggingum á landinu,

reist árið 1788 af Björg-
vinjarkaupmönnum eftir

að einokun var létt af
verslun á Íslandi.  Húsið

var fyrsta íbúðarhús
norska verslunarstjórans

(faktorsins) en síðar settust
Danir að í húsinu og

byggðu við það. Eins og
kunnugt er keyptu Áslaug

og Magnús það fyrir
nokkrum árum og gerðu á

því viðamiklar endur-
bætur. „Brúðarsvítan er

frá tvennum tímum og er
annar hluti hennar frá

1788 er Faktorshúsið var
byggt og hinn frá því að
byggt var við húsið um
1830. Þó við reynum að

hafa allt í sem upprunaleg-
ustu mynd gerum við einn-
ig ráð fyrir helstu nútíma-

þægindum. Þá verður

einnig eldhúsaðstaða og
baðherbergi til staðar í

íbúðinni“, segir Áslaug og
bætir við að vonandi verði
hægt að leigja íbúðina út í
júnímánuði, en enn sé þó

mikið verk fyrir höndum.
– thelma@bb.is

Magnús Alfreðsson, húsasmíðameistari hefur unnið hörðum
höndum að því að gera brúðarsvítuna upp.

Ársþing Körfuknattleiks-
sambands Íslands var haldið
á Ísafirði um helgina. Körfu-
knattleiksfélag Ísafjarðar
bauð til þinghaldsins í tilefni
af 40 ára afmæli félagins.
Þingið var sett á laugardag í
Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði.
Einnig var fundað á sunnu-
dag. Þingfulltrúar voru um
60 talsins og komu þeir úr
öllum landshlutum. Flestir
þingfulltrúar komu til Ísa-
fjarðar á föstudag og voru
óformleg fundahöld á föstu-
dagskvöld.

Fyrirferðarmesta mál
þingsins var ákvörðun um

leyfilegan fjölda erlendra
leikmanna utan Evrópu.
Skiptar skoðanir voru um
málið en að síðustu var sam-
þykkt með nokkrum meiri-
hluta atkvæða að leyfa að-
eins einn leikmann utan Evr-
ópu með hverju liði. Mun
því leikmönnum frá Banda-
ríkjunum fækka nokkuð á
næstu leiktíð. Auk hefð-
bundinna þingstarfa fóru
þingfulltrúar í kynnisferð um
Ísafjarðarbæ á laugardag
sem lauk með skoðunarferð
um Sjóminjasafnið í Neðsta-
kaupstað.

– hj@bb.is

Ársþing KKÍ
haldið á Ísafirði

Frá ársþinginu sem haldið var í Stjórnsýsluhúsinu.
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ritstjórnargrein
Af hverri einni
stoð er styrkur
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Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar leggur til við bæjarstjórn
að Flugmálstjórn verði veitt framkvæmdaleyfi til endurbóta á
Þingeyrarflugvelli. Um er að ræða lengingu um 260 metra,
frágang á öryggissvæðum og lagningu slitlags á flugbrautina.
Einnig þarf að færa þjóðveginn sem liggur ofan við flugbraut-
ina að sunnanverðu.

Málið hefur verið til umfjöllunar í umhverfisnefnd um tíma

m.a. vegna efnistöku sem nauðsynleg er vegna framkvæmdar-
innar. Fyrir liggur skoðun Skipulagsstofnunar um að fram-
kvæmdin sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Í afgreiðslu umhverfisnefndar kemur fram að eftirlit með
efnistöku verði á höndum tæknideildar Ísafjarðarbæjar.

– hj@bb.is

Framkvæmdaleyfi veitt til end-
urbóta á Þingeyrarflugvelli

Fokker flugvél Flugfélags Íslands á Þingeyrarflugvelli.

Ákvörðun forsætisráðherra að styðja við bakið á vinnuhópi
sem vill kanna hvort hagkvæmt sé að koma á laggirnar alþjóðlegri
rannsóknarstofnun á sviði loftslagsbreytinga hér á landi er
ánægjuefni. Ekki síst er þetta ánægjuefni fyrir Vestfirðinga þar
sem vilji er fyrir því að stofnunin verði staðsett á Ísafirði og gæti
því, ef vel tekst til, orðið þungt lóð á vogarskál háskóla á Ísafirði.

Í viðtali við Morgunblaðið s.l. sunnudag segir Ólöf Guðný
Valdimarsdóttir, arkitekt, hugmyndina sprottna af áhuga á
byggðastefnu og rannsóknum á loftlagsbreytingum. Hún vekur
athygli á að þær loftlagsbreytingar sem menn telja yfirvofandi
muni hafa einna mest áhrif á norðurslóðum og þá ekki síst á Ís-
landi: ,,Þess vegna er eðlilegt að Ísland komi að rannsóknum á
loftlagsbreytingum. Allar athuganir hafa leitt í ljós að loftlags-
breytingar og breytingar á hafstraumi hanga saman enda er þetta
eitt jarðkerfi.“ Ólöf Guðný segir Ísafjörð mjög vel staðsettan til
slíkra rannsókna.

Nær tveir mánuðir eru nú liðnir síðan Háskólasetur Vestfjarða
var formlega stofnað. Þótt það hafi vonandi verið fyrsta skrefið
að fullgildum háskóla hér vestra verður því ekki á móti mælt að
áður en draumurinn um fullvirkan háskóla rætist þurfa Vest-
firðingar að yfirstíga margar hindranir og fordóma líkt og í bar-
áttu þeirra fyrir menntaskóla á sínum tíma.

Rík ástæða er til að fagna áhuga vinnuhópsins á að styrkja
byggð á Ísafirði og undir þá skoðun að eina raunhæfa byggða-
stefnan sé að auka menntun er hægt að taka, þótt eflaust finnist
einhverjum að fleira þurfi til að koma: ,,Við höfum lengi haft
áhuga á því að efla hugmyndir um háskóla á Ísafirði og nú viljum
við sjá hvort þetta verkefni geti styrkt þær hugmyndir enn frek-
ar,“ segir Ólöf Guðný Valdimarsdóttir.

Runólfur Ágústsson, rektor Viðskiptaháskólans á Bifröst, telur
ekki vænlegt að öllum stærstu háskólum landsins og helstu rann-
sóknarstofnunum verði komið fyrir á einum stað, eins og nú virð-
ist stefnt að. Frekar ætti að setja kraft í að byggja upp þekkingar-
samfélag um landið allt: ,,Það vill þannig til að hraðbrautir nú-
tímans eru ljósleiðarar og þráðlaus net,“ segir Runólfur og
kveður það úrelta hugmyndafræði að safna allri þekkingu saman
á eina ,,hundaþúfu“. Og hann liggur ekki á þeirri skoðun sinni að
,,þekkingin eigi að flæða frjálst um samfélagið og það eigi að
dreifa þekkingarfyrirtækjum út um samfélagið en ekki (setja
þau) á einn blett.“

Vonandi tekst vel til með alþjóðlegu rannsóknarstofnunina á
sviði loftlagsbreytinga og óskandi er að hún marki farveg fyrir
fleiri stoðir undir réttmæta kröfu Vestfirðinga um háskóla á Ísa-
firði.                                                                                       s.h.

Félagsmenn í Skotíþrótta-
félagi Ísafjarðar telja veginn
að íþróttasvæði félagsins hafa
versnað til mikilla muna eftir
að Vegagerðin hóf efnistöku
við veginn. Á undanförnum
árum hafa skotmenn byggt upp
íþróttasvæði á Dagverðardal.

Jens Magnússon formaður
Skotíþróttafélagsins mætti á
fund íþrótta- og æskulýðs-
nefndar Ísafjarðarbæjar á dög-
unum og kynnti nefndinni
stöðu félagsins.

Sagði Jens að vegurinn upp
á Dagverðardal væri stærsti

vandi félagsins „en hann hefur
versnað mjög eftir að Vega-
gerðin hóf efnistöku þar“, eins
og segir í fundargerð nefndar-
innar. Nefndarmenn tóku und-
ir þau sjónarmið skotmanna
að íþróttasvæðið verði gert að-
gengilegt „enda nýtist það ekki

meðan ástand þetta varir“, seg-
ir í fundargerðinni. Hvetur
nefndin til þess að unnið verði
að því að bæta úr þessum
vanda og að félagið hafi að-
gang að því svæði sem því
hafi verið úthlutað.

– hj@bb.is

Skotmenn vilja betri aðkomu

Olíufélagið ehf. hefur sótt
um lóðina að Hafnarstræti 21
á Ísafirði. Eins og fram kom
hér í blaðinu fyrir stuttu ætlar
félagið að stækka húsnæði
bensínstöðvarinnar að Hafn-
arstræti 23 og hyggst því sam-

eina lóðirnar. Fyrirtækinu var
úthlutað þessari lóð árið 2000
en sú úthlutun er fallin úr gildi.

Á fundi umhverfisnefndar
Ísafjarðarbæjar á dögunum var
samþykkt að fela tæknideild
að hefja vinnu við endurskoð-

un á deiliskipulagi á svæði,
sem afmarkast af Hafnarstræti,
Austurvegi og Pollgötu upp
að hringtorgi „með sjónarmið
Olíufélagsins í huga“, eins og
segir orðrétt í bókun nefndar-
innar. Á sama fundi umhverf-

isnefndar var að nýju tekin
fyrir umsókn Sigurjóns Kr.
Sigurjónssonar um lóðirnar
Hafnarstræti 19 og 21. Um-
hverfisnefnd samþykkti einnig
að fela tæknideild að vinna að
endurskoðun á svæðinu.

Olíufélagið sækir að nýju um
lóðina við Hafnarstræti 21

Séð yfir lóðirnar sem rætt er um í fréttinni.

Þeir þingmenn sem fóru til Palestínu mega svo sann-
arlega fyrirverða sig fyrir ýktar og ósannar fréttir, sem
greinilega var gert til að sá hatri og neikvæðum áróðri
gegn Ísrael. Það er því enn verra þegar einmitt á þessum
tíma er verið að tala um frið og að ná sáttum (samkomulagi)
milli Ísrael og Palestínu.

Slíkir „Palestínuvinir“ vita ekki hvað illt þeir gera þeim
sem þeir eru að berjast fyrir. Hótel og gistiheimili í Betle-
hem og öðrum stöðum Palestínumanna standa tóm. Ferða-
menn eru hræddir við að ferðast til þessara staða vegna
þessa hatursáróðurs svokallaðra „Palestínuvina“.
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Á þessari mynd má sjá útlínur varnargarðsins og þess svæðis sem rætt er um sem efnistökusvæðis. Einnig má sjá á myndinni farveg
þeirra flóða sem heimildir eru fyrir á þessu svæði. Myndin er unnin af Oddi Jónssyni en loftmyndin er frá Loftmyndum ehf.

Oddur Jónsson, íbúi við Stórholt á Ísafirði um fyrirhuguð snjóflóðamannvirki

Mun meira umfang en nokkurn óraði fyrir
Oddur Jónsson sem býr í

fjölbýlishúsi neðan væntan-
legra snjóflóðavarnarmann-
virkja í Holtahverfi segir fram-
kvæmdirnar mun umfangs-
meiri en nokkurn óraði fyrir.
Hann hefur sjálfur unnið út-
litsmyndir af fyrirhuguðum
framkvæmdum þar sem hon-
um finnst upplýsingar skorta
frá bæjaryfirvöldum á Ísafirði.
Íbúar í Stórholti hafa á undan-
förnum dögum rætt málin og
undirbúa nú að senda inn at-
hugasemdir við matsáætlun þá
er liggur frammi.

Eins og greint var frá hér í
blaðinu í síðustu viku hafa ver-
ið hönnuð mikil varnarvirki
ofan Holtahverfis í Skutuls-
firði. Er þeim ætlað að verja
byggð í hverfinu fyrir hugsan-
legum snjóflóðum úr fjallinu
Kubba. Í raun er um að ræða
tvö mannvirki. Annars vegar
varnargarð sem ætlað er að
verja fjölbýlishúsið við Stór-
holt og hinsvegar stoðvirki í
Bröttuhlíð sem ætlað er að
verja hús í Kjarrholti. Ef af
framkvæmdunum verður er
ljóst að gríðarlegar breytingar
verða á útliti og umhverfi
Kubbans sem er miðpunktur í
fjallahring Skutulsfjarðar.

Efnistaka í garðinn fer fram
í fjallinu sjálfu og mun því
breyta mjög útliti þess. Leggja
þarf veg upp Hafrafellsháls og
að Bröttuhlíð þar sem koma á
fyrir stoðvirkjum. Mun mikið
svæði verða undirlagt í hálsin-
um vegna þessara framkvæm-
da. Ekki er ofmælt að umfang
fyrirhugaðra framkvæmda
hefur komið flestum íbúum á
svæðinu mjög á óvart. Varnar-
garðurinn sem fyrirhugað er
að reisa mun liggja mjög ná-
lægt fjölbýlishúsunum og ligg-
ur m.a. inná lóð hússins númer
7 og á lóðarmörkum annarra
fjölbýlishúsa. Áætlaður fram-
kvæmdakostnaður er um 500
milljónir króna. Hlutur Ísa-
fjarðarbæjar er um 50 milljónir
króna.

Oddur segir að á kynningar-
fundi sem haldinn var með
íbúum fyrir nokkru hafi þeim
verið lofað fyllri gögnum um
framkvæmdirnar en þær hafi
ekki borist ennþá. Oddur hefur
því sjálfur útbúið myndir þar
sem helstu framkvæmdir hafa
verið færðar inná loftmyndir
frá Loftmyndum ehf. Oddur
segir íbúa í Stórholti hafa rætt
málin undanfarna daga og
flestum þeirra komi mjög á

óvart hversu viðamiklar fram-
kvæmdirnar eru miðað við þau
flóð sem skráð eru á svæðinu.

Hann segir framkvæmdirnar
meiri en flesta hafi órað fyrir.
Oddur segir margar spurningar

hafa vaknað sem reynt verði
að koma á framfæri áður en
athugasemdafrestur rennur út

um matsáætlunina, en það mun
vera innan nokkurra daga.

– hj@bb.is

Á þessari mynd má sjá umfang framkvæmdanna á Hafrafellshálsi og í Bröttuhlíð.
Myndin er unnin af Oddi Jónssyni en loftmyndin er frá Loftmyndum ehf.
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Háskólasetur Vestfjarða ses
auglýsir eftir umsóknum um starf

forstöðumanns
Háskólasetur Vestfjarða var stofnað með sérstakri skipulagsskrá sem samþykkt var á stofnfundi set-
ursins 12. mars 2005. Tilgangur þess er að stuðla að fjölbreyttri uppbyggingu háskólamenntunar, rann-
sókna og þekkingarstarfs á Vestfjörðum, og vera samstarfsvettvangur fyrir aðila er vinna að verkefn-
um á sviði rannsókna, háskóla- og símenntunar, fjölþjóðlegra samstarfsverkefna, nýsköpunar og
byggða- og atvinnuþróunar. Aðilar að Háskólasetrinu eru stofnanir, félög og fyrirtæki sem í rekstri
sínum fást við rannsóknir, fræðslu, þróun eða annað þekkingarstarf. Heimili þess og aðalstarfsstöð er á
Ísafirði.

Forstöðumaður stýrir uppbyggingu og rekstri Háskólasetursins í umboði stjórnar og annast daglegan
rekstur þess.  Hann fer með fjármál og reikningshald setursins og ræður fólk til starfa. Hann ber ábyrgð
gagnvart stjórn og vinnur samkvæmt ráðningasamningi og sérstakri starfslýsingu. Stjórn Háskólaseturs
ræður forstöðumann.

Umsækjandi skal vera með meistara- eða doktorsgráðu á sínu sviði eða sambærilega menntun . Hann
skal hafa reynslu af rekstri og stjórnunarstörfum og hafa þekkingu á akademísku umhverfi. Hann þarf
að geta starfað sjálfstætt, haft frumkvæði í krefjandi uppbyggingastarfi, deilt verkefnum til annarra og
skapað sterka liðsheild.

Umsókn skal fylgja greinargóð skýrsla   um störf umsækjanda, stjórnunarreynslu, rannsóknir og rit-
smíðar, og hver þau önnur verkefni sem hann hefur unnið við og varpa ljósi á færni hans til að sinna
starfinu. Ennfremur yfirlit um námsferil og afrit af prófskírteinum. Umsókninni skal fylgja greinargerð
um hugmyndir umsækjanda um starfið og hvernig hann sér fyrir sér uppbyggingu þekkingastarfs til
lengri framtíðar.

Umsóknum og meðfylgjandi gögnum skal skila ekki síðar  en 10. júní n.k. til stjórnar Háskólaseturs
Vestfjarða, c/o Halldór Halldórsson, formaður, Stjórnsýsluhúsinu 400 Ísafirði.  Farið verður með
umsóknir sem trúnaðarmál. Fyrirspurnir um starfið, merktar: ,,forstöðumaður” skulu sendar á netfang
bstj@isafjordur.is

STAÐA LEIKSKÓLAKENNARA VIÐ
LEIKSKÓLANN GRÆNAGARÐ

Leikskólinn Grænigarður á Flateyri
auglýsir lausa stöðu leikskólakennara
við leikskólann.
Leikskólinn er einnar deildar skóli
sem vinnur eftir Hjallastefnunni og
aðalnámskrá leikskóla og er með börn
á aldrinum eins til sex ára. Æskilegt
er að viðkomandi sé sjálfstæður í
vinnubrögðum, hafi frumkvæði, metn-
að og séð góður í mannlegum sam-
skiptum.
Leikskólakennaramenntun er æskileg,
en annars er tekið mið af starfsreynslu
og meðmælum viðkomandi.
Nánari upplýsingar veitir Barbara Fer-
ster, leikskólastjóri í síma 456 7775,
netfang: graenigardur1@isafjordur.is

Atvinna
Óskum eftir að ráða smiði eða laghenta

menn til starfa.
Nánari upplýsingar gefur Magnús í síma

893 1622.

Valdimar J. Halldórsson,
mannfræðingur og kennari við
Menntaskólann á Ísafirði hefur
verið ráðinn framkvæmda-
stjóri Hrafnseyrarnefndar.
Valdimar var ráðinn úr hópi
23 umsækjenda. Starfið er
hlutastarf og er það fólgið í
umsjón og uppbyggingu
Hrafnseyrar auk reksturs á
safni Jóns Sigurðssonar for-
seta og veitingarekstri í bursta-
bænum. Hallgrímur Sveinsson
sem gegnt stöðunni áratugum
saman sagði henni lausri fyrir
skömmu.

Í samtali við blaðið segist
Valdimar vera mjög spenntur
að taka við hinu nýja starfi.
„Það eru margir möguleikar
fyrir hendi í starfinu á Hrafns-
eyri og því er þetta áhuga-
verður og spennandi kostur“,
segir Valdimar. Hann tekur
við hinu nýja starfi 1. júní og
er gert skilyrði um búsetu á
Hrafnseyri yfir sumartímann.
Valdimar segist ekki hafa
ákveðið hvort hann verður
með einhvern búskap á Hrafn-
seyri samhliða hinu nýja starfi.

– hj@bb.is

Nýr staðarhaldari á Hrafnseyri

Spenntur
fyrir starfinu

Hrafnseyri við Arnarfjörð.

Hreinsun í kringum hús-
eignir Fasteigna Ísafjarðarbæj-
ar ehf. við Árvelli í Hnífsdal
er ekki lokið þrátt fyrir að tæpir
fjórir mánuðir séu liðnir frá
snjóflóðinu sem féll á húsin.
Glerbrot eru á lóðunum við
húsin þrátt fyrir að sum þeirra
séu ennþá í útleigu, m.a. býr í
einu húsanna fjögurra manna
fjölskylda og er yngsta barnið
fjögurra ára. Íbúar í Hnífsdal
hafa áhyggjur af málinu og
telja lán að ekki hafi hlotist
stórslys af glerbrotum.

Framkvæmdastjóri Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar segir
starfsmann félagsins hafa litið

á málið fyrir þremur vikum og
þá hafi verið snjór yfir svæð-
inu. Hreinsun við Hraun er
lokið. Sem kunnugt er féll
mikið snjóflóð úr Hraunsgili í
Hnífsdal 4. janúar. Snjóflóðið
tók gamla bæinn í Hrauni og
spennistöð Orkubús Vest-
fjarða á Árvöllum. Snjóflóðið
féll einnig á fjölbýlishús við
Árvelli og urðu töluverðar
skemmdir á húsunum. Búið er
í fjórum íbúðum Fasteigna Ísa-
fjarðarbæjar ehf. við Árvelli
og eru íbúarnir 7 talsins.

Hreinsun við Hraun er að
mestu lokið en þar varð mesta
tjónið. Í dag er varla hægt að

sjá að þar hafi fallið flóð fyrir
tæpum fjórum mánuðum. Þó
sést grunnur gamla bæjarins.
Orkubú Vestfjarða hefur kom-
ið upp gámi til bráðabirgða
sem hýsir spennistöð fyrir
hverfið.

Við húseignir Fasteigna Ísa-
fjarðarbæjar má hinsvegar sjá
greinilega ummerki snjóflóðs-
ins. Á lóðum húsanna er tölu-
vert rusl og gríðarlegt magn
glerbrota sem ekki hafa verið
fjarlægð. Foreldrar í Hnífsdal
hafa haft af þessu miklar
áhyggjur enda slysahættan
augljós og sagðist foreldri sem
rætt var við hafa orðið að

banna börnum sínum að fara á
Árvelli vegna þeirrar slysa-
hættu sem þar væri.

Gísli Jón Hjaltason fram-
kvæmdastjóri Fasteigna Ísa-
fjarðarbæjar ehf. segir unnið
að uppkaupum húsanna við
Árvelli og að beðið sé afgreið-
slu þess máls hjá Ofanflóða-
sjóði. Aðspurður hvers vegna
ekki hefði verið hreinsaðar
lóðir húsanna sagði hann
starfsmann sjóðsins hafa kíkt
á aðstæður fyrir þremur vikum
og þá hefði verið snjór yfir
svæðinu. Hann sagði að farið
yrði í hreinsun svæðisins nú
þegar.                   – hj@bb.is

Hreinsun við Árvelli ekki lokið
Tæpir fjórir mánuðir liðnir frá því snjóflóðið féll í Hnífsdal

Ennþá er búið í sumum íbúðanna við Árvelli og glerbrotahrúgurnar sjást langt að.
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Endurskoðandi bæjarins fer yfir forsendur fréttatilkynningar sem send var fjölmiðlum

Ársreikningur bæjarsjóðs Ísa-
fjarðarbæjar dreginn til baka
Meirihluti bæjarstjórnar Ísa-

fjarðarbæjar ákvað að hætta
við að taka ársreikning bæjar-
ins til fyrri umræðu í bæjar-
stjórn í síðustu viku eins og til
stóð og m.a. var sagt frá í
síðustu viku. Ástæðan er sú
að reikningurinn eins og hann
hafði verið lagður fram í bæj-
arráði stóðst ekki sveitar-
stjórnarlög að. Það var á bæj-
arráðsfundi í síðustu viku sem
reikningurinn var lagður fram.
Kom fram á þeim fundi að í
reikningana vantaði uppgjör
Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf.
sem á og rekur allar félagslegar
íbúðir sem áður voru í eigu
bæjarins. Í árslok 2003 skuld-
aði félagið rúmar 1.400 millj-
ónir króna. Í fréttatilkynningu
sem send var til fjölmiðla um
ársreikninginn og meðal ann-
ars var vitnað til í síðasta tölu-
blaði BB var hinsvegar ekki
minnst á að uppgjör Fasteigna
Ísafjarðarbæjar ehf. vantaði.

Guðmundar E. Kjartansson-
ar, löggiltur endurskoðandi
bæjarins gerði hins vegar grein

fyrir því í sinni bókum að
reikninga Fasteigna Ísafjarð-
arbæjar vantaði, og gerði fyrir-
vara um þann þátt í bókun
sinni. Í reikningi þeim er lagð-
ur var fram í bæjarráði var
bókun frá kjörnum skoðunar-
mönnum bæjarins, Steinþóri
Bjarna Kristjánssyni og Svan-
hildi Þórðardóttur, þar sem
ekki er gerður neinn fyrirvari
lögðu þau í bókuninni til að
ársreikningurinn yrði sam-
þykktur. Í samtali við blaðið
sagði Steinþór Bjarni að hann
hefði aldrei skrifað undir neina
áritun varðandi reikninginn.

Í 14. grein sveitarfélagalaga
segir að semja skuli ársreikn-
ing fyrir sveitarsjóð, stofnanir
sveitarfélagsins og fyrirtæki
þess. Jafnframt skal semja
samstæðureikning fyrir sveit-
arfélagið, þ.e. sveitarsjóð,
stofnanir þess og fyrirtæki með
sjálfstætt reikningshald. Þá
segir einnig í lögunum að
framsetning ársreiknings skuli
vera á formi sem reiknings-
skila- og upplýsinganefnd

samþykkir og ráðuneytið stað-
festir.

Þegar málið var borið undir
Guðjón Bragason lögfræðing
félagsmálaráðuneytisins vís-
aði hann á Lárus Bollason við-
skiptafræðing í ráðuneytinu.
Lárus sagði engan vafa leika á
því í sínum huga að ársreikn-
ingur sveitarfélags eigi lögum
samkvæmt að innihalda allan
rekstur sveitarfélagsins svo og
stofnana og félaga í meiri-
hlutaeigu sveitarfélagsins.
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri segir að vonast hafi verið
til að ársreikningur Fasteigna
Ísafjarðarbæjar ehf. yrði tilbú-
inn fyrir bæjarstjórnarfundinn
sem haldinn var í síðustu viku
en því miður hafi svo ekki
verið. Því hafi verið tekin sú
ákvörðun á meirihlutafundi að
fresta fyrri umræðu fram í maí.

Samkvæmt öruggum heim-
ildum BB var í upphafi ætlunin
að taka ársreikninginn til fyrri
umræðu í bæjarstjórn án árs-
reiknings Fasteigna Ísafjarð-
arbæjar. Aðspurður segir Hall-

dór að ýmsir möguleikar hafi
verið ræddir í stöðunni m.a.
að fara í þrjár umræður með
ársreikninginn eins og gerst
hafi í sumum sveitarfélögum.
Niðurstaðan hafi hins vegar
orðið sú að fresta umræðunni.
Í fréttatilkynningu sem Hall-
dór Halldórsson undirritar um
ársreikninginn og send var
fjölmiðlum og birt var úr í
síðasta BB er hvergi minnst á
þá staðreynd að inní ársreikn-
inginn vanti reikning Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar. Halldór
segir það hafa verið yfirsjón
af sinni hálfu. Í bókun bæjar-
ráðs og löggilts endurskoð-
enda hafi hins vegar komið
fram að þessi atriði vantaði í
ársreikninginn.

Í fyrrnefndri fréttatilkynn-
ingu er þess einnig getið að
heildarskuldir Ísafjarðarbæjar
án lífeyrisskuldbindinga hafi
í árslok 2004 numið 1.502
milljónum króna borið saman
við 1.560 milljónir króna í árs-
lok 2003 og því hafi þær lækk-
að um 58 milljónir króna. Þeg-

ar ársreikningurinn sem kynnt-
ur var í bæjarráði í síðustu
viku er skoðaður kemur í ljós
að samanlagðar skammtíma-
og langtímaskuldir bæjarsjóðs
námu í árslok 2003 samtals
1.483 milljónum króna. Hafa
því þær skuldir bæjarins hækk-
að um 19 milljónir króna en
ekki lækkað um 58 milljónir
króna eins og segir í fréttatil-
kynningunni.

Í kjölfar þess að blaðamaður
spurði Halldór Halldórsson
bæjarstjóra um þetta misræmi
á milli framlagðs ársreiknings
og fréttatilkynningarinnar
kvaðst hann vilja athuga mál-
ið. Í kjölfarið ákvað hann að
fela löggiltum endurskoðanda
bæjarins að yfirfara forsend-
urnar tilkynningarinnar.

Samkvæmt ársreikningnum
hækka heildarskuldir og
skuldbindingar Ísafjarðarbæj-
ar að frádregnum veltufjár-
munum um 335 milljónir
króna. Í þessum tölum er ekki
gert ráð fyrir skuldum Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar ehf.

Lífeyrisskuldbindingar bæjar-
ins hækkuðu um 70 milljónir
króna á milli ára. Skammtíma-
skuldir hækkuðu um tæpar 105
milljónir króna en langtíma-
skuldir lækkuðu um 87 millj-
ónir króna á milli ára. Þá lækk-
uðu veltufjármunir um 247
milljónir króna og samtals
hækkuðu því heildarskuldir
bæjarins og frádregnum veltu-
fjármunum um 335 milljónir
króna á milli ára og voru í
árslok 2004 rúmar 1.237 millj-
ónir króna. Eins og áður sagði
eru tölur yfir efnahag Fast-
eigna Ísafjarðarbæjar ehf. ekki
í þessum tölum. Í árslok 2004
voru skuldir þess félags rúmar
1.400 milljónir króna.

Rétt er að geta í þessu sam-
bandi að áhættufjármunir og
langtímakröfur bæjarins
hækkuðu á milli ára úr 30,7
milljónum króna í 104,3 millj-
ónir króna. Í þeirri tölu eru
hlutir bæjarins í ýmsum hluta-
félögum en óvíst er um sölu-
verð þeirra eða raunverulegt
verðmæti.             – hj@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar

Veitir framkvæmdaleyfi í
Leirufirði í Jökulfjörðum

Umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefur veitt Sólberg
Jónssyni, fyrrverandi sparis-
sjóðstjóra í Bolungarvík, leyfi
til að freista þess að stöðva
landbrot í Leirufirði í Jökul-
fjörðum. Erindi Sólbergs
barst síðla á síðasta ári og
hefur síðan verið til umfjöll-
unar í nefndinni. Til fram-
kvæmdanna þarf að koma
jarðýtu til Leirufjarðar og
óskaði Sólberg einnig eftir

leyfi sveitarfélagsins til nauð-
synlegra framkvæmda til að
koma ýtunni fram og til baka.

Í bréfi sem Sólberg sendi
Ísafjarðarbæ kemur fram að á
undanförnum árum hafi orðið
nokkurt landbrot í firðinum.
Til þess að stöðva landbrotið
þarf að ráðast í framkvæmdir
sem meðal annars felast í gerð
varnargarðs og hefur verið sótt
um styrk til Landgræðslunnar
vegna verksins sem er að fullu

viðurkennt sem styrkhæft.
Á fundi umhverfisnefndar

var lagt til við bæjarstjórn að
framkvæmdaleyfi verði veitt
„enda verði allt jarðrask
vegna umferðar vinnutækis
til og frá Leirufirði lagfært“,
eins og segir í bókun nefndar-
innar. Þá fól nefndin tækni-
deild bæjarins að hafa eftirlit
með því að frágangur verði
viðunandi.

– hj@bb.is

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið bæjarstjóra að ræða
við Úlfar Önundarson um hug-
myndir um þjónustusamning
vegna ýmissa verkefna bæjar-
félagsins á Flateyri. Í bréfi sem
Úlfar Önundarson ritaði bæj-
arráði er óskað eftir viðræðum
við bæjarfélagið um kaup á
áhaldahúsi bæjarins við Brim-
nesveg á Flateyri. Viðrar bréf-
ritari þá hugmynd að rífa
áhaldahúsið og slökkvistöð
Flateyrar svo og Túngötu 5

sem er í eigu bréfritara.
Í stað þessa húsa vill Úlfar

reisa 300-450 fermetra stál-
grindahús úr yleiningum. Í
bréfinu kemur fram að „eitt-
hvað þarf að hnika til deili-
skipulagi vegna svo stórs
húss“, eins og segir orðrétt.
Húsið yrði í eigu Úlfars Ön-
undarsonar en endurleigt Úlf-
ari ehf.. „Slökkvilið Flateyrar
myndi svo leigja 150 fermetra
ca. til x ára“, eins og kemur
fram í bréfinu.

Þá segir í bréfinu: „Úlfar
ehf. hefur einnig áhuga á að
gera þjónustusamning við Ísa-
fjarðarbæ sem fæli í sér snjó-
mokstur, eftirlit með vatns-
veitu og holræsakerfi, svo og
öðrum eignum Ísafjarðarbæj-
ar. Myndi slíkur þjónustu-
samningur vera gerður til x
ára og yrði gögnum um þörf á
eftirliti og snjómokstri safnað
á samningstímanum sem svo
nýtist við gerð útboðs eða
samninga í framtíðinni“.

Verður þjónusta Ísafjarðar-
bæjar á Flateyri einkavædd?

Efri hluti Flateyrar í Önundarfirði.

Harpa Grímsdóttir, forstöðumaður Snjóflóðaseturs Veðurstofu Íslands á Ísafirði

Um hættumat og varnir fyrir Holtahverfi
Að undanförnu hefur ýmis-

legt verið sagt og ritað um
fyrirhugaðar snjóflóðavarnir í
Kubba ofan Holtahverfis. Í því
samhengi vil ég koma á fram-
færi nokkrum atriðum varð-
andi hættumatið fyrir Holta-
hverfi. Í frétt á bb.is er haft
eftir Sigurði Sveinssyni að for-
sendur hættumatsins í Holta-
hverfi séu rangar. Sigurður
kveðst ekki muna eftir flóði
sem sagnir eru um að hafi fallið
á þriðja áratugi síðustu aldar
og efast um tilvist þess.

Hættumatið byggir á mörg-
um samverkandi þáttum og
tekið er tillit til þess að sagnir
um þetta snjóflóð eru óljósar.

Aftur á móti hefur reynslan
verið sú að vert sé að taka
mark á öllum sögnum um snjó-
flóð, jafnvel þegar meirihluti
fólks í samfélaginu virðist full-
viss um að aldrei hafi fallið
snjóflóð á viðkomandi stað (og
að það geti aldrei gerst).

Undir Kubba er þekkt flóða-
saga. Á 7. áratugi síðustu aldar
féll flóð sem náði inn á tún við
Góustaði og braut tvo girðing-
arstaura. Árið 1981 féllu flóð
úr Bröttuhlíð og eitt þeirra náði
að efstu húsum í Holtahverfi.
Þann 4. janúar 1984 olli snjó-
flóð tjóni á húsinu Kjarrholt
4. Flóðið tók einnig bifreið á
Holtabraut, ofan við Kjarrholt

2, flutti með sér 30-40 m leið
og skemmdi hana talsvert.
Fleiri snjóflóð hafa fallið niður

í brekkurætur.
Talsvert upptakasvæði er í

Kubba ofan Holtahverfis, og
húsin standa mjög nærri fjalls-
hlíðinni. Öll reiknilíkön benda
til þess að ef sæmilegur snjó-
fleki fer af stað þá getur flóðið
náð inn í hverfið, eins og hefur
sýnt sig í raunveruleikanum.
Aftur á móti er snjósöfnun í
upptakasvæðið ekki mjög al-
geng þar sem það er áveðurs í
megin úrkomuáttum að vetri.
Við sérstakar aðstæður getur
þó safnast þar talsverður snjór
og hefur snjódýpt verið mæld
í Kubba frá haustinu 1996 á
vegum Veðurstofunnar.

Af þessu má sjá að C svæðið
í snjóflóðahættumati Holta-
hverfis væri til staðar jafnvel
þótt ekki væru sagnir um snjó-
flóðið á þriðja áratugi síðustu
aldar. Viðkomandi sveitarfé-
lagi ber að grípa til ráðstafanna
þegar íbúðarhús í þéttbýli
lenda á C svæði. Þess vegna
er alveg ljóst að þarna verður
annað hvort að byggja varnir
eða kaupa upp hús.

Stundum heyrast þær raddir
að fólk vilji treysta á eftirlit og

rýmingar frekar en að fara út í
varnarframkvæmdir. Það er
hins vegar hvergi, svo ég viti
til, talið ásættanlegt í heimin-
um að nota eftirlit og rýmingar
sem varanlega lausn í þéttbýli.
Slíkum aðferðum er beitt á
vegi og stundum staði þar sem
fólk dvelur tímabundið, en er
ekki fullnægjandi lausn til
frambúðar í þéttbýli þar sem
snjóflóðahætta er veruleg.
Óvissa er alltaf töluverð í eftir-
liti, jafnvel þótt því hafi fleygt
mjög fram á Íslandi síðustu 10
árin, og einnig er mikil ábyrgð
lögð á herðar einstaklinga.

Ég vil hvetja Vestfirðinga
til þess að halda áfram að horf-
ast í augu við snjóflóðahætt-
una og taka á henni. Ekki ætti
að vera nauðsynlegt að bíða
eftir því að manntjón verði
áður en brugðist er við. Fallin
snjóflóð sem ekki ollu skemm-
dum geta litið sakleysislega
út, en oft er það tilviljun ein
sem ræður því hvort flóð renn-
ur 50 m lengra eða styttra. Á
síðustu öld voru gerð mistök í
skipulagi víða um land þegar
hús voru reist of nálægt fjalls-

hlíðum þar sem jafnvel var
þekkt snjóflóðasaga. Þetta
voru ekki mistök einstaklinga
heldur samfélagsins í heild og
við erum að súpa seyðið af því
í dag. Ég vil minna á að árlegar
dánarlíkur einstaklinga af
völdum snjóflóða í húsum á
ytri mörkum C svæðis eru
metnar tvisvar til þrisvar sinn-
um meiri en árlegar dánarlíkur
barna af öllum orsökum, og
það eru ekki aðstæður sem
venjulegar fjölskyldur vilja
búa við til frambúðar.

Áhætta af völdum snjóflóða
á vissum svæðum í Holta-
hverfi er óviðunandi og við
því þarf að bregðast, þótt
slæmt sé að raska jafn fögru
umhverfi og við búum í á Ísa-
firði. Aftur á móti er sjálfsagt
og nauðsynlegt að lágmarka
neikvæð umhverfisáhrif af jafn
miklum framkvæmdum og
fyrirhugaðar snjóflóðavarnir
eru. Umhverfismatsferlið gef-
ur almenningi kost á að hafa
þar áhrif.

– Harpa Grímsdóttir, for-
stöðumaður Snjóflóðaseturs
Veðurstofu Íslands á Ísafirði.

Harpa Grímsdóttir.

Árgangur 1961 á Ísafirði
kom saman um helgina af
tilefni af því að þrjátíu ár eru
liðin frá því að hópurinn
gekk til altaris í fyrsta sinn.
„Endurfundirnir voru mjög
vel heppnaðir og skemmti-
legir. Við buðum ekki ein-
göngu þeim sem fermdust
með okkur heldur öllum
þeim sem fæddir eru á sama
ári. Þetta var því dágóður

hópur“, segir Þórlaug Ásgeirs-
dóttir, eitt fermingarsystkin-
anna.

Þá komu til endurfundanna
um 40 manns af þeim 70 sem
boðnir voru, þar af fimm er-
lendis frá. Á föstudagskvöld
hittist hópurinn í Ísafjarðarbíói
í boði Steinþórs Friðrikssonar
eins úr árgangnum. Horft var
á kvikmyndina Grease. Á
laugardag voru báðir kirkju-

garðarnir heimsóttir til að
minnast þeirra fimm sem
horfnir eru úr hópnum. Að
því loknu var farið í
skemmtiferð þar sem meðal
annars var farið í Vestfjarða-
göng og fossinn skoðaður.
Um kvöldið var snæddur
kvöldverður í Krúsinni og
skemmti hópurinn sér fram
á nótt.

– thelma@bb.is

Árgangur 1961 fagnaði
30 ára fermingarafmæli

Um 40 Ísfirðingar fæddir árið 1961 mættu til endurfundanna um helgina.
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Færra fólk
en ánægðara
er eftir í
Bolungarvík

– rætt við Jakob Flosason, framkvæmdastjóra útgerð-
ar- og fiskvinnslufyrirtækisins Jakobs Valgeirs ehf.

Færra fólk
en ánægðara
er eftir í
Bolungarvík

Atvinnulíf í Bolungarvík hefur á undanförnum
árum gengið í gegnum miklar breytingar. Á ýmsu
hefur gengið í kjölfar erfiðleika í sjávarútvegi.
Stór fyrirtæki hafa komið og farið. Sú var tíðin að
Bolungarvík var ímynd festu og framfara. Sú
ímynd beið nokkurn hnekki þegar fyrirtækjasam-
steypan kennd við Einar Guðfinnsson leið undir
lok. En Bolvíkingar eru dugandi menn og taka af
festu á sínum málum. Með miklu átaki hafa þeir
endurheimt mikið af þeim aflaheimildum sem tap-
ast höfðu á liðnum árum. Þeir hafa látið verkin
tala.

Fyrir tuttugu árum stofnuðu þeir Finnbogi Jak-
obsson og Flosi Jakobsson litla fiskverkun undir
nafninu Jakob Valgeir hf. Fyrirtækið hefur vaxið
og dafnað jafnt og þétt síðan. Í dag er það einn af
burðarásum atvinnulífsins í bænum. Fyrir nokkr-
um árum kom til liðs við þá sonur Flosa og í dag er
hann framkvæmdastjóri fyrirtækisins.

Jakob Flosason er af nýrri kynslóð atvinnurek-
enda í sjávarútvegi. Hann er ekki alinn upp við
dagleg afskipti stjórnmálamanna af umhverfi at-
vinnugreinarinnar. Þeir eru ennþá til sem hrópa á
afskipti stjórnmálamanna þegar það hentar þrátt
fyrir að hafa fyrir nokkrum árum fengið það frelsi
sem sjávarútvegurinn hafði áratugum saman kraf-
ist.

Jakob tók því ljúfmannlega
að ræða við blaðamann um
sjálfan sig og fyrirtækið sem
á dögunum hélt upp á tuttugu
ára afmæli sitt. En hvaða leið
fór Jakob í það starf sem hann
nú gegnir? Stefndi hann ávallt
að því að starfa í sjávarútvegi?

„Ég byrjaði nú á því að læra
bílaréttingar og kláraði það
að mestu. Ég lærði í Nýju Bíla-
smiðjunni í Reykjavík. Gár-
ungarnir sögðu að ég hefði
klesst svo mikið af bílum þeg-
ar ég var 17 ára að mér hafi
þótt hagkvæmt að læra iðnina.“

– Var þetta einhver tilraun
til þess að komast frá upprun-
anum?

„Ætli það megi ekki segja
það. Það hafa margir reynt að
hasla sér völl í öðrum greinum
en farið síðan til baka. Í þetta
nám mitt og vinnu við iðnina
fóru nærri þrjú ár. Þegar Guð-
björgin kom ný árið 1994, þ.e.
frystitogarinn, þá tók ég þá
ákvörðun að sækjast eftir
plássi þar um borð hjá afa mín-
um Ásgeiri Guðbjartssyni. Ég
bjó áfram í Reykjavík og var á
Guggunni þar til síðla árs

1997. Þá var mér boðið að
koma inn í fyrirtæki þeirra
bræðra Finnboga og Flosa föð-
ur míns. Á þeim tíma höfðu
orðið eigendaskipti á Gugg-
unni og því var tímapunkturinn
ágætur. Ég hafði að vísu ekki
ætlað að vera til frambúðar á
sjónum.“

Flutti vestur afturFlutti vestur afturFlutti vestur afturFlutti vestur afturFlutti vestur aftur

– Þegar þú kemur vestur aft-
ur til starfa, hvernig er þá staða
þess fyrirtækis? Það var smátt
í sniðum þá, ekki satt?

„Jú, það má segja það. Þeir
gerðu þá út Guðnýju og starfs-
menn voru ekki margir. Fyrir-
tækið höfðu þeir bræður byggt
í kringum sig. Þegar ég kem
vestur höfðu hins vegar orðið
mikil umbrot í stærstu fyrir-
tækjunum í Bolungarvík. Á
þessum tíma var því kannski
ekki mikil bjartsýni ríkjandi í
Víkinni.“

– Varstu ekkert efins um að
rétt væri að flytja aftur vestur?

„Nei, ég velti því nú ekki
mikið fyrir mér. Ég hef alltaf
litið þannig á málið að maður
eigi og verði að geta fært sig á
milli með breyttum aðstæðum.
Ég tók einfaldlega þá ákvörð-
un að þiggja það að kaupa hlut
í fyrirtækinu og koma að upp-
byggingu þess. Þegar ég kom
var hafin mikil uppbygging í
smábátaflotanum í Bolungar-
vík og ég tók þátt í því líka
með stofnun Hrannar ehf.
ásamt föður mínum og bróður.
Síðar kom Ásgeir afi minn inn
í það fyrirtæki.“

– Nú kemur þú á þessum
árum að rekstri báta í báðum

kerfum. Bæði í smábátakerf-
inu og einnig í því stóra, sem
svo var kallað. Það voru mikil
átök milli útgerða í þessum
kerfum á þessum árum. Var
ekki erfitt að vera með rekstur
í báðum kerfum?

– Nei, ég leit fyrst og fremst
á mig sem smábátaútgerðar-
mann. Þegar ég kem vestur
keypti ég mig í raun inn í fisk-
vinnsluna í fyrstu en ekki út-
gerðina sem var í tenglum við
hana. Ég kom ekki fyrr en síðar
inn í þann rekstur þannig að
ég var fyrst og fremst smábáta-
útgerðarmaður á meðan ég var
að koma undir mig fótunum.“

Menn skapaMenn skapaMenn skapaMenn skapaMenn skapa
sér verðmætisér verðmætisér verðmætisér verðmætisér verðmæti

– Nú var á þessum árum
mjög deilt á útgerðarmenn
smábáta að þeir væru að skapa
sér kvóta á kostnað skipa og
báta í stóra kerfinu. Var þessi
umræða og átökin á milli þess-
ara ólíku útgerðarflokka ekkert
að ergja þig?

„Það get ég ekki sagt. Menn
í smábátakerfinu voru auðvit-
að að skapa sér verðmæti og
þurfa ekkert að skammast sín
fyrir það. Er sagan ekki alls
staðar sú sama í því efni? Eru
einstakar starfsstéttir ekki allt-
af að reyna að bjarga sér og
tryggja hagsmuni sína? Hér
áður fyrr voru nú alls konar
úthlutanir í stóra kerfinu á
kostnað annarra, þannig að
þetta er sagan endalausa. Hitt
er annað mál, að menn beittu
auðvitað fyrir sig þeirri samúð
sem þau samfélög nutu sem
halloka höfðu farið í tilfærslu

veiðiheimilda á milli sveitarfé-
laga. Ég ætla ekki að reyna að
þræta fyrir það, enda engin
ástæða til þess.“

– Nú lögðu Bolvíkingar
mjög mikið undir þegar upp-
bygging smábátaflotans stóð
sem hæst. Varstu aldrei
hræddur um að of djarft væri
teflt í þeirri uppbyggingu?

„Nei, það var ég ekki. Það
má vel vera að einhverjum hafi
þótt djarft teflt. Afkoman var
hins vegar það góð í þessum
rekstri á þessum árum að ég
hafði aldrei teljandi áhyggjur,
þrátt fyrir mikla skuldsetningu
á köflum.“

Barátta smá-Barátta smá-Barátta smá-Barátta smá-Barátta smá-
bátamanna breyttibátamanna breyttibátamanna breyttibátamanna breyttibátamanna breytti

BolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvíkBolungarvík
– Er það nokkurt vafamál

að barátta smábátamanna hef-
ur lagt grunninn að því að Bol-
ungarvík hélt velli eftir þau
umbrot sem urðu í rekstri stóru
fyrirtækjanna?

„Jú, það myndi blasa við
töluvert önnur mynd í Bolung-
arvík ef ekki hefðu verið smá-
bátarnir. Það hafa byggst upp
töluvert sterk fyrirtæki úr ýms-
um þeim fyrirtækjum sem
hófu starfsemi með rekstri
smábáta. Þar má nefna okkar
fyrirtæki og einnig þau fyrir-
tæki sem standa að og mynda
í dag Bakkavík, í það minnsta
þann hluta sem að bolfiskinum
snýr.“

– Nú hefur það oft verið
sagt að ekki sé hægt að byggja
upp fiskvinnslu á smábátaút-
gerð einni saman. Að hún
skapi ekki nægilegt öryggi í

hráefnisöflun. Hver er þín
skoðun?

„Mín reynsla er sú að fisk-
vinnsla verður ekki byggð upp
eingöngu í kringum smábáta
enda erum við í dag hættir í
þeim rekstri. Það er mun skárri
kostur fyrir þá sem reka fisk-
vinnslu að hafa stuðning af
útgerð í stóra kerfinu. Þar
færðu mun betri tryggingu fyr-
ir hráefni og fiskurinn af stóru
beitningavélabátunum er mun
betri til vinnslu en það hráefni
sem af smábátunum fæst. Það
er ekki hægt að þræta fyrir
það. Það var ástæðan fyrir því
að við einbeitum okkur nú að
útgerð í stóra kerfinu.“

– Var það því eingöngu
tímaspursmál hvenær þið
mynduð skipta yfir?

„Ja, það má segja það. Hins
vegar er rétt að fram komi að
smærri bátar hafa verið að
stækka og sækja stífar þannig
að þar hafa orðið miklar fram-
farir. Þeir geta samt ekki stað-
ist bátum eins og Þorláki snún-
ing eins og allir sjá. Við hefð-
um verið áfram í smærra kerf-
inu ef við hefðum getað stækk-
að bátana meira. Ef við hefð-
um getað smíðað 30 tonna
báta, þá værum við trúlega
ennþá að gera út í því kerfi.“

Hættir útgerð íHættir útgerð íHættir útgerð íHættir útgerð íHættir útgerð í
smábátakerfinusmábátakerfinusmábátakerfinusmábátakerfinusmábátakerfinu

– Hvenær takið þið ákvörð-
un um að hætta í smábátakerf-
inu?

„Við tókum um það ákvörð-
un í haust að fjárfesta í töluvert
miklum varanlegum aflaheim-
ildum í stóra kerfinu. Þá sam-
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einuðum við Hrönnina og
vinnsluna og styrktum kvóta-
stöðu Þorláks og á honum eru
í dag um 1.800 þorskígildis-
tonn. Við erum því í dag
þokkalega settir í hráefnisöfl-
uninni.“

– Nú fjárfestuð þið mikið í
haust eins og þú sagðir og svo
var einnig með önnur fyrirtæki
í Bolungarvík. Þessu hefur
væntanlega fylgt töluverð
skuldsetning. Ertu ekkert
áhyggjufullur af  auknu skuld-
um?

„Ég get nú ekki svarað nema
fyrir mitt fyrirtæki. Það er auð-
vitað alltaf talsverð áhætta tek-
in í sjávarútvegi. Ég er hins
vegar ekkert hræddur við
skuldastöðu okkar fyrirtækis.
Ég tel hana viðunandi.“

– Ef við horfum yfir sjávar-
útveginn í heild, þá hafa stóru
sjávarútvegsfyrirtækin flest
verið á leið úr Kauphöllinni í
kjölfarið á skuldugum yfirtök-
um. Hvað er um að vera þar,
að þínu mati? Er sjávarútveg-
urinn orðinn svona óaðlaðandi
að menn treysta sér ekki til
þess að vera með fyrirtækin í
Kauphöllinni?

„Ég get nú ekki svarað fyrir
þessi fyrirtæki. Eflaust spilar
inn í þessi ríka skylda um upp-
lýsingagjöf og óánægja með
verðmat fyrirtækjanna, lítil
velta hlutabréfanna og síðan
er aðgangur að lánsfjármagni
orðinn auðveldari en áður var.
Skuldsettar yfirtökur hafa því
verið fær leið.“

– Eru þessar skuldsettu yfir-
tökur ekki áhyggjuefni fyrir
þau byggðarlög þar sem þessi
fyrirtæki leika stórt hlutverk?

„Það má álykta sem svo.
Hins vegar held ég að menn
muni standa undir þessum
skuldbindingum. Það er mín
tilfinning.“

Kvótakerfið verðurKvótakerfið verðurKvótakerfið verðurKvótakerfið verðurKvótakerfið verður
tæplega aflagttæplega aflagttæplega aflagttæplega aflagttæplega aflagt

– Er viðhorf almennings til
sjávarútvegsins að breytast?
Er trú almennings að minnka?

„Nei, það held ég ekki. Mér
finnst hin neikvæða umræða
hafa minnkað. Það var mikil
neikvæð umræða fyrir síðustu
alþingiskosningar um sjávar-
útveginn en sú umræða hefur
breyst. Ég er ekki í nokkrum
vafa um að það verður ekki
snúið af þeirri braut sem við
erum á núna. Það er nánast
útilokað að breyta kvótakerf-
inu nema að það verði hrein-
lega tekin sú ákvörðun að ríkið
kaupi til baka allar aflaheim-
ildir. Hvernig á að réttlæta það
að taka aflaheimildir af mönn-
um sem hafa keypt hafa þær
dýrum dómum? Þessi við-
skipti hafa verið lögleg árum
saman, þannig að það er nánast
útilokað að menn geti réttlætt
slík umskipti. Hitt er annað
mál, að þessu kerfi fylgir sá
galli að viðskiptum innan
greinarinnar fylgja breytingar.
Einn kaupir og annar selur.
Byggðum hefur blætt í kjölfar
kvótasölu og það er óhjá-
kvæmileg afleiðing þessa
kerfis. Bolvíkingar bæta ekki
stöðu sína nema á kostnað ann-
arra.“

– Nú hafa menn rætt nokkuð
gengismálin að undanförnu.
Einn og einn útgerðarmaður
hefur að undanförnu sagt að
stjórnmálamenn verði að grípa
þar inn í þróun mála. Er það
hægt? Hvernig hafið þið kom-
ið út úr sífellt sterkari krónu?

„Menn hafa tækifæri til þess
að verjast gengisbreytingum
á markaði og það höfum við
gert með góðum árangri. Það
segir sig sjálft, að annað hvort
er gengið frjálst eða ekki. Hins
vegar geta stjórnvöld skapað
ákveðnar efnahagslegar að-
stæður og stuðlað þannig að
breytingum í gengismálum.
Mér finnast stjórnvöld ekki
nægilega vel á verði í þeim
málum. Beint inngrip í gengi
koma hins vegar ekki til
greina, að mínu mati. Slíkt
tilheyrir gamla tímanum.“

Á fjórða tugÁ fjórða tugÁ fjórða tugÁ fjórða tugÁ fjórða tug
starfsmannastarfsmannastarfsmannastarfsmannastarfsmanna

– Hvernig er starfsemi fyrir-
tækisins háttað í dag?

„Við gerum við út Þorlák
með rúmum 1.800 þorskígild-
um. Á honum eru 13 störf. Í
landi eru um 20-23 störf í fisk-
vinnslunni. Þar erum við fyrst
og fremst að léttsalta fisk og
það hefur gengið bærilega.“

– Hvernig gengur að manna
vinnsluna í dag? Er það ekki
erfitt?

„Við erum með nokkra inn-
lenda starfsmenn sem hafa
verið lengi hjá okkur. Hinn
hluta vinnslunnar mönnum við
með erlendum starfsmönnum.
Á sjónum hefur hins vegar ver-
ið töluverð mannavelta. Það
er svolítið hark að útvega
mannskap. Það eru fyrst og
fremst hásetastöðurnar sem
við höfum verið í vandræðum
með.“

– En að Bolungarvík. Tek-
urðu þátt í mótun þíns samfé-
lags? Einhvern veginn finnst
mér að atvinnurekendur skipti
sér minna af samfélagsmálum
en áður var...

„Ég lenti einu sinni á árum
áður í bæjarstjórn og það er
vanþakklátasta starf sem ég
hef unnið. Hins vegar verða
atvinnurekendur eins og aðrir
að axla skyldur í þessu efni.“

– Nú hafa byggðir hér um
slóðir átt mjög undir högg að
sækja. Erum við búin að sjá
það versta í þeim efnum?

„Já, það er mín trú. Ég held
að þeir sem vilja flytja í burt
séu farnir. Mér finnst vera
færra óánægt fólk í dag en
áður. Það er mjög slæmt fyrir
byggðarlögin þegar mikið er
af óánægðu fólki. Það skemm-
ir svo út frá sér. Það er betra
að við séum örlítið færri og
ánægðari.“

– Eru einhver tækifæri til
þess að okkur fari að fjölga að
nýju?

„Já, ég held að fólk sem býr
syðra í húsum sem það getur
selt fyrir tugi milljóna og feng-
ið húseign hér fyrir brot af
þeirri upphæð hljóti að velta
þeim möguleika fyrir sér að
flytja út á land.“

Óshlíðarvegur ekkiÓshlíðarvegur ekkiÓshlíðarvegur ekkiÓshlíðarvegur ekkiÓshlíðarvegur ekki
framtíðarlausnframtíðarlausnframtíðarlausnframtíðarlausnframtíðarlausn

– Snúum okkur aðeins að
samgöngumálum. Hvernig
horfa þau við þér sem atvinnu-
rekanda?

„Á undanförnum árum hafa
flutningar um vegi aukist mjög
mikið en vegirnir eru ekki
gerðir fyrir þá miklu flutninga
sem um þá fara. Þrátt fyrir
töluverðar framfarir eru sam-
göngumálin ekki í nægilega
góðu horfi. Hvorki þegar litið
er á veginn um Óshlíð né leið-
ina til Reykjavíkur. Þar þarf á
verulegum vegabótum að
halda á næstu árum. Samgöng-
ur eru ekki boðlegar því nú-
tímaþjóðfélagi sem við búum
í. Eigi síðan að auka samstarf
sveitarfélaga þarf miklar fram-
farir sem fyrst.“

– Nú er Óshlíðin mjög í
umræðunni og nú hafa menn
komið fram með hugmyndir
um að gerð verði göng milli
Bolungarvíkur og Ísafjarðar.
Hvað finnst þér um þær hug-
myndir?

„Í mínum huga getur Óshlíð
aldrei talist framtíðarleið. Það
er alveg klárt að mínu áliti.
Við verðum að fá þar varan-
lega lausn. Því fannst mér
tímabær sú yfirlýsing bæjar-
stjórans í Bolungarvík að taka
beri göng hér á milli fram fyrir
Dýrafjarðargöng í framkvæm-
daröðinni. Göng í Arnarfjörð
leysa engan vanda.“

– Þú nefndir áðan aukið
samstarf sveitarfélaga. Ertu
fylgjandi auknu samstarfi Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar?

„Já, þegar komin eru göng á
milli verð ég fyrsti maður til
þess að mæla með sameiningu
sveitarfélaganna. Á meðan við
þurfum að búa við Óshlíðina
þá er ekki tímabært að ræða
nánari samvinnu. Ég sætti mig
ekki við það að sækja þjónustu
hér á milli með því að fara um
Óshlíð. Það er alveg óviðun-
andi. Komi göngin mun ég
hins vegar berjast hart fyrir
sameiningu.“

– Finnast þér kröfur um jarð-
göng vera að aukast?

„Já, það finnst mér. Fólk
vill nánari samskipti byggð-
anna, því að þannig styrkjum
við þær. Það er því eðlileg
krafa að samgöngur batni.“

Fyrirtækjum fækk-Fyrirtækjum fækk-Fyrirtækjum fækk-Fyrirtækjum fækk-Fyrirtækjum fækk-
ar í sjávarútvegiar í sjávarútvegiar í sjávarútvegiar í sjávarútvegiar í sjávarútvegi

– Hvað með samstarf fyrir-
tækja í sjávarútvegi? Á það
eftir að aukast í framtíðinni?

„Já, það er ég viss um. Ég er
þeirrar skoðunar að fyrirtækj-
um eigi eftir að fækka. Hvort
sú þróun á eftir að eiga sér
stað í Bolungarvík á komandi
árum veit ég ekki. Eflaust á
það eftir að gerast þó að ég
sjái ekki slíkt í spilunum í
dag.“

– Eitt atriði sem mikið er
rætt í sjávarútveginum er upp-
bygging fiskistofnanna. Ein-
hvern veginn virðist okkur
ekki takast að byggja þá upp.

Hvað er til ráða að þínu mati?
„Við verðum að endurskoða

allar forsendur fyrir uppbygg-
ingu fiskistofnanna. Í mínum
huga þarf að hefja hvalveiðar
strax. Síðan þarf að huga mjög
að áhrifum síaukinna loðnu-
veiða á þorskstofninn. Það sem
stendur hins vegar uppúr í
mínum huga er sú staðreynd
að við erum að veiða of lítið af
þorski. Það er mergurinn máls-
ins.“

– – –
Jakob Flosason er bjartsýnn

fyrir hönd síns samfélags enda
er hann þeirrar skoðunar að
framtíðin geti að miklu leyti
ráðist af dugnaði íbúanna
sjálfra. Hann er fulltrúi nýrrar
kynslóðar í Bolungarvík, sem
telur mögulegt og nauðsynlegt
að auka samstarf byggðarlaga,
skapist til þess raunhæfar að-
stæður. Með því verði byggðin
treyst. Vonandi verður honum
að ósk sinni.

– Halldór Jónsson.
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Fyrsta en ekki síðasta
ferðin á Old Trafford

– rætt við feðgana Jens Kristmannsson og Hilmar Jensson
um ferð þeirra til Old Trafford, heimavöll Manchester United

Kominn til „Mekka“. Jens fyrir framan „bekkinn“ hjá heimaliðinu.

Feðgarnir Jens Krist-
mannsson, Hilmar Jensson
og Þórður Jensson eru miklir
áhugamenn um fótbolta.
Eins og flestir íslenskir knatt-
spyrnuáhugamenn eiga þeir
sitt uppáhaldslið í ensku
knattspyrnunni. Þeir feðgar
hafa lengi haldið upp á Man-
chester United og fóru ný-
lega á Old Trafford, heima-
völl liðsins. Þar fengu þeir
að sjá sitt lið sigra Newcastle
2-1 og sáu ungstirnið Wayne
Rooney skora eitt glæsileg-
asta mark leiktíðarinnar. Jens
og Hilmar ræddu við blaða-
mann Bæjarins besta um
ferðina.

Ótrúlegur hávaðiÓtrúlegur hávaðiÓtrúlegur hávaðiÓtrúlegur hávaðiÓtrúlegur hávaði
„Enginn okkar hafði farið

áður á Old Trafford“, segir
Jens. „Þetta var ótrúleg lífs-
reynsla, sérstaklega þegar
Rooney skoraði jöfnunar-
markið með þessu þrumu-

skoti. Að sjá 70 þúsund manns
gjörsamlega tryllast alls staðar
í kringum sig, það var alveg
ótrúlegt. Þvílíkur hávaði í fólk-
inu.“

Eftir að Alan Shearer braut
illa á leikmanni Manchester
varð hann mjög óvinsæll með-
al áhorfenda. „Þau voru ótrú-
leg ókvæðisorðin sem maður-
inn fékk að heyra“, segir Hilm-
ar. „Í hvert skipti sem hann
fékk boltann var baulað á
hann. Fyrst eftir brotið söng
fólkið saman í kór niðrandi
orð til Shearers, og ég held að
það þurfi sterkar taugar til að
þola svona andlegt ofbeldi frá
70 þúsund manns.“

Tyggjóbauk-Tyggjóbauk-Tyggjóbauk-Tyggjóbauk-Tyggjóbauk-
arnir virkaarnir virkaarnir virkaarnir virkaarnir virka

Jens segir að aðstaðan á vell-
inum hafi verið til fyrirmynd-
ar.

„Við fórum í skoðunarferð

um völlinn fyrir leik. Þar kom-
umst við meðal annars að því
að 14 kílómetrar af hitalögnum
liggja undir grasinu. Úðaðar
koma sjálfir upp og vökva ef
rakastigið er ekki nógu hátt.
Rétt fyrir leik komu úðararnir
upp alls staðar á vellinum,
nema þar sem var skuggi.

Við komumst að því að alla
jafna vinna 500 manns á Old
Trafford, en á leikdegi vinna
þar 1.500 manns auk lögreglu-
manna. Við fengum líka að
sjá fangageymslur vallarins
þar sem óeirðarseggir eru
geymdir. Okkur var sagt að 2
milljónir manna hefðu komið
á Old Trafford á síðustu leik-
tíð, en einungis 21 hafi verið
látnir gista fangageymslur. En
eftir leikinn á móti Newcastle
fékk einn maður að gista, en
hann hljóp inn á völlinn og
var sko ekki tekinn neinum
vettlingatökum.“

Hilmar segir það hafa vakið
athygli sína hversu hreinn völl-

urinn var.
„Hvergi sáust tyggjókless-

ur. Uppi á vegg voru litlir
baukar fyrir tyggjó og allir virt-
ust fara eftir þessu. Meira að
segja Alex Ferguson, knatt-
spyrnustjóri United sem fræg-
ur er fyrir tyggigúmmíáráttu
sína, fer eftir þessu.“

Ágætis upphitunÁgætis upphitunÁgætis upphitunÁgætis upphitunÁgætis upphitun

Ferðin var á vegum Man-
chester klúbbsins á Íslandi og
Úrvals-Útsýnar. Um 180 ma-
nns fóru með í ferðina. Flogið
var frá Keflavík með um 70
manns til Akureyrar þar sem
110 bættust í hópinn, en að
norðan var flogið beint til
Manchester.

„Á laugardegi var ekið til

Liverpool, þar sem við sáum
Everton merja jafntefli á móti
Birmingham“, segir Jens. Að-
spurður hvort hann haldi ekki
örlítið með Everton þessa dag-
ana samsinnir hann því, en
gott gengi Everton kemur
nefnilega niður á Liverpool,
erkifjendum Manchester Unit-
ed.

„Það var mjög góð upphit-
un. Við fórum um 40 á þann
leik, en það var ákveðið með
stuttum fyrirvara að fara.“

Byrjaði að haldaByrjaði að haldaByrjaði að haldaByrjaði að haldaByrjaði að halda
með liðinu af samúðmeð liðinu af samúðmeð liðinu af samúðmeð liðinu af samúðmeð liðinu af samúð
Jens var ellefu ára gamall

þegar hann byrjaði að halda
með Manchester United og
hefur upplifað tímanna tvenna

í sögu félagsins.
„Það var árið 1952, rétt eftir

að stór hluti liðsins fórst í
hræðilegu flugslysi. Ég hafði
svo mikla samúð með liðinu
að ég gat ekki annað en haldið
með því. Núna er samúðin ekki
til lengur, en samkennd hef ég
vissulega með mínu liði.

Fyrstu árin eftir flugslysið
voru mögur fyrir Manchester.
Á þeim áratugum sem ég hef
haldið með liðinu hefur oft
verið súrt, sérstaklega þegar
liðið féll niður um deild.“

Vilja ekki GlazerVilja ekki GlazerVilja ekki GlazerVilja ekki GlazerVilja ekki Glazer

Hilmar byrjaði að halda með
Manchester á níunda áratug
síðustu aldar, rétt áður en Alex
Ferguson tók við liðinu. „ÉgFeðgarnir í búningsklega Manchester United með átrúnaðargoðin yfir höfðum sér.
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Jens skoðar bikarasafn félagsins á Old Trafford.

Alex Ferguson gefur eiginhandaráritanir fyrir leik.

fékk gefins Manchester
íþróttatösku og þá varð ekki
aftur snúið. Ég hef upplifað
mikinn uppgang hjá liðinu sem
vann allt sem hægt var að
vinna á tíunda áratugnum.
Núna er liðið ekki alveg á
toppnum, einfaldlega vegna
þess að það er enn verið að
berja saman nýju leikmennina.
En framtíðin er mjög björt.“

Jens er á því að Alex Fergu-
son eigi að klára samning sinn
og stjórna liðinu til vors 2006.

„Þá tekur Roy Keane kann-
ski við. Það fer að verða kom-
inn tími á breytingar þó að
kallinn hafi gert ótrúlegustu
hluti með þetta lið. En ég held
að flestir vilji fá mann frá Bret-
landseyjum til að stjórna og
þó það gangi í London að fá
Spánverja, þá held ég að það
leggist ekki vel í Manchester-
búa.

Ég held að næstu ár verði
góð fyrir Manchester. Það eina
sem gæti komið í veg fyrir
það er ef að bandaríska við-
skiptaúrþvættinu Malcolm
Glazer tekst að yfirtaka liðið.
Hann hefur engan áhuga á fót-
bolta, hann hefur bara áhuga á
peningum. Áhangendur liðs-

ins vilja fyrir alla muni koma
í veg fyrir að hann eignist
liðið. Þegar við vorum úti
voru menn að mótmæla
þessum áformum.“

Fyrsta en ekkiFyrsta en ekkiFyrsta en ekkiFyrsta en ekkiFyrsta en ekki
síðasta ferðinsíðasta ferðinsíðasta ferðinsíðasta ferðinsíðasta ferðin

Þó að þetta hafi verið
fyrsta ferð þeirra feðga á
Old Trafford eru þeir sam-
mála um að hún verði ekki
sú síðasta.

„Þetta er bara byrjunin“,
segir Jens. „Við förum von-
andi fljótlega aftur. Við er-
um jafnvel að velta því fyrir
okkur að fara strax í haust.“

Feðgarnir Jens og
Hilmar fyrir fram Old
Trafford leikvanginn.

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða verður haldinn á Laugarhóli í Bjarnarfirði á
Ströndum 6. og 7. maí nk.

Fundurinn hefst föstudagskvöldið kl. 20:00 með erindi Helgu Haraldsdóttur, deildarstjóra
ferðamála í Samgönguráðuneytinu og fjallar það um samgöngu- og ferðamál. Því næst
verður kynning á undirbúningi að markaðsskrifstofu fyrir Vestfirði.

Á laugardeginum mun Einar Kristinn Guðfinnsson flytja erindi sem hann kallar „Vestfirsk
ferðaþjónusta í þágu náttúrunnar.“ Þá munu ferðamálafulltrúar segja frá þeim verkefnum
sem verið er að vinna að auk fleiri erinda. Sjá nánar á www.atvest.is.

Sameiginlegur kvöldverður og skemmtun verður á laugardagskvöldið.
Allir áhugamenn um ferðamál á Vestfjörðum eru velkomnir!

Stjórn Ferðamálasamtaka Vestfjarða.

Aðalfundur
Ferðamálasamtaka Vestfjarða 2005

Húsasmíðanám
til sveinsprófs

Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir nem-
endum á húsasmíðabraut til sveinsprófs
skólaárið 2005-2006. Brautinn verður komið
á, ef næg þátttaka fæst.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband
við áfangastjóra í síma 450 4400 eða 450
4418 fyrir 11. maí 2005.

Skólameistari.Atli Bjerkli varð fyrstur til að ljúka 50 km göngunni.

Á annað hundruð keppenda
tóku þátt í Fossavatnsgöng-
unni sem fór fram í 70. sinn á
Botnsheiði á laugardag. Fossa-
vatnsgangan var fyrst þreytt
árið 1935 og er hún elsta skíða-
mót sem enn er haldið hér á
landi. Keppendur voru alls 168
sem er það metþátttaka. Þátt-
takendur komu víða að bæði
hérlendis frá og erlendis og
gátu þeir valið um hvort þeir
gengu 50 kílómetra, 20, 10
eða 7 kílómetra.

Atli Jóhannes Bjerkli kom
fyrstur í mark í 50 km göng-

unni með tímann 03.22.51.
Linda Ramsdell var fyrst
kvenna til að ljúka 50 km
göngunni, en hjá körlum 35-
49 ára var Einar Yngvason
fyrstur, en Magnús Eiríksson
sigraði í flokki karla 50-56
ára. Í 20 km göngunni varð
Sandra Dís Steinþórsdóttir
fyrst kvenna 16-34 ára, Stella
Hjaltadóttir í flokki 35-49 ára
og Rósa Þorsteinsdóttir í flokki
50-65 ára. Hjá körlum var
Gísli Einar Árnason fyrstur í
20 km í flokki 16-34 ára, Einar
Ólafsson fyrstur í flokki 35-

49 ára og Kristján Rafn Guð-
mundsson var fyrstur karl-
manna 50-65 ára.

Þess má geta að Fossavatns-
gangan var jafnframt síðasta
gangan í Íslandsgöngunni,
sem er röð skíðagöngumóta
fyrir almenning sem keppt er í

víða um land, og var það
Strandamaðurinn Sigvaldi
Magnússon sem sigraði í sam-
anlagðri stigakeppni Íslands-
göngunnar. Úrslit Fossavatns-
göngunnar má finna í heild
sinni á vef Skíðafélags Ísfirð-
inga.              – thelma@bb.is

Metþátttaka í Fossavatnsgöngunni
Fjölmennt var upp á Botnsheiði á laugardag.
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STAKKUR SKRIFAR

Ólöglegt vinnuafl og andúð á útlendingum
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

Óska eftir sófaborði/stofuborði
gefins eða ódýrt. Upplýsingar
í síma 867 7778.

Óska eftir 3-4ra herb. íbúð eða
einbýli til leigu á Ísafirði frá og
með næstu mánaðarmótum.
Uppl. í síma 848 3411.

Óska eftir að kaupa 30-40 hp.
utanborðsmótor með löngum
legg. Uppl. í síma 898 1935.

Óska eftir speglum af öllum
gerðum (mega vera aflaga) fyrir
lítinn pening eða gefins. Uppl.
í síma 866 5311.

Til sölu er einbýlishúsið að
Brekkugötu 10 á Þingeyri. Uppl.
í síma 456 8339 og 456 8187.

Til sölu er Toyota touring árg.
1998, 4X4. Upplýsingar í síma
897 6743.

14 ára stelpa óskar eftir að fá
að passa 1-3 ára gömul börn í
sumar. Upplýsingar í símum
867 8823 eða 456 3076.

Til sölu er nýlegt Royal Jensen
rúm, 90x2 m með þykkri latex
yfirdýnu. Uppl. í síma 456 3093.
Tveir páfagaukar fást gefins.
Uppl. í síma 897 3050.

Hæ, hó Freyjur! Freyjurnar
föngulegu minna á afmælisdag
SH á morgun, 5. maí, sem og
2.500 kr. innlegg í ferðasjóðinn.
Freyjur, feti framar - Ló.

Til sölu er fjarstýrður bensín-
bíll. Mikið af vara- og aukahlut-
um. Geggjaður kraftur. Uppl. í
síma 847 8531.

Til sölu er Toyota touring, árg.
95, ekinn 140 þús. km. 4X4, í
topplagi. Sumar- og vetrardekk
á felgum fylgja. Upplýsingar í
síma 847 8531.

Til leigu er 2ja herb. íbúð á eyr-
inni. Laus nú þegar. Upplýsing-
ar í síma 663 2241.
Mig bráðvantar svalavagn, þarf
ekki að líta vel út eða vera
keyrsluhæfur. Uppl. gefur Sig-
urborg í síma 862 4085.

Til sölu er frambyggður plast-
bátur, 7,4 m, 45 kW díselvél og
hefðbundinn skrúfubúnaður.
Uppl. í síma 869 1654.

Til sölu er KIA Sportage Grand
Wag. 5 dyra, sjálfsk. Nýskráð-
ur 19.10.99. Einn eigandi frá
upphafi. Gott viðhald unnið af
fagmönnum. Ekinn 51 þús.km.
Ásett verð kr. 1.080.000. Leitið
frekari uppl. hjá Hauki í síma
456 3682 eða 896 3682.

Til sölu er Túngata 13, 3ja herb.
íbúð í tvíbýli + kjallari í stand-
setningu. Uppl. í símum 456
8237 eða 867 9758 á kvöldin.

Óska eftir felgu undir Toyota
RAV og þakboga. Upplýsingar
í síma 456 7401.

Til sölu er Brio barnavagn.
Uppl. í síma 456 3172.

Hátíðarmessa
Hátíðarmessa í Ísafjarðarkirkju kl. 14:00 á

uppstigningardag. Prófastur sr. Agnes M.
Sigurðardóttir predikar.

Eftir messu verður kaffisamsæti í Safnað-
arheimilinu og kynning á safnaðarstarfinu.

Um 160 manns sátu veisluna. Myndir: Páll Önundarson.

Íslandssaga hf. og Klofn-
ingur ehf. buðu starfsfólki

sínu og mökum til fisk-
veislu í félagsheimilinu á

Suðureyri á laugardag.
Voru þar samankomnir

um 160 veislugestir en
þetta er í fjórða sinn sem
veislan er haldin.  „Fisk-

veislan heppnaðist að öllu
leiti frábærlega vel. Það

var allt frábært á matseðl-
inum en framreiddir voru

18 réttir þar sem kenndi
ýmissa grasa“, segir Óðinn

Gestsson, framkvæmda-
stjóri Íslandssögu. Mat-

reiðslumeistarar SKG
veitinga framreiddu kræs-

ingar úr afurðum fyrir-
tækjanna og unnu rétti úr
steinbít, ýsu, keilu, ufsa og
þorski. Fjölbreytt skemm-
tidagskrá var einnig í boði

og skemmti leikarinn
Magnús Ólafsson gestum,

en Magnús er vel þekktur
sem Bjössi bolla. Þá var

nýja sæluhelgarlagið
„Sæluminningar“ kynnt og

Fiskveisla á Suðureyri
Pínulitli leikklúbburinn

flutti atriði úr Dýrunum úr
Hálsaskógi. Að borðhaldi
loknu hélt slóvaski skífu-

þeytirinn DJ Slavo uppi
fjörinu á diskóteki fram

eftir nóttu.
– thelma@bb.is

Matreiðslumeistararnir Eiríkur Gísli Jóhansson og Karl Ásgeirsson framreiddu
ljúffengar kræsingar úr afurðum fyrirtækjanna. Hér eru þeir ásamt gestgjöfunum,

Guðna Á. Einarssyni og  Óðni Gestssyni.

Öllum má ljóst vera að á Íslandi er mikill uppgangur og efnahagslífið
blómstrar sem aldrei fyrr. Það er gott, en hefur greinilega ýmsa ókosti í för
með sér. Nú verður að stíga varlega til jarðar ef ekki á illa að fara. Hvers
vegna þessi aðvörun? Jú, einfaldlega vegna þess að hættumerkin eru alls
staðar. Deilt hefur verið um hina stórkostlegu framkvæmd við Kárahnjúka
og sýnist sitt hverjum. Ekki er á öðru von þegar svo stórt er undir og miklir
peningar. En að ógleymdum framkvæmdunum sjálfum, hefur ýmislegt
komið í ljós sem hefur vakið marga til umhugsunar um það hvernig fram-
tíð hinnar íslensku þjóðar verður. Við erum ekki lengur einsleit lítil þjóð
í stóru landi. Enginn þekkir betur en Vestfirðingar hinn fjölþjóðlega blæ
sem samfélagið fær á sig mep fólki frá öðrum löndum sem vill reyna sig
á Íslandi.

En því fylgja mörg vandamál sem hafa ekki komið upp hér vestra svo
neinu nemi enda löng reynsla fyrir sambúð við fólk frá mörgum þjóðlönd-
um. Erlend vinnuafl hefur átt stóran og afar mikilvægan þátt í efnahagslífinu
á Vestfjörðum um áratuga skeið. Ekki hafa komið upp nein stór vandamál.
Sambúðin hefur verið góð, sem er meira en sagt verður um okkur sjálf,
svo vikið sé að þeim leiðindamálum sem eru uppi á teningnum í Mennta-
skólanum á Ísafirði. Þar áttust Íslendingar við fyrir dómstólum og tókust

sættir. Stjórnandi og starfsmaður gerðu út um mál sín með aðstoð lög-
fræðinga og dómstóla. Þá er fokið í flest skjól skyldi maður ætla. Tónlist-
arskólinn á Ísafirði hefur um langt árabil stuðst við erlent vinnuafl og
haldið sig frá dómstólunum með sín innri mál og samskipti við starfsmenn.

Af þeirri reynslu geta stjórnendur MÍ lært mikið og reyndar þjóðin öll.
Við fáum fréttir af því að á Selfossi dragi sýslumaður útlendinga og Ís-
lendinga fyrir dómstóla vegna brota á lögum um atvinnuréttindi útlend-
inga. Græðgin tekur á sig ýmsar myndir og margir vilja hagnast, fá ódýrt
vinnuafl og satt að segja hefur komið í ljós á Selfossi að gengið er langt
og níðst á erlendum verkamönnum í hagnaðarskyni, svo nálgast þrælahald
sem er óþolandi. ASÍ og Starfsgreinasambandið hafa skorið upp herör
gegn slíkum lögbrotum og er það vel. Ekki sæmir vestrænu velferðarþjóð-
félagi að níðast á gestum sínum. Hitt er athyglisvert að boltinn fór fyrst
að rúlla þegar fyrrverandi sýslumaður Ísfirðinga tók af skarið og bretti
upp ermarnar. Hann sagði óyfirdregið að engin lög veittu heimild til að
níðast á útlendingum undir yfirskini þjónustusamninga. En þeir höfðu
vafist fyrir mörgum. Haldi áfram sem horfir og reynt verði að undirbjóða
vinnuafl á Íslandi og bera fyrir sig einhverju sem ekki styðst við lög fylgir
gagnkvæmt hatur. Það er afleitt.
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Sælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnarSælkerar vikunnar  · Eyrún Harpa Hlynsdóttir og Torfi Jóhannsson á Ísafirði

Humar og kjúklingur á grillið
Sælkerar vikunnar bjóða

að þessu sinni upp á góm-
sæta grillrétti. Í forrétt er
grillaður humar í skel á sal-
ati. Þau mæla með því að
bera humarinn fram með ný-
bökuðu brauði. Í aðalrétt er
kjúklingur í balsamic- og
chililegi sem einnig er skellt
á grillið. Eyrún og Torfi
segja að hægt sé að bera
réttinn fram með hverju sem
er, en þau mæli með hrís-
grjónum, salati og bakaðri
kartöflu.

Grillaður humar
í skel á salati f. 4

1 dl ólífuolía
20 humarhalar í skel
1 msk söxuð steinselja

6 hvítlauksgeirar, pressaðir
Salt og nýmalaður pipar
Blandað salat, t.d. lollo
rosso, eikarlaufs eða lamb-
hagasalat, næstum hvernig
salat sem er
Grillpinnar ca 2 tveir á mann

Kippið með skærum í skel-
ina báðum megin við humar-
kjötið og rífið bakið af skelinni
burtu. Leggið 5 humarhala
saman og stingið 2 grillpinn-
um í gegnum þá. Blandið sam-
an olíu, hvítlauk og steinselju
og penslið humarinn. Kryddið
með salti og pipar og grillið
við mikinn hita í 1-2 mínútur
á hvorri hlið. Það er líka gott
að nota skellausan humar þá
losnar maður við föndrið í
kringum skelina. Skiptið salat-
inu á diska setjið humarinn

ofan á og hellið restinni af olí-
unni yfir humarinn og salatið.

Kjúklingur í bal-
samic og chililegi f. 4

3 msk chilipipar
1 msk skalottulaukur
2 hvítlauksrif
1 msk timjan
3 msk balsamic eða annað
vínedik
1 ½ dl ólífuolía
Nýmalaður pipar
Heill kjúklingur, hlutaður
niður eða bitar, fer eftir
smekk

Skerið chilipiparinn smátt
og ef þið viljið gera réttinn
sterkari notið þá fræin líka.
Saxið hvítlauk, skalottulauk

og timjan og blandið því ásamt
chilipiparnum saman við bal-
samicedikið og olíuna. Krydd-
ið með pipar. Hellið kryddleg-
inum yfir kjúklingabitana og
látið liggja í 4-6 klukkustundir.

Passið samt að snúa bitunum
reglulega á meðan þeir liggja í
leginum. Takið bitana, strjúkið
af þeim sósuna og skellið svo
á grillið. Snúið á um 5 mínútna
fresti þangað til kjúklingurinn

er steiktur

Ég skora á Hjalta Proppé
og Ernu Höskuldsdóttur á
Þingeyri að vera næstu
matgæðinga.

Söngtónleikar
Söngtónleikar verða í Ísafjarðarkirkju á

uppstigningardag kl. 20:00. Kammerkórinn
ásamt einsöngsnemendum flytur bæði and-
lega tónlist og veraldlega.

Aðgangur ókeypis.
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Vegna fyrirhugaðra snjó-
flóðavarna í Holtahverfi vill
Skipulagsstofnun koma á
framfæri eftirfarandi tilkynn-
ingu: „Þann 25. apríl 2005
barst Skipulagsstofnun tillaga
Ísafjarðarbæjar að matsáætlun
vegna mats á umhverfisáhrif-
um snjóflóðavarna í Holta-
hverfi, Ísafjarðarbæ. Allir hafa
rétt til að kynna sér tillöguna

og leggja fram athugasemdir.
Hægt er að nálgast tillögu að
matsáætlun á heimasíðu Ísa-
fjarðarbæjar.

Athugasemdir skulu vera
skriflegar og berast eigi síðar
en 10. maí 2005 til Skipulags-
stofnunar, Laugavegi 166, 105
Reykjavík. Þar fást enn fremur
nánari upplýsingar um mat á
umhverfisáhrifum. Skipu-

lagsstofnun hefur leitað um-
sagnar Ísafjarðarbæjar,
Byggðastofnunar, Fornleifa-
verndar ríkisins, Heilbrigðis-
eftirlits Vestfjarða, Umhverf-
isstofnunar og Veðurstofu Ís-
lands. Stefnt er að því að
ákvörðun Skipulagsstofnunar
um tillögu framkvæmdaraðila
að matsáætlun muni liggja fyr-
ir 26. maí 2005.“

„Allir hafa rétt til að
koma með athugasemdir“

Fyrirhugaðar snjóflóðavarnir í Holtahverfi

Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskólans á Ísafirði

Lítt hrifinn af tillögu um útboð mötuneytis
Skarphéðinn Jónsson,

skólastjóri Grunnskólans á
Ísafirði er lítt hrifinn af tillögu
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar um
að efnt verði til útboðs á sölu
máltíða í skólanum. Hann telur
að ekki hafi allar hliðar máls-
ins verið skoðaðar nægilega
vel og óttast að sitja uppi með
verra skipulag en áður. Slíkt
þýði að börnin leiti annað eftir
þjónustu. Hann telur að segja
verði upp sem nemur rúmlega
tveimur stöðugildum og alls
verði því í sumar að segja upp
starfsfólki sem sinnir 4-5
stöðugildum við skólann.

Eins og fram kom í frétt hér
í blaðinu í síðustu viku sam-
þykkti bæjarráð Ísafjarðarbæj-
ar tillögu Halldórs Halldórs-
sonar bæjarstjóra um að efnt

verði til útboðs á sölu máltíða
við Grunnskólann á Ísafirði
frá og með næsta hausti þrátt
fyrir þá niðurstöðu skýrslu
VST að viðhalda skuli lítt
breyttu fyrirkomulagi og elda
mat áfram í flestum leikskól-
um og í Grunnskólanum á Ísa-
firði.

Skarphéðinn segir að stjórn-
endur skólans hafi afdráttar-
laust mælt með því við bæjar-
yfirvöld á Ísafirði að mötu-
neytiseldhús verði sett upp í
skólanum og eindregið lagst
gegn hugmyndum um að-
keypta þjónustu. Því sé niður-
staða bæjarráðs í gær í and-
stöðu við vilja skólastjórn-
enda. Hann segist óttast að í
máli þessu sé einblínt um of á
hádegismatinn.

„Ég óttast að menn gleymi
þeirri þjónustu sem veita þarf
á öðrum tímum og þá sérstak-
lega í kaffitímum. Á þeim
stutta tíma þarf að veita mörg-
um börnum þjónustu og það
kallar á starfsfólk. Því gæti
útkoman orðið sú í haust að
við sitjum uppi með verra
fyrirkomulag en við nú höfum.
Það sem ég óttast hins vegar
líka í þessu sambandi er að
um leið og börnin finna að
þjónustan minnkar eða verðlag
hækkar þá missum við þau úr
húsi, að minnsta kosti ungl-
ingana. Þá er unnið fyrir gíg
það mikla starf sem við höfum
náð á undanförnum árum“,
segir Skarphéðinn.

Verði af útboði segir Skarp-
héðinn að segja verði upp

starfmönnum sem sinni í dag
rúmum tveimur stöðugildum.
Það komi til viðbótar við þau
rúmu tvö stöðugildi sem skól-
anum er gert að spara sam-
kvæmt fjárhagsáætlun. Því
fækki stöðugildum við skól-
ann um rúmlega fjögur í sum-
ar. „Þessi tillaga kemur fram
þrátt fyrir að fram hafi komið

að rekstur mötuneytisins sé
mjög hagkvæmur og óháður
aðili hafi mælt með lítt breyttu
fyrirkomulagi. Að vísu stóðu
menn frammi fyrir því að velja
á milli tveggja kosta, það er
að efna til útboðs eða leggja
15 milljónir króna í endurbæt-
ur. Við hefðum kosið að halda
þessum störfum innan skólans

og styrkja með því stöðu
hans“, segir Skarphéðinn.

Eins og fram hefur komið
samþykkti meirihluti bæjar-
ráðs tillögu bæjarstjóra. End-
anleg ákvörðun um útboðið er
hins vegar í höndum bæjar-
stjórnar Ísafjarðarbæjar.

– hj@bb.is

Skarphéðinn Jónsson skólastjóri.

Börnin á leikskólanum Sólborg liðkuðu skrokkinn í leikfimitíma í íþróttahúsinu á
Torfnesi í síðustu viku. „Börnin hafa farið í leikfimi í íþróttahúsinu tvisvar í viku í all-
an vetur og nú var lokatíminn. Þau eru alveg rosalega dugleg í leikfiminni og finnst
þetta mjög gaman. Auk þess að vera hollt er þetta góð æfing fyrir elstu börnin áður en
þau fara í leikfimi í grunnskólanum næsta ár“, segir Guðríður Guðjónsdóttir, deild-
arstjóri á Sólborg. Farið var í stöðvarþjálfun og skiptust börnin meðal annars á að fara
í boltaleik, hoppa á trompólíni, og ganga á jafnvægisslá.                       – thelma@bb.is

Góð æfing fyrir grunnskólann
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Hin reglubundna brott-
sending eða dimission út-

skriftarnemenda Mennta-
skólans á Ísafirði var á

föstudag. Að vanda voru
nemendur undarlega

klæddir og að þessu sinni

voru þeir búnir sem súmó-
glímukappar. Vöktu þeir
kennara sína á ókristileg-

um tíma ummorguninn
með lúðraþyt og trommu-

slætti . Farið var í morgun-
verð til Ólínu Þorvarðar-

dóttur skólameistara um
það leyti sem aðrir nem-

endur skólans mættu í sinn
fyrsta tíma. Fengu nem-

endur hafragraut og slátur
hjá skólameistara.  Þriðji

bekkur skólans gefur

venju samkvæmt út rit af
þessu tilefni og nefnist það

Cloaca. Þar er að finna
skopmyndir af útskriftar-

árganginum og kennurum
hans ásamt umsögnum um
nemendurna. – thelma@bb.is

Súmóglímukappar fóru
um Ísafjörð með ólátum

Að þessu sinni voru stúdentaefnin búin sem súmóglímukappar er þau fóru um bæinn á ókristilegum tíma. Mynd: Birgir Þór Halldórsson.

Nemendum í Menntaskól-
anum á Ísafirði hefur fjölgað
um 41% frá árinu 1999. Á
sama tíma hefur íbúum á
Vestfjörðum fækkað um
7,3%. Nemendum í fram-
haldsskólum á landinu öllu
fjölgaði á þessum tíma um
10,6%. Þetta kemur fram í
nýjum tölum frá Hagstofu
Íslands. Á árinu 1999 voru
302 nemendur í Menntaskól-
anum á Ísafirði. Á síðasta
ári voru þeir 426 talsins og
hafði því fjölgað um 41% á
þessum árum.

Á árinu 1999 voru nem-
endur í framhaldsskólum
landsins 20.533 talsins en
árið 2004 voru þeir orðnir
22.723 að tölu og hafði því
fjölgað um 10,6%. Þann 1.
desember 1999 voru íbúar
Vestfjarða 8.308 talsins en
1. desember á liðnu ári voru
þeir hinsvegar 7.698 og
hafði fækkað um 7,3%.
Langflestir nemar í MÍ koma
frá Vestfjörðum. Í fyrra voru
þeir 414 af 426 nemendum
alls.

– hj@bb.is

Fjölgar mikið þrátt
fyrir fækkun íbúa

Nemendum í Menntaskólanum
Menntaskólinn á Ísafirði.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
4. maí,  125. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1880 fór fram útför Jóns Sigurðs-
sonar forseta og Ingibjargar Einarsdóttur, konu hans í
Reykjavík með mikilli viðhöfn að viðstöddu fjölmenni.

Þau létust í Kaupmannahöfn í desember 1879.

Þennan dag árið 1948 tók hvalstöðin í Hvalfirði til
starfa. Hvalveiðum var hætt úrum 40 árum síðar.

Þennan dag árið 1981 græddu læknar á Borgarspít-
alanum hönd á stúlku sem hafði lent í vinnuslysi í

Sandgerði. Aðgerðin tók 14 klukkustundir. Þetta var
einsdæmi hér á landi.

Þennan dag árið 1986 fékk Solveig Lára Guðmunds-
dóttir flest atkvæði í prestkosningum á Seltjarnarnesi.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Ingvar Alfreðsson, tónlistarmaður frá Ísafirði

Á þessum degi fyrir 50 árumÁ þessum degi fyrir 50 árumÁ þessum degi fyrir 50 árumÁ þessum degi fyrir 50 árumÁ þessum degi fyrir 50 árum

Stærsta flugvél heims

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðlæg átt, 8-15 m/s, hvassast norðaustantil. Skúrir
eða él norðan- og austanlands, en annars bjartviðri..

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Norðlæg átt, 5-10 m/s. Víða léttskýjað, en stöku él

norðanlands. Heldur kólnandi veður.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt. Skýjað með
köflum og yfirleitt þurrt. Hiti nálægt frostmarki.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Er rétt að bjóða út mötuneyti
 Grunnskólans á Ísafirði?

Alls svöruðu 490. – Já sögðu 178 eða 36% – Nei
sögðu 250 eða 51% – Veit ekki sögðu 62 eða 13%

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

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

Gefur út fyrsta lagið í sumar

„Það vill svo undarlega til, að til er ein flugvél, sem er örugg-
lega sú stærsta, sem í notkun er. Þetta er herflugvél, sem flutt
getur 400 hermenn. Í morgun var þessi flugvél hér á flugvell-
inum og var nokkrum starfsmönnum á flugvellinum gefinn
kostur á að skoða þennan ægilega dreka.

Flugvél þessi var smíðuð árið 1947, en flugher Bandaríkj-
anna hefur átt hana frá því árið 1949 og er hún í vöruflutningum.
Hún er óvopnuð. Hún var byggð í Convairverksmiðjunum og
hlaut þar nafnið XC-99. [...]

Þessa stærstu flugvél heims knúa áfram 6 hreyflar og eru
þeir aftan á vængjunum. Hún getur flogið 13.000 km í einum
áfanga, eða álíka langt og frá Reykjavík austur til Bombay.
Hún flýgur með 480 km hraða á klukkustund. Hún er lík skip-
um að því að í henni eru for- og afturlestir tveggja hæða. Hing-
að kom flugvélin frá Bandaríkjunum með vörur og fór hún
vestur aftur.“

„Ég er nýkominn að vestan
aftur til höfuðborgarinnar en
ég var að spila með hljóm-
sveitinni minni Bermúda um
helgina í Sjallanum. Það er
hljómsveit sem var stofnuð
á haustdögunum og er að
komast á markaðinn núna.
Við erum fimm hljómsveitar-
meðlimirnir og öll af sitt hvoru
landshorninu. Vonir standa

til að við getum gefið út okkar
fyrsta lag í sumar og er góður
hópur manna að aðstoða
okkur við að gera það að
raunveruleika. Hljómsveitin
er að spila á nærri hverri
helgi og mikið um ferðalög.
Dagarnir mínir eru þaulskipu-
lagðir en auk þess að vera í
Bermúda er ég einnig í ann-
arri hljómsveit, geng í Tónlist-

arskóla FÍH (Félag íslenskra
tónlistarmanna) og starfa
sem tæknimaður hjá ríkisút-
varpinu.

Mér líður bara mjög vel í
Reykjavík og finnst ég loks-
ins eiga heima hérna nú
þegar ég er farinn að venjast
rútínunni. Það var nú samt
gott að komast heim til Ísa-
fjarðar.“

Mikil leynd yfir
búningavalinu
Hin reglubundna brottsend-

ing eða dimission var hjá
Menntaskólanum á Ísafirði á
föstudag en í lok hvers árs
skemmta útskriftarnemar sér
og öðrum með því að þramma
um bæinn í skrautlegum bún-
ingum. Í ár var engin undan-
tekning þar á og voru á ferð
um bæinn á ókristilegum tíma
nemendur dulbúnir sem súmó-
glímukappar.

„Við byrjuðum fyrir rúm-
lega mánuði að skipuleggja
daginn og þar var fyrst á dag-
skrá að ákveða hvernig bún-
ingarnir ættu að vera. Í ár
ákváðum við að vera grand á
því og panta okkur búninga
frá höfuðborginni í staðinn fyr-
ir að sauma þá sjálf. Við feng-
um bækling frá búð fyrir sunn-
an og byrjuðum á því að velja
tíu búninga sem okkur fannst
flottastir. Síðan var útilokunar-

aðferðin notuð og meirihlutinn
réð því að lokum hvaða bún-
ingur var fyrir valinu“, segir
Guðbjörg Stefanía Hafþórs-
dóttir, fráfarandi formaður
Nemendafélags Menntaskól-
ans á Ísafirði og útskriftar-
nemi.

– Er metnaður fyrir því að
vera slá síðasta árgang út er
varðar skrautbúningana?

„Nei, það er nú lítið pælt í
því. Búningarnir sem verða
fyrir valinu eru þeir sem flest-
um þykja flottir hverju sinni.
Þó að sjálfsögðu sé gaman að
vera fyndnari og flottari en
árgangurinn á undan. Mikil
leynd ríkir yfir hvernig bún-
ingarnir eru og allir látnir
sverja dýrum dómi að kjafta
ekki frá. Það lak ekki út í ár
svo ég viti til allavega. Ég
held líka að fólki finnist gaman
að láta koma sér á óvart.

Við hittumst kl. 4 um nótt-
ina, skiptum liði og byrjuðum
að trylla lýðinn. Sumir
þrömmuðu um bæinn og vöktu
sína ástkæru kennara með
trumbuslætti, en hópur fór
einnig yfir á Flateyri til að
vekja Hildi Halldórsdóttur
umsjónarkennara sinn. Um
átta leitið fórum við í morgun-
verð til Ólínu Þorvarðardóttur
skólameistara. Við fengum þar
hafragraut og slátur til að
byggja okkur upp fyrir daginn.

Síðan kíktum við í fyrstu
tímana í skólanum áður en við
héldum út í bæ til að leyfa
bæjarbúum að sjá okkur. Við
vorum svo sannarlega glæsi-
leg. Svo grilluðum við saman
og lékum listir okkar.“

Þeir sterkustu lifa afÞeir sterkustu lifa afÞeir sterkustu lifa afÞeir sterkustu lifa afÞeir sterkustu lifa af
„Um kvöldið var haldið

samsæti í heimahúsi og þeir
sterkustu sem lifðu af allt
sumblið um daginn skelltu sér
á ball í Sjallanum. Það var
alveg útskipulagt langt fram í
tímann hvenær átti að leggja
sig til að hafa sem mest þol
fyrir daginn. En það er reyndar
alveg ótrúlegt hvað við höfum
mikið úthald í svona gaman,“
segir Guðbjörg Stefanía.

Bæjarbúar voru flestir hverj-
ir með bros á vör er þeir fylgd-
ust með stúdentaefnunum er
þau þrömmuðu blaðskellandi
um bæinn með lúðraþyt og
trommuslætti. Óhætt er að
segja að sýn menntskælinga í
furðubúningum með tilheyr-
andi skrípalátum er orðinn
vorboði í hugum fólks og bíða
margir spenntir eftir að sjá
hvaða múnderingu útskriftar-
nemarnir klæðast næst.

Súmóglímukapparnir voru föngulegir í morgunsárið er þeir vöktu kennara sína.
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Sportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinniSportið í beinni

SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:SkjárEinn:
Laugardagur 7. maí:
Kl. 14:45 – Enski boltinn:
Chelsea – Charlton
Kl. 14:00 – Enski boltinn:
Everton – Newcastle
Kl. 16:15 – Enski boltinn:
Man. Utd. – WBA

Sunnudagur 8. maí:
Kl. 15:05 – Enski boltinn:
Arsenal – Liverpool

Þriðjudagur 10. maí:
Kl. 19:00 – Enski boltinn:
Man. Utd. – Chelsea.

Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:Sýn:
Laugardagur 7. maí:
Kl. 14:50– Meistaradeild:
Barcelona – Ciudad Real
Kl. 19:50 – Spænski boltinn:
Betis – Sevilla.
Kl. 01:00 – Hnefaleikar:
JL Castillo – D. Corrales.

Sunnudagur 8. maí:
Kl. 12:50 – Ítalski boltinn:
AC Milan – Juventus.
Kl. 16:50 – Spænski boltinn:
Valencia – Barcelona.

Skógivaxnar hlíðar og jökullinn
„Ég þarf ekki að fara út

fyrir Vestfirði til að nefna
uppáhaldsstaðinn minn, en
það er Kaldalónið. Þar er
stórkostleg náttúrufegurð,
skógivaxnar hlíðar og skrið-
jökullinn rétt hjá. Það er
glæsileg sjón að sjá skóg-
inn sem vex upp allar hlíðar
og nær næstum að jöklin-
um. Þó ég ferðaðist víða

um land þá fyndi ég ekki
fegurri stað en Kaldalónið.

Ég ólst upp þar rétt hjá og
þekki því vel til þar. Það er
gaman að geta komið því á
framfæri hve mikið mér
finnst til um náttúrufegurð
þessa staðar,“ sagði Jón
Fanndal Þórðarson, versl-
unarmaður í Flugteríunni á
Ísafjarðarflugvelli.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Hafdís Sunna Hermannsdóttir, bankastarfsmaður með meiru á Ísafirði

Rokk, popp og klassík efst á listanum

Hafdís Sunna
Hermannsdóttir.

Það er til ógrynni af tón-
list, bæði góðri og slæmri,
sígildri og útbrunnri. Staður,
stund og tími ráða því hvað
fer á fóninn hverju sinni, en
þó hrífast eyrun ekki mikið
af R’nB, teknó, rappi og
metal. Rokk, popp og klass-
ík eru efst á lista og lögin 10
sem ég valdi í brennsluna
eru handahófskenndur úr-
dráttur af öllum þeim fjöl-
mörgu góðu lögum sem hafa
verið samin að undanförnu
og í gegnum tíðina.

1. Woo Hoo – The 5.6.7.8’s
Þetta lag er úr Kill Bill,

mynd Quentin Tarantinos, en
myndirnar hans eru frum-
legar og góðar og tónlistin í
þeim líka. Woo Hoo er lag
sem fær alla til að standa
upp, dansa stríðsdans og
syngja hástöfum.
2. Hummingbird – Wilco

Þetta flotta lag er af A
Ghost  is Born, nýútkominni
plötu sveitarinnar, mæli með
því með að allir tryggi sér
eintak fyrir sumarið.

3. Húsið og ég (Mér finnst
rigningin góð) – Grafík
Algjört Ísafjarðarlag, minn-

ir mann á góða tíma á skíða-
viku á Seljalandsdal og kemur
manni alltaf í rétta gírinn.

4. Ladyflash
– Emilíana Torrini

Angurvært lag eins og svo
mörg önnur lög frá Emilíönu
Torrini og er af nýjustu plöt-
unni hennar, Fisherman’s
Woman. Ég hlusta á hana af
því að mér finnst lífshugsjón
hennar góð og það skilar sér í
lögunum. Ráma blíða viský-
röddin er líka falleg og svo er
Emilíana Torrini svöl, búin
að gera marga góða hluti síð-

an hún vann Söngkeppni Fram-
haldsskólanna 1994.

5. Dakota – Stereophonics
Splunkunýtt lag af plötunni

Language. Sex. Violence. Oth-
er? Gott rokk.

6. A Spaceman Came
Travelling – Páll Óskar

og Monika
Þetta lag er af plötunni Ljósin

heima, sem er ein af bestu ís-
lensku plötunum sem ég veit
um, svo hátíðleg og falleg. Páll
Óskar er frábær söngvari, ein-
falt undirspilið á vel við, harpan
er mögnuð og gefur þessu mikla
mýkt.

7. Kodachrome – Paul Simon
Ég fíla stemninguna í þessu

lagi, það var alltaf sett á fóninn
áður en við fórum út að skemm-
ta okkur í skólaferðalaginu á
Benidorm 2003 svo það vekur

óneitanlega upp góðar minn-
ingar. Paul Simon hefur gert
mörg góð lög auk þess sem
tvíeykið Simon og . Garfunkel
klikka aldrei.

8. SpongeBob and Patrick
Confront the Psychic Wall
of Energy – Flaming lips
Þetta lag er úr myndinni um

Svamp Sveinsson. Ég hef
reyndar ekki séð myndina, en
finnst lagið skondið, það kem-
ur manni til að brosa og gley-
ma amstri dagsins.

9. Sister Golden Hair
– America

Sígildur slagari frá 8 ára-
tugnum. Fíla grúvið í því, lang-
ar alltaf til að dansa þegar ég
heyri það.

10. Gúanóstelpa – Mugison
og Ragnar Kjartansson
Lag samið af tveimur röff-

töff tónlistarmönnum, getur
útkoman verið önnur en
góð? Það var ótrúlega fall-
egt að sjá Ödda og Rúnu
kasólétta syngja lagið sam-
an í sjónvarpinu á gamlárs-
dag, þá einhvern veginn
skein smellinn og einlægur
textinn svo í gegn.

Lokað vandamál í fjölskyldunni
Námskeið um málefni geð-

fatlaðra ætlað aðstandendum
og áhugafólki um geðheilsu
verður haldið á vegum Rauða
kross Íslands í Þróunarsetri
Vestfjarða í dag og á morgun.
Fyrirhugað er að þetta sé upp-
haf af stuðningsstarfi fyrir
þennan gleymda hóp í samfé-
laginu. Bæjarins besta ræddi
við Bryndísi Friðgeirsdóttur,
svæðisfulltrúa Rauða kross Ís-
lands á Vestfjörðum um hver-
su brýn þörf er á stuðningskerfi
fyrir þennan gleymda hóp.

„Námskeiðið er hluti af
stuðningi Rauða kross Íslands
við geðfatlaða en frá árinu
2000 hefur stuðningur við
þennan hóp verið eitt af áher-
sluverkefnum félagsins. Þá
hafa aðstandendur geðfatlaða
verið gleymdur hópur í heil-
brigðiskerfinu og á því að bæta
úr því.“

– Er þetta námskeið fyrsta
námskeiðið?

„Nei, það var haldið nám-
skeið á Austfjörðum sem tókst
mjög vel. Þar eru stuðnings-
hópar byrjaðir að starfa. Þátt-
takendur fundu fyrir því þar
að þetta var eitthvað sem vant-
aði. Þeir sem hafa skráð sig á
námskeið hjá mér hafa einmitt
haft orð á því að fræðslu á
þessu sviði vantaði. Rauði
krossinn hefur í gegnum tíðina

verið að gera kannanir til að
finna hvaða hópar í þjóðfé-
laginu mega sín minnst. Geð-
fatlaðir koma ítrekað upp í
þessum könnunum sem slíkur
hópur. Þess vegna hefur
Rauði krossinn einbeitt sér
að þessum hóp. Þessar kann-
anir eru mjög fagmannlega
gerðar og eru gerðar reglu-
lega. Bæði á landsvísu og í
bæjarfélögum. Þá hefur verið
gerð könnun á högum geð-
sjúkra á Vestfjörðum.

Útkoma kannana benti til
að geðheilsa er hvorki betri
en verri en annars staðar á
landinu. Einnig vorum við að
athuga hvort þörf væri á at-
hvarfi fyrir geðsjúka á Vest-
fjörðum en könnun leiddi í
ljós að það myndi ekki henta,
en hins vegar væri betra að
vera með fræðslu og stuðn-
ingskerfi eins og t.d. heim-
sóknarvini. Þá er fólk þjálfað
upp í að heimsækja þá sem
eru sjúkir og einmana.

Við ákváðum nú að stinga
niðurstöðum þessara kannana
ekki bara ofan í skúffu heldur
nýta þær til góðs. Því ákváðu
deildir Rauða krossins á Vest-
fjörðum að sinna þessum hópi
en einbeita sér þó að aðstand-
endum þeirra sem eiga við
geðræn vandamál að stríða.
Það er hópur sem veit ef til

fólks hefur ekki verið greindur
með geðsjúkdóm. Það er stór
hópur fólks í kringum þá
sjúku sem eru aðstandendurn-
ir sem við viljum aðstoða.

Það sem er svo erfitt með
þennan sjúkdóm umfram aðra
er hve miklir fordómar ríkja
fyrir honum. Sérstaklega hjá
sjúklingnum sjálfum. Sá sem
hefur verið greindur með geð-
sjúkdóm vill oftast leyna því
einhverra hluta vegna. Þess
vegna er miklu erfiðara að ná
til fólks með þennan sjúkdóm.
Þetta verður því oft lokað
vandamál í fjölskyldu sjúkl-
ingsins. Hugmyndin er sú að
aðstandendur gætu hist í
stuðningshópum og borið
saman bækur sínar. Því verður
farið í að stofna slíka hópa að
loknu námskeiðinu sem
Rauði krossinn mundi halda
utan um. Vonandi verður slíkt
starf til þess að opna hugi
fólks og draga úr þeirri ein-
angrun sem fylgir sjúkdómn-
um bæði hjá sjúklingum og
aðstandendum.

– Rauði krossinn hefur við
undirbúning námskeiðsins
verið í samstarfi við fulltrúa
Landlæknisembættisins og
Geðhjálpar, og einnig sótt
upplýsingar og reynslu til
Geðræktar og aðstandenda-
hópa.

vill ekkert hvert hann á að leita
er hann vantar aðstoð. Það er
engin móttaka í samfélaginu
fyrir móður sem á þunglyndan
son eða eiginmann sem á geð-
sjúka eiginkonu. Aðstandendur

eiga bærði erfitt með að tala
um vandamálið og að leita sér
stuðnings. Þess vegna viljum
við ná til aðstandendanna. Við
náum oft til þeirra í gegnum
þá sem eru sjúkir en fjöldi

Bryndís Friðgeirsdóttir, svæðisfulltrúi RKÍ á Vestfjörðum.

Bændur á Ingjaldssandi og í norðanverðum Dýrafirði hafa frá upphafi
byggðar á þessum slóðum þurft að búa við það að fé þeirra lenti í sjálf-
heldu í Barðanum. Svo nefnist núpurinn á norðanverðum skaganum
milli Dýrafjarðar og Önundarfjarðar, milli Nesdals og Ingjaldssands. Oft
er erfitt að ná fénu úr sjálfheldu í klettum Barðans og stundum hefur það
alls ekki náðst og hrapað fyrir björg. Einnig hafa kindur verið á útigangi
í klettasyllum Barðans vetrarlangt.

Eitt sinn voru bændur í Mýrahreppi á námskeiði í búreikningahaldi á
Núpi. Eitthvað bögglaðist það fyrir sumum þegar í niðurstöðum búreikn-
inganna var talað um neikvætt eigið fé.

Þórarinn Sighvatsson, bóndi á Höfða, kom með þessa tilgátu:
Neikvætt eigið fé? Er það ekki féð sem Elísabet á Sæbóli og Helgi í

Alviðru eiga í Barðanum allt árið?

Bókhaldskúnstir

Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Nýr bátur til
Þingeyrar
Nýr bátur bættist í báta-
flota Þingeyringa þegar
Björgvin ÍS-468 lagðist að
bryggju í síðustu viku.
Eigandi bátsins er Halldór
J. Egilsson. Björgvin er úr
eik og er smíðaður á Akur-
eyri árið 1976. Hann er 27
brúttótonn og skráð lengd
hans er 15,74 metrar. Vél-
in er af Volvo Penta gerð
frá árinu 1997.

Úlfar ehf.
bauð lægst
Alls bárust sex tilboð í
gatnaframkvæmdir sem
fyrirhugaðar eru í Hnífsdal
í sumar. Ásel ehf. bauð
17,6 milljónir króna og
16,9 milljónir króna í frá-
vikstilboði. Tígur ehf. bauð
17,7 milljónir, KNH ehf.
bauð 19,8 milljónir króna
og 17,7 milljónir króna í
frávikstilboði. Úlfar ehf.
bauð 15,6 milljónir króna
sem reyndist lægsta
tilboðið. Kostnaðaráætlun
Ísafjarðarbæjar var 19,3
milljónir króna og var því
lægsta tilboð tæp 80,1 %
af kostnaðaráætlun verk-
kaupa.
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Héraðsdómur

Máli Ingi-
bjargar lokið
með dómsátt

Ólína Þorvarðardóttir,
skólameistari Menntaskólans
á Ísafirði hefur tekið aftur
skriflega áminningu sem hún
veitti Ingibjörgu Ingadóttur,
enskukennara við skólann.

Samkvæmt sátt sem máls-
aðilar gerðu með sér í Héraðs-
dómi Vestfjarða á föstudag
féllst skólameistari á að draga
áminninguna til baka eftir að
Ingibjörg hafði ítrekað afsök-
unarbeiðni sína. Er málinu þá
lokið með dómsátt en dómari
á eftir að úrskurða um máls-
kostnað.         –halfdan@bb.is

Baráttudegi verkalýðsins 1. maí var fagnað með kröfugöngu á Ísafirði og hátíðarhöldum í íþróttahúsinu á Torfnesi á sunnudag. Lagt var
af stað frá húsi Verkalýðsfélags Vestfirðinga við Pólgötu og gengið inn að íþróttahúsinu. Kjörorð dagsins var „einn réttur - ekkert svindl“.
Í íþróttahúsinu fór fram létt skemmtidagskrá þar sem Litli leikklúbburinn flutti atriði úr bæjarkabarett sínum „Ískaldur ísfirskur húmor“
og Lúðrasveit Tónlistarskóla Ísafjarðar, Djassband Villa Valla og Ísafjarðardætur fluttu tónlistaratriði. Ræðumaður dagsins var Ingvar
Sverrisson, lögfræðingur frá Alþýðusambandi Íslands. Þá flutti sagnfræðingurinn Sigurður Pétursson pistil. Boðið var upp á kvikmynda-
sýningar fyrir börnin í Ísafjarðarbíói og opnuð var handverkssýning á bútasaumi í Baldurshúsinu að hátíðarfundi loknum. – thelma@bb.is

Fjölbreytt hátíðardagskrá á baráttudegi verkalýðsins

Allt einkaflug bannað á ákveðnum tímum á virkum dögum á Ísafjarðarflugvelli í þrjá mánuði

Verktaki gat ekki sætt sig
við mikið flug á vellinum

Allt æfinga-, kennslu- og
einkaflug verður bannað á
Ísafjarðarflugvelli alla virka
daga frá klukkan 7 - 19.30
næstu þrjá mánuði. Bannið tók
gildi á föstudag og gildir til
26. júlí. Heimir Már Pétursson
upplýsingafulltrúi Flugmála-
stjórnar segir verktaka við
stækkun öryggissvæðis og
endurbyggingu grjótvarnar á
Ísafjarðarflugvelli ekki hafa
getað sætt sig við mikið flug á
vellinum meðan á fram-
kvæmdum stendur.

„Það er verið að reyna að
framkvæma eins hratt og hægt
er og til þess að þetta gangi
verður að setja þessar takmark-
anir. Áætlunarflug raskast þó
ekki meðan á framkvæmdum
stendur“, segir Heimir.

Tímasetning þessara fram-
kvæmda þykir sérstaklega
óheppileg, en Þingeyrarflug-
velli verður lokað eftir 1-2 vik-
ur og stendur lokunin fram á

haust. Aðspurður hvort ekki
hefði verið ráð að fresta fram-
kvæmdum á Ísafirði með tilliti
til þessa, segir Heimir að það
hafi ekki verið hægt þar sem
mikið hafi legið á að stækka
öryggissvæði vallarins.

Í fyrstu stóð ekki til að banna
allt einkaflug á fyrrgreindum
tíma. Í tilkynningu frá Flug-
málastjórn sem gefin var út
fyrir um tveimur vikum stóð
að allt æfingaflug væri bannað
meðan á framkvæmdum stæði,
en allt kennslu- og einkaflug
skyldi tilkynna með a.m.k. 2
klukkustunda fyrirvara. Að-
spurður um það hvers vegna
enn frekari takmarkanir voru
settar á og allt einkaflug bann-
að, segir Heimir Már að verk-
taki hafi ekki getað sætt sig
við mikið flug á vellinum.

„Helst vildi verktakinn loka
vellinum alveg, en það kom
náttúrlega ekki til greina“, seg-
ir Heimir.

Eins og gefur að skilja eru
einkaflugmenn á norðanverð-
um Vestfjörðum gífurlega
ósáttir með bannið, svo ekki
sé fastar að orði kveðið. Ljóst
er að það mun hafa mikið
óhagræði í för með sér, sér-
staklega með tilliti til lokunar
Þingeyrarflugvallar á sama

tíma. Einu skráðu flugvellir á
norðanverðum Vestfjörðum
sem opnir verða án takmark-
ana eru í Reykjanesi, á Arn-
gerðareyri og á Ingjaldssandi.
Á engum þeirra er bensínsala
eða boðleg aðstaða til geymslu
flugvéla. Þar að auki eru maí,
júní og júlí þeir mánuðir ársins

þegar hvað mest er flogið.
Aðspurður hvort það hafi

gerst áður að helstu flugvöllum
heils landshluta sé lokað segist
Heimir Már ekki þekkja til
þess. „Framkvæmdir sem
þessar er ekki ráðist í á hverju
ári“, segir Heimir.

– halfdan@bb.is

Stórvirkar vinnuvélar verða notaðar við framkvæmdirnar á Ísafjarðarflugvelli.

Ísafjörður

Kviknaði í
jeppabifreið

Síðdegis á föstudag barst lög-
reglunni á Ísafirði tilkynning
um eld í jeppabifreið í Engidal
í Skutulsfirði. Slökkvilið og
lögregla fóru þegar á staðinn
og var eldurinn slökktur á stutt-
um tíma.

Ökumaður var einn í bílnum
og komst hann út áður en eld-
urinn náði að læsa sér í allri
bifreiðinni. Hann sakaði ekki.
Um er að ræða gamla bifreið
og er talið að gamalt og lúið
eldsneytis- og rafkerfi hafi ver-
ið orsök brunans.

Ísafjörður

Unglingar
með áfengi
Lögreglan á Ísafirði lagði

hald á talsvert magn áfengis
síðdegis á föstudag, bæði bjór
og sterkt áfengi, sem fannst í
fórum nokkurra ungmenna á
aldrinum 15-16 ára í miðbæ
Ísafjarðar.

Að sögn lögreglunnar leikur
grunur á að fleiri ungmenni
hafi átt þarna hlut að máli og
hefur lögreglan grunsemdir
um að áfengið hafi verið keypt
fyrir ungmennin. Haft hefur
verið samband við foreldra
þerra sem þarna áttu hlut að
máli.

Á fimmtudagskvöld stöðv-
aði lögreglan á Ísafirði för bif-
reiðastjóra sem ók stórri bifreið
með eftirvagn í Ísafjarðardjúpi.
Grunur hafði vaknað um að bif-
reiðinni hefði verið ekið yfir
Eyrarfjall, áleiðis til Ísafjarðar,
en þungatakmarkanir eru nú í
gildi á fjallinu. Grunur lögregl-
unnar reyndist á rökum reistur.

18.PM5 6.4.2017, 09:3424


