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Alls eru 5.309 manns á kjör-
skrá á Vestfjörðum fyrir
komandi sveitarstjórnarkosn-
ingar, og hefur þeim fækkað
um 3,1% síðan árið 2002 þeg-
ar 5.481 maður var á kjörskrá.
Hlutfallslega var fækkunin
mest í Broddaneshreppi, eða
um 19,3%, úr 57 í 46. Eins og
kunnugt er munu Broddanes-
hreppur og Hólmavíkurhrepp-
ur sameinast eftir kosningarn-
ar og er heildarfækkun í báð-
um hreppunum 6,6%.

Í Bæjarhreppi fækkaði kjós-
endum um 18,8%, í Reykhóla-
hreppi um 15,2%, í Kaldrana-
neshreppi um 14,1%, í Vestur-
byggð um 11,9%, í Tálkna-
fjarðarhreppi um 10,6%, í Ár-
neshreppi um 10,4%, í Bol-
ungarvík um 2,6% og í Súða-
víkurhreppi um 1,8%. Kjós-
endum fjölgaði einungis í einu
sveitarfélagi, en það var í Ísa-
fjarðarbæ þar sem þeim fjölg-
aði um 2,1%, úr 2.801 í 2.860.

– eirikur@bb.is Ísafjörður.

Kjósendum fækkar allsstaðar nema í Ísafjarðarbæ

Einar K. Guðfinnsson sjáv-
arútvegsráðherra sótti sjávar-
útvegssýninguna í Brussel í
síðustu viku. Þetta er stærsta
fagsýning í heimi á sviði sjáv-
arútvegs og taka meira en
1600 fyrirtæki frá hátt í 70
löndum þátt. Um 30 íslensk
fyrirtæki kynna starfsemi sína

á sýningunni, þar á meðal 3x-
Stál frá Ísafirði sem tók nú
þátt í sjötta sinn og skartaði
fyrirtækið sínum stærsta bás
hingað til. Þar var til m.a. til
sýnis nýjasta hönnun fyrir-
tækisins á snyrtilínu, ný gerð
af „saltara“, hluta úr karakerfi
sem mun sýna stöflun og

afstöflun á fiskikerum og ný
aðferð við uppþýðingu á fiski.

Þess má einnig til gamans
geta að veiðihjólinu frá Renn-
ex, dótturfyrirtæki 3X-Stáls,
voru gerð góð skil en Ólafur
Ragnar Grímsson, forseti Ís-
lands, gaf á dögunum Karli
Gústafi Svíakonungi slíkt hjól

í afmælisgjöf þegar hann varð
60 ára á dögunum. Einar K.
skoðaði hvað fyrirtækin hafa
fram að færa og hvaða nýjung-
ar kynntar voru að þessu sinni.
Fleiri þúsund gestir sækja sýn-
inguna og höfðu margir á orði
að aldrei hefði tekist betur til
en nú. Auk þess að kynna sér

starfsemi íslensku fyrirtækj-
anna, hitti sjávarútvegsráð-
herra að máli umsvifamikla
erlenda kaupendur íslenskra
vara.

Sýningin í Brusel í Belgíu
stóð yfir frá þriðjudegi til
fimmtudags.

– thelma@bb.is

Sjávarútvegsráðherra og 3X-Stál á
sjávarútvegssýningunni í Brussel

Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra, Albert Högnason eigandi 3x-Stáls, Óðinn Gestsson framkvæmdastjóri Íslandssögu
á Suðureyri og Jóhann Jónasson framkvæmdastjóri og eigandi 3x-Stáls á sýningarsvæði 3x-Stáls á sjávarútvegssýningunni í Brussel.

20.PM5 5.4.2017, 10:271



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 17. MAÍ 200622222

Ritari
Ritari óskast næsta vetur í 70% starf við

Tónlistarskóla Ísafjarðar. Fjölbreytt starf í
lifandi umhverfi.

Helstu hæfniskröfur og eiginleikar:
· Menntun á sviði skrifstofustarfa og/eða
  starfsreynsla.
· Góð tölvukunnátta.
· Færni í mannlegum samskiptum.
· Þarf að geta sýnt frumkvæði og unnið
  sjálfstætt.
Skriflegar umsóknir berist til Tónlistar-

skóla Ísafjarðar, bt. skólastjóra, Austurvegi
11, 400 Ísafirði.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ragn-
arsdóttir, skólastjóri í síma 456 3925 eða á
netfanginu sigga-ti@snerpa.is

Atvinna
Starfsmaður óskast í 75% starf á skrifstofu

F.O.S.Vest til eins árs. Starfið er krefjandi
og þarf viðkomandi að geta unnið sjálfstætt,
hafa góða tölvu- og bókhaldskunnáttu
(TOK). Almennur áhugi á verkalýðsbaráttu
er kostur.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem
fyrst. Umsóknir berist skriflega til skrifstofu
F.O.S.Vest, Aðalstræti 24, Ísafirði fyrir 1.
júní nk.

Stjórnarskrá
lýðveldisins og

breytingar á henni
Fundur verður haldinn á Hótel Ísafirði

föstudaginn 19. maí nk. um stjórnarskrá
lýðveldisins Íslands og fyrirhugaðar breyt-
ingar á henni.

Framsögu flytur Björg Thoraren-
sen, prófessor í stjórnskipunarrétti

við Háskóla Íslands.
Að framsögu lokinni verða fyrirspurnir

og umræður.
Fundurinn hefst kl. 12:10 og eru fundar-

lok áætluð um eða upp úr kl. 13:00. Fund-
urinn er opinn öllu áhugafólki um stjórn-
skipun landsins.

Athygli er vakin á að nálgast má fróðleik
um efnið á vefsíðunni www.stjornarskra.is

Félag lögfræðinga á Vestfjörðum
/ Vestfjarðaakademían.

Rannsóknum vegna hugs-
anlegra ganga á milli Bolung-
arvíkur og Seljadals er að
miklu leyti lokið, að því er
fram kemur í bréfi Gísla Ei-
ríkssonar hjá Vegagerðinni til
Bolungarvíkurkaupstaðar, og
er þá sama hvort um ræðir
tvenn göng, frá Hrafnakletti
að Einbúa og Húfu í Seljadal,
eða ein Göng frá Ósi í Selja-
dal. Unnið er að úrvinnslu
þeirra rannsókna sem farið
hafa fram á svæðinu, en í bréfi

Gísla segir þó að ekki hafi
neitt komið fram ennþá sem
kom mönnum verulega á
óvart. Búið er að gera drög að
samanburði við fleiri leiðir,
sem til hægðarauka hafa verið
flokkaðir í þrennt. Í fyrsta lagi
er um að ræða leiðir í Seljadal,
eða þá möguleika sem nefndir
voru hér að ofan. Í öðru lagi er
verið að kanna göng til Hnífs-
dals, og í þriðja lagi göng til
Tungudals.

Þá segir í bréfi Gísla:

„Ákveðið hefur verið að bora
nokkrar rannsóknarholur við
hugsanleg göng á leið 2 á milli
Syðridals og Hnífsdals, ekki
síst til að kanna þykkt lausra
jarðlaga, en mikil óvissa er
um þykkt þeirra á líklegum
munnastöðum. Tímasetning
er ekki ljós ennþá, en stefnt er
á júní. Einnig þarf að skoða
veglínu að mögulegum munn-
um.

Aðstæður við líklega
munnastaði á leið til Tungu-

dals eru mun ljósari og síður
þörf á borunum til að kanna
þær, en skoða þarf vegteng-
ingar lítillega. Eftir þessar at-
huganir ætti að vera hægt að
bera betur saman alla þessa
möguleika.“

Bæjarráð Bolungarvíkur
fjallaði um bréfið á dögunum
og fagnaði því að unnið væri
að rannsóknum og saman-
burði á öllum raunhæfum jarð-
gangakostum.

– eirikur@bb.is

Unnið að samanburði á þremur mögu-
legum jarðgangaleiðum á Óshlíð

Skoðanakönnun Fréttablaðsins á fylgi flokkanna í Ísafjarðarbæ

Í-listinn sigurvegari ef
gengið yrði til kosninga nú

Samkvæmt nýrri skoðana-
könnun Fréttablaðsins fengi
Í-listinn 56,6% atkvæða og
fimm bæjarfulltrúa kjörna ef
gengið yrði til sveitarstjórn-
arkosninga í Ísafjarðarbæ nú.
Sjálfstæðisflokkurinn fengi
29,8% atkvæða og þrjá bæjar-
fulltrúa kjörna og Framsókn-
arflokkurinn 13,5% atkvæða
og einn bæjarfulltrúa kjörinn.
Magnús Reynir Guðmunds-
son skipar annað sæti Í-listans
og hann segir niðurstöðu
könnunarinnar sýna að fólk
vilji breytingar. „Þessi niður-
staða kemur okkur í sjálfu sér
ekki á óvart. Við erum með
góðan framboðslista sem er
að meirihluta skipaður ungum

konum og okkur virðist að
málefni okkar og stefnuskrá
hafi komist til skila“, segir
Magnús.

Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og odd-
viti sjálfstæðismanna segir
skoðanakönnunina koma of
snemma fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn og að hún mæli fylgi
við svipaðar aðstæður og
könnun NFS. „Þetta er sami
bæjarfulltrúafjöldi og við
fengum í könnun NFS. En
könnunin kemur of snemma
fyrir okkur, við erum bara búin
að halda tvo fundi af átta með
bæjarbúum. Við erum ekki
búin að ganga í hús, við byrj-
um á því um helgina og við

eigum eftir að fara um bæinn
og tala við íbúana“, segir Hall-
dór. Hann segist svo bjartsýnn
að hann haldi að þegar bæjar-
búar skoði hug sinn þá sjái
þeir að mikill uppgangur hefur
verið undir stjórn núverandi
meirihluta og því vilji þeir sjá
hann stjórna áfram.

Guðni Geir Jóhannesson
oddviti Framsóknarflokksins
segir niðurstöðu könnunar-
innar koma svolítið á óvart.
„Þetta er svipuð niðurstaða og
í könnun NFS. Þetta vekur
furðu, að þrátt fyrir góðæri
hér og mikla uppsveiflu þá
virðast bæjarbúar ekki hafa
tekið eftir því. Ég átta mig
ekki alveg á þessu, ég verð að

viðurkenna það. Fólk virðist
vilja breyta, breytinganna
vegna. Ef við ætlum að vera
með í þessu þá þurfum við að
spýta í lófana og vinna vel
fram að kosningum. Kjósend-
ur ráða, það er bara þannig“,
segir Guðni.

Í skoðanakönnun NFS sem
gerð var dagana 26.-28. apríl
sl. mældist Í-listinn með 52%
fylgi, Sjálfstæðisflokkurinn
ríflega 31% fylgi og Fram-
sóknarflokkurinn 14% fylgi.
Ef það yrði niðurstaða kosn-
inganna fengi Í-listinn fimm
bæjarfulltrúa kjörna, Sjálf-
stæðisflokkurinn þrjá og
Framsóknarflokkurinn einn
bæjarfulltrúa. – gudrun@bb.is

Stærsti skelfisktogari í heimi var sjósettur á dögunum í Taívan, en það voru Ísfirðingarnir Guðmundur Högnason
og Gunnar Gaukur Magnússon sem voru aðalhönnuðir að skipinu og báru þungan af framkvæmdunum. Þá kom
Sævar Birgisson að hönnun skrokksins, Frímann Sturluson sá um stálteikningar og Örn Smári Gíslason í Rafskaut
kom að hönnun rafkerfis fyrir skipið ásamt því að hafa eftirlit með niðursetningur rafkerfis um borð auk þess sem
hann hannaði og smíðaði stýringar í þær þrjár verksmiðjur sem eru í skipinu. Sjósetning togarans gekk vel fyrir sig.
Skipið er smíðað fyrir Clearwather í Kanada og er 81.metri að lengd og 19.metrar á breidd og aðalvélin er 7500 hestöfl.

Ísfirðingar koma að byggingu
stærsta skelfisktogara í heimi

Skelfisktogarinn er sá stærsti í heimi. Aðalhönnuðir skipsins, Ísfirðingarnir Guðmundur
Högnason og Gunnar Gaukur Mangússon fyrir framan skipið. Ljósmynd: Örn Smári Gíslason.
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Aðalfundur Ferðamálasamtaka Vestfjarða var haldinn í Bolungarvík um helgina

Mikilvægt að skilgreina
Látrabjarg sem þjóðgarð

Breið samstaða var á aðal-
fundi Ferðamálasamtaka
Vestfjarða sem haldinn var í
Bolungarvík um helgina, um
að afar mikilvægt sé fyrir
ferðaþjónustu á Vestfjörðum
að Látrabjarg verði skilgreint
sem þjóðgarður. Ekki aðeins
fyrir þá sem bjóða ferðir til
Látrabjargs heldur alla sem
koma að ferðaþjónustu. Út-
búin var ályktun um málið
þar sem skorað er á Umhverf-
isstofnun, Náttúrufræðistofn-
un Íslands og Umhverfisráðu-
neyti að þau taki af skarið

Ágætis mæting var á aðalfund Ferðamálasamtaka Vestfjarða.

með framgang hugmyndar-
innar og fylgi eftir þingsálykt-
unartillögu um náttúruvernd-
aráætlun 2004-2008 þar sem
fjallað er um þjóðgarðinn
Látrabjarg – Rauðasandur. Þá
segir í ályktuninni að „til að
þjóðgarðurinn Látrabjarg –
Rauðasandur geti orðið þjóð-
inni til sóma er mikilvægt að
samkomulag verði milli land-
eiganda, sveitarfélaga og hins
opinbera, þannig að sátt verði
um þjóðgarðinn í framtíðinni,
Vestfirðingum öllum til hags-
bóta“.

Dagskrá fundarins hófst á
föstudag þar sem m.a. fór fram
kynning á klasaverkefni í
ferðaþjónustu. Markaðsstofa
Ferðamála var kynnt og rætt
um markaðssetningu á Inter-
netinu. Á laugardaginn voru
tekin fyrir hefðbundin aðal-

fundarstörf og ýmis verkefni
Ferðamálasamtaka Vestfjarða
kynnt. Árni Bragason for-
stöðumaður náttúruverndar-
sviðs Umhverfisstofnunar,
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og Þor-
leifur Eiríksson hjá Náttúru-

stofu Vestfjarða fluttu erindi
um umhverfismál og þjóð-
garða. Auk þess fjölluðu at-
vinnu- og ferðamálafulltrúar
Vestfjarða um ferðatengd
verkefni sem eru í gangi.

Að fundi loknum var haldið
í skoðunarferð og svo var boð-

ið upp á sameiginlegan kvöld-
verð og skemmtun og ball á
laugardagskvöldið. Á sunnu-
dag var síðan óvissuferð og
var þá siglt frá Bolungarvík
til Hesteyrar þar sem öllum
var boðið í kaffi og pönnu-
kökur í Læknishúsinu.

Árni Bragason forstöðumaður náttúruverndarsviðs Umhverf-
isstofnunar var á meðal þeirra sem flutti erindi á fundinum.

Óhlutbundnar kosningar í Súðavík
Óhlutbundnar kosningar

fara fram í Súðavíkurhreppi
27. maí nk. þar sem enginn
framboðslisti barst kjör-
stjórn. Óhlutbundin kosn-
ing er ekki bundin við fram-
boð heldur eru allir kjós-
endur í kjöri. Sitjandi sveit-
arstjórnarmönnum er þó
ekki skylt að taka þátt í kjöri
ef þeir tilkynna yfirkjör-
stjórn fyrir lok framboðs-
frests að þeir skorist undan

endurkjöri. Ómar Már Jóns-
son sveitarstjóri Súðavíkur-
hrepps segir að sér lítist í sjálfu
sér ekki illa á óhlutbundna
kosningu.

„Það hefði að mörgu leyti
verið skemmtilegra að sjá tvo
lista koma fram eins og síðast.
Þetta leggur þá kröfu á okkur
að vanda valið á fulltrúum,
við þurfum að finna einstakl-
inga sem vilja starfa í þessu
og vonandi finnst samstilltur,

áhugasamur hópur. Það geta
líka falist í þessu jákvæðir
punktar. Við getum leitað til
hæfustu einstaklinganna til að
starfa í nefndum óháð því í
hvaða flokki þeir eru. Þannig
að þetta er ekki neikvætt en
það er gríðarlega mikilvægt
að halda rétt á spilunum“, seg-
ir Ómar. Eins og áður segir er
ekki hægt að skorast undan
því að vera í kjöri nema mað-
ur sé sitjandi sveitarstjórn-

armaður og geri það áður
en framboðsfrestur rennur
út. Að sögn Ómars skor-
aðist enginn þeirra sem nú
sitja í sveitarstjórn Súða-
víkurhrepps undan kjöri.

Tveir listar buðu fram í
Súðavíkurhreppi í síðustu
sveitarstjórnarkosningum,
T-listi og H-listi. Íbúar
Súðavíkurhrepps voru 1.
desember sl. 235 talsins.

– gudrun@bb.is

Vill stofna eftirmeðferðarfyrirtæki
fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga

Stefán Dan Óskarsson skrif-
aði bæjaryfirvöldum á dög-
unum og tjáði áhuga sinn á
því að stofna fyrirtæki sem
sérhæfir sig í eftirmeðferðum
fyrir áfengis- og vímuefna-
sjúklinga, auk ráðgjafar fyrir
aðstandendur alkohólista,
unglinga og fjölskyldur. Sam-
kvæmt bréfinu væri um eitt
stöðugildi að ræða til að byrja
með. Í bréfi Stefáns segir:

„Í dag eru ekki nein úrræði

fyrir einstaklinga á lands-
byggðinni sem hafa farið í
gegnum meðferðir SÁÁ til að
takast á við sjúkdóminn og
raunveruleikann vímefnalaus.
Á höfuðborgarsvæðinu er
eftirmeðferðin á þann hátt að
einstaklingurinn mætir einu
sinni í viku hjá ráðgjafa í 8
mánuði. Þar sem þessi þjón-
usta er ekki til staðar á svæð-
inu dregur það verulega úr
batalíkum einstaklinga hér.

Einstaklingur sem býr hér og
vill gangast undir eftirmeðferð
er tilneyddur til að flytjast bú-
ferlum til höfuðborgarsvæð-
isins.“

Í bréfinu kemur einnig fram
að Stefán hafi fengið til liðs
við sig prest og lækni og sé í
viðræðum við félagsráðgjafa
um að mynda svonefnt bak-
hjarlateymi til stuðnings við
fólk í eftirmeðferð, jafnframt
því sem aðrir ráðgjafar AA og

Al Anon kæmu að ferlinu.
„Undirritaður hefur 26 ára
reynslu sem trúnaðarmaður
SÁÁ og hefur menntað sig
sérstaklega til ráðgjafar á
þessu sviði og lauk nýverið
prófi í Ráðgjafaskóla Íslands
sem er skóli fyrir áfengis- og
fíkniefnaráðgjafa, og ungl-
inga- og fjölskylduráðgjafa.“

Stefán óskaði í bréfi sínu
eftir viðræðum við bæjaryfir-
völd um hvernig bærinn geti

komið að málinu til að auð-
velda skjólstæðingum sem bú-
settir eru hér fyrir vestan að
ná fullum bata og koma í veg

fyrir brottflutning af svæðinu.
Bæjarráð vísaði erindinu til
Skóla- og fjölskylduskrif-
stofu.             – eirikur@bb.is

Á mánudag var undirritaður samningur milli Ísafjarðar-
bæjar og Úlfars ehf. um gatnagerðarframkvæmdir á Hlíðar-
vegi á Ísafirði. Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðar-
bæjar og Úlfar Önundarson eigandi Úlfars ehf. undirrituðu
samninginn og segir Úlfar að framkvæmdir hefjist strax í
dag. Alls bárust sjö tilboð í verkið frá fjórum aðilum. Frá-
vikstilboð Úlfars ehf. var lægsta tilboðið og hljómar upp á
tæpar 24, 5 milljónir króna, eða um 74% af kostnaðaráætlun
sem hljóðar upp á rúmar 33 milljónir. Orkubú Vestfjarða
og Síminn koma að verkinu og þegar tillit hefur verið
tekið til aðkomu þeirra er áætlað að hlutur Ísafjarðarbæjar
verði 23,8 milljónir króna. Gert er ráð fyrir 24,7 milljónum
króna í verkið á fjárhagsáætlun bæjarins.
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Og tólf stigin fara til... Íslands!
Júróvisjónkeppnin er árlegur viðburður sem velflestir Íslendingar
fylgjast með hvort sem þeir viðurkenna það eða ekki. Ekki hefur

okkur Íslendingum gengið neitt alltof vel í keppninni í gegnum
árin en höfum hæst komist í annað sætið þegar Selma Björns-

dóttir flutti lagið All out of Luck árið 1999. Oft höfum við þó haldið
að sigurinn væri vís og vonbrigðin og undrunin jafnframt orðið

mikil þegar við lentum enn og aftur í 16. sætinu. BB spurði nokkra
Vestfirðinga um þeirra álit og upplifun af keppninni.

Torfi Jóhannsson

Gleðibankinn stendur alltaf upp úr!
– Hvað finnst þér um

júróvisjonkeppnina?
„Ég veit ekki hvort ég

myndi teljast júróvisjónað-
dáandi, ég er ekki Páll Óskar
og ekki Dr. Gunni heldur
einhvers staðar þar á milli.
Mér finnst keppnin fín af-
þreying sem alltaf er hægt
að reiða sig á í maí.“

– Hvernig finnst þér
lagið með Silvíu Nótt?

„Við getum orðað það
þannig að meirihlutinn valdi
lagið en það fékk ekki mitt
atkvæði.“

– Hvernig heldurðu að
henni muni ganga?

„Ætli það verði ekki svip-
að og á Íslandi; góður hluti
mun hata hana og góður
hluti mun elska hana. Von-
andi verður það eins og á
Íslandi að meirihlutinn elski
hana og ég held að hún muni
standa sig ágætlega.“

– Hvert er uppáhalds ís-
lenska júróvisjónlagið
þitt?

„Nína er eitt klassískt lag
sem mér hefur alltaf fundist

skemmtilegt en Gleðibankinn
stendur alltaf upp úr sem
fyrsta lagið okkar.“

– Hvert er uppáhalds er-
lenda júróvisjónlagið þitt?

„Húbbahúlle frá Ísrael, þeir
vitleysingar eru það eina sem
kemur upp í hugann.“

– Ferðu í júróvisjón-
partý?

„Já það er planið. Ég hef
farið í júróvisjónpartý undan-
farin ár og svo er einnig á
dagskránni núna.“

– Hvert er að þínu mati
versta framlag Íslendinga?

„Daníel Ágúst var nú arfa-

slakur með lagið „Það sem
enginn sér“. Frekar slök
frammistaða eða kannski
var útsendingin bara svona
slæm, mjög slappt alla-
vega.“

– Hvað finnst þér um
að nágrannaþjóðir gefi
hvor annarri flest stig?

„Er það ekki eins og
gengur og gerist, maður
klappar þeim á bakið sem
maður þekkir. Við Ísfirð-
ingar mundum örugglega
klappa Súðvíkingum og
Bolvíkingum í hvaða kepp-
ni sem er.“

– Hver er að þínu mati
eftirminnilegasta júró-
visjónkeppnin?

„Þegar hún Selma hélt
okkur á nálum þegar við
lentum í öðru sæti. Þá var
stigagjöfin svo spennandi
að það jafnaðist á við æsi-
spennandi fótboltaleik. Ég
sá fyrir mér að við værum
kannski að fara halda þetta
ári.“

Nafn: Torfi Jóhannsson
Aldur: 29
Hjúskaparstaða: Giftur
Börn: 3
Stjörnumerki: Vatnsberi
Starf: Nemi
Áhugamál: Búferlaflutningar
Hvort myndirðu vilja vera Júróvisjónstjarna eða
Evrópumeistari í íþróttum? Evrópumeistari í
íþróttum.

Einar Pétursson

Júróvisjón skemmtileg afþreying

Nafn: Einar Pétursson
Aldur: 36
Hjúskaparstaða: Giftur
Börn: 2
Stjörnumerki: Vog
Starf: Bæjarstjóri í Bolungarvík
Áhugamál: Bílar, íþróttir og útivist
Hvort myndirðu vilja vera Júróvisjónstjarna eða
Evrópumeistari í íþróttum? Evrópumeistari í
íþróttum.

– Hvað finnst þér um
júróvisjonkeppnina?

„Mér finnst hún ágæt. Það
er gaman af henni, þetta er
skemmtileg afþreying.“

– Hvernig finnst þér
lagið með Silvíu Nótt?

„Mér finnst þetta bara al-
veg ágætis lag.“

– Hvernig heldurðu að
henni muni ganga?

„Það er mjög erfitt að spá
um það en ég hef frekar trú
á að hún verði neðarlega.
Ég hef ekki trú á að Evrópu-
búar skilji alveg húmorinn.“

– Hvert er uppáhalds ís-
lenska júróvisjónlagið þitt?

– Ferðu í júróvisjón-
partý?

„Það er bara ekki enn
ákveðið hvort ég geri það.
Ég hef annað slagið farið í
partý en ég mun allavega
setjast niður og horfa á
keppnina.“

– Hvert er að þínu mati
versta framlag Íslend-
inga?

„Ætli það sé ekki Daníel
Ágúst með lagið „Það sem
enginn sér“.

– Hvað finnst þér um
að nágrannaþjóðir gefi
hvor annarri flest stig?

„Það er náttúrlega bara
hundleiðinlegt. Ef það er
raunin að það sé spilað
svona þá náttúrulega eyði-
leggur það keppnina.“

– Hver er að þínu mati
eftirminnilegasta júró-
visjónkeppnin?

„Ég hugsa að það sé nú
þessi fyrsta sem við tókum
þátt 1986 þegar Gleðibank-
inn var.“

„Nína, það er engin spurn-
ing.“

– Hvert er uppáhalds
erlenda júróvisjónlagið þitt?

„Never Ever Let You go
með Rollo og King frá Dan-
mörku.“

Svanlaug Guðnadóttir

Lag Páls Óskars á undan sinni samtíð!
– Hvað finnst þér um

júróvisjónkeppnina?
„Mér finnst hún skemmti-

leg, þetta er tilvalið fjöl-
skylduefni og kjörið tæki-
færi til að hitta vini og kunn-
ingja og baka pizzur og
svona.“

– Hvernig finnst þér
lagið með Silvíu Nótt?

„Mér finnst lagið svosem
allt í lagi en ég spái henni
engu sæti.“

– Hvert er uppáhalds
íslenska júróvisjónlagið
þitt?

„Það er Gleðibankinn og
Eitt lag enn finnst mér alltaf
skemmtilegt. Svo má ekki
gleyma Nínu.“

– Hvert er uppáhalds
erlenda júróvisjónlagið þitt?

„Það er Gente di mare sem
þeir Raf og Tozzi sungu 1986,
og náttúrulega Waterloo með

ABBA. Þessi tvö finnst mér
hafa staðið uppúr.“

– Ferðu í júróvisjón-
partý?

„Já ég held það sé hægt
að kalla þetta partý, þó að
börnin séu með.“

– Hvert er að þínu mati
versta framlag Íslend-
inga?

„Lagið með Daníel, Það
sem enginn sér. Lagið hans
Páls Óskars var líka á undan
sinni samtíð, þó mér finnist
það allt í lagi í dag þá fílaði
ég það engan veginn á sínum
tíma.“

– Hvað finnst þér um að
nágrannaþjóðir gefi hvor
annarri flest stig?

„Mér finnst það svolítið
halló. En menning okkar
Norðurlandanna er svipuð
og menning Balkanland-
anna líklega líka.“

– Hver er að þínu mati
eftirminnilegasta júró-
visjónkeppnin?

„Þegar við byrjuðum. Það
sást ekki sála á götum úti og
maður tók alveg þátt í því.“

Nafn: Svanlaug Guðnadóttir
Aldur: 42
Hjúskaparstaða: Gift
Börn: Þrjú börn og tvö barnabörn
Stjörnumerki: Hrútur
Starf: Hjúkrunarfræðingur og bæjarfulltrúi
Áhugamál: Pólitík, hreyfing, fjölskyldan og útivera
Hvort myndirðu vilja vera Júróvisjónstjarna eða
Evrópumeistari í íþróttum? Júróvisjónstjarna, ekki
spurning!

Sunneva Sigurðardóttir

Sjúbídú versta framlag allra tíma!
– Hvað finnst þér um júró-

visjónkeppnina?
„Mér finnst júróvisjón alveg

frábær keppni. Hún er alveg
ómissandi á hverju ári og maður
er búinn að fylgjast með henni
síðan 1985 þegar maður fékk
vit til þess.“

– Hvernig finnst þér lagið
með Silvíu Nótt?

„Mér finnst það alveg ágætt
en ég veit ekki hvort hún komist
langt. Mér finnst það ekki
leiðinlegt en finnst það ekki eiga
heima í þessari keppni.“

– Hvert er uppáhalds ís-
lenska júróvisjónlagið þitt?

„Ég held að ég verði að segja
lagið með Regínu Ósk sem
keppti núna. Mér finnst það
ótrúlega flott, eitt fallegasta lag

Nafn: Sunneva Sigurðardóttir
Aldur: 25
Hjúskaparstaða: Í sambúð
Börn: Engin
Stjörnumerki: Naut
Starf: Nemi. Er að klára nám sem hársnyrtir.
Áhugamál: Ferðalög og góðra vina hópur.
Hvort myndirðu vilja vera Júróvisjónstjarna eða
Evrópumeistari í íþróttum? Að sjálfssögðu myndi
ég vilja vera júróvisjónstjarna.

lag og ég skil ekki af hverju það
komst ekki áfram.“

– Ferðu í júróvisjónpartý?
„Að sjálfsögðu! Ég verð í

Reykjavík þegar undankeppnin
er en verð komin vestur þegar
aðalkeppnin er og skelli mér þá
í júróvisjónpartý.“

– Hvert er að þínu mati
versta framlag Íslendinga?

„Ég held að Sjúbídú sé versta
framlag allra tíma. Það er ógeð-
slegt lag, oj!“

– Hvað finnst þér um að
nágrannaþjóðir gefi hvor
annarri flest stig?

„Það er ekki alltaf sem það
er þannig en við eigum miklu
líkari tónlistarmenningu eins og
er Norðurlöndunum en t.d. í
Tyrklandi eða Úkraínu. Það er
alveg spes sánd í lögum sem
koma þaðan, sum lönd koma
með lög sem hljóma eins ár eft-
ir ár.“

– Hver er að þínu mati
eftirminnilegasta júróvisjón-
keppnin?

„Ég held að það sé pottþétt
keppnin þegar Selma lenti í öðru
sæti. Ég stóð í stólnum mínum
og spennan var alveg að fara
með mig.“

sem ég hef heyrt. Svo auðvitað
Nína og þessi klassísku lög.“

– Hvert er uppáhalds erlenda
júróvisjónlagið þitt?

„Það er lag sem komst ekki
áfram úr undankeppninni. Það er
með Thomasi Þórðarsyni og heitir
Shame on you. Ógeðslega flott
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TILKYNNING TIL ÍBÚA Í ÍSAFJARÐARBÆ

Kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosning-
arnar í Ísafjarðarbæ þann 27. maí 2006,
liggur frammi á skrifstofu Ísafjarðar-
bæjar að Hafnarstræti 1 á Ísafirði frá
og með miðvikudeginum 17. maí 2006
fram að kjördegi.
Opnunartími skrifstofu er frá kl. 10:00
til kl. 15:00 alla virka daga.

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Dyravarðanámskeið
Námskeið ætlað dyravörðum veitinga-

og skemmtistaða verður haldið á Ísafirði
dagana 29. maí til og með 1. júní 2006.

Umsækjendur skulu hafa náð 20 ára aldri
og hafa ekki gerst brotlegir við ákvæði al-
mennra hegningarlaga, áfengislaga, laga
um ávana- og fíkniefni og/eða annarra sér-
refsilaga.

Umsóknum um setu á námskeiðinu skal
beina til lögreglunnar á Ísafirði sem jafn-
framt gefur nánari upplýsingar.

Námskeiðið er samstarfsverkefni lögreglu-
stjórans á Ísafirði, slökkviliðsstjórans í Ísa-
fjarðarbæ, Sjóvá hf., og Verkalýðsfélags
Vestfirðinga.

Sölubörn óskast!
Sölubörn óskast til sumarafleysinga til

að selja Bæjarins besta á Ísafirði.
Allar nánari upplýsingar veitir Sigurjón í

síma 456 4560. H-prent ehf.,

Árum saman hafa Vestfirðingar hamrað á því að vöxtur og viðgangur byggða í fjórð-
ungnum og möguleikar Vestfjarða í samanburði við aðra landshluta byggðist meðal ann-
ars á tryggum og öruggum samgöngum. Í fyrsta lagi milli byggðalaganna í fjórðungnum
og í öðru lagi við aðra landshluta í gegnum þjóðvegakerfið.

Með hverju árinu sem leið gerðu menn hér vestra sér vonir um að nú væri röðin komin
að þeim og úr myndi rætast. En jafn oft og vonirnar kviknuðu kom babb í bátinn. Árvisst
taldi ríkisvaldið sig þurfa að fresta hinum og þessum framkvæmdum vegna þenslu í þjóð-
félaginu og ævinlega voru vegaframkvæmdir á Vestfjörðum efstar á niðurskurðarlistanum
þrátt fyrir að efnahagsmeinsemdin fyndist ekki hér um slóðir þótt leitað væri með logandi
ljósi.

Margt hefur breyst síðan hætt var að rjóða steinana er stóðu upp úr Djúpveginum gulri
málningu ökumönnum til viðvörunar. Meðal þess sem menn  standa nú frammi fyrir er
skerðingin er orðið hefur á aldagömlum rétti og hefð íbúa sjávarbyggða til að nýta auð-
lindir hafsins; nokkuð sem leitt hefur til þess ásamt öðrum breytingum og kröfum sem
uppi eru í þjóðfélaginu, að margar þessara byggða eiga ekki annara kosta völ en að
sameinast öðrum sveitarfélögum í von um að halda vopnum sínum, sem frekast er kostur.

Góðar samgöngur er forsenda slíkra sameininga.
Á Lokadaginn tók samgönguráðherra lagið á fundi í Bolungarvík og tilkynnti að

framkvæmdir við jarðgöng milli Bolungarvíkur og Ísafjarðar myndu hefjast á næsta
ári; sagði umbúðalaust að ,,farið yrði í heildarlausn þar sem öryggi vegfarenda yrði sett
á oddinn“ og að verkið yrði unnið í einum áfanga. Og ráðherrann lét ekki þar við sitja.
Aukalagið var tilkynning um að strax á árinu 2008 gætu íbúar á norðanverðum Vest-
fjörðum ekið á malbiki alla leið til Reykjavíkur.

Yfirlýsingar samgönguráðherra eru ánægjuefni. En hvers vegna þá að vera að rifja
upp þrautagöngu fyrri ára? Svarið er einfalt: Á sama tíma og ráðherrann boðar fagnað-
arerindið hér vestra eru uppi háværar raddir um að hætta verði við nánast allar boðaðar
framkvæmdir á vegum ríkisins. Af langri og biturri reynslu vita Vestfirðingar manna
best hvað slíkur boðskapur erkibiskups hefur að geyma.

Rætur þenslunnar sem nú þjakar þjóðfélagið liggja ekki á Vestfjörðum eða yfir höfuð
í NV-kjördæmi frekar en á fyrri árum þegar gripið var til niðurskurðarhnífsins. Breytir
það engu, eina ferðina enn?

s.h.

Ralph Appelbaum, stofn-
andi eins stærsta sýninga-
hönnunarfyrirtækis í heimi,
verður meðal fyrirlesara á
sumarnámskeiðinu safnagerð
og sýningahönnun sem Há-
skólasetur Vestfjarða og safn

Jóns Sigurðssonar standa fyrir
á Hrafnseyri um miðjan júní.
Ralph er höfundur fjölda sýn-
ingarsala og safna víða um
heim.

Auk hans er langur listi
þekktra fyrirlesara sem mun

heiðra nemendur og aðra
viðstadda með nærveru sinni
í sumarháskólanum. Nám-
skeiðið hefur hlotið mikla at-
hygli og er óðum að fyllast.
„Námskeiðið á Hrafnseyri er
afar spennandi fyrir alla þá

sem hafa áhuga á söfnum og
sýningauppsetningum eða
hönnun. Þarna gefst einstakt
tækifæri til að læra af besta
fólkinu í faginu, bæði frá Ís-
landi og flestum Norðurland-
anna, auk Hr. Appelbaum“.

Ralph Appelbaum á Hrafnseyri

Nýtt fyrirtæki, Símaverið,
hefur verið stofnað á Ísafirði
og hefur það þegar hafið starf-
semi. „Þegar Síminn ákvað
að leggja niður starfsemi 118
á Ísafirði voru gerðar alvar-
legar athugasemdir við það af
hálfu bæjarstjóra Ísafjarðar-
bæjar f.h. bæjarstjórnar. Í
framhaldi af því komu upp
hugmyndir um stofnun sér-
staks símafyrirtækis hér fyrir
vestan og óskaði bæjarstjóri

eftir samstarfi við einkaaðila
um stofnun þess. Áhugasamir
einstaklingar, stjórnendur
KNH, komu fyrst að málinu
og hafa nú stofnað Símaverið
sem stefnir á að vera með sjö
starfsmenn fyrsta árið og fara
í 15 starfsmenn á fjórum árum.
Þeir koma beint úr atvinnulíf-
inu með sína þekkingu sem er
mikill styrkur fyrir nýstofnað
símafyrirtæki. Þá rennir þetta
fyrirtæki enn frekari stoðum

undir atvinnulífið hér á svæð-
inu og fjölgar tækifærunum“,
segir í tilkynningu.

Símaverið mun sérhæfa sig
í svar- og úthringiþjónustu.
Framkvæmdastjóri þess er
Hannes Hrafn Haraldsson.
Ástæða þess að Ísafjarðarbær
hefur áhuga á þjónustu fyrir-
tækisins er sú að stefnan er að
auka verkefni þjónustuvers
bæjarins og bæta þjónustuna
enn frekar. Markmiðið er að

svara öllum símtölum sem
berast og með þjónustu Síma-
versins er unnt að ná því mark-
miði án þess að bæta starfs-
fólki við þjónustuverið. Þann-
ig fáist betri símaþjónusta,
aukið hagræði í rekstri og stutt
er við fyrirtæki sem hefur nýja
starfsemi innan bæjarins.
Framkvæmdastjóri Símavers-
ins og fulltrúar bæjarins skrif-
uðu undir viljayfirlýsingu
þess eðlis í síðustu viku.

Nýtt símasvörunarfyr-
irtæki stofnað á Ísafirði

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjarm Hannes Hrafn Haraldsson og Guðni Geir
Jóhannesson formaður bæjarráðs skrifuðu undir viljayfirlýsingu um að Ísafjarðarbær styðji við Símaverið.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Sæmundur Þorvaldsson á Þingeyri

Kjúklingasalat með örlitlum skógarkeim
Sælkeri vikunnar býður

upp á vorlegt og létt kjúkl-
ingasalat ásamt eftirrétti sem
hann segir að sé frábært á út
á palli eftir Hvítasunnuna.
„Að þessu sinni er stokkið
beint í aðalréttinn enda eng-
inn tími fyrir þriggja rétta
stórmáltíð um þetta leiti árs
nema þá rétt í fermingar-
veislum. Hollustan er að
sjálfsögðu í fyrirrúmi en
nokkuð slakað á því atriði í
eftirréttinum enda lifir fólk
víst ekki á hollustunni einni
saman“, segir Sæmundur.

Kjúklingasalat með
örlitlum skógarkeim

2 skinnlausar kjúklinga
bringur
steikarolía
2 msk hunang
½ bolli ólivuolía
2 msk sinnep –dijon helst
½ bolli steinselja
1 tsk salt
pipar
3 msk sesamfræ
1 bolli furuhnetur (furan er
svo sannarlega nytjatré;
furusveppir og fræ)
2 pokar klettasalat.

Steikið eða grillið kjúkling-
inn. Blandið saman hunangi,
ólífuolíu, sinnepi, steinselju,
pipar og salti. Ristið sesamfræ
og furuhnetur varlega á þurri

pönnu. Skerið kjúklinginn í
litla bita og blandið saman
við sósuna. Látið standa í 45
mínútur. Setjið kjúkling og
sósu á salatið og blandið vel.
Furuhnetum og sesamfræi
stráð yfir. Gott að bera fram
með snittubrauði og góðu víni.

Guðdómlegt „gúmmelaði“
Marengsbotn:
3 eggjahvítur
1½ dl púðursykur
1 dl sykur
2 stórir bollar Rice krispies
Þeytið eggjahvítur, púður-

sykur og sykur saman. Bland-
ið síðan Rice krispies - saman
við. Bakið á plötu í 60 mín.
við 150 ºC.

Súkkulaðisósa:
200 g Síríus suðusúkkulaði
1 dl rjómi

Setjið í pott og hitið þar til
súkkulaðið er bráðnað, kælið.

Rjómakrem:
½ l rjómi
3 eggjarauður
5 msk flórsykur
5 msk koníak

Þeytið eggjarauður og flór-
sykur vel saman, þeytið rjóm-
ann sér og hrærið öllu saman
ásamt koníakinu.

Ferskir ávextir:

Jarðarber
Bláber
Kíví
Stjörnuávöxtur

Brjótið marengsbotninn í
bita og setjið í skál eða mót.
Hellið súkkulaðisósunni yfir
og smyrji rjómakremi þar yfir.
Skreytið eða þekjið svo kök-

una með ferskum ávöxtum.

Ég skora á Sigurð Péturs-
son sagnfræðing að koma
með eitthvað gott í næstu
viku, því það er ekki nema
sanngjarnt að við fáum líka
að vita hvað hann kann fyrir
sér á þeim vettvangi.

Sigurður Pétursson, oddviti Í-listans í Ísafjarðarbæ skrifar

Forysta, frumkvæði og framtak
Ísafjarðarbær er langfjöl-

mennasta sveitarfélag á Vest-
fjörðum og stendur þarafleið-
andi í fylkingarbrjósti þegar
kemur að því að verja hags-
muni héraðsins og íbúa þess.
Síðasta áratug hefur því miður
ríkt stöðnun og afturför í mál-
efnum fjórðungsins. Kvóta-
kerfi í sjávarútvegi hefur sí-
fellt verið þrengt og öllum
gluggum skellt aftur sem gáfu
möguleika til aukinna veiða.
Byggðin hefur látið undan,
fiskaflinn minnkað og  íbúum
fækkað. Flokkarnir sem stýrt
hafa landinu hafa látið sér fátt
um finnast. Þegar gagnrýnin
hefur orðið of hávær, hafa þeir
dreift nokkrum molum í formi
byggðakvóta til sjávarbyggð-
anna, einsog þegar stríðsherr-
ar Rómaborgar dreifðu silfur-
peningum á torgum og létu
öreigalýðinn berjast innbyrðis
um smáaurana.

Hvað er þá til ráða?  Vest-
firðingar verða að taka málin
í eigin hendur. Það mun eng-
inn annar koma og bjarga okk-
ur, hvorki ráðherrar né ríkis-
stjórn, auðmenn eða verð-
bréfamiðlarar. En ef við stönd-
um upp og setjum fram raun-
hæfar og sanngjarnar kröfur
eru meiri líkur til þess að ráða-
menn muni hlusta á okkur og
ef við fylgjum þeim eftir af
krafti og sannfæringu eru
meiri líkur á því að loforð
verði efnd. Og þegar stjórn-
völd hafa staðið við fyrirheit
um samgöngur og vaxtasamn-
inga, eru meiri líkur á að fjár-
festar sjái kosti þess að byggja
upp atvinnu hér með kraft-
miklu dugandi heimafólki.

Nóg af loforðum,Nóg af loforðum,Nóg af loforðum,Nóg af loforðum,Nóg af loforðum,
við viljum efndir!við viljum efndir!við viljum efndir!við viljum efndir!við viljum efndir!

Nei, það er komið nóg af
innihaldslausum uppákomum
með ráðherrum og sérfræð-
ingaliði, hátíðlegum viljaund-
irskriftum um sjálfsagða hluti

og kampavínsskálaræðum
það sem einn flokksmaður
mærir annan og menn mæla
sólskinið hver af öðrum. Það
þarf athafnir í stað orða. Efndir
í stað uppgerðar. Stefnufestu
í stað stöðnunar.

Tökum dæmi um linkind
og undanlátssemi ráðandi afla
í Ísafjarðarbæ gagnvart ráð-
herravaldinu og Stóra bróður.
Samgöngur eru lífæð atvinnu-
lífs og mannlífs hér, einsog
annars staðar. Þegar Djúpbát-
urinn var lagður af, fyrir all-
mörgum árum, var því lofað
að heilsársvegur um Djúpið
yrði kominn eftir örfá ár.
Framkvæmdum hefur sífellt
verið frestað, nú síðast vegna
ofþenslu austur á fjörðum! Og
ekki bólar enn á þverun Mjóa-
fjarðar. En ekki kvarta gott
fólk, þá verða ráðamenn bara
reiðir. Verið góð og þæg, þá
kemur þetta allt; bráðum,
seinna. Og ekki hefur heyrst
um göng frá Dýrafirði til Arn-
arfjarðar enn. Það var eitt af
loforðum flokkanna fyrir fjór-
um árum og aftur fyrir þremur
árum. Hvar er það mál á vegi
statt? Og svo var okkur og
Bolvíkingum boðið upp á að
leggja göng einn þriðja af Ós-
hlíðinni. Einn þriðja af leið-
inni! Hefur nokkrum verið
boðið slíkt fyrr?

Allir viðurkenna að sam-
göngur séu lífsspursmál fyrir
framþróun á svæðinu. Hér
þarf því að leggjast á árar og
hvika hvergi frá kröfum um
úrbætur. Við getum ekki beðið
lengur. Ef Ísafjarðarbær á að
standa undir nafni sem höfuð-
staður Vestfjarða verður hann
að vera í góðum tengslum við
önnur byggðarlög allan ársins
hring.

Annað dæmi um undanláts-
semi forystumanna bæjarins
er í háskólamálum. Hug-
myndir um uppbyggingu há-
skóla á Vestfjörðum eiga góð-
an hljómgrunn bæði meðal

Vestfirðinga og annarra. En
ekki innan ríkisstjórnarinnar,
þar sem neitunarvaldi  var beitt
gegn hugmyndinni. Í stað
markvissrar uppbyggingar há-
skólastarfsemi sættu forystu-
menn bæjarins sig við það sem
af borðum ráðherranna flaut.
Niðurstaðan varð háskólaset-
ur, sem sett var undir forræði
háskólanna sem fyrir eru í
landinu og þjónar fyrst og
fremst fjarnemum sem stunda
nám við þá skóla. Hluti af
starfsemi Fræðslumiðstöðvar
var tekinn og færður til undir
nýja stofnun með nýju heiti.
Skálaræður, undirskriftir og
veislur haldnar. Nýjar umbúð-
ir, en hvað með  innihaldið?
Og fyrir kosningar er barið
sér á brjóst. Sjáið, þetta gerð-
um við!

Athafnir í staðAthafnir í staðAthafnir í staðAthafnir í staðAthafnir í stað
(stór)iðjuleysis(stór)iðjuleysis(stór)iðjuleysis(stór)iðjuleysis(stór)iðjuleysis

Það þarf raunhæfar útbætur
í atvinnumálum byggðarlags-
ins. Úrbætur sem skila nýjum
atvinnutækifærum, nýjum
störfum og auknum tekjum.
Mörg fyrirtæki hér í bæ eru
rekin af miklum myndarskap
og framsýni. Við tökum eftir
uppbyggingu í sjávarútvegi á
Flateyri, Suðureyri og Þing-
eyri, stórrekstri HG í togara-
útgerð og fiskeldi, framgangi
tæknifyrirtækja með 3X-stál í

fararbroddi. Fleiri fyrirtæki,
smá og stór, veita atvinnu,
þjónustu og tekjum inn í bæj-
arfélagið. Þetta eru allt máttar-
stoðir í samfélaginu og við
óskum þess að starfsemi þeirra
fái að dafna áfram.  En við
viljum meira. Fleiri fyirtæki,
fleiri tækifæri, fleira fólk.

Matvælaframleiðsla hefur
verið okkar lifibrauð og verð-
ur áfram að meginstofni. Sjáv-
arútvegur og landbúnaður
hafa brauðfætt Vestfirðinga
og munu vonandi gera það
áfram. Iðnaður og þjónusta
hafa þróast af grunnatvinnu-
vegum. Í nútímaþjóðfélagi
þarf þetta að fylgjast að. Það
er ekki nóg að lýsa yfir „stór-
iðjuleysi“, ef ekki fylgir annað
með. Iðjuleysi sveitarfélags-
ins er ávísun á stöðnun. Virk
atvinnustefna felur í sér að
skapa aðstæður fyrir nýsköp-
un, að laða að fyrirtæki, leiða
saman fólk og fjármagn og
hlúa að nýtilegum hugmynd-
um. Raunhæfar úrbætur í at-
vinnumálum eru:

- Að koma á fót atvinnu-
görðum fyrir nýsköpunarfyr-
irtæki, þar sem aðstaða væri
sköpuð fyrir sameiginlega
þætti til að byggja upp ný at-
vinnurækifæri.

- Að stofna sjálfstæðan Há-
skóla Vestfjarða. Að efla rann-
sóknir í undirstöðugreinum
Vestfjarða, sjávarútvegi, fisk-
eldi og veiðarfæragerð og
tengja það raunhæfum þró-
unarverkefnum.

- Að efla Ísafjarðarbæ sem
miðstöð umhverfisrannsókna
á norðurslóð.

- Að byggja upp samband
við Austur-Grænland, næstu
nágranna okkar, á sviði þjón-
ustu, verslunar og samgangna.

- Að tengja sögu, menningu
og náttúrufar Vestfjarða
fræðasetrum og feðamennsku.

- Og síðast en ekki síst, að
efla sjávarútveg með því að
nýta byggðakvóta til að

styrkja fiskvinnslu og stuðla
að nýliðun í  útgerð með því
að leysa athafnafrelsi og dugn-
að úr fjötrum óréttláts kvóta-
kerfis og forræðishyggju.

Ýtum úr vörÝtum úr vörÝtum úr vörÝtum úr vörÝtum úr vör
Hræðsla við afskipti opin-

berra aðila eða trúarsetningar
hægrisinnaðra stjórnmála-
manna um afskipta- og að-
gerðaleysi mega ekki draga
úr okkur allan kjark. Það hefur
sannast, bæði hér á landi og í
öðrum löndum, þar sem tekist
hefur að snúa vörn í sókn í
byggðamálum, að nauðsyn-
legt er að opinberir aðilar taki
höndum saman með einstakl-
ingum og samtökum þeirra.
Oftast þarf sameiginlegt átak
til að velta stórum steinum.

Uppbygging og nýsköpun í
atvinnumálum með aðstoð
sveitarfélagsins verður að vera
fyrir opnum tjöldum. Reglur
ljósar og vinnulag gegnsætt.
Almennar reglur, sem allir eru
jafnir fyrir. Það á að vera liðin
tíð að stjórnmálamenn vegi
og meti fólk eftir skoðunum,
úthluti eftir geðþótta eða taki
ákvarðanir bak við luktar dyr,
framhjá kjörnum fulltrúum og
lýðræðisreglum. Slík vinnu-
brögð eiga ekki að líðast.

Ísafjarðarbær gegnir mikil-
vægu hlutverki sem forystuafl

Vestfjarða. Þess vegna ber for-
ystu sveitarfélagsins skylda til
að sækja fram. Bæði með því
að einbeita sér að úrbótum
gagnvart ríkisvaldinu, en jafn-
framt með því að beita afli
byggðalagsins til að stuðla að
atvinnusköpun. Fjármagn sem
lagt er í atvinnumál skilar sér
margfalt til baka þegar ný störf
verða til. Markmiðið er að laða
að fyrirtæki og fjármagn sem
vilja nýta sér stöðugt vinnuafl,
góðar aðstæður fyrir fjöl-
skyldufólk, ríkulegt menning-
arlíf og nálægð við sterka nátt-
úru, til að koma á nýjum at-
vinnumöguleikum.

Breytum tilBreytum tilBreytum tilBreytum tilBreytum til
Með sameiginlegu átaki,

áræði og dugandi forystu,
getur Ísafjarðarbær stuðlað að
fjölgun starfa og snúið vörn í
sókn. Til þess að svo megi
verða, þarf að verða breyting
á forystu bæjarfélagsins.  Í –
listinn, hópur fólks sem að-
hyllist frjálslyndi og félags-
hyggju býður fram krafta sína
til að vinna að umbótum og
endurnýjun í bæjarfélaginu á
öllum sviðum. Höfnum stöðn-
un og úrræðaleysi.

Kjósum Í-listann  -  í þína
þágu.

Sigurður Pétursson.

Blaðamaður
H-prent ehf., óskar eftir blaðamanni til

starfa á Bæjarins besta og bb.is. Viðkom-
andi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Leitað er að einstaklingi sem getur unnið
sjálfstætt, hefur góð tök á íslensku máli og
hefur góða þekkingu á staðháttum á út-
gáfusvæði blaðsins.

Allar nánari upplýsingar gefur Sigurjón í
síma 456 4560 – netfang: bb@bb.is.

Sigurður Pétursson.
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Menntaskólinn á Ísafirði

Staða aðstoðar-
skólameistara

Staða aðstoðarskólameistara við Mennta-
skólann á Ísafirði er laus til umsóknar. Um
er að ræða heila stöðu og verður ráðið í
hana til eins árs frá 1. ágúst 2006.

Aðstoðarskólameistari er staðgengill
skólameistara og vinnur ásamt honum við
daglega stjórnun og rekstur skólans á
grundvelli nánari starfslýsingar. Umsækj-
endur þurfa að uppfylla skilyrði 6. gr. laga
nr. 86/1998 um leyfi til þess að nota starfs-
heitið framhaldsskólakennari. Reynsla af
starfi í framhaldsskóla er skilyrði en auk
þess er æskilegt að viðkomandi hafi reynslu
eða menntun á sviði stjórnunar.

Starfskjör fara eftir kjarasamningi ríkisins
og KÍ.

Skriflegar umsóknir, ásamt starfs- og
námsferilsskrá, skulu hafa borist skrifstofu
skólans (pósthólf 97, 400 Ísafirði) fyrir
fimmtudaginn 25. maí 2006.

Nánari upplýsingar veitir Ólína Þorvarðar-
dóttir, skólameistari í síma 450 4401.

Skólameistari.

Námskeið
Námskeið í stjórn og meðferð gaffallyftara,

hleðslukrana, dráttarvéla með tækjabúnaði,
körfubíla, steypudæla og valtara verður
haldið í Þróunarsetri Vestfjarða, Árnagötu
2-4, Ísafirði, ef næg þátttaka fæst.

Mánudaginn 29. maí kl. 09:00-17:00.
Þriðjudaginn 30. maí kl. 09:00-17:00.
Miðvikudaginn 31. maí kl. 09:00-17:00.
Verð er kr. 17.000.- á þátttakanda.
Upplýsingar og skráning er hjá Vinnueft-

irlitinu á Ísafirði í síma 450 3080, 895 1594,
450 3000 og á netfanginu vestfirdir@ver.is.

Ath! Hægt er að sækja um styrk til verka-
lýðsfélaga.

Síðasti skráningardagur er 24. maí 2006.
Vinnueftirlit ríkisins, Ísafirði.

Öllum við þökkum sem okkur mundu
og auðsýndu vinskap á liðnum dögum,
með kveðjum, heimsóknum, lipurri lundu,
lofi og galsa í ræðum og fallegum brögum.
(Á borð okkar gjafir í hrúgum hrundu,
sem hámarka þyrfti með þingfestum lögum.)

Gunný og Birkir

Þakkir vegna sjötugsafmæla
til hlutaðeigandi velunnara

Húsafriðunarnefnd ríkisins
hefur samþykkt að veita fjög-
urra milljóna króna styrk til
framkvæmda við Faktorshús-
ið í Neðstakaupstað á Ísafirði
og var styrkveitingin kynnt í
bæjarráði Ísafjarðarbæjar á
dögunum. Þar kemur fram að
styrkveitingin sé háð því að
farið sé eftir þeim uppdráttum
og áætlunum sem nefndin
samþykkir. Þá hefur verið

samþykkt að Hjörleifur Stef-
ánsson, arkitekt, annist ráð-
gjöf og eftirlit vegna endur-
bóta á húsinu.

Styrkurinn verður greiddur
þegar hönnuður sem umsjón
hefur með verkinu eða starfs-
menn Húsafriðunarnefndar
staðfesta að a.m.k. þriðjungi
verksins sé lokið. Þá er vakin
sérstök athygli í því í bréfi
nefndarinnar til bæjaryfir-

valda í Ísafjarðarbæ að styrk-
urinn fellur niður um næstu
áramót verði hann ekki nýttur,
nema sérstaklega verði sótt
um frestun hans. Í því tilfelli
mun nefndin taka afstöðu til
þess hvort honum verður end-
urúthlutað.

Faktorshúsið í Neðstakaup-
stað stendur í elstu húsaþyrp-
ingu landsins. Þar standa fjög-
ur hús frá 18. öld sem eru eins

og kunnugt er eru höfuðstöðv-
ar Byggðasafns Vestfjarða.
Þar var áður verslunarmiðstöð
og Faktorshúsið var reist árið
1765 sem íbúðarhús verslun-
arstjórans.

Húsin sjálf og umhverfi
þeirra er eitt allsherjar safn en
frá því að húsið var byggt
hefur verið búið nánast sam-
fellt í því.

– eirikur@bb.is

Fjórar milljónir frá Húsa-
friðunarsjóði í Faktorshúsið

Fossavatnsgangan sem
haldin var á Ísafirði í byrjun
maí hefur vakið talsverða at-
hygli erlendis og sagt hefur
verið frá henni á mörgum af
helstu skíðagöngu-netmiðlum
veraldar. Þýski skíðagöngu-
vefurinn xc-ski.de er sá stærsti
sinnar tegundar í hinum þýs-
kumælandi heimi. Blaðamað-
ur á vegum blaðsins tók þátt í
göngunni en vefurinn hefur
birt fréttir af undirbúningi
hennar. Þar birtist frásögn af
göngunni, auk viðtala við sig-
urvegarann, Jörgen Aukland,

og eftirlitsmann FIS, Paddy
Field.

Einnig birti einn helsti
skíðagönguvefur Ítalíu,
www.skitime.it frásögn af
göngunni og það sama gerði
wintersport.as sem er norskur
vefur, en er ætlaður alþjóðleg-
um markaði og því skrifaður
á ensku. Á langrenn.com sem
er þekktasti skíðagönguvef-
miðill Norðurlanda er sagt frá
baráttu Jörgen Aukland og
Gard Gjerdalen um sigurinn,
og á forsíðunni er að finna
tengil inn á úrslit göngunnar.

Fasterskier.com er líklega
þekktasti skíðagönguvefur
Norður-Ameríku og þar voru
fluttar fréttir af göngunni,
bæði undirbúningi og úrslit-
um. Frétt um gönguna var
einnig birt á öðrum vel þekkt-
um bandarískum vef, skinn-
yski.com, sem er aðalstyrktar-
aðili mótaraðarinnar Minne-
sota Skinnyski Series. Móts-
haldarar mótaraðarinnar hafa
tekið upp samstarf við Fossa-
vatnsgönguna. Ekki fer á milli
mála að Bandaríkjamenn eru
afar ánægðir með framgöngu

síns fólks, þeirra Mary Beth
Tuttle og David Christopher-
son og segja að árangur þeirra
á Íslandi sýni að bandarísku
mótin séu í háum gæðaflokki.

Gangan var nú í fyrsta sinn
á mótaskrá Alþjóðlega skíða-
sambandsins (FIS) og er síð-
asta mótið í FIS Nordic Ski
Marathon Cup mótaröðinni
sem samanstendur af fjórum
norrænum skíðagöngumótum
í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð
og Íslandi. Fossavatnsgangan
er bæði elsta og fjölmennasta
skíðagöngumót landsins.

Fossavatnsgangan vekur athygli

Vestfirskir verktakar ehf.
hafa selt síðasta hús sitt í
Lundahverfinu á Skeiði í
Skutulsfirði. Það voru þau
Rúnar Óli Karlsson og Nanný
Guðmundsdóttir sem keyptu
húsið sem er 170 m² að stærð
og var afhent nýjum eigendum
tilbúið undir tréverk. Að sögn
Hermanns Þorsteinssonar hjá

Vestfirskum verktökum eru
þrjár íbúðir seldar og þrjár
íbúðir eftir í Bræðratungu.
„Þær er hægt að fá afhentar á
báðum byggingarstigum, til-
búnar undir tréverk eða full-
búnar. Við höfum selt eina
tilbúna undir tréverk og tvær
fullbúnar“, segir Hermann.

Aðspurður um verkefna-

stöðuna í sumar segir Her-
mann hana gríðarlega góða
og að nóg sé framundan. „Við
vorum með lægsta tilboðið í
viðbyggingu grunnskólans.
Það á eftir að semja um verkið
en það er í ferli hjá bænum.
Það sem stendur mest á hjá
okkur er að okkur vantar fag-
fólk“, bætir hann við. Einnig

sér fyrirtækið um byggingu
nýrrar bensínstöðvar Olíufé-
lagsins á Ísafirði og hefjast
þær framkvæmdir í næstu
viku. Hermann segir að ráðið
verði skólafólk í sumarvinnu
hjá fyrirtækinu og að kominn
sé langur listi, nú er verið að
velja úr og ráða.

– gudrun@bb.is

Síðasta einbýlishúsið í
Lundahverfi á Skeiði selt

Verkefnastaða Vestfirskra verktaka mjög góð

Við undirskrift kaupsamnings síðasta húss verktakanna í Lundahverfi.
Hermann Þorsteinsson, Nanný Guðmundsdóttir og Rúnar Óli Karlsson.
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Fólk sem er alltaf súrt
og leiðinlegt fær magasár

– Hvað ertu búinn að búa
hér á Ísafirði lengi?

„Í 56 ár, ég kom hingað
1950.“

– Af hverju komstu til Ísa-
fjarðar?

„Vegna þess að ég kynntist
manninum mínum úti í Dan-
mörku, árið 1946. Við vorum
saman í fjögur ár í Danmörku
og svo ákvað ég að fara með

til Íslands. Ég hef ekki séð
eftir því, ég er búinn að hafa
það svo gott og hefur liðið vel
á Íslandi.“

– Hvar bjóstu í Danmörku?
„Í Vanløse og Glostrup en

ég var alltaf að vinna inni í
Kaupmannahöfn. Oftast hjól-
aði ég tíu kílómetra fram og
til baka, það var bara svoleiðis
og það gerðu allir, þótti alveg

Ruth Tryggvason kannast flestir ef ekki allir
Ísfirðingar við en hún hefur sett svip sinn á

bæjarlíf Ísafjarðar í meira en hálfa öld. Hún
fluttist til Ísafjarðar frá Danmörku 29 ára

gömul og hefur alla tíð síðan staðið vaktina í
Gamla bakaríinu, þau eru ófá ísfirsku börnin

sem hafa fengið kringlu frá Ruth til að smakka
á. Hún var gift Aðalbirni Tryggvasyni og saman

eignuðust þau þrjú börn, Tryggva, Árna og
Maríu. Tvö barna hennar eru búsett á Ísafirði

ásamt fjölskyldum sínum en einn sonurinn býr
með fjölskyldu sinni í Reykjavík. Þá á Ruth

einnig sjö barnabörn. Hún var nýlega útnefnd
heiðursborgari Ísafjarðarbæjar og því var ekki

úr vegi að ræða við hana um líf hennar og störf í
bænum. Ruth bauð blaðamanni með sér í bústað

sinn inni í skógi og bauð að sjálfsögðu upp á
bakkelsi úr Gamla bakaríinu og kókómjólk með.

sjálfsagt.“
– Voru það þá ekki mikil

viðbrigði að koma til Ísafjarð-
ar frá stórborginni?

„Jú það var það, en eins og
ég segi, ég var ung og ástfang-
in og þá getur maður verið
alls staðar. Ég vildi vera með
Adda, og við höfðum það
voðalega gott saman. Hann
var kennari í gagnfræðaskóla
og svo var hann líka að sjá um
bakaríið. Árið 1954 störtuðum
við húsgagnaverslun svo það
var mikið að gera hjá honum
og mér. Hann hafði voðalega
gaman af því að vera kennari
líka.“

– Þannig að þú hefur staðið
í verslunarrekstri síðan þú
komst?

„Já, alveg síðan ég kom. Ég
var bara búin að vera hér í
nokkra daga, fjóra daga held
ég, þegar tengdapabbi kemur
og segir „Ruth það vantar eina
afgreiðsludömu í bakaríið,
getur þú komið og hjálpað“.
„Ég kann ekki að tala íslen-
sku“, sagði ég, „jú, jú þú færð
bara námskeið hjá mér“, sagði
hann og kenndi mér svo. Að

segja bara góðan daginn og
takk fyrir, og brosa, og að
segja rúgbrauð og franskbrauð
og heilhveitibrauð og kringl-
ur. Svo fór ég bara að afgreiða
og sagði bara takk fyrir og
fólk hélt að ég væri mállaus,
að geta ekki sagt annað, en
það var allt í lagi og gekk
alveg ágætlega.“

– Nú eiga Íslendingar oft í
erfiðleikum með að læra að
tala dönskuna en hvernig gekk
þér að læra íslenskuna?

„Þetta var mjög erfitt að
læra en það gekk svona. Ég
var alltaf að segja við manninn
minn að hann ætti að taka mig
á námskeið og kenna mér al-
mennilega en hann sagði við
mig „Ruth þetta er svo mikil
breyting fyrir þig að koma frá
Kaupmannahöfn svo þú átt
ekkert að sitja á bekk og læra
íslensku, þetta kemur bara“.
Það var auðvitað breyting að
koma frá Kaupmannahöfn til
Ísafjarðar en þetta kom svo.
Það var svo mikið af eldra
fólki sem talaði dönsku svo
það voru margir sem töluðu
bara dönsku við mig fyrst. Svo

kom þetta smátt og smátt.
Það bjuggu tvær litlar stelp-

ur í götunni hjá okkur þá og
ég tók þær inn til mín og talaði
við þær. Þær voru að kenna
mér íslensku og ég kann lítinn
brandara af því. Önnur þeirra
segir við mig „Ruth ég ætla
að pissa“, og ég segi „svona
talar maður ekki, svona segja
bara grófir karlmenn“, það er
sagt í Danmörku, að bara gróf-
ir karlmenn tali svona. Og ég
segi við hana „þú átt að segja
jeg skal tisse“, segir Ruth og
skellir uppúr. „Hún er orðin
hjúkrunarkona núna þessi
stúlka og alltaf þegar hún
kemur hingað og hittir mig þá
segir hún „Ruth, jeg skal
tisse.““

Talar íslenskuTalar íslenskuTalar íslenskuTalar íslenskuTalar íslensku
við Dorritvið Dorritvið Dorritvið Dorritvið Dorrit

– Ferðu oft í heimsókn til
Danmerkur?

„Ég fer einu sinni á ári. Ég
fer núna á næstunni og ætla
að vera í eina viku með syni
mínum og tengdadóttur. Ég á
tvær systur úti og heimsæki

þær. Það geri ég á hverju ári,
reyndar ekki alveg fyrst eftir
að ég kom, þá var svo dýrt að
fara, en alltaf eftir það. Eftir
að maðurinn minn varð kons-
úll þá fórum við líka oft út í
hálfan mánuð og vorum boðin
til drottningarinnar í eina viku.
Svo eftir að ég varð konsúll
þá hélt ég áfram að fara, það
var flott og skemmtilegt.“

– Hefurðu þá hitt drottning-
una?

„Já,já, að minnsta kosti
fimm-sex sinnum. Svo kom
hún hingað þegar Ólafur
Ragnar varð sextugur, þá bauð
hann henni til Ísafjarðar til að
sýna henni hvaðan hann kem-
ur því hann er héðan. Svo voru
þau úti á Silfurtorgi og komu
inn í bakarí og Árni sonur
minn sem er bakarameistari
fór fram og ætlaði að gefa
Ólafi stóra tertu en hún hélt
að hún ætti að fá hana. En þá
sagði Árni að Ólafur ætti að
fá hana. Svo um kvöldið var
okkur boðið í mat með þeim
og tertan var höfð í desert,
það fannst mér mjög skemmti-
legt. Hún hafði gaman af því
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að koma hingað. Ólafur er líka
alltaf svo skemmtilegur þegar
hann kemur hingað, og Dorrit.
Hún er voðalega sæt og
skemmtileg og kemur alltaf
og talar við mig. Hún sagði
einu sinni við mig „Ruth það
er svo gaman að tala við þig
því við tölum íslensku saman,
flestir sem tala við mig byrja
á því og eftir augnablik tala
þeir ensku við mig. En þú
talar íslensku við mig og við
erum búnar að hafa það svo
huggulegt“. Ég kann voða vel
við hana.“

– Fylgistu þá ekki með
kóngalífinu í Danmörku?

„Jújú, brúðkaupunum, skír-
narveislunum, skilnuðunum
og nýju kærustunum, ég fylg-
ist með þessu öllu saman“,
segir Ruth og hlær. „Það er
ágætt að fylgjast með.“

– Var maðurinn þinn fyrst
ræðismaður og svo þú?

„Já hann var fyrst, þar til
hann dó 1970 þá tók ég við.“

– Hvað gerir ræðismaður
Dana á Ísafirði?

„Þá var gasalega mikið að
gera. Það komu skip hingað
frá Færeyjum og tóku kost,
svo ef þeir voru veikir þá þurfti
maður að hjálpa þeim á sjúkra-
húsið og ýmislegt sem maður
var að gera fyrir þá. Það var
oft mikið að gera því það
komu bátar vikulega, svo voru
stór skip frá Danmörku sem
komu frá Grænlandi, það var
svona einu sinni í mánuði. Það
var alltaf mikið að gera og þá
var ekki norskur eða sænskur
konsúll hér og það kom mikið
af Norðmönnum, norskum
hvalföngurum, og maður var
að hjálpa þeim líka. En í dag
er hér norskur konsúll og voða
sjaldan koma Færeyingar.
Stóru dönsku skipin koma
heldur ekki lengur. Svo var
ég svo heppin að Fylkir
Ágústsson endurskoðandi á
Ísafirði var vinur okkar og
hjálpaði mér því hann var góð-
ur í dönskunni. Svo þegar
maður verður sjötugur getur
maður ekki verið konsúll leng-
ur svo hann tók við og er í dag
danskur konsúll.“

– Þú varst alveg þar til þú
varst sjötug?

„Já, þetta var ágætis tími,
alltaf eitthvað að ske og ég
hef gaman af því þegar það er
eitthvað að ske í kringum mig,
og hafa nóg að gera.“

Dani eðaDani eðaDani eðaDani eðaDani eða
Íslendingur?Íslendingur?Íslendingur?Íslendingur?Íslendingur?

– En af því þú ert búin að
vera hér svo lengi, hvort lít-
urðu á þig sem Dana eða Ís-
lending?

„Sem Íslending, ég finn það
þegar ég fer til Danmerkur þá
hugsa ég öðruvísi en systur
mínar og Danirnir úti. Við
hugsum ekki eins á Íslandi,
við hugsum ekki um hverja
krónu, það gera þeir í Dan-
mörku. Þeir eru svo sparsamir,
alltaf að spekúlera hvað bens-
ínið kostar og allt svoleiðis.
Ég finn að ég er Íslendingur,
Ísfirðingur. Það er gaman að
vera hérna og mér líður vel
hér. Sonur minn Árni býr hér
og konan hans Rósa, og tvö

barnabörn, og dóttir mín Mar-
ía og maðurinn hennar Pétur,
og synir þeirra tveir. Fínt að
hafa fjölskylduna hérna og
okkur líður bara vel saman.“

– Þig hefur aldrei langað að
flytja aftur til Danmerkur?

„Nei, ekkert. Það hafa
margir spurt mig að því en ég
sá bara að ég hefði það miklu
betra á Íslandi. Það er voða
gott að vera á Ísafirði, líka
þegar maður er orðinn eldri.
Fólk er svo vinalegt hérna, ég
held að ég gæti ekki verið í
Reykjavík. Þar hafa allir svo
mikið að gera og hafa ekki
tíma til að gera neitt. Mér
finnst það vera öðruvísi á Ísa-
firði, hér labba ég niður götuna
og fólk heilsar og talar um
veðrið. Maður segir alltaf
nokkur orð við einhvern, það
finnst mér svo vinalegt. Þegar
maður fer suður er auðvitað
gaman að labba niður Lauga-
veginn og ég geri það alltaf
og labba líka í Kringlunni og
Smáralind og svoleiðis. En
það er nú ekki meira en í einn
dag, svo langar mig bara að
fara heim aftur.“

– Ef þú hefðir ekki komið
til Íslands, hvar heldurðu að
þú værir þá í dag?

„Þá væri ég auðvitað í
Kaupmannahöfn, já það held
ég ábyggilega. Ég var að vinna
þar, var með voðalega góða
vinnu niður á Rådhuspladsen
í Kaupmannahöfn áður en ég
kom hingað. Vann í verslun
sem hét Bolig Jensen og var
ein flottasta verslunin í Kaup-
mannahöfn. Hún er hætt núna
fyrir 5-6 árum. Flutti allt inn í
Magasin du Nord sem nú er
íslensk, og það er Illum Bolig-
hus sem er flottasta verslunin
á Strikinu líka . Það er gaman
að því, við höfum svo duglegt
fólk hérna á Íslandi.“

„Danska konan„Danska konan„Danska konan„Danska konan„Danska konan
bindur barnið sitt“bindur barnið sitt“bindur barnið sitt“bindur barnið sitt“bindur barnið sitt“

– Þú varst mikið í félags-
málum hér áður fyrr, dagvist-
armálum m.a.

„Já ég hef alltaf haft gaman
af því. Þegar ég kom hingað
fannst mér vanta leikskóla
fyrir börnin og ég var með í
því að stofna hann. Mér fannst
leiðinlegt að sjá að krakkarnir
voru bara úti á götunum og
bílarnir að keyra í kring. Þegar
ég spurði hvar mamma þeirra
væri þá svöruðu þau „hún er
að vinna í fiski“. Þetta var
bara svona. Þegar strákurinn
minn, elsti sonurinn, var
svona 1½ -2 ára þá batt ég
hann, setti svona axlabönd á
hann og batt við hann band.
Þá sagði fólkið „danska konan
bindur barnið sitt“, en mér
fannst betra að binda hann og
vita hvar hann væri heldur en
að hann væri að labba úti á
götu. Svo eftir nokkrar vikur
þá voru fleiri börn bundin,
svo að þetta var alveg ágætt.
Svo kom sandkassi og þá var
hann bara bundinn við sand-
kassann.

Leikskólinn var stofnaður
um 1952. Fyrst fengum við
skátaheimilið lánað, við höfð-
um enga peninga eða neitt
svoleiðis, og ég fór í hús og

fékk dót og svona og ég man
að ég saumaði band til að hafa
börnin í þegar við fórum með
þau að labba um göturnar. Þau
voru alveg óvön því að vera
svona 10-12 börn í röð og það
þurfti að passa þau vel svo að
þau voru bundin í band og
það fannst þeim voðalega
spennandi. Svo varð skáta-
heimilið of lítið, það voru
miklu fleiri krakkar sem vildu
komast að en við gátum tekið
í skátaheimilið. Þá fengum við
efri hæðina í Gúttó, þar sem
H-prent er núna, þar máluðum
við og gerðum fínt, allt í sjálf-
boðavinnu. Þar vorum við í
dálítinn tíma en það var erfitt,
að fara upp og niður tröppurn-
ar með börnin, svo að við
fengum gamalt hús uppi á
Hlíðarvegi og gerðum allt fínt
þar. Fengum bát til að hafa í
garðinum og svoleiðis, bærinn
hjálpaði okkur þá. Svo er þetta
bara búið að stækka síðan og
nú eru þrír fallegir leikskólar
á Ísafirði. Það er gaman að sjá
hvernig þetta hefur þróast.

– Þú hefur líka verið í skóg-
rækt.

„Jájá, ég kom hérna inn í
skóg þegar við keyptum þenn-
an sumarbústað. Við áttum
fyrst annan bústað hérna fyrir
ofan, svo var þessi til sölu og
við keyptum hann, sáum hvað
það var fallegt að vera hérna
niður frá. Það var líka meira
prívat að vera hérna niður frá.
Svo er Simsongarður hérna
við hliðina á, Simson var
danskur og hann kom alltaf í
kaffi hérna. Hann var fyrsti
maðurinn til að planta trjám
hér á Ísafirði. Hann kom með
fræ frá Danmörku um 1918
held ég og það er hann sem
hefur plantað öllum þessum
trjám hérna innfrá, það voru
allt saman fræ frá honum. Og
hann gerði þessar styttur sem
eru hérna í garðinum, hann
var mikill listamaður, ljós-
myndari, garðyrkjumaður og
allt. Oft þegar hann var að
gera eitthvað og hafði engan
til að hjálpa sér þá kallaði hann
„Ruth ætlarðu að koma að
hjálpa mér“, þá fór ég og hjálp-
aði honum við að planta og
var kengbogin á kvöldin eftir
að hafa plantað trjám. En það
var alltaf gaman að því. Nú
hef ég dálítið mikið að gera í
mínum garði, planta, reyta
arfa, klippa og allt svoleiðis,
það tekur meiri tíma en maður
býst við.

Í gamla daga var elliheimili
á Ísafirði og á sjúkrahúsinu
var mikið af eldra fólki. Fólkið
á elliheimilinu fór aldrei neitt
og var bara alltaf þar. Svo
þegar ég fékk sumarbústaðinn
hérna þá bauð ég öllum á elli-
heimilinu og eldra fólkinu á
sjúkrahúsinu hérna inn í skóg
og fékk leigubílstjórana til að
keyra þau. Það var alveg sjálf-
sagt og allir leigubílstjórarnir
komu og keyrðu þeim frítt
inn í skóg. Svo bauð ég þeim
hérna inn í kakó og köku, öll-
um eldri borgurum sem vildu.
Þetta var voðalega gaman.
Svo hætti elliheimilið og fólk
flutti upp á Hlíf og nú er lífið
allt annað. Fólk hefur það svo
gott á Hlíf og það eiga næstum

allir bíl og svona öðruvísi. Svo
labbaði ég með gamla fólkinu
í Simsongarðinum og inn að
fossunum. Það var kona hérna
sem spilaði á gítar og maður-
inn minn spilaði á harmo-
nikku, hann var voða mikill
músíkant og spilaði á harmo-
nikku og píanó, og allir voru
að syngja og höfðu voðalega
gaman af því.

Ég hef líka gaman af því að
spila golf. Ég var með í því að
stofna golfklúbb Ísafjarðar.
Við stofnuðum hann fyrst í
Hnífsdal, svo fengum við völl-
inn hérna. Þetta er voða
skemmtilegt og ég hef voða-
lega gaman af því að spila
golf. Ég var voðalega dugleg
en seinni ár hef ég verið dálítill
trassi vegna þess að það er
svo mikið að gera í garðinum.
Ég hef svo gaman af því að
hafa fallegt í garðinum en það
tekur dálítið mikinn tíma og
ef maður fer í golf þá getur
maður ekki farið í minna en
2-3 tíma, maður er svo lengi.
Svo segi ég alltaf að ég ætli að
vera dugleg í sumar að fara í
golf, ég hef svo gaman af því.“

– Og er þetta góður golfvöll-
ur?

„Já, alveg gasalega fínn og
skemmtilegur. Það eru margir
sem koma á hann frá Reykja-
vík og eru voðalega hrifnir af
honum. En við erum bara með
níu holur, það hefði verið betra
að hafa 18 en því miður eru
þær bara níu. En það er allt í
lagi, þá fer maður bara tvisvar.
Svo er kominn lítill æfinga-
völlur annar staðar þar sem
maður getur æft sig. Það kost-
ar ekkert en það kostar svolítið
að spila hérna.“

HeiðursborgarinnHeiðursborgarinnHeiðursborgarinnHeiðursborgarinnHeiðursborgarinn
Ruth TryggvasonRuth TryggvasonRuth TryggvasonRuth TryggvasonRuth Tryggvason

– Hvernig er að vera heið-
ursborgari?

„Þetta er mikill heiður og
ég hef voða gaman af því.
Þetta var alveg æðislegt niðri
í íþróttahúsi, það komu 500
manns. Ég var auðvitað pínu-
lítið stressuð en svo segir
tengdadóttir mín sem býr í
Reykjavík við mig „Ruth ekki
vera stressuð, hugsaðu þér að
allt þetta fólk sem situr hérna

eru vinir þínir“, og þá fór það
bara af mér og ég var ekkert
stressuð. Þegar ég kom inn í
salinn og sá allt fullt af fólki
þá fannst mér þetta svo mikið.
Svo fór ég bara inn og leið
svakalega vel. Þetta var svo
fallegt allt saman, kórinn og
stelpurnar sem voru að syngja,
og Villi Valli og Óli og Magn-
ús Einar sem var að spila, voða
fallegt allt saman og skemmti-
legt. Ég var voða ánægð og á
eftir var kaffi og tertur. Það
var einni tertu of mikið þannig
að hún fór bara upp á Hlíf,
bæjarstjórinn sagði það, að
fara bara með hana upp á Hlíf.
Svo um kvöldið var okkur
boðið á hótelið í mat, mér og
börnunum mínum, það var
mjög skemmtilegt líka.“

– Varstu hissa þegar þér var
tilkynnt að þú ættir að verða
heiðursborgari?

„Já auðvitað var ég hissa,
ég bjóst ekki við þessu. Það
voru margir oft búnir að segja
eitthvað um þetta við mig en
ég hugsaði mér ekki að það
færi svona langt. En ég vona
að ég haldi áfram að vera
svona dugleg eins og ég er
búin að vera. Mér líður vel
með það að vera svona.“

– Ætlarðu að halda áfram
að vinna í bakaríinu?

„Já, ég hef voðalega gaman
af því. Ég hef svo gaman af
því að tala við fólk og sjá fólk
og svona. Ég er ekki eins dug-
leg við það og ég var en ég fer
alltaf niður klukkan níu á
morgnana og er frísk og hef
gaman af því, að sjá stelpurnar
mínar og alla bakarana. Það
vinna 18 manns þar, 12 stelpur
og 6 bakarar. Svo það er voða
fínt.

Í bakaríinu vinnur Árni
sonur minn, hann er bakara-
meistari, og konan hans Rósa
vinnur á skrifstofunni og
María dóttir mín. Þetta er fjöl-
skyldufyrirtæki og gengur
mjög vel. Svo er barnabarnið
mitt hann Jóakim að læra að
verða bakari í Danmörku.“

– Þetta hefur verið fjöl-
skyldufyrirtæki frá upphafi er
það ekki?

„Jú, tengdapabbi minn átti
bakaríið, hann var kaupmaður
og mikill bisnessmaður. Þegar

maðurinn minn var útí í Dan-
mörku þá var hann í verslun-
arskóla og þegar hann var bú-
inn með skólann eftir þrjú ár
þá vildi hann fara heim. Þá
bað pabbi hans hann um að
sjá um bakaríið, hann hafði
unnið í bakaríi á sumrin þegar
hann var í skóla á Akureyri,
og var duglegur við það. En
pabbi hans sagði að hann yrði
að prófa að vinna í bakaríi í
Danmörku í eitt ár og fá
sveinspróf frá Danmörku, svo
hann var eitt ár í viðbót. Hann
notaði tímann vel í músíkinni,
náði sér í próf í píanókennslu
og hafði voðalega gaman af
því. Hann var alltaf duglegur
músíkant. Svo þegar við kom-
um heim þá stofnaði hann
hljómsveit og spilaði á böllum
og svoleiðis. Hann spilaði í
mörg ár og spilaði undir ýmist
á píanó og harmonikku.“

Lýsi á hverjumLýsi á hverjumLýsi á hverjumLýsi á hverjumLýsi á hverjum
morgnimorgnimorgnimorgnimorgni

– Hvernig heldur maður sér
svona unglegum og hraustum
eins og þú?

„Ég lifi heilbrigðu lífi, ég
hef gaman af að gera ýmislegt
og það er alltaf eitthvað að
ske hjá mér. Svo er sagt að þú
ert það sem þú borðar, og ég
borða hollan mat, mikið af
grænmeti og ávöxtum. Tek
lýsi, búin að gera það síðan ég
kom til Íslands. Ég hafði aldrei
gert það í Danmörku en þegar
ég kom til Íslands var mér
sagt að taka lýsi og ég hef gert
það allan tímann. Svo á morg-
nana geri ég alltaf leikfimi í
tíu mínútur áður en ég fer í
bakaríið, og drekk eitt glas af
vatni og fæ mér morgunmat.
Svo borða ég alltaf gróft
brauð, tvær sneiðar af grófu
brauði. Það er nauðsynlegt að
hafa eitthvað gróft brauð með
þegar maður borðar grænmeti
og ávexti, segir heilsulæknir-
inn. Svo gott skap, það hefur
svo mikið að segja. Ég sé að
fólk sem er alltaf súrt og leið-
inlegt það fær magasár og
verður veikt og svoleiðis.
Maður verður að reyna að vera
góður og líða vel og þá kemur
það bara af sjálfu sér.“

– gudrun@bb.is

Ruth Tryggvason var gerður að heiðursborgara Ísafjarðarbæjar í síðasta mánuði.
Hér er hún ásamt Birnu Lárusdóttur, forseta bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.
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STAKKUR SKRIFAR

Í bakið?
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Til sölu er Subaru Legacy árg.
1997, ekin 102 þús. km. Ásett
verð er kr. 500 þús. Uppl. í síma
868 2664 og 895 4680.

Til sölu er Nissan Micra árg. 98.
Nýlega vetrardekk á felgum
fylgja sem og geislaspilari.
Skoðaður 06. Ekinn 110 þús.
km. Verðhugmynd kr. 390 þús.
Uppl. í síma 866 7345.

Til leigu er ca. 35m² íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Íbúðin er fullbúin
húsgögnum og leigist frá 30.
júní 2006. Uppl. í símum 456
4187 eða 456 3041.

Til leigu er lítil einstaklingsíbúð
á Ísafirði. Leigist frá 1. júní.
Uppl. í síma 825 8408.

Til sölu er 10 feta Coleman felli-
hýsi, árg. 1997. Upplýsingar í
síma 456 5251 og 897 6794.
Til sölu er 3ja sæta sófi og tveir
stólar úr IKEA á kr. 15.000. Uppl.
í síma 456 3817 og 868 7509.

Til sölu er rúmlega ársgamalt
rúm (167-210 cm) á kr. 20 þús.
Uppl. í síma 867 7780.

Til sölu er glænýr 3ja sæta sófi,
ísskápur, lítið notuð þvottavél
og fleira. Öll tækin eru ársgöm-
ul. Upplýsingar í síma 869 1494
eða á gbe75@hive.is

Stelpa á þrettánda ári óskar
eftir að gerast barnapía í sumar.
Uppl. í síma 456 3076.
Til sölu er humar og fleira góm-
sætt á grillið. Upplýsingar í
síma 897 4019.

Til sölu er húseignin að Selja-
landsvegi 68 á Ísafirði sem er
sex svefnherbergi og stofa.
Uppl. í síma 864 1410.

Aðalfundur Vestfjarðadeildar
Ferðaklúbbsins 4X4 verður
haldinn í skíðaskálanum á Selja-
landsdal föstudaginn 26. maí
nk. kl. 20:30.

Óska eftir þremur sumardekkj-
um (185-70-14) undir Subaru
Impresa. Upplýsingar í síma
866 9545.

Til sölu er skekta. Uppl. í síma
456 3663 eftir kl. 19.

Ef einhver á í fórum sínum vasa-
diskó fyrir kassettur og hefur
ekki lengur not fyrir það, vin-
samlegast hafið samband í
síma 849 9040.

Aðalfundur
Aðalfundur Vestfjarða-akademíunnar

verður haldinn þriðjudaginn 30. maí kl. 20
í Háskólasetrinu, Suðurgötu 12, Ísafirði.

Vestfjarða-akademían.

Tilboð óskast!
Til sölu er fjölbýlishúsið Sætún 10-12 á

Suðureyri. Um er að ræða átta íbúðir sem
eru samtals 683m² að stærð auk sameign-
ar. Eignin er steinsteypt og var byggð árið
1977.

Tekið er við tilboðum og nánari upplýs-
ingar gefnar á Fasteignasölu Vestfjarða
og á eignir@fsv.is.

Tilboðum skal skila inn fyrir 1. júní 2006.

Björn Jóhannesson, hdl., – Lögsýn ehf.

Breytt aðsetur
Hef flutt skrifstofu mína úr Stjórnsýslu-

húsinu að Aðalstræti 24, 3. hæð, Ísafirði.

Nær væri að fyrirsögnin segði Í listinn sigurstranglegur og Framsóknar-
flokkurinn kemur í bakið á Sjálfstæðisflokknum. Eins gæti fyrirsögnin átt
við það að Reykvíkingar komi í bakið á samlöndum sínum á landsbyggðinni.
Erum við Vestfirðingar kannski ekki samlandar Reykvíkinga? Ber enginn
orðið skyldur af siðferðistoga þegar kemur að stjórn þessa lands? Skoðana-
könnun Fréttablaðsins staðfestir stórsókn Í listans í Ísafjarðarbæ. Í raun er
óþarft að taka slíkt fram. Aðeins einn Í listi er í framboði á Íslandi. Sé litið á
hitt umræðuefnið, sem er flugvöllur í Reykjavík, mætti velta því fyrir sér
hvort ekki sé brýnt að einhvers konar Íslandslisti verði í framboði við næstu
kosningar til Alþingis.

Æði oft örlar á því að tvær þjóðir búi í landi því er Ísland nefnist og verður
sífellt frægara í Evrópu vegna stórsóknar auðmanna í eignir annarra þjóða
fólks og hlutafélaga. Það er gott með. En landið er stórt og þjóðin er lítil. Ing-
ólfur Arnarson valdi Reykjavík að sögn, til búsetu. Löngu síðar fóru danskir
kaupmenn og embættismenn konungs að dæmi  hans og settu þar niður versl-
un og miðstöð stjórnsýslu. Íslendingar sjálfir töldu Reykjavík 1845 hæfa bet-
ur endurreistu Alþingi en Þingvelli sem höfðu verið samastaður æðsta valds
lýðs og lands frá 874. Þar kom Alþingi saman í síðasta sinn 1798, séu frátalin
seinni tíma hátíðarþing, og var formlega lagt af  árið1800 með stofnun  lands-
yfirdóms í Reykjavík.

Vegur Reykjavíkur sem miðstöðvar stjórnsýslu, verslunar, menntunar,
menningar og annarrar forystu í málefnum þess lýðs er byggir Ísland hefur
vaxið stöðugt síðan. Ekki tókst Jónasi Jónssyni frá Hriflu að hafa þar nein
umtalsverð áhrif á þótt hann berðist mjög fyrir vexti og viðgangi sveita
landsins í ríkisstjórnartíð sinni 1927 til 1932. Flokkur hans kenndur við
Framsókn valdi sér fljótlega Reykjavík að höfuðsetri, þótt lengi hafi litið
svo út að á Akureyri styddi flokkurinn við landsbyggðina. Svo er komið í
skoðanakönnunum, að þar fær Framsóknarflokkurinn aðeins einn bæjar-
fulltrúa. Nóg um það. Í Reykjavík hefur valdið safnast saman og margir sem
þar búa þekkja lítið til lífs annars staðar, nema reyndar í útlöndum.

Hvers eigum við þá að gjalda sem þurfum að sækja margt til Reykjavíkur?
Útlit er fyrir samstöðu annarra en Frjálslynda flokksins um að koma flugvelli
allra landsmanna úr Vatnsmýrinni í Reykjavík. Forystumaður Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjvík hefur þó dregið í land og ekki birtir ,,nýflokkurinn”
exbé lengur kvikmyndir af flugvelli á Lönguskerjum í auglýsingatímum
sjónvarpsstöðvanna. Framsóknarflokkur er reyndar ekki nefndur á nafn í
kosningabaráttunni í Reykjavík. Hafa aðstandendur Í listans mótað sam-
eiginlega stefnu um framtíð flugvallar í Reykjavík? Verðum við að fá hana
í bakið líkt og þegar oddviti X B í miðri kosningabaráttu vill ekki lengur
pólitískan bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar?

Ísafjarðarbær hefur auglýst
tillögu að deiliskipulagi fyrir
frístundahúsabyggð í landi
Traðar í Önundarfirði. Tillag-
an nær til sex lóða fyrir frí-
stundahús syðst í Önundar-
firði, milli Innri-Þverár og
Ytri-Þverár, ásamt aðkomu að
lóðunum. Stærð lóðanna er á
bilinu 3.500-4.100m². Tillag-
an verður til sýnis á bæjar-
skrifstofum og heimasíðu Ísa-

fjarðarbæjar til og með 1. júní
nk. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er gefinn
kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna og skal þeim
skilað inn á bæjarskrifstofur
Ísafjarðarbæjar eigi síðar en
15. júní 2006.

Ábúendur á Tröð fóru fram
á það við umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar í febrúar sl. að
bærinn tæki við deiliskipulagi

sumarhúsabyggðar í landi
Traðar og sæi um að auglýsa
það. Deiliskipulag af 6 húsa
sumarhúsabyggð við mót
Þveráa og Bjarnardalsár í
landi Traðar var tilbúið í sept-
ember 1994. Hreppsnefnd
Mosvallahrepps samþykkti
deiliskipulagið 30. apríl 1995
en það virðist ekki hafa verið
auglýst.

– gudrun@bb.is

Frístundahúsabyggð í Önundarfirði

Deiliskipulagstillaga auglýst

Rauða krossdeildin í Súða-
vík, hefur fest kaup á hjarta-
stuðtæki sem sett hefur verið
upp í þjónustumiðstöðinni
Álftaveri í Súðavík. Fyrir
stuttu fór þar fram sýnikennsla
í notkun á tækinu í umsjón
skyndihjálparleiðbeinandans
Hermanns Níelssonar. Stjórn
Súðavíkurdeildarinnar Rauða

krossins hefur verið í sam-
bandi við framkvæmdastjóra
Neyðarlínunnar 112 um að hjá
þeim verði skráð staðsetning
á þessu hjartastuðtæki en
næsti sjúkrabíll þarf að keyra
frá Ísafirði sem er 22 km. og
getur tekið 15 -20 mínútur.

„Æ fleiri rauðakross deildir
hafa verið að kaupa hjarta-

stuðtæki og setja upp í sínum
byggðalögum þar sem mínút-
ur skipta máli í björgun
mannslífs. Einnig hef ég heyrt
að einhver fyrirtæki hafi líka
gert slíkt s.s. Fiskvinnslan Ís-
landssaga, Fiskvinnslan Kam-
bur“, segir Sigríður Hrönn Elí-
asdóttir, formaður Súðavíkur-
deildar Rauða kross Íslands.

Súðvíkingum kennt á hjartastuðtæki

Lífeyrissjóður Vestfirðinga
var með aðra bestu ávöxtun
allra lífeyrissjóða landsins á
síðasta ári eða rúmum 4%
meiri en meðalávöxtun. Raun-
ávöxtun sjóðsins var 17,6%
en raunávöxtun Gildis sem var
með þá mestu var 17,8%.
Ávöxtun lífeyrissjóða var sú

besta sem um getur á síðasta
ári. Hrein meðalraunávöxtun
er talin hafa verið 13,5%.

Nafnávöxtun Lífeyrissjóðs
Vestfirðinga var 22,4% á síð-
asta ári og jafngildir það
17,6% raunávöxtun. Það er
besta ávöxtun í 35 ára sögu
sjóðsins. Hrein eign til greið-

slu lífeyris var í lok síðasta
árs 22,1 milljarður og hækkaði
um 4,2 milljarða eða 23,5%
frá árinu áður.

Meðaltal hreinnar raun-
ávöxtunar sjóðsins er 5,88%
sl. fimm ár og 6,06% sl. tíu ár.

– gudrun@bb.is

Með næsthæstu ávöxtunina
Lífeyrissjóður Vestfirðinga

Lífeyrissjóður Vestfirðinga er til húsa í Neista á Ísafirði.

Sparaðu
fjármuni
með áskrift!
Síminn er
456 4560
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AUGLÝSING UM SKIPULAG
– SUÐUREYRI

Breyting á deiliskipulagi norðan
Sætúns á Suðureyri.
Með vísan til 1. mgr. 26. gr. Skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 73/1997
er hér með auglýst eftir athugasemd-
um við tillögu að breytingu á deili-
skipulagi á Suðureyri.
Deiliskipulagsbreytingin tekur til
austasta hluta af gildandi skipulags-
mörkum í norðaustri og af mörkum
lóða nr. 5-13 við Sætún í suðvestri.
Skipulagssvæðið stækkar til suðaust-
urs og nær nú um einn hektara út í
Lónið.
Breytingin gerir ráð fyrir fjórum nýj-
um lóðum fyrir íbúðarhús ásamt botn-
langa milli Sætúns og þjóðvegar, þar
sem í gildandi deiliskipulagi er gert
ráð fyrir grænu svæði. Í gildandi aðal-
skipulagi er gert ráð fyrir íbúðabyggð
og botnlanga á þessu svæði. Þá er
gert ráð fyrir áningarstað við eystri
gagnamót Sætúns og þjóðvegar. Gert
er ráð fyrir lítilli eyju í Lóninu með
göngutengingu af vesturenda Lónsins.
Á eyjunni er gert ráð fyrir bryggju
sem nýtist til útivista.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofum í Stjórnsýsluhúsinu,
Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá
og með fimmtudeginum 18. maí 2006
til og með föstudeginum 16. júní 2006.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við breytingartill-
öguna. Frestur til að skila inn athuga-
semdum rennur út föstudaginn 30.
júní 2006. Skila skal inn athugasemd-
um á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísa-
firði. Þeir sem ekki gera athugasemd-
ir við breytingartillöguna fyrir tilskil-
inn frest teljast samþykkir henni.

Ísafirði, 11. maí 2006,
Jóhann Birkir Helgason, sviðstjóri

umhverfissviðs.

ÍBÚAR ÍSAFJARÐARBÆJAR ATH!
Nú eru framkvæmdir hafnar við end-
urnýjun á Bæjarbrekku og Hlíðarvegi
og því þarf að loka götunum í nokkrar
vikur af og til í sumar. Fyrst um sinn
verður Bæjarbrekku lokað og í fram-
haldi af því verður Hlíðarvegi lokað
milli Bæjarbrekkur og Hallabrekku.
Gert er ráð fyrir að íbúar við Engja-
veg komist um Seljalandsveg og upp
Urðarvegsbrekku. Íbúar eru beðnir
um að sýna verktaka tillitsemi meðan
á framkvæmdum stendur.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Dr. Ólína Þorvarðardóttir, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði skrifar

Hvað varð um efndirnar?
Spurt að leikslokum háskólamálsinsSpurt að leikslokum háskólamálsinsSpurt að leikslokum háskólamálsinsSpurt að leikslokum háskólamálsinsSpurt að leikslokum háskólamálsins

Skoðanakannanir sýna
þessa dagana að við erum að
upplifa eitt heitasta kosninga-
vor í sögu bæjarins. Má ætla
að núverandi bæjarstjórnar-
meirihluti sé tekinn að ókyrr-
ast, enda fara menn mikinn
þessa dagana og berja sér á
brjóst yfir ýmsu því sem þeir
telja til eigin afreka. En það er
komið að reikningsskilum,
því kjósendur hljóta að spyrja
um orð og efndir. Háskólaset-
ur Vestfjarða er eitt af því
sem núverandi bæjarstjórnar-
meirihluti gumar af sem dæmi
um þá „miklu uppbyggingu“
sem fullyrt er að eigi sér nú
stað hér í byggðarlaginu og
meirihlutinn þakkar sjálfum
sér.

Ekki vil ég lasta þá viðbót
sem orðin er við þekkingar-
samfélagið hér á Vestfjörðum,
nefni til dæmis Vestfjarðaaka-
demíuna, metnaðarfullt fram-
tak nokkurra þróttmikilla
fræðimanna hér um slóðir. Og
síst af öllu vil ég gera lítið úr
framlagi þess ágæta fólks sem
starfar í Háskólasetrinu. Þar
er eflaust haldið vel utan um
þau verkefni sem setrinu hafa
verið falin. Mér ofbýður hins-
vegar innihladsleysið í póli-
tískum yfirlýsingum þeirra
sem ráðið hafa ferðinni í hinu
svokallaða háskólamáli. Það
er nefnilega falskur tónn í
þeirri sjálfhælnu hljómkviðu
sem leikin er fyrir  bæjarbúa,
nú fyrir kosningar. Er því
tímabært að rifja upp orð og
efndir í þessu umdeilda máli.

MarkmiðinMarkmiðinMarkmiðinMarkmiðinMarkmiðin
sem gleymdustsem gleymdustsem gleymdustsem gleymdustsem gleymdust

Fyrir rúmu ári spannst mikil
umræða um tilkomu og til-
gang Háskólaseturs Vest-
fjarða, sem þá var nefnt

Þekkingarsetur. Heimamenn
vildu sjálfstæðan háskóla –
stjórnvöld voru ekki til við-
ræðu um þann möguleika. Því
var haldið fram að hér á svæð-
inu væri enginn „kompítens“
til slíkra hluta, eins og mennta-
málaráðherra orðaði það á
fundi með stjórn Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða um svipað
leyti.

Í janúar s.l. sendi starfs-
hópur um stofnun Þekkingar-
seturs frá sér grein sem birt
var á þessum vettvangi til þess
að skýra og taka af allan vafa
um markmið og tilgang með
stofnun hins fyrirhugaða
þekkingarseturs. Fyrirheitin
voru m.a. þessi:

1. Að starfsemi setursins
myndi hefjast „af fullum
krafti“ haustið 2005 og þar
yrði boðið upp á staðbundna
háskólakennslu.

2. Að stöðugildum myndi
fjölga. Látið var í veðri vaka
að þegar upp væri staðið
myndu 5-6 stöðugildi fylgja
Háskólasetrinu. Ráðinn yrði
framkvæmdastjóri „og a.m.k.
annar starfsmaður til Fræðslu-
miðstöðvar“ auk þeirra starfs-
manna háskóla og rannsókn-
arstofnana sem reiknað var
með að myndu „sinna rann-

sóknum og kennslu“ í hinu
nýja setri.

3. Að þekkingarsetur/há-
skólasetur myndi sjá Fræðslu-
miðstöðinni „fyrir auknu fjár-
magni“ og þannig myndi staða
Fræðslumiðstöðvarinnar
„styrkjast til muna“ með til-
komu setursins.

4. Að Fræðslumiðstöð
myndi í samstarfi við þekk-
ingarsetrið/háskólasetrið  sjá
um „þjónustu við háskóla-
nema og samstarf við háskóla,
m.a. um staðbundið nám“.

5. Að „skapa Fræðslumið-
stöð Vestfjarða það umhverfi
sem þarf til að vinna að áfram-
haldandi uppbyggingu náms
á Vestfjörðum, háskólanáms
jafnt sem fullorðinsfræðslu“.

Hver varð reyndin?Hver varð reyndin?Hver varð reyndin?Hver varð reyndin?Hver varð reyndin?
Það er öllum hollt að skoða

nú hvað varð um hin „metn-
aðarfullu áform um háskóla-
starfsemi“ sem starfshópurinn
fullyrti að væru „fyrstu raun-
verulegu skrefin í átt að há-
skóla á Vestfjörðum“. Stað-
reyndirnar tala sínu máli:

1. Ekkert bólar enn á stað-
bundinni háskólakennslu og
því líklega ofmælt að hafið sé
háskólastarf  „af fullum krafti“.

2. Í stað þess að fjölga starfs-
mönnum Frmst til þess að tak-
ast á við þjónustu við háskóla-
nema var þeim fækkað úr 3 í
1,5. Í Háskólasetri eru 3 stöðu-
gildi. Niðurstaðan er sú að í
stað þeirra 5-6 stöðugilda sem
áttu að fylgja stofnun Háskóla-
seturs og samstarfi þess við
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
eru samanlögð stöðugildi
stofnananna tveggja nú 4,5.
Hin raunverulega viðbót er 1,5
stöðugildi.

3. Hin napra staðreynd er
sú að í stað þess að „styrkjast

til muna“ hefur Fræðslumið-
stöð Vestfjarða verið tekin
kyrkingartaki. Árum saman
hafði Fræðslumiðstöðin sinnt
þjónustu við háskólanema í
fjarnámi með miklum sóma,
af alúð og þekkingu. Þetta
hlutverk var frá henni tekið
og enn hafa ekki fengist fjár-
munir þeir sem miðstöðinni
var heitið vegna þjónustu við
háskólanema á síðasta ári.

4. Ekkert starfsfólk fluttist
yfir úr Fræðslumiðstöð til Há-
skólaseturs, þrátt fyrir gefin
fyrirheit. Ekkert formlegt
samstarf á sér stað milli þess-
ara tveggja stofnana og engri
þekkingu er þar með miðlað
þar á milli.

5. Í raun gerðist ekkert ann-
að en það að þjónustan við
háskólanema var tekin úr
höndum Fræðslumiðstöðvar,
fjármunirnir sömuleiðis og
mannaflinn var skorinn niður
um helming.

Þannig urðu nú efndirnar –
þrátt fyrir fögur orð og bókanir
í bæjarstjórn s.l. vor þar sem
brýnt var fyrir mönnum að
missa ekki „sjónar á markmið-
um þeirrar vinnu sem þegar
hefur verið unnin í uppbygg-
ingu háskólasamfélags á Vest-
fjörðum.“

Því fylgir ábyrgð að hafa
forystu um velferð bæjarfé-
lags. Það er ekki nóg að halda
blaðamannafundi eða há-
fleygar ræður um mikilfeng-
leik þess sem koma skal. Þegar
spurt er um efndir, hlusta
menn eftir dýpri hljómi en
glasaglingrinu við opnunar-
athöfnina.

Ólína Þorvarðardóttir. Höf-
undur er fráfarandi stjórn-
arformaður Fræðslumið-
stöðvar Vestfjarða og skóla-
meistari Menntaskólans á
Ísafirði.

Ólína Þorvarðardóttir.

Umræðufundur um áhrifaþætti
fólksfækkunar í Ísafjarðarbæ

Sparisjóður Vestfirðinga efnir til umræðu-
fundar um áhrifaþætti fólksfækkunar í Ísa-
fjarðarbæ og möguleika eflingu sveitarfé-
laga með áherslu á menningarhlutverkið.
Fundurinn verður á Hótel Ísafirði mánudag-
inn 22. maí nk. og hefst kl. 20:00.

Fyrirlesarar:
Sólveig Þrastardóttir, viðskiptafræðinemi

í Viðskiptaháskólanum á Bifröst og er fyrir-
lestur hennar byggður á lokaverkefni henn-
ar við háskólann og nefnist „Áhrifaþættir
fólksfækkunar og efnahagsleg áhrif á Ísa-
fjarðarbæ.“

Júlía B. Björnsdóttir, stjórnmálafræðingur
frá Háskóla Íslands 2005, en hún er við nám
og störf í Kaupmannahöfn. Er fyrirlestur

hennar byggður á BA verkefni hennar við
háskólann og nefnist „Menning borgar sig
– hlutur menningar í eflingu sveitarfélaga.“

Að afloknum fyrirlestrum verða almennar
umræður.

Fundarstjóri er Guðmundur Steinar Björg-
mundsson, formaður stjórnar SPVF.

Allir eru velkomnir. Boðið verður upp á
kaffi og meðlæti í boði sparisjóðsins.
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Vel lukkaður baráttufundur Í-listans
Húsfyllir og góð stemning

var á „Baráttufundi með
gamla laginu“ sem Í-listinn
hélt í Alþýðuhúsinu á Ísafirði
sl. laugardag. Í fréttatilkynn-
ingu segir að haft hafi verið á
orði að langt væri síðan önnur
eins stemning hefði skapast á
stjórnmálafundi í því húsi.
Sigurður Pétursson, Arna Lára
Jónsdóttir, Jóna Benedikts-
dóttir og Rannveig Þorvalds-
dóttir frambjóðendur Í-listans
fluttu ávörp og var góður róm-
ur gerður að málflutningi
þeirra.

Einnig flutti Jón Fanndal
Þórðarson sem skipar heiður-
ssæti listans ávarp sem hlaut
góðar viðtökur. Á fundinn
mættu formenn þeirra þriggja
flokka sem standa að Í-listan-
um, þau Guðjón Arnar Krist-
jánsson formaður Frjálslynda

flokksins, Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir formaður Sam-
fylkingarinnar og Steingrímur
J. Sigfússon formaður Vinstri-
hreyfingarinnar.

Þau fluttu hvatningarorð til
samherja sinna í Ísafjarðarbæ.
Til fundarins mætti einnig
Benedikt Davíðsson fyrrum
forseti ASÍ og landssamtaka
eldri borgara og flutti hressi-
lega ádrepu til frambjóðenda
og annarra fundarmanna.

Fundarstjóri var Magnús
Reynir Guðmundsson bæjar-
fulltrúi og sá hann einnig um
að skemmta fundarmönnum
með tónlistarflutningi ásamt
Villa Valla og Ólafi Kristjáns-
syni fyrrverandi bæjarstjóra í
Bolungarvík. Að loknum
fundi var boðið uppá kaffi og
bakkelsi.

– gudrun@bb.is Vel fór á með þeim Jónu Benediktsdóttur og Ingibjörgu Sólrúnu. Við hlið þeirra er Steingrímur J. Sigfússon.

Vel var mætt á baráttufund Í-listans sl. laugardag.

Aðalfundur
Aðalfundur F.O.S.Vest verður haldinn þriðjudaginn 30. maí nk.

kl. 20:00 á Hótel Ísafirði.
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Önnur mál.

Kaffiveitingar!
Vonast er til að sem flestir sjái

sér fært að mæta.
Stjórn F.O.S. Vest.
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TILBOÐ ÓSKAST
Eignasjóður Ísafjarðarbæjar óskar
eftir tilboðum í húsnæðið að Túngötu
10 „Gæsluvöllur“. Húsið er úr timbri
á einni hæð, 34,9m² að stærð.
Tilboðum skal skila í lokuðu umslagi
á bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar eigi
síðar en föstudaginn 26. maí 2006 kl.
11:00.
Nánari upplýsingar gefur verkefnis-
stjóri á tæknideild Ísafjarðarbæjar í
síma 450 8000.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.

Sigurður Gunnar Þorsteins-
son leikmaður Körfuknatt-
leiksfélags Ísafjarðar hefur
ákveðið að hefja nám við
Íþróttaakademíuna í Reykja-
nesbæ næsta skólaár og hefur
samið við Keflavík um að

leika með þeim á næstu árum.
Fjögur úrvalsdeildarlið reyn-
du að fá Sigurð til liðs við sig
en hann valdi að lokum Kefla-
vík þar sem hann taldi aðstæð-
urnar hjá þeim henta sér best.

Sigurður var valinn íþrótta-

maður Ísafjarðarbæjar árið
2004, þá 16 ára gamall. Var
það í fyrsta sinn sem hann var
tilnefndur en hann lék bæði
með unglinga- og meistara-
flokki KFÍ. Einnig varð hann
Norðurlandameistari með U-

16 landsliði Íslands 2003.
Hann var einnig í byrjunarliði
U-16 landsliðs Íslands sem
vann B-riðil Evrópukeppn-
innar, sem er einn besti árang-
ur sem unglingalandslið í
körfubolta hefur náð á Íslandi.

Sigurður til liðs við Keflavík

Um 80 konur sóttu leið-
toganámskeið kvenna sem

haldið var á Ísafirði á
laugardag. Sjálfstæðiskon-

ur á norðanverðum Vest-
fjörðum stóðu fyrir nám-

skeiðinu og fór þátttaka
fram úr björtustu vonum

þeirra sem höfðu veg og
vanda að undirbúningi

þess. Námskeiðið fór fram
í safnaðarheimili Ísafjarð-
arkirkju og var hvert sæti
skipað á meðan á því stóð.

Þátttakendur voru afar

ánægðir með skipulag og
innihald námskeiðsins en

fyrirlesarar voru þær Þór-
katla Aðalsteinsdóttir, sál-

fræðingur, Aðalheiður
Héðinsdóttir, eigandi

Kaffitárs, Barbara Gunn-
laugsson, framkvæmda-

stjóri, Agnes Bragadóttir,
prófastur og Hrafnhildur
Hafberg, kennari og leik-

listarfræðingur. Ragnheið-
ur Hákonardóttir var

fundarstjóri. Um kvöldið
var síðan haldið veglegt

lokahóf í Skíðaskálanum í
Tungudal þar sem heið-
ursgestur var frú Ruth

Tryggvason, heiðurs-
borgari Ísafjarðarbæjar.

Gróa Haraldsdóttir frá
Flateyri stýrði veisluhöld-

um af stakri snilld en
boðið var upp á glæsilegt

sjávarréttahlaðborð unnið
úr vestfirsku sjávarfangi.
Það voru frambjóðendur
Sjálfstæðisflokksins í Ísa-

fjarðarbæ og Bolungar-
vík, af hinu kyninu, sem

sáu um alla matseld og
framreiðslu, undir stjórn

Níelsar Björnssonar, og
hlutu þeir mikið lof

kvenna fyrir. Glitnir var
aðalstyrktaraðili leið-

toganámskeiðsins og voru
konur leystar út með veg-
legum gjöfum frá Glitni í

lok dags. Tókst kvöldið vel
í alla staði og voru konur
sammála um að dagurinn

hefði í heild sinni heppnast
einstaklega vel.
– thelma@bb.is

Þátttaka á leiðtoganámskeiði
kvenna fór fram úr björtustu vonum

Um 80 konur sóttu leiðtoganámskeið Sjálfstæðiskvenna á norðanverðum Vestfjörðum.

Keppni um Reykjavíkur-
bikarinn í kajakróðri fór fram
sl. laugardag við Geldinganes.
Sjö Ísfirðingar tóku þátt og
hlutu sex þeirra verðlaun.
Keppt var í tveimur vega-
lengdum, 10 km og 3½ km.
Halldór Sveinbjörnsson var í
1. sæti í karlaflokki í 10 km

og Þröstur Þórisson í 3. sæti. Í
kvennaflokki 10 km var Elín
Marta Eiríksdóttir í 1. sæti og
Inga María Guðmundsdóttir í
2. sæti.

Í styttri vegalengdinni var
Matthildur Guðmundsdóttir í
2. sæti í kvennaflokki og Lúter
Ólafsson var í 2. sæti í karla-

flokki. Um 25 ræðarar tóku
þátt í mótinu og voru aðstæður
með eindæmum góðar að
sögn Péturs Gíslasonar kajak-
kennara og eins skipuleggj-
enda mótsins. Hann segir Ís-
firðinga hafa staðið sig með
þvílíkum sóma í gegnum tíð-
ina og enginn breyting hafi

verið á nú.
Keppnisfyrirkomulag var

með þeim hætti að ræst var
austan við svokallað eiði og
róið umhverfis Geldinganes-
ið. Bátarnir voru síðan bornir
yfir eiðið og þaðan róinn u.þ.b.
3 km hringur.

– gudrun@bb.is

Ísfirðingar sigursælir á kajakmóti
Verðlaunahafar mótsins.
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Stærsta skúta á
Íslandi komin til
Ísafjarðar

Stærsta skúta á Íslandi kom
til sinnar nýju heimahafnar á
Ísafirði í síðustu viku. Skútan
var keypt vegna stofnunar nýs
ferðaþjónustufyrirtækis, Bor-
ea Adventures, sem ætlar að
sigla með ævintýraþyrsta
ferðalanga um Vestfirði og
austurströnd Grænlands.
Skútan kom frá Bretlandi og
gekk siglingin vel að sögn Sig-
urðar Jónssonar skipstjóra hjá
Borea Adventures. „Skipið

reyndist frábærlega og er
greinilega mjög traust sjó-
skip“, segir Sigurður. Vel var
tekið á móti skútunni en fjórar
skútur frá Ísafirði, lóðsabátur
Ísafjarðarhafnar og björgun-
arbáturinn Gunnar Friðriks-
son biðu hennar þegar hún
kom til hafnar. Farið verður í
nokkrar prufuferðir á skútunni
næstu mánuði og ef allt gengur
að óskum verður farið á fullt
með rekstur vorið 2007.

Mikill fögnuður var þegar skútan var komin
að landi og var skálað í kampavíni.

Ætlunin er að bjóða upp á
ýmsar spennandi ferðir, s.s.
skíðaferðir á vorin, náttúru-
skoðun með megináherslu á
fugla og refi, ævintýraferðir
þar sem blandað verður saman
sjókajaksiglingum í Jökul-
fjörðum og á Hornströndum,
snorkköfun í Reykjanesi,
fjallahjólaferðum, jöklagöngu
á Drangajökli o.fl. Á haustin
er gert ráð fyrir að færa skút-
una á Breiðafjörðinn og bjóða
upp á styttri siglingar allt að
Látrabjargi. Í boði verður allt
frá 2-3 daga ferðum upp í 2-3
vikna leiðangra til Grænlands.
Þetta er ný tegund ferðaþjón-
ustu hér á landi og margir
spennandi möguleikar í stöð-

Lóðsbáturinn Sturla Halldórsson fór til móts við skútuna úti á Skutulsfirði.

unni til að nýta svona stóra
skútu, en hún er 60 fet að
stærð. Þá er Ísafjörður mjög
vel staðsettur fyrir ferðaþjón-
ustu af þessu tagi.

Mörg falleg svæði eru í ná-
grenninu og nánast hvergi er

styttra að fata til austurstrand-
ar Grænlands en frá Ísafirði
en það eru um 180 sjómílur.
Skútan er smíðuð í Bretlandi
og var m.a. notuð í kappsigl-
ingar í kringum jörðina, hún
er því mjög sterkbyggð. Þegar

endurskipulagningu á rými
hennar verður lokið kemur
hún til með að taka 8-10 far-
þega. Öll almenn þægindi
verða um borð, stórt eldhús,
tvö salerni, heit sturta og mið-
stöð í öllum káetum.

Fjórar skútur frá Ísafirði tóku á móti nýju skútunni þegar hún kom til hafnar.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
17. maí,  138. dagur ársins 2006
Þennan dag árið1841 lést Tómas Sæmundsson

prestur á Breiðabólsstað í Fljótshlíð, 33 ára. Hann var
einn Fjölnismanna. Jónas Hallgrímsson orti eftir hann
ljóð sem hefst á þessum þekktu hendingum: „Dáinn,

horfinn! – Harmfregn! / Hvílíkt orð mig dynur yfir! / En
ég veit að látinn lifir. / Það er huggun harmi gegn.“

Þennan dag árið 1914 var 100 ára sjálfstæðisafmælis
Noregs minnst með hátíðahöldum í Reykjavík og fánar

voru dregnir að hún.

Þennan dag árið 1940 komu breskir hermenn til Akur-
eyrar með varðskipinu Ægi. Þá var vika liðin frá

upphafi hernámsins.

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?   · Halldór Hermannsson, fyrrverandi skipstjóri

Á þessum degi fyrir 34 árumÁ þessum degi fyrir 34 árumÁ þessum degi fyrir 34 árumÁ þessum degi fyrir 34 árumÁ þessum degi fyrir 34 árum
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg norðaustlæg átt og skúrir eða slydduél og

síðar snjóél norðantil. Lítið eitt kólnandi veður.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Fremur hæg norðaustlæg átt og skúrir eða slydduél og
síðar snjóél norðantil. Lítið eitt kólnandi veður.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Norðlæg átt, yfirleitt hæg. Dálitlar skúrir eða él og kalt.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Norðlæg átt, yfirleitt hæg. Dálitlar skúrir eða él og kalt.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ert þú búin(n) að gera upp við þig hvað þú
ætlar að kjósa í kosningunum 27. maí?

Alls svöruðu 774. – Já sögðu 621 eða 80%
– Nei sögðu 153 eða 20%

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

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

Er farinn að berja nestið!
„Hjá mér er það að frétta að ég er farinn að berja nestið eins og það er kallað þegar

maður er hættur að vinna og kominn á ellilífeyrinn. Ég snýst núorðið bara í kringum
sjálfan mig og konuna og hún um mig. Svo horfi ég á fiskeríið og ég skil ekki tölurnar
sem koma frá Hafró og gefa til kynna lélega veiði. Mér finnst vera vellandi fiskerí á
Skagaströnd, í Reykjavík og hér útá halanum. Um 1960-70 var enginn fiskur hér fyrir
utan og togararnir fóru til Grænlands til að finna fisk. Ég er ekki svartsýnn á fiskveið-
arnar en mér líkar illa hvernig fiskveiðistefnan hefur komið fram. Ég vildi að veidd yrðu
750.000 tonn af loðnu og ekki græðgast í meira, en það fór í hálfa aðra milljón. Nú er
verið að veiða um 200.000 tonn en ég vil að það verði sett í 250.000 tonn.

Nú svo er allt ágætt, vorið að koma og ég spái góðu veðri í sumar. Ég fer bráðum í
sumarbústaðinn en í gamla daga var maður alltaf á sjó á sumrin.“

Umbylting framundan í
skólum Ísafjarðarbæjar

Grunnskólar Ísafjarðarbæj-
ar eru að fara að taka upp nýja
uppbyggingarstefnu, sem
styðst við lífsgildi, til að kenna
börnum sjálfsaga og að bera
ábyrgð á eigin hegðun. Jóna
Benediktsdóttir, aðstoðar-
skólastjóri hjá Grunnskólan-
um á Ísafirði ræddi um stefn-
una við BB.

„Við munum taka upp
stefnuna hjá nokkrum bekkj-
um í Grunnskólanum á Ísa-
firði í haust. Í hinum skólanum
byrja kennararnir að undibúa
sig, en þeir þurfa að læra í
heilt ár áður en þeir geta farið
að kenna þetta. Stefnan snýst
um viðhorf og áður en maður
fer að vinna með viðhorf ann-
arra þarf maður að vera búinn
að skoða sín eigin mjög vel.

Uppbyggingarstefnan kem-
ur frá Kanada þar sem hún
hefur verið við lýði í mörgum
skólum frá 1985. Hún hefur
einnig breiðst út til Bandaríkj-
anna. Hún byggir á kenning-
um sálfræðings nokkurs um
mannlega hegðun. Hann
byggir þær á því að við séum
ávallt að reyna uppfylla þarfir
sem eru sameiginlegar öllum
mönnum. Stefnan snýst um
að vinna lífsgildi út frá þessum

þörfum. Þarfirnar sem um
ræðir eru meðal annars; að
hafa öryggi, að hafa áhrif á
eigið líf, skemmtun og þörf
fyrir að tilheyra öðrum. Þá á
að skipuleggja skólastarfið
þannig að nemendurnir fái
uppfylltar þarfir sínar í skóla-
starfinu. Það er ein megin-
hugsunin í þessu og það krefst
þess að  hugsa verður á annan
hátt í skólanum en hefur verið
gert hingað til. Við höfum
verið svo föst í því að stjórna
krökkum með umbun og refs-
ingum. Það á alls ekki að
leggja það af að hrósa, en það
verður meira spontant, ekki
meginþáttur stjórnunar. Sam-
kvæmt uppbyggingarstefn-
unni getur enginn stjórnað
öðrum, við berum bara ábyrgð
á sjálfum okkur.

Stefnan er að kenna bæði
kennurum og nemum að haga
sér eins og maður vill vera.
Þetta snýst um innri stjórnun
frekar en ytri. Ekki að nem-
endur hagi sér á ákveðinn hátt
af því að þá fái þau eitthvað í
staðinn. Grunnhugmyndin að
baki þessu er að manneskjan
sé í eðli sínu góð og það þurfi
bara að hjálpa henni að rækta
það góða sem er innra með

henni. Hins vegar munum við
grípa til annarra ráða ef þess
þarf. Við munum ekki horfa
upp á ofbeldi eða beinar ögr-
anir, heldur grípum inn í. En
að því loknu förum við aftur í
ferlið sem uppbyggingarstefn-
an kennir. Sem er að viður-
kenna mistök sína og læra af
þeim svo að viðkomandi
standi uppi sem betri maður á
eftir. Þetta verður mikil vinna
til að byrja með en svo verður
það okkur eðlislægt.“

– Verður þetta bylting?
„Já, en hægfara bylting. Það

tekur þrjú til fimm ár að koma
þessu á að fullu. Þetta er ný

hugsun fyrir okkur kennarana
og einnig fyrir foreldrana.
Margir eru tortryggnir gagn-
vart vinnunni með lífsgildin.
Þeir halda að erfitt sé að finna
sameiginleg lífsgildi fyrir alla
í einum bekk og hvað þá í
heilum skóla. En reynslan
sýnir að alveg sama hver upp-
runi okkar er þá höfum við öll
sömu þarfirnar sem lífsgildin
okkar byggjast á. Við viljum
öll njóta virðingar, tilheyra
hópi, upplifa að við höfum
áhrif á eigið líf og þannig fram
eftir götunum. Gerður verður
barna- og skólasáttmáli þar
sem hlutverk allra eru skil-
greind. Kennarar og nemend-
ur hjálpast að við að skilgreina
hlutverk hvers annars. Svo
þegar einhver er ekki að upp-
fylla hlutverkin sín þá er þeim
bent á það. Áhrifaríkasta leið-
in er að spyrja viðkomandi
hvert hlutverk hans er og þegar
þarf að útskýra það sér aðilinn
að hann er ekki að uppfylla
það. Þetta á bæði við kennara
og nemendur. Sums staðar í
Bandaríkjunum hefur líka
verið farið í þessa vinnu með
foreldrum og hlutverk þeirra
skilgreind í skólastarfinu.

Börnunum er kennt að stýra

Jóna Benediktsdóttir.

Hafist verður handa við uppbyggingarstefnuna við Grunnskólann á Ísafirði í haust.

Er utanbæjarnemendur í Menntaskólanum á Ísafirði fengu
um síðir í hendur langþráðan dvalar- og ferðastyrk frá Mennta-
málaráðuneytinu, kom það þeim öllum í opna skjöldu að dval-
arstyrkur hafði verið helmingaður. [...] Þetta mun koma mjög
illa niður á nemendum, þar sem gert hafði verið ráð fyrir að
þessi styrkur nægði til greiðslu á leigu herbergja, er nemendur
höfðu fengið úti í bæ fyrir tilstuðlan skólans. Þetta var gert
vegna þess að í upphafi skólaárs var ekki fyrir hendi nægjanlegt
heimavistarhúsnæði fyrir alla þá 42 utanbæjarnemendur, sem
stunda myndu nám við skólann. Þessari framkomu fylgir engin
skýring af hálfu þeirra manna er í úthlutunarnefnd eiga sæti,
önnur en sú að þetta hafi verið gert við utanbæjarnemendur í
M.A., sem ekki hafi verið á vist, en heimavist þar er sögð illa
nýtt. [...] Að framansögðu sér hver heilvita maður, að utan-
bæjarnemendur í M.Í. eru beittir megnasta órétti. Þess er því
krafizt, að hlutaðeigandi aðilar leiðrétti þetta hið allra fyrsta.

Dvalarstyrkur helmingaður
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Haraldur Tryggvason, starfsmaður Ísafjarðarbæjar Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.hugjsonir.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Skemmtileg fjallasýn í Innsbruck Lystisemdir holdsins
„Ég á margar uppáhaldsborgir en ef ég á að

velja eina þá er það Innsbruck í Austurríki.
Þar er skemmtileg fjallasýn og fjölbreytilegt
mannlíf. Borgin er bæði falleg og snyrtileg. Ég
hef tvisvar sinnum komið þangað og stefni á
að fara aftur á næsta ári. Ég fer reglulega
þangað vegna Inter aften sem er sýning fyrir
skíðasvæði. Þar eru sýnd alls kyns tæki sem
eru leikföng fullorðinna manna. Svo dreymir
mig að fara til Dubai og Hawai. Það er draumur
sem ég mun láta rætast.“

Brennslan okkarBrennslan okkarBrennslan okkarBrennslan okkarBrennslan okkar  · Thelma Hjaltadóttir og Guðrún Ása Magnúsdóttir, blaðamenn

Sænsk gleði og íslenskt spaug
„Í tilefni af Júróvisjón-

keppninni ákvað BB að
beina spjótum sínum að
blaðamönnum sínum og
spyrja um uppáhalds lögin í
gegnum tíðina. Fyrstu fimm
lögin eru val Thelmu og
seinni hlutinn er þverskurð-
ur af uppáhaldslögum Guð-
rúnar.“

1. J’aime la vie
– Sandra Kim, Belgíu
Í alfyrstu keppni okkar

Íslendinga í Júróvisjón 1986
tók hin 13 ára gamla Sandra
Kim þátt, og þóttist reyndar
vera 15 ára, og togaðist
tryggð mín við Gleðibanka-
gengið frá Íslandi á við
hrifningu á þessari ungu
söngkonu. Hún sigraði og
varð þar með yngsti sigur-
vegari Júróvisjónkeppninn-
ar fyrr og síðar.

2. Hold me now –
Johnny Logan, Írland
Árið 1987 sigraði Johnny

Logan Júróvisjónkeppnina
í annað sinn með þessu lagi.
Lagið er gott og Johnny var
voða sætur í hvítu jakkaföt-
unum sínum.

þeir Datner og Kushnir, voru
tveir gaurar í Blues Brothers
fíling og þeir komu svo til Ísl-
ands einhvern tímann eftir
keppnina. Þá komu þeir fram í
Reykjavík og ég fór að sjálf-
sögðu að sjá þá og fékk meira
að segja eiginhandaráritun ef
mig minnir rétt.

7. Fly on the Wings of Love –
Olsen-bræðurnir, Danmörk

Olsen bræðurnir slógu al-
deilis í gegn í keppninni árið
2000 og unnu hana með glæsi-
brag. Myndarlegir menn á
miðjum aldri að syngja um ást-
ina og sögðu hana besta einmitt
á miðjum aldri. Danska lagið
árið eftir var einnig stórfínt
með smá kántrífíling, Never
Ever Let You Go hét það.

8. My Galileo – Alexandra og
Konstantin, Hvíta-Rússland

Á hverju ári er að minnsta
kosti eitt lag í keppninni sem
er svo fáránlegt að maður fer
ósjálfrátt að hlæja þegar maður
heyrir það. Þetta lag sem keppti
2004 er eitt af þeim lögum og
það er ekki hægt að ætla vera í
fýlu þegar maður hlustar á það
því maður fer bara óvart í gott

skap. Jóðlið eða hvað þetta á
að vera í viðlaginu gerir út-
slagið.

9. Just a Little Bit
– Gina G.,Bretland

Þetta lag keppti fyrir Bret-
land 1996 og ég var þá að
skríða af gelgjunni og hafði
verið afhuga Júróvisjón í
nokkur ár. Þetta fannst mér
voða skemmtilegt lag og þeg-
ar ég sá það í keppninni öðl-
aðist ég nýja trú á henni. Var
á þeim aldri augljóslega ekki
búin að fatta að keppnin er
alveg jafn skemmtileg þó ekk-
ert gott lag taki þátt. Framlag
okkar Íslendinga þetta árið var
ógeðislagið Sjúbídú en það
hlýtur að vera eitt versta lag
ever í þessari keppni.

10. Til hamingju Ísland
– Silvía Nótt, Ísland

Mér finnst Silvía Nótt snið-
ug og lagið skemmtilegt. Við
munum aldrei vinna þessa
keppni og því finnst mér allt í
lagi að djóka aðeins með hana
öðru hvoru. Það skiptir ekki
öllu hvort við fáum mörg stig
eða ekki, bara að atriðið sé
eftirminnilegt. Man einhver

3. Fångad av en Storm-
vind – Carola, Svíþjóð
Sænsk gleði er allsríkjandi

í þessu lagi og það grípur
mann óstjórnleg löngun til
að dansa þegar maður heyrir
fjörugan kraftinn. Þetta var
sigurlagið 1991.

4. Minn hinsti dans – Páll
Óskar Hjálmtýrsson, Ísland

Júróvisjón hefur aldrei ver-
ið söm eftir hann Palla. Lagið
vakti mikla athygli þrátt fyrir
lága stigagjöf og braut upp
hið fasta form sem einkenndi
keppnina.

5. Se på mej– Jan
Johansen, Svíþjóð

Þessi yndisfagra ballaða frá
árinu 1995 á sér enn sess í
mínu hjarta. Þrátt fyrir ódauð-
lega ást mína á þessu lagi þá
hafnaði það í þriðja sæti.

6. Húbbahúlle – Datner
og Kushnir, Ísrael

Hver man ekki eftir þessu
lagi! Það keppti 1987 og lenti
í 8.sæti. Það heitir á frummál-
inu Shir Habatlanim sem út-
leggst á ensku sem The Lazy
Bums Song. Keppendurnir,

eftir laginu Love Shine a
Light sem vann 1997? Ég
held ekki, enda er það árið
sem Páll Óskar rústaði
keppninni þrátt fyrir að
hafa aðeins fengið 18 stig.

Guðrún Ása
Magnúsdóttir.

Thelma Hjaltadóttir.

hegðun sinni sjálf og lögð
vinna í það að hver bekkur
ákveði sjálfur hvernig vinna
eigi úr ágreiningsmálum. Það
er nú svo skemmtilegt með
krakka að þegar þeir eru sjálfir
búnir að ákveða ferli sem á að
fara eftir og þá nota þeir það.
Fyrst á að tala um af hverju
maður gerði þetta, svo á að
ræða hvernig hægt sé að bæta
fyrir það o.s.frv.

Nokkrir skólar hérlendis
hafa tekið upp þessa stefnu
og þeir kennarar sem ég hef
rætt við sem hafa fengið reyn-
slu í þessum málum segja að
mesti ávinningurinn fyrir
kennarann sé tímasparnaður.
Hann getur í raun kennt og
þarf ekki að vera eyða megn-
inu af tímanum í að leysa
deilumál og það er miklu meiri
friður í bekknum. Auðvitað
leysir uppbyggingarstefnan
ekki öll heimsins vandamál á
einu bretti, en þetta skapar
mannbætandi umhverfi sem
styður við einstaklinga á leið
sinni til að verða betri mann-
eskjur.“

Byggist mestByggist mestByggist mestByggist mestByggist mest
á skynsemiá skynsemiá skynsemiá skynsemiá skynsemi

„Með stefnunni er reynt að
takmarka notkun valds eins
og hægt er. Það er aðeins
gripið til þess sem neyðarúr-
ræðis. Það er nú einu sinni
þannig að það er tilgangslaust
að berjast gegn þeim sem er
ekki að reyna ráða yfir manni.

Við skoðuðum þó nokkrar
stefnur áður en við ákváðum
að taka þessa upp. Okkur
fannst þessi byggð á mestri
skynsemi. Skólar eru víða að
setja upp uppeldisstefnur
bæði í leik- og grunnskólum.
Við ákváðum að fara þessa
leið og haustið 2007 eiga allir
bekkir í grunnskólum Ísa-
fjarðarbæjar að vera byrjaðir
að vinna eftir uppbyggingar-
stefnunni. En næsta haust
munu nokkuð margir bekkir
byrja á þessu. Við munum
byrja að vinna að þessu með
nemendunum á unglinga-
stigi. Þá verður meiri umræða
um þetta því þetta er talsverð
stefnubreyting. Aðalbreyt-
ingin er samt sú að við mun-
um taka upp samræmda
stefnu í öllum skólunum.
Þessi stefna fellur mjög vel
að öðrum málum sem við
höfum verið að vinna að. Þar
má nefna að árið 1999 var

tekið upp hugtakið skólar án
aðgreininar á öllu landinu sem
í felst að öll börn hafa rétt á að
ganga í skóla í sinni heima-
byggð. Við höfum einnig verið
að vinna að Olweus verkefninu
sem vinnur gegn einelti, taka
upp fjölmenningarlega kenn-
slu og allt þetta smellpassar
við uppbyggingarstefnuna.

Næsta haust verður stefnan

enn betur kynnt en foreldrar
eru beðnir að taka þátt í þessu
að því leyti að börnin koma
með reglurnar sem gilda
heima hjá þeim þegar vinna á
sáttmálana. Reglurnar eru
flokkaðar í samræmi við
grunnþarfirnar og passað að
allar reglurnar falli að þeim.
Þá sjá þau einnig hvað þau
eiga margt sameiginlegt. Á

foreldrafundum verður einnig
fjallað um lífsgildi foreldr-
anna og boðið upp á fræðslu
um hvað stýrir hegðun okkar.
Sumir foreldrar hafa óttast að
í þessu felist algjört agaleysi
en það er alls ekki þannig að
allt sé leyfilegt. Þetta er ekki
innræting á einhverju heldur
viljum við jú öll vera góðar
manneskjur“, segir Jóna.

Öll grunnskólabörn Ísafjarðarbæjar munu brátt fá að kynnast uppbyggingarstefnunni.

Sæmdur silf-
urmerki KKÍ
Guðni Ólafur Guðnason
var sæmdur silfurmerki
Körfuknattleikssambands
Íslands á ársþingi sam-
bandsins fyrir stuttu.
Guðni situr í unglingaráði
Körfuknattleiksfélags
Ísafjarðar en hann hefur
áður setið í stjórn félags-
ins auk þess að spila með
því. Guðni er uppalinn KR-
ingur og hefur bæði orðið
Íslands- og bikarmeistari
með félaginu. Hann þjálf-
aði hjá félaginu og sat í
stjórn þess ásamt því að
leika með liðinu. „Guðni á
fjölmarga landsleiki að
baki og var hann fyrirliði
KR-inga bæði innan sem
og utan vallar. Guðni varð
leikmaður og þjálfari hjá
Ísfirðingum árið 1996 og
hefur hann þar gert góða
hluti fyrir KFÍ“, segir í frétt
á vef KR. Guðni er einnig
varaformaður Héraðssam-
bands Vestfirðinga.

Rekstur
sameinaður?
Íþrótta- og tómstunda-
nefnd Ísafjarðarbæjar hef-
ur lagt til að rekstur
íþróttavallarsvæðis á
Torfnesi verði sameinaður
rekstri íþróttahússins á
Torfnesi til reynslu út þetta
ár. Heildarendurskoðun á
rekstrinum verði síðan
gerð að reynslutíma lokn-
um og skoðaðir möguleik-
ar á því að rekstrareining-
arnar verði sameinaðar til
frambúðar. Enginn kostn-
aðarauki mun fylgja breyt-
ingunni. Eftir á að taka
málið fyrir í bæjarstjórn.

Miklar fram-
kvæmdir
Skíðafélag Ísfirðinga hefur
fengið úthlutað styrk að
upphæð 5,5 milljónir
króna til framkvæmda á
skíðasvæði Ísfirðinga.
Markmið framkvæmdanna
er að auka snjósöfnun og
rekstraröryggi svæðisins.
Íþrótta- og tómstunda-
nefnd lagði nýverið til að
forstöðumanni skíða-
svæðisins verði veitt
heimild til þess að fara út í
umræddar framkvæmdir
enda liggi öll tilskilin leyfi
fyrir.

Um daginn var í blaðasnepli sem ég leit í grein um klámfengni
ungmenna. Út frá þessari grein fór ég mikið að velta fyrir mér
hvað klám væri. Samkvæmt hinni virtu íslensku orðabók er
klám skilgreint svohljóðandi: 1. grófgert, illa unnið verk. 2.
gróft orð, klúryrði, málfar, mynd eða annað sem beinir athygl-
inni að kynlífi eða kynfærum án nauðsynjar í listrænu sam-
hengi, fræðslu e.þ.h.: klám-mynd. Allt í lagi. Nú er ég komin
með skilning á því hvað klám þýðir. Mér er spurn, af hverju er
klám skilgreint sem ljótur hlutur? Er klám ekki það sama og
nekt? Er gróft orðalag virkilega verkfæri djöfulsins? Er ekki
bara litið á nekt og klúryrði sem ljótan hlut vegna þess að okk-
ur er kennt í æsku að þetta sé ljótt?
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Bílvelta í
göngunum

Á fjórða tímanum á
sunnudag lokuðust Vest-
fjarðagöngin er maður á
sextugsaldri ók bifreið ut-
an í gangavegginn og velti
bifreiðinni. Loka þurfti
göngunum á meðan bíllinn
sem er talinn ónýtur var
fjarlægður. Manninn sak-
aði ekki.

Um miðjan dag á föstu-
dag var lögreglu tilkynnt
um að mannlaus bifreið
hafi runnið á aðra á bif-
reiðastæði í Hnífsdal. Tjón
mun hafa orðið á ökutækj-
um, ekki verulegt.

Virti ekki
merkingar

Á fimmtudagsmorgun í
síðustu viku stóðu starfs-
menn Vegagerðarinnar
ökumann flutningabifreið-
ar að því að aka yfir Eyrar-
fjall þó svo að merkingar
um þungatakmarkanir hafi
staðið uppi. Vegna ástands
vegarins yfir Eyrarfjallið
eru þessar takmarkanir og
eru ökumenn þungra bif-
reiða beðnir um að virða
þær.

Síðdegis sama dag hafði
lögreglan afskipti af öku-
manni á Ísafirði. Honum
var gert að hætta akstri, en
öndunarsýni sem hann lét
í té, gaf til kynna að hann
hafi bragðað áfengi. Auk
þessa fundust í fórum hans
sveppir, svk. ofskynjunar-
sveppir. Lögreglan lagði
hald á sveppina og eins
bifreiðina.

Áreitti veg-
farendur
Um kl. 22 á föstudags-

kvöld var karlmaður hand-
tekinn í miðbæ Ísafjarðar.
Hann var mjög ölvaður og
hafði áreitt vegfarendur.
Hann var færður í fanga-
klefa og látinn sofa úr sér
áfengisvímuna.

Aðfaranótt mánudags
var ökumaður kærður fyrir
að aka á móti umferð í
hringtorginu á Ísafirði. Hér
mun ekki hafa verið um
ókunnugleika að ræða.

Lögreglunni hafa borist
kvartanir um að hundar
gangi lausir í þéttbýli í
Ísafjarðarbæ. Kvartanirnar
hafa aðallega borist frá
Ísafirði, Hnífsdal, Flateyri
og Þingeyri.

Framsókn í Ísafjarðarbæ
vill ópólitískan bæjarstjóra

Guðni Geir Jóhannesson,
oddviti Framsóknarflokksins
í Ísafjarðarbæ segir flokkinn
ekki vilja pólitískan bæjar-
stjóra og vel komi til greina
að starfa með Í-listanum, sem
er framboð þriggja stjórn-
málaafla. Ekki hefur annað
mátt skilja en Framsóknar-

flokkurinn hygði á áfram-
haldandi samstarf við Sjálf-
stæðisflokkinn og þessi yfir-
lýsing Guðna Geirs kemur
Halldóri Halldórssyni, bæjar-
stjóra, og oddvita Sjálfstæðis-
flokksins á óvart.

Framsóknarflokkurinn og
Sjálfstæðisflokkurinn hafa

starfað saman í meirihluta síð-
ustu átta ár í Ísafjarðarbæ og
hefur það legið í loftinu, að
vilji hafi verið innan Fram-
sóknar að halda samstarfinu
áfram eftir kosningar. Það
gerist svo í kjölfar lélegrar
útkomu Framsóknarflokksins
í tveimur skoðanakönnunum,

að oddviti Framsóknarflokks-
ins, segir allt koma til greina
að loknum kosningum, en sú
krafa verði uppi, að bæjarstjóri
verði ekki pólitískt kjörinn,
heldur starfið auglýst.

Núverandi bæjarstjóri Hall-
dór Halldórsson, kæmi sam-
kvæmt því ekki til greina sem

bæjarstjóri í samstarfi Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar-
flokks, ef það héldi.

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og odd-
viti sjálfstæðismanna segir
þetta koma sér á óvart, en í
kosningabaráttu geti menn átt
von á hverju sem er.

Þrívíddarmynd af bensínstöðinni sem reist verður í sumar.

Framkvæmdir við nýja ben-
sín- og þjónustustöð Olíufé-
lagsins á Ísafirði eru hafnar.
Að sögn Guðmundar Tryggva
Sigurðssonar deildarstjóra
fasteigna- og framkvæmda-
deildar Olíufélagsins er verið
að ganga frá samningi við
Vestfirska verktaka ehf. um
endurbyggingu bensínstöðv-
arinnar.

„Þetta verður nánast ný-
bygging, með gjörbreyttu ný-
tískulegu útliti. Stöðin verður
stækkuð í um 200 m² og færð
í nútímalegt horf. Jafnframt
verður aðgengi allra notenda
aukið og það fært í átt að því
skipulagi sem fyrir er“, segir
Sigurður. Hann segir að stefnt
sé á mjög skamman verktíma

og að ljúka eigi öllum fram-
kvæmdum í sumar. „Lóðin
verður fullfrágengin, malbik-
uð og með þvottaplani. Við
ætlum að endurnýja allar dæl-
ur, setja upp sjálfsala og reisa
skyggni yfir dælurnar. Stöðin
verður í fremsta flokki á sviði
umhverfismála og þjónustu-
stig og vöruúrval verður auk-
ið.“

Bráðabirgðastöð hefur ver-
ið sett upp til að þjónusta við-
skiptavinum á meðan gamla
bensínstöðin verður rifin og
nýjar dælur settar upp. Guð-
mundur Tryggvi kemur til Ísa-
fjarðar í dag og verður verk-
samningur undirritaður þá við
Vestfirska verktaka.

– gudrun@bb.is

Ný bensínstöð rís á Ísafirði í sumar

Þór, 150 ára gamall árabátur, hefur
verið endurbyggður af hagleiksmann-
inum Ragnari Jakobssyni frá Reykja-
firði á Ströndum sem búsettur er í
Bolungarvík og gerir upp hvern ára-
bátinn af öðrum af mikilli list. „Ég
sagði nú þegar ég fékk bátinn í hend-
urnar að ef hægt væri að gera þennan
bát upp þá er hægt að laga þá flesta en
hann var ansi illa farinn“, segir Ragnar.
Guðmundur Jakobsson, bróðir Ragn-
ars, kom einnig að endurbótunum. Þór
er upprunalega frá Keldu í Mjóafirði.

Upprunalega voru notaðir trénaglar
við smíði bátsins sem flestir voru farnir
þegar Ragnar fékk bátinn í hendurnar
og var kjölurinn mjög illa á sig kominn.
Viðgerðin tók tvo vetur og var báturinn
endurbyggður nánast frá grunni. „Það
er allt nýtt nema tvær spýtur sem ég
hélt eftir til að halda sálinni“, segir
Ragnar. Þór er í eigu Þjóðminjasafns
Íslands en fyrirhugað er að Byggðasafn
Vestfjarða fái hann til varðveislu. Þá
eru uppi hugmyndir að hann verði til
sýnis í vörinni við Litlabæ í Skötufirði
þegar lokið verður endurbótum á bæn-
um.                             – thelma@bb.is Hagleiksmaðurinn Ragnar Jakobsson frá Reykjafirði á Ströndum við árabátinn Þór.

Þór tilbúinn eftir gagngerar endurbætur
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