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Unnur Lilja Þórisdóttir dux scholae
Menntaskólanum á Ísafirði var slitið við hátíðlega og afar fjölmenna athöfn í Ísafjarðarkirkju á laugardag. Alls voru 54 nemendur brautskráðir frá

skólanum að þessu sinni og hafa því 74 nemendur brautskráðst á þessu starfsári sem er mesti fjöldi frá stofnun skólans. Í máli Ólínu Þorvarðardóttur
skólameistara kom fram að útskriftarhópurinn nú væri einn sá al glæsilegasti sem skólinn hefur brautskráð á undanförnum árum. 22 stúdentar fengu fyrstu
einkunn. og sex voru með fyrstu ágætiseinkunn yfir 9,0. Þá var dúxinn í ár með óvenju háa meðaleinkunn eða 9,61. Dúxinn í ár er Unnur Lilja Þórisdóttir
frá Ísafirði. Fjölmennt útskriftarhóf fór fram á laugardagskvöld í íþróttahúsinu á Torfnesi. Auk útskriftarnema og fjölskyldna þeirra voru þar saman
komnir nokkrir afmælisárgangar. Meðfylgjandi mynd af stúdentunum tók Birgir Þór Halldórsson. Nánar má lesa um skólaslit Menntaskólans á bls. 4.

Þrír landsliðsmenn á móti grunnskólanemum
Nýr sparkvöllur var opnaður

með pompi og prakt á Þingeyri
í síðustu viku. Eyjólfur Sverr-
isson, fyrrum landsliðsmaður
og atvinnumaður í knatt-
spyrnu, klippti á borðann
ásamt Ástey Gyðu Gunnars-
dóttur, formanni nemendaráðs
Grunnskólans á Þingeyri.
Liðsmenn íþróttafélagsins
Höfrungs og grunnskólabörn
skoruðu svo á gesti í knatt-
spyrnuleik. Var því sett saman
lið með Eyjólfi Sverrissyni,
Birni Helgasyni íþróttafulltrúa
Ísafjarðarbæjar, Jakobi Skúla-

syni fulltrúa KSÍ, Halldóri
Halldórssyni, bæjarstjóra Ísa-
fjarðarbæjar og Guðna Guðna-
syni starfsmanni VÍS.

„Leikar fóru þannig að gest-
irnir unnu 3-1 enda voru þrír
landsliðsmenn í því liði.
Landsliðsmennirnir eru að
sjálfsögðu þeir Eyjólfur Sverr-
isson, Jakob Skúlason og
Björn Helgason. Þetta var
mjög skemmtilegt og algjör-
lega óvænt“, segir Sigmundur
Þórðarson, formaður Höfr-
ungs. Þá var Höfrungi og
grunnskólanum gefnir boltar

að gjöf og að athöfn lokinni
buðu styrktaraðilar sparkvall-
arins upp á veitingar.

„Það ríkir mikil ánægja með
völlinn og hann er nú þegar
mikið notaður. Skólakrakk-
arnir leika sér á honum í frí-
mínútum og fullorðna fólkið
nýtir sér hann á kvöldin“, segir
Sigmundur. Gerð vallarins er
hluti af sparkvallarátaki Knatt-
spyrnusambands Íslands sem
útvegaði gervigras vallarins,
en Ísafjarðarbær stóð straum
af öðrum kostnaði sem áætl-
aður var um 4,8 milljónir. Margir komu að gerð sparkvallarins.
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AUGLÝSING UM BREYTINGU Á DEILI-
SKIPULAGI FYRIR TUNGUSKEIÐ,
ÍSAFIRÐI, ÍSAFJARÐARBÆ

Með vísan til 1. mgr. 26. gr. skipulags-
og byggingalaga nr. 73/1993 er hér
með auglýst eftir athugasemdum við
tillögu að breytingu á deiliskipulagi
fyrir Tunguskeiði á Ísafirði. Breyting-
in tekur til færslu á tengingu Tungu-
brautar við Skutulsfjarðarbraut um
33 metra til norðurs. Lóðin að Skeiði
1 stækkar um 942m² og heimilt verður
að selja eldsneyti á lóðinni.
Breytingartillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með föstudeginum
3. júní nk. til og með föstudeginum 1.
júlí 2005.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er gefinn kostur á að gera athuga-
semdir við breytingartillöguna. Frest-
ur til að skila inn athugasemdum
rennur út föstudaginn 15. júlí 2005.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrif-
stofur Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhús-
inu, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Þeir sem
ekki gera athugasemdir við breyting-
artillöguna fyrir tilskilinn frest teljast
samþykkir henni.

Ísafirði, 26. maí 2005,
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Maðurinn sem varð bráð-
kvaddur um borð í bát sín-
um undir Stigahlíð utan við
Bolungarvík á föstudag hét
Kristján Þorleifsson til
heimilis í Hafnarfirði.

Kristján var Bolvíkingur
en hafði um nokkurra ára
skeið verið búsettur í Hafn-
arfirði. Hann gerði hins
vegar út bát sinn frá Bol-
ungarvík á sumrin. Hann
var 65 ára gamall og lætur
eftir sig tvö uppkomin börn.

– hj@bb.is

Bráðkvaddur
um borð í bát

Bolungarvík

Bjarni sigraði
Bjarni Pétursson (GBO)

sigraði án forgjafar á Gull-
augamótinu í golfi sem
haldið var á Tungudalsvelli
á sunnudag. Bjarni fór hol-
urnar 18 á 79 höggum.
Annar varð Sigurður Fann-
ar Grétarsson (GÍ) á 80
höggum og þriðji varð
Rögnvaldur Magnússon
(GBO) á 81 höggi.

Gunnar Ingi Elvarsson
(GÍ) sigraði með forgjöf á
66 höggum. Annar varð Jó-
hannes Kristinn Ingimars-
son (GGL) á 67 höggum
og þriðji varð Jón Ingi Gríms-
son (GBO) á 68 höggum.

Síminn hefur í hyggju að
setja upp ADSL samband í
Hnífsdal með haustinu og
bregðast með því við óskum
íbúa staðarins. Síðastliðinn
vetur söfnuðu íbúar í Hnífsdal
undirskriftum þar sem 45 íbúar
óskuðu eftir ADSL sambandi
en Síminn hafði óskað eftir
því að sýnt væri fram á þörf
fyrir þjónustuna. Að sögn

Guðmundar Kristjánssonar,
sem var einn þeirra er stóð að
söfnun undirskriftanna, var
íbúum tjáð að innan þriggja
mánaða frá því að 20 óskir
eða fleiri bærust væri mögu-
legt að tengja byggðarlagið.

Undirskriftirnar voru lagðar
fram 28. febrúar og ætti því
íbúar nú að vera að tengjast
þessari öflugu tækni. Áhugi

Hnífsdælinga á þessari tækni
hefur síst minnkað eftir að
Síminn hóf að endurvarpa 10
sjónvarpsstöðvum með þess-
ari tækni.

Eva Magnúsdóttir upplýs-
ingafulltrúi Símans staðfesti
að undirskriftir frá íbúum í
Hnífsdal hefðu borist og fram-
kvæmdir í Hnífsdal hefðu ver-
ið samþykktar. Stefnt væri að

ljúka þeim með haustinu. Eva
segir að áður hafi verið miðað
við þriggja mánaða fram-
kvæmdatíma en vegna gríðar-
legra framkvæmda í ADSL
þjónustu á vegum Símans að
undanförnu hefði þetta tímabil
verið lengt í þrjá til sex mánuði
og hefði þjónustustjórum á
landsbyggðinni verið tilkynnt
um þessa ákvörðun. – hj@bb.is

Síminn setur upp ADSL sam-
band í Hnífsdal með haustinu

Endurgerð sjómannastytta á
Eyrartúni á Ísafirði verður af-
hjúpuð sjómannadaginn 5.
júní að lokinni messu í Ísa-
fjarðarkirkju sem hefst kl. 11.
Í tilefni þessa verður boðið
upp á léttar veitinar í safnaðar-
heimili Ísafjarðarkirkju að at-
höfn lokinni. Styttan hefur ver-
ið í Þýskalandi frá því hún var

tekin niður á síðasta ári. Þar
var gert við styttuna og hún
steypt í brons. Styttan er nú að
nýju komin til bæjarins og bíð-
ur þess að fara á sinn gamla
stað á Eyrartúni á Ísafirði.

Eins og kunnugt er var mik-
ið rætt um það á sínum tíma
hvort rétt væri að staðsetja
styttuna á sínum gamla stað.

Rætt var í menningarmála-
nefnd Ísafjarðarbæjar að stytt-
unni yrði fundinn nýr staður í
framtíðinni. Var það m.a. gert
að beiðni afkomenda Ragnars
Kjartanssonar höfundar stytt-
unnar. Var svæði neðan Hótels
Ísafjarðar m.a. nefnt sem
mögulegur staður.

Forsvarsmenn sjómannafé-

laga þeirra er forgöngu höfðu
um gerð styttunnar á sínum
tíma tóku þessum hugmyndum
frekar fálega.

Að lokum var ákveðið að
hafa styttuna á sínum gamla
stað, en lækka stall undir henni
svo hann yrði einungis um
metri á hæð.

– halfdan@bb.is

Afhjúpuð á sjómannadag
Sjómannastyttan á Eyrartúni

Stuðmenn héldu uppi
fjöri eins og þeim einum er
lagið á dansleik á skemmti-
staðnum Sjallanum á laug-
ardag. Idol stjarna Íslands

Hildur Vala Einarsdóttir
var í stað Ragnhildar

Gísladóttir og að sögn við-

staddra gaf hún forvera
sínum ekkert eftir. „Ballið
heppnaðist vel í alla staði

og gamlir aðdáendur jafnt
við unga skemmtu sér

mjög vel. Það var merki-
legt að hafa svona stórball

á svona litlu sviði og það

mun ekki gerast aftur“,
segir Böðvar Sigur-

björnsson, skemmtana-
stjóri Sjallans. Þetta var í
fyrsta sinn sem Stuðmenn

komu fram í Sjallanum.
Stuðmenn eru ein elsta

og virtasta hljómsveit Ís-

lands. Hún var stofnuð
árið 1970 við Mennta-

skólann við Hamrahlíð.
Eftir að hafa gefið út tvær

smáskífur kom út fyrsta
hljómplata Stuðmanna.

Hafa Stuðmenn notið
mikilla vinsælda æ síðan.

Ungir sem aldnir aðdá-
endur á Stuðmannaballi

Idolstjarnan Hildur Vala
Einarsdóttur gaf Ragn-
hildi Gísladóttur ekkert

eftir. Ljósm: Þorsteinn
J. Tómasson.
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AUGLÝSING UM BREYTINGU Á AÐAL-
SKIPULAGI ÍSAFJARÐAR 1989-2009

Í samræmi við 2. mgr. 21. gr. skipu-
lags og byggingalaga nr. 73/1997 með
síðari breytingum er hér með auglýst
tillaga að breyttu aðalskipulagi Ísa-
fjarðar 1989-2009 með áorðnum breyt-
ingum. Tillagan tekur til breytinga á
svæði sunnan Tunguár og vestan við
Skutulsfjarðarbraut og felur í sér eftir-
farandi breytingar:
1) Verslunar- og þjónustureitur er
stækkaður til norðurs á kostnað reits
fyrir „opinberar byggingar.“
2) Vegtengins við Skutulsfjarðarbraut
er færð til norðurs og gerð að T-gatna-
mótum.
3) Suðausturhluta verslunar- og þjón-
ustusvæðis er breytt í „atvinnusvæði“
til samræmis við þá starfsemi sem
fyrir er.
4) Landnotkunarreitur fyrir íbúða-
svæði er lagfærður til samræmis við
þegar samþykkt deiliskipulag.
Breytingatillagan verður til sýnis á
bæjarskrifstofunum í Stjórnsýsluhús-
inu á Ísafirði frá og með föstudeginum
3. júní 2005 til og með föstudeginum
24. júlí 2005.
Samtímis breytingu á aðalskipulagi
er auglýst breyting á deiliskipulagi
sem tekur til færslu á tengingu Tungu-
brautar við Skutulsfjarðarbraut, stækk-
un lóðarinnar að Skeiði 1 og heimildar
til eldsneytissölu á henni.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við aðalskipulags-
breytingartillöguna. Frestur til að skila
inn athugasemdum er til föstudagsins
24. júní 2005. Skriflegum athugasemd-
um skal skilað á bæjarskrifstofur Ísa-
fjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafn-
arstræti 1, Ísafirði.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna, teljast henni
samþykkir.

Ísafirði, 26. maí 2005,
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Komur sérfræð-
inga til Ísafjarðar
Þóra Gunnarsdóttir, augnlæknir verður

með móttöku á Ísafirði dagana 6.-10. júní.
Davíð Arnar, sérfræðingur í hjartasjúkdóm-

um verður með móttöku á Ísafirði dagana
8.-10. júní.

Tímapantanir eru frá og með 2. júní í síma
450 4500 á milli kl. 8-16 alla virka daga.

Sjómannadagurinn verður
haldinn hátíðlegur víða á norð-
anverðum Vestfjörðum. Eins
og venja er fara hátíðarhöldin
að mestu fram á laugardag. Á
Flateyri verður boðið upp á
kappróður, koddaslag, keppni
í sjómanni, flekahlaup, reipi-
tog og margt fleira. Um kvöld-
ið verður svo haldinn sjó-
mannadansleikur á skemmti-
staðnum Vagninum.

Á Suðureyri verður kapp-
róður klukkan 16 á laugardag.
Klukkan 20 verður hátíðar-
kvöldverður í félagsheimili
staðarins og dansleikur í beinu
framhaldi af honum þar sem
Baldur og Margrét skemmta.
Á sunnudag verður sjómanna-
dagsmessa klukkan 13.30 en

skömmu áður verður gengið
fylktu liði til kirkju frá Bjarna-
borg á Suðureyri. Klukkan 16
verður boðið upp á skemmtun
á hafnarsvæði staðarins og
klukkan 20 verður siglt með
gesti um fjörðinn.

Í Bolungarvík hefst dagskrá
á laugardag. Klukkan 10.30
verður farið í siglingu á Einari
Hálfdáns og Þorláki, en hátíð-
arhöld við höfnina hefjast kl.
13.30. Þar verður boðið upp á
kappróður, belgjaslag, fiska-
sýningu og leiki fyrir börnin.
Þyrla Landhelgisgæslunnar
lendir á hafnarsvæðinu og
sýndar verða björgunaræfing-
ar. Um kvöldið verður dans-
leikur í Víkurbæ með hljóm-
sveitinni Brimkló með Björg-

vini Halldórssyni í broddi fylk-
ingar. Boðið verður upp á hlað-
borð í húsinu á undan dansleik
og verða rútuferðir frá Ísafirði,
Súðavík, Suðureyri og Flat-
eyri. Nauðsynlegt er að panta
sæti í síma 456-7908. Á sunn-
dag verður skrúðganga frá
Brimbrjótssundi kl. 12.15 og
messa í Hólskirkju klukkan
13. Kl. 15 verður boðið upp á
kaffiveitingar, hátíðarræðu,
verðlaunaafhendingu og
skemmtun í Víkurbæ.

Hátíðarhöld vegna sjó-
mannadags verða vegleg á
Þingeyri. Á laugardag verður
dagskrá með hefðbundnu
sniði, kappróður, koddaslagur,
reipitog og leikir. Þyrla Land-
helgisgæslunnar kemur í

heimsókn upp úr kl. 14. Um
kvöldið verður matarboð í fé-
lagsheimili staðarins og munu
kaffibrúsakarlarnir troða upp
með glensi og gríni. Að loknu
borðhaldi verður dansleikur
með Hljóðkútunum. Á sunnu-
dag verður messa kl. 15 og
kaffisala björgunarsveitarinn-
ar Dýra í beinu framhaldi af
henni.

Á Ísafirði verður farið í sigl-
ingu kl. 10.30 á laugardag.
Kl. 14 verður boðið upp á
koddaslag og fleira á höfninni.
Á sunnudag verður messa í
Hnífsdalskapellu kl. 9 og í Ísa-
fjarðarkirkju kl. 11. Strax að
lokinni messu verður nýupp-
gerð sjómannastytta Ísfirðinga
afhjúpuð á Eyrartúni.

Sjómannadagurinn verður haldinn hátíðlegur víða um Vestfirði

Viðamesta dagskráin í Bolungarvík

Gagnvirkt sjónvarp sem
Síminn er þessa dagana að
kynna viðskiptavinum sínum
verður í bili aðeins í boði á
Akureyri og Húsavík utan suð-
vesturhorns landsins að sögn
Evu Magnúsdóttur kynningar-
fulltrúa Símans. Undanfarna
mánuði hefur Síminn byggt
upp dreifikerfi sjónvarps með
ADSL tækni á landsbyggð-

inni. Geta þeir sem þá tækni
nýta sér horft á 10 sjónvarps-
stöðvar í stafrænum gæðum.
Nú er Síminn að kynna nýja
þjónustu sem er svokallað
gagnvirkt sjónvarp þar sem
meðal annars verður hægt að
panta sér áhorf á ákveðnum
kvikmyndum ásamt mörgum
örðum möguleikum. Þá verður
einnig hægt að fjölga sjón-

varpsrásum í allt að 60.
Þessi þjónusta verður þó

eins og áður sagði aðeins í
boði á suðvesturhorni landsins
og auk Akureyrar og Húsa-
víkur. Fleiri staðir njóta hennar
ekki þar sem ekki er til staðar
nægileg bandbreidd til stað-
anna. Eva Magnúsdóttir segir
að verð á bandbreidd hamli
því að ekki sé hægt að auka

bandbreiddina til fleiri staða í
bili og ekki sé hægt að segja
til um hvenær það verði mögu-
legt.

Þegar sjónvarpsútsendingar
Símans á höfuðborgarsvæðinu
hefjast með ADSL tækni hafa
um 93% landsmanna aðgang
að þessari nýju tækni þótt úr-
val stöðvannna verði misjafnt.

– hj@bb.is

Ónóg bandbreidd hamlar gagn-
virku sjónvarpi á landsbyggðinni

Veitingamaðurinn á flugvell-
inum greiðir með vatnsglasinu

Flugfarþegar sem notið
hafa veitinga á Flugbarn-

um á Ísafjarðarflugvelli
hafa undanfarna daga

rekið upp stór augu þegar
þeir hafa lesið skilti þar

sem stendur að Flugbarinn
greiði 10 krónur með

hverju vatnsglasi sem gest-
irnir drekka. Einnig fá
eldri borgarar ókeypis

kaffi kjósi þeir svo. Jón
Fanndal Þórðarson

veitingamaður segist hafa
viljað ganga á undan með
góðu fordæmi hvað kaffi-
veitingar til aldraða varð-

ar. „Ég er formaður félags
eldri borgara á Ísafirði og
því fannst mér ekki annað

hægt en að bjóða öldruð-
um ókeypis kaffi og ég

vona að aðrir geri slíkt hið
sama“ segir Jón Fanndal.
En hvernig í ósköpunum

datt honum í hug að greiða
með hverju vatnsglasi sem

hann réttir viðskiptavinum
sínum. „Við Ísfirðingar

eigum besta vatn í heimi og
enginn drykkur er hollari

en vatnið. Ég vil með þessu
hvetja til aukinnar vatns-

neyslu ungra sem ald-
inna“, segir Jón Fanndal.

Hann segir gesti verða

hálf vandræðalega í fyrstu
þegar þeir átta sig á því að

þeir fá greitt fyrir að
drekka vatn. „Margir vilja
ekki þiggja tíkallinn og því

hef ég komið upp bauk frá
Rauða krossinum og

þangað renna þeir tíkallar
sem fólk vill ekki taka við.
Þannig getur fólk drukkið

besta vatn í heimi og um
leið hjálpað þeim sem eru
hjálpar þurfi“, segir Jón

Fanndal Þórðarson.
– hj@bb.is

Jón Fanndal veitingamaður með auglýsingarnar um vatnið og kaffið.
Í baksýn er kona hans Margrét Magnúsdóttir. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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Útskriftarnemar ásamt skólameistara og deildarstjórum. Mynd: Birgir Þór Halldórsson.

Á sjötta tug nemenda brautskráðir á
skólaslitum Menntaskólans á Ísafirði

Menntaskólanum á Ísafirði
var slitið við hátíðlega og afar
fjölmenna athöfn í Ísafjarðar-
kirkju á laugardag. Alls voru
54 nemendur brautskráðir frá
skólanum að þessu sinni og
hafa því 77 nemendur braut-
skráðst á þessu starfsári sem
er mesti fjöldi frá stofnun skól-
ans. Í útskriftarhópnum nú
voru 40 stúdentar, 3 sjúkralið-
ar, 2 meistarar, 4 vélstjórar, 3
vélaverðir, 1 húsasmiður og 1
nemandi af starfsbraut. Í máli
Ólínu Þorvarðardóttur skóla-
meistara kom fram að útskrift-
arhópurinn nú væri einn sá
glæsilegasti sem skólinn hefur
brautskráð á undanförnum ár-
um. 22 stúdentar fengu fyrstu
einkunn og sex voru með fyr-
stu ágætiseinkunn yfir 9,0. Þá

var dúxinn í ár með óvenju
háa meðaleinkunn eða 9,61.
Dúxinn í ár er Unnur Lilja
Þórisdóttir frá Ísafirði.

Síðastliðið haust hófu 431
nemandi nám við skólann, þar
af 349 í dagskóla. Við upphaf
vorannar voru 349 nemendur
í skólanum, þar af 324 í dag-
skóla og gengu 290 dagskóla-
nemendur til prófs. Þá kom
fram í máli skólameistara að
endurinnritun benti til þess að
aðsókn að skólanum verði
áfram góð næsta vetur, en
minni árgangur 10. bekkjar
grunnskóla kunni þó að fækka
nýnemum næsta haust.

Í upphafi skólaslitaræðu
sinnar minntist Ólína á þær
sviptingar sem verið hefðu í
skólanum að undanförnu. Hún

sagði meðal annars: „35.
starfsár Menntaskólans á Ísa-
firði var sviptingasamt ár -
„annus horribilis” mætti kann-
ski segja, eins og Englands-
drottning gerði árið sem þau
skildu Karl og Díana. Nema
hvað í Menntaskólanum á Ísa-
firði hefur enginn skilnaður
orðið, og þrátt fyrir skin og
skúrir má segja að okkur hafi
lagst ýmislegt til af meðlæti í
mótlætinu, enda margvíslegur
árangur sem náðst hefur í starfi
skólans í vetur.“

Síðar í ræðu sinni sagði
skólameistari einnig: „ Mikið
hefur mætt á stjórnendum
skólans undanfarið starfsár.
Málefni einstakra starfsmanna
hafa verið tekin út fyrir skól-
ann og borin á torg í fjölmiðl-

um þar sem villandi og ósann-
gjörn umræða hefur orðið til
skaða fyrir skólann og það
annars ágæta starf sem hér hef-
ur verið unnið undanfarin ár.
Það starf hefur m.a. birst í mik-
illi nemendafjölgun, viðsnún-
ingi á hlutfalli réttindakennara,
minni starfsmannaveltu, auk-
nu námsframboði, jafnvægi í
rekstri og síðast en ekki síst
bættu skólastarfi. Slíkur ár-
angur næst ekki nema gerðar
séu kröfur til bæði stjórnenda
og starfsliðs - og honum verður
ekki viðhaldið nema með fag-
legum metnaði. Vestfirskt
samfélag á mikið undir því að
við menntaskólann sé unnið
af að því af kostgæfni að
mennta nemendur og búa þá
undir lífið. Það er ekki bara

starf að vera kennara eða
skólastjórnandi - það er hlut-
verk!“

Við skólaslitin sungu nokkr-
ir nemendur og léku á hljóð-
færi. Fulltrúar afmælisárganga
fluttu ávörp og sama gerði dux
scholae Unnur Lilja Þórisdótt-
ir.

Um kvöldið fór fram út-
skriftarhóf í íþróttahúsinu á
Ísafirði. Ólína Þorvarðardóttir
var veislustjóri og skemmti-
atriði voru í höndum nýstúd-
enta og fulltrúa úr afmælisár-
göngum. Þau voru afar fjöl-
breytt. Má þar nefna rímna-
kveðskap, ballettsýningu,
söngleik, dúett og margt fleira.
Að loknu borðhaldi dönsuðu
veislugestir vikivaka. Baldur

og Margrét léku síðan fyrir
dansi fram á nótt. Á útskriftar-
hófinu voru veitt svokölluð
frjósemisverðlaun en þau hafa
verið veitt um nokkurra ára
skeið foreldrum sem skilað
hafa skólanum fleiri börnum
en títt er. Að þessu sinni hlutu
verðlaunin Hlíf Guðmunds-
dóttir og Sveinbjörn Björnsson
en fjórða barn þeirra útskrif-
aðist úr skólanum fyrr um dag-
inn.

Að morgni útskriftardags
buðu Hollvættir MÍ afmælis-
árgöngum til veislu í Tjöru-
húsinu í Neðstakaupstað þar
sem rifjaðar voru upp eftir-
minnilegar stundir í skólastarf-
inu á fyrri árum.

– hj@bb.is

Dux scholae, Unnur Lilja Þórisdóttir.
Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Eins og sjá má hefur tíminn farið mildum höndum um 20, 25 og 30 ára stúdenta sem komu saman
í Tjöruhúsinu að morgni útskriftardags. Mynd: Þorsteinn J. Tómasson.
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„Korintubréf 6:9-10: Vitið þér ekki, að ranglátir munu ekki Guðs ríki erfa?
Villist ekki! Hvorki munu saurlífismenn né skurðgoðadýrkendur, hórkarlar né
kynvillingar, þjófar né ásælnir, drykkjumenn, lastmálir né ræningjar Guðs ríki
erfa.

Þýðendur hafa breytt þessum texta og það er alveg dagljóst að þeir eru ekki
að þýða, menn eru að breyta helgum texta og hafa allt önnur sjónarmið í huga
en trúnað við textann og þann almenna heiðarleika sem við hljótum að ætlast til
af þeim mönnum sem falið er það vandasama verk að þýða helgan texta á ís-
lenska tungu. Hvaða sjónarmið ráða ferðinni? Eru þykku lútersku gleraugun að
þvælast fyrir þeim? Er hin almenna hneigð í samfélaginu að samþykkja allt að
blinda mönnum sýn?

Ég veit ekki hvað er þarna á ferðinni, en öllum sem vilja skoða þetta mál er
ljóst að menn eru að vinna skemmdarverk á textanum og varpa rýrð á þá útgáfu
Biblíunnar sem þeir eru að vinna að. Ég er þeirrar skoðunar að verkið í heild
sinni er til mikillar óþurftar fyrir Ritninguna, íslenskt mál og kristnina í landinu.
Það er hræðilegt að menn skuli vinna með þeim hætti að við fáum bók í hendurn-
ar sem við getum ekki treyst.“

krossinn.is  – Gunnar Þorsteinsson

,,Síðastliðið sumar varð einn af mörgum skrúðgörðum Ísfirð-
inga, Austurvöllur, 50 ára. Ísafjörður er líklega það bæjarfélag
sem á flesta af elstu og merkilegustu skrúðgörðum landsins.
Þar er fyrstan að nefna Skrúð á Núpi í Dýrafirði frá 1909, Jóns-
garð á Ísafirði frá 1923, Simsonsgarð frá árunum 1920 – 1930
og svo Austurvöll frá 1954.“

Satt best að segja skal það dregið í efa að heimamenn hafi
almennt verið meðvitaðir um vægi framangreindra skrúðgarða,
sem Samson B. Harðarson, landslagsarkitekt FÍLA, tilgreinir í
grein sinni á bb.is fyrir skömmu, í skrúðgarðaflóru landsmanna.
Samson gerir Austurvöllinn sérstaklega að umtalsefni og segir
m.a.: ,,Efalaust kann mörgum að þykja fátt um þennan garð, en
ég vil benda á að Austurvöllur á Ísafirði ásamt Hallargarðinum
í Reykjavík eru tveir heilstæðustu og upprunalegustu nútíma-
(móderníski) skrúðgarðar sem við Íslendingar eigum.“  Og
hann lýkur greininni með þessum orðum: ,,Það væri mikið
menningarslys ef þessi best varðveitti móderníski almennings-
garður landsins eyðilegðist og hvet ég Ísfirðinga eindregið til
að hefja Austurvöll til vegs og virðingar sem aðlaðandi mið-
bæjargarð fyrir gesti og gangandi.“

Undir þessi orð Samsons B. Harðarsonar er hægt að taka.
Austurvöllur annars vegar og Silfurtorg hins vegar geta verið
segull miðbæjarins. Silfurtorgið er það. Austurvöllur ekki,
eins og hann er í dag. Af grein Ásthildar Cesil Þórðardóttur,
garðyrkjustjóra, á bb.is, 27. maí s.l. er ljóst, að áhugi bæjaryfir-
valda á þessum ,,best varðveitta móderníska almenningsgarði
landsins“ hefur árum saman verið í lægri kantinum. Að viðbættri
slæmri umgengni og almennu áhugaleysi er því vart við miklu
að búast. Lionsmenn lögðu á sínum tíma mikla vinnu og fjár-
muni í að koma upp gosbrunni í garðinum. Hans naut ekki
lengi við.

Hjálmar R. Bárðarson, skipaverkfræðingur frá Ísafirði, hefur
jafnan heimilað BB og H-prenti við útgáfu ferðaþjónustublaðs-
ins, að nota myndir hans án þess að vilja taka krónu fyrir.
Væntumþykjan til æskuslóðanna, sem opinberast í liðsinni
Hjálmars við að kynna fegurð þeirra með fögrum og listrænum
myndum, verður aldrei þökkuð sem skyldi. En hún er öllum
Ísfirðingum til eftirbreytni, hvar sem náttstaður þeirra kann að
vera.

Ef við meinum eitthvað með því að við viljum laða ferðamenn
hingað, verðum við að sýna í verki að okkur þyki vænt um
bæinn okkar. Að við berum virðingu fyrir því sem gert er til að
fegra hann og bæta. Ef við lifum ekki í sátt við umhverfið, sýn-
um því ekki væntumþykju og virðingu er til lítils að guma af
sögu og hampa stórmennum fyrri tíma. s.h.

Víðtæk samvinna og að þora
að vera við sjálf töldu þátttak-
endur á íbúaþingi í Ísafjarðar-
bæ fyrir stuttu vera mikilvæg-
asta veganestið inn í framtíð-
ina, en yfirskrift þingsins var
,,Ný sýn til framtíðar”. Um
200 þátttakendur sóttu þingið
og áttu allir byggðakjarnar þar
fulltrúa. Markmið þingsins var
að fá fram sjónarmið íbúa um
framtíðarsýn bæjarfélagsins
og hugmyndir og ábendingar
vegna gerðar aðalskipulags.
Umsjón með þinginu var í
höndum ráðgjafarfyrirtækisins
Alta, sem stýrt hefur íbúaþing-
um víða um land.

Þátttakendur lögðu áherslu
á að hinir ólíku byggðakjarnar
innan Ísafjarðarbæjar fái að
njóta sín á eigin forsendum og
sérstaða hvers svæðis verði
dregin fram, enda styrkir fjöl-
breytileikinn sveitarfélagið í
heild. Áhugi var á að bæta enn
frekar aðstöðu til útivistar og
fegra og snyrta umhverfi. Að
mati íbúa þarf að stefna að
aukinni fjölbreytni í atvinnulífi
og auk sjávarútvegs leggja
áherslu á ferðaþjónustu og
menntun. Ísafjarðarbær er fjöl-
þjóðlegt samfélag og mun að
líkindum halda áfram að þró-
ast í þá átt. Aðlögun hefur að
mörgu leyti tekist vel á báða
bóga og miklu skiptir að veita
góðan stuðning áfram, t.d.
varðandi íslenskukennslu.

Íbúar á Suðureyri vildu að
Lónið yrði endurvakið og þar
verði boðið upp á veiði, sund-

laugin verði lengd og umhverfi
hennar, skólans, leikskólans
og kirkjunnar verði gert að
fallegu grænu svæði. Rætt var
um að laga Aðalgötu og lengja
Eyrargötu til austurs og vest-
urs, laga helstu gönguleiðir í
bænum og opna fyrir göngu-
leið niður af flugvallarsvæð-
inu.  Einnig voru uppi hug-
myndir um byggingu tjald-
svæðis og að tengja ferðaþjón-
ustu á Suðureyri við fisk og
sjávarútveg.

Þátttakendur frá Flateyri og
Önundarfirði sáu helst sókn-
arfæri í hefðbundnum greinum
s.s. með fjölgun smábáta og
aukinni mjólkurframleiðslu
ásamt skógrækt og æðarvarpi.
Þeir töldu aðstæður við botn
fjarðarins hafa uppá mikið að
bjóða, bæði fyrir heimamenn
og gesti.  Huga þurfi betur að
varðveislu gamalla húsa og
annarra menningarverðmæta.
Styrkja þurfi skólakerfið og
efla menningarlíf vegna fjölda
erlendra íbúa. Kvartað var
undan sorphaugum utan við
bæinn.  Íbúar fögnuðu því að
með snjóflóðagörðunum og
uppræktun verði til skjólgott
og sólríkt útivistar- og hátíð-
arsvæði fyrir íbúa.

Á Þingeyri lögðu þátttak-
endur áherslu á varðveislu
gamalla húsa og heildstæða
götumynd við Fjarðargötu.
Æskilegt væri að hvorki þyrfti
að færa Sigmundarhús eða
Fjarðargötu, en ákvörðun um
staðsetningu Salthúss verði

tekin þegar það liggur fyrir.
Kallað var eftir því að heitu
pottarnir við sundlaugina verði
kláraðir og göngustígum í
hlíðinni fyrir ofan bæinn og
meðfram ströndinni fyrir Odd-
ann, fundinn staður. Fram kom
ánægja með Víkingasvæðið
og uppi voru hugmyndir um
sérstaka aðstöðu fyrir kakjak-
siglingar. Í öllum þessum
minni byggðakjörnum er mik-
ilvægt að huga að því að styr-
kja miðpunkt eða miðkjarna
hvers staðar.

Hópurinn sem fjallaði um
Hnífsdal kallaði eftir bættri
tengingu við Ísafjörð með
göngu- og hjólastíg, sérstak-
lega fyrir börn og unglinga.
Uppi voru hugmyndir um að
nýta það svæði sem rýma þarf
vegna snjóflóðahættu, undir
sumarhúsabyggð, þar sem
gæti verið ævintýraland fyrir
fjölskylduna. Rætt var um að
gera hluta dalsins hestalausan
og að færa þjóðveg niður fyrir
bakka.

Á Ísafirði var mikið rætt
um útivist og umhverfisbætur
og þá fjölmörgu útivistar-
möguleika sem bærinn býður
upp á, t.d. í Tungudal. Kallað
var eftir nýrri sundlaug.  Áhugi
var á fjölgun göngu- og hjóla-
stíga innan bæjarins og kom
fram ánægja með fyrirhugaðan
stíg meðfram Skutulsfjarðar-
braut. Eitt helsta sóknarfæri
Ísafjarðar og Vestfjarða er há-
skólanám, að mati íbúa.

Unnið er að nýju skipulagi

fyrir hafnarsvæðið á Ísafirði
og þar sem það er enn í mótun
gafst íbúum kostur á að koma
sínum hugmyndum á framfæri
við Ólöfu Guðnýju Valdimars-
dóttur arkitekt sem vinnur að
skipulaginu. Uppi eru hug-
myndir um að þarna þróist há-
skólasvæði og bryggjuhverfi
með áherslu á fallegt og lifandi
samspil við atvinnulíf á svæð-
inu og Neðstakaupstað. Um
er að ræða uppbyggingu sem
skapar einstakt sóknarfæri og
mun styrkja mjög stöðu Ísa-
fjarðar sem eins af höfuðstöð-
um landsins.Varðandi íbúa-
þróun töldu þátttakendur raun-
hæft að minni byggðakjarn-
arnir muni halda þeim íbúa-
fjölda sem þar er nú, en vildu
stefna að um 500 íbúa fjölgun
í sveitarfélaginu á næstu 10 –
20 árum.

Það kom skýrt fram á þing-
inu að Vestfirðir þurfa að
vinna saman sem ein heild að
sameiginlegri framtíðarsýn og
að sveitarfélögin muni sam-
einast í framtíðinni.  Þátttak-
endur lögðu mikla áherslu á
bættar samgöngur sem for-
sendu þess að svæðið geti virk-
að sem ein heild. Fyrir þingið
var unnið í grunnskólum í
sveitarfélaginu og afrakstur
þeirrar vinnu kynntur á þing-
inu. Meðal þess sem yngri
kynslóðin taldi vera kosti
sveitarfélagsins, var að ,,Ísa-
fjarðarbær er góður staður, þar
þekkja allir alla.  Hér er gott
fólk og góður mórall”.

Náum ekki árangri
nema vinna saman

Íbúaþingið „Ný sýn til framtíðar“. Hvað vilja íbúarnir?
Frá íbúaþinginu sem haldið var í íþróttahúsinu á Torfnesi.
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INmobil hefur gjörbylt lífi net-
þyrstra sjómanna á fáum árum

Hér má sjá hvernig málum var háttað fyrir daga INmobil þegar allir
sem áttu leið um brúna gátu lesið persónuleg skeyti skipverja.

INmobil fjarskiptaþjónusta
Snerpu og Radiomiðunar er
fimm ára um þessar mundir.
Á þeim fáu árum sem boðið
hefur verið upp á þjónustuna
hafa aðstæður netþyrstra sjó-
manna gjörbreyst, en það er
með ólíkindum hversu forn-
aldarlegar aðstæður þeirra
voru fyrir fimm árum þegar
flestir aðrir hlutar þjóðfélags-
ins voru orðnir sæmilega net-
væddir.

Þegar tekið var hús á Birni
Davíðssyni þróunarstjóra
Snerpu sem átt hefur hvað
mestan þátt í uppbyggingu
kerfisins, var hann að vinna
að uppfærslum á kerfi eins
skipanna. Uppfærslum sem
þessum er hægt að fjarstýra úr
landi.

Ekki baraEkki baraEkki baraEkki baraEkki bara
póstmiðlaripóstmiðlaripóstmiðlaripóstmiðlaripóstmiðlari

„Á ensku er þetta kallað
plug-in, sem kalla má plástur
á íslensku. Í augnablikinu er
ég að gera kerfið þannig úr
garði að menn geti pantað sér
veðurkort eftir þörfum í stað
þess að fá þau einungis á fyr-
irfram ákveðnum tímum.“

– Þannig að kerfið er orðið
annað og meira en bara póst-
miðlari?

„Já, þetta byrjaði sem póst-
miðlari. Núna er þetta orðið
mikið meira, þetta er orðið að
sérhæfðu gagnaflutningakerfi
til skipa. Í upphafi vorum við
bara að hugsa um póstþjón-
ustu, en sáum fljótlega að það
var hægt að prjóna við þetta
allskonar viðbætur. Nú er það
þannig að menn geta fengið
sendar fréttir, veðurkort, úrslit
úr boltanum eða hvað sem er.

Kerfið virkar að sjálfsögðu
líka í hina áttina og margar
útgerðir hafa hagað því þannig

að skipin senda GPS-staðsetn-
ingu sína með reglulegu milli-
bili. Þessar upplýsingar fara
sjálfkrafa til vaktstöðvar sigl-
inga og í sumum tilfellum
einnig til útgerðarmanna. Með
því að smella á hnapp geta
útgerðarmenn fengið nákvæ-
mar upplýsingar um það hvar
skip þeirra hafa verið að veið-
um. Hægt er að sjá á korti
hvar menn hafa verið að sigla.

Kerfið hefur nú þegar náð
út fyrir landsteinana. Þannig
er ein íslensk útgerð sem er að
gera út helling af skipum í
Máritaníu fyrir vestan megin-
land Afríku og það er hægur
leikur fyrir útgerðina að sjá
hvar öll þessi skip eru staðsett
og hvaða leiðir þau hafa verið
að sigla síðustu þrjá sólar-
hringa.“

Mikið beðiðMikið beðiðMikið beðiðMikið beðiðMikið beðið
um rússneskuum rússneskuum rússneskuum rússneskuum rússnesku

– Á hversu mörgum skipum
er þetta kerfi í notkun?

„Í augnablikinu eru um 80
skip með kerfið. Á hverju skipi
eru síðan frá tveimur og upp í
tæplega 100 notendur. Við er-
um með nálægt 3.000 notend-
ur í það heila, en um 1.700
þeirra nota þetta reglulega.
Skeytasendingar eru orðnar
um 50 þúsund á mánuði. Til
gamans settum við inn á
heimasíðu sem er á slóðinni
www.inmobil.net upplýsingar
um fjölda skeyta og hvaða skip
eru tengd í augnablikinu og
sést þá að oft er mikil umferð
þegar fjöldi skipa er að skila
af sér og sækja gögn.

Kerfið er á fjórum tungu-
málum í augnablikinu, ís-
lensku, ensku, dönsku og
spænsku. Þetta er byggt upp
þannig að það er hægur leikur
að bæta við tungumálum. Nú

er mikið beðið um rússnesku
og ég reikna með því að við
verðum við þeim beiðnum á
næstunni.“

Tók sjö tilraunirTók sjö tilraunirTók sjö tilraunirTók sjö tilraunirTók sjö tilraunir
að senda eitt skeytiað senda eitt skeytiað senda eitt skeytiað senda eitt skeytiað senda eitt skeyti

Fyrir tíma INmobil þurftu
menn að senda skeyti til lands
með svokölluðum Standard-
C tækjum sem geta verið
skelfilega fornaldarleg. Þessu
fylgdu margir gallar, meðal
annars sá að ekkert viðhengi
var hægt að senda með skeyt-
unum, kerfið réð ekki við ís-
lenska stafi og aðeins var einn

til notandans og bað hann vin-
samlegast um að finna villuna
og senda aftur. Einn útgerðar-
stjórinn sagðist t.d. hafa þurft
að senda eitt skeyti sjö sinnum
áður en honum tókst að laga
allar villurnar og koma því á
leiðarenda.“

Fór fyrst umFór fyrst umFór fyrst umFór fyrst umFór fyrst um
borð í Pál Pálssonborð í Pál Pálssonborð í Pál Pálssonborð í Pál Pálssonborð í Pál Pálsson
„Útgerðarmenn og sjómenn

fóru að spyrjast fyrir um það
hvenær stæði til að fara að
gera eitthvað í þessu. Það var
eiginlega enginn að sinna
þessu verki svo við í Snerpu
ákváðum að reyna að gera
eitthvað í þessu. Snemma árs
1999 fórum við að teikna þetta
upp og heyra hvaða kröfur út-
gerðamenn og sjómenn höfðu.
Í upphafi voru bara tvö skilyrði
sem menn settu, kerfið þurfti
að ráða við íslenska stafi og
það þurfti að geta flutt við-
hengi.

Út frá þessum punktum fór-
um við af stað og gerðum mjög
fljótlega póstkerfi sem virkaði
ágætlega. Það kerfi fór um
borð í Pál Pálsson ÍS og hefur
verið þar síðan, en hefur að
sjálfsögðu tekið gífurlegum
breytingum. Alla tíð hefur
kerfið verið þróað í samstarfi
við skipverja sem nota IN-
mobil og útgerðir skipanna.“

Hugmyndirnar voruHugmyndirnar voruHugmyndirnar voruHugmyndirnar voruHugmyndirnar voru
framkvæmanlegarframkvæmanlegarframkvæmanlegarframkvæmanlegarframkvæmanlegar
„Smám saman fór kerfið að

fara í önnur skip og fljótlega
fóru menn að spyrja hvort ekki
væri hægt að bæta við hinum
og þessum möguleikum. Við
sáum að þetta voru allt hug-
myndir sem voru framkvæm-
anlegar. Við réðumst í að út-
færa kerfið eftir kröfum not-
endanna og mjög fljótlega var
INmobil orðið það breytt að
ekki var lengur hægt að skil-
greina það sem póstmiðlara.
Þetta var orðið miklu meira,
var orðið að allsherjar gagna-
flutningskerfi sem sér um að
koma upplýsingum frá A til
B, hverjar sem þær upplýs-
ingar eru.

Fljótlega varð ljóst að við
þurftum að geta viðhaldið
kerfinu án þess að þurfa að
fara um borð í öll skip. Við
komum okkur því upp upp-
færslurútínu sem virkar þannig
að það er hægt að senda viðbót
um borð til þess að prjóna við
aðgerðir eftir óskum notand-
ans, án þess að þurfa að senda
allt kerfið í hvert sinn.“

Skipverjar greiðaSkipverjar greiðaSkipverjar greiðaSkipverjar greiðaSkipverjar greiða
sjálfir fyrir sínasjálfir fyrir sínasjálfir fyrir sínasjálfir fyrir sínasjálfir fyrir sína

notkunnotkunnotkunnotkunnotkun

„Það er lykilatriði fyrir út-
gerðina að kerfið auki ekki
kostnað heldur dragi úr hon-
um, og það hefur INmobil gert.
Þegar útgerðin leyfir skipverj-
um að nota kerfið í einkaer-
indum geta þeir séð notkunina
og endurheimt kostnaðinn að
túr loknum. Útgerðin þarf því
ekki að hafa áhyggjur af kostn-

Björn Davíðsson við INmobile tölvuna um borð í skuttogaranum Páli Pálssyni ÍS.
notandi með hverju kerfi.

„Skipverjar vildu vera í
sambandi við land, þeir vildu
geta sent fjölskyldum sínum
póst og fengið fréttir til baka.
Útgerðirnar leyfðu mönnum
að nýta kerfið í hófi og menn
voru kannski að fá fréttir um
að Fríða frænka væri ólétt eða
eitthvað svoleiðis. Þá kom upp
sá vandi að pósturinn prentað-
ist jafn óðum út úr tækinu uppi
í brú og allir sem gengu hjá
gátu skoðað. Þá var stundum
brugðið á það ráð að setja
pappaspjald yfir tækið og skip-
stjórinn flokkaði síðan skeytin
og lét hvern og einn hafa sinn
póst.

Þetta hafði líka þann ókost
fyrir útgerðirnar að ekki var
hægt að átta sig á því hver
sendi hversu mikinn póst, sem
var mjög óheppilegt því þegar
verið er að senda skeyti á hafi
úti þarf oft að notast við gervi-
hnattasíma sem getur verið dýr
ef notkun er mikil. Hægt er að
velja á milli síma ef skip eru
með fleiri en einn tengdan sem
er reyndar algengt. Þá er not-
aður NMT-sími á grunnslóð
og svo skipt á gervihnattasíma
þegar það nægir ekki lengur.
Reyndar eru nær allir þessir
símar þannig að flutningur er
afar hægur, þeir eru t.d. meira
en tíu sinnum hægvirkari en
venjuleg mótaldstenging.

Þá var mikill ókostur að
tækin réðu ekki við íslenska
stafi. Ef menn gerðu villu og
skrifuðu t.d. „rækja“ í staðinn
fyrir „raekja“ meðtók kerfið
ekki skeytið, sendi það aftur
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Háskólasetur Vestfjarða ses
auglýsir eftir umsóknum um starf

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

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

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

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

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

aði við póstnotkun og skip-
verjar geta sent eins mikinn
póst og þeir vilja án þess að
þurfa að spá í hvort útgerðinni
sé sama enda greiða þeir fyrir
sína eigin notkun.

Önnur bylting sem varð við
INmobil er sú að þó samband
rofni í miðri sendingu, er engin
þörf á því að senda allt upp á
nýtt. Kerfið þjappar sending-
um saman í pakka og sending-
in heldur áfram þar sem frá
var horfið þegar komið er í
samband að nýju.

Allar þessar „nýjungar“
hljóma kannski ómerkilegar
fyrir vana netverja, en líta
verður til þess hvernig þessum
málum var háttað fyrir daga
INmobil og hversu miklu
flóknari og dýrari þessir hlutir
eru úti á rúmsjó.“

Hver og einnHver og einnHver og einnHver og einnHver og einn
hefur sinn aðganghefur sinn aðganghefur sinn aðganghefur sinn aðganghefur sinn aðgang

– Það er alveg með ólíkind-
um að enginn hafi verið búinn
að útbúa kerfi sem þetta fyrir
fimm árum, þegar samfélagið
var orðið sæmilega netvætt.

„Já, í rauninni. En ég held
að ástæðan sé sú menn voru
ekki í tengslum við þennan
markað sem var að myndast.
Hvað okkur varðar var komið
að máli við okkur. Í staðinn
fyrir að bíða eftir lausnum,
fóru sjómenn, fjölskyldur
þeirra og útgerðarmenn af stað
og létu vita af því hvað vantaði.

Núna er kerfið þannig úr
garði gert að hver og einn skip-
verji hefur sinn aðgang. Hann
greiðir fyrir þau skeyti sem
hann sendir og fær og engu
skiptir á hvaða skipi hann er,
því netfang hans er flutt á milli
skipa með einfaldri aðgerð yfir
Internetið. Þá eru eftirlitsmenn
Fiskistofu allir með eigin að-
gang sem þeir geta notað, sama
á hvaða skipi þeir eru.

Útgerðin fær svo útprentun
yfir notkunina, annað hvort á
Excel formi eða á .xml formi
sem bókhaldsforrit fyrirtækis-
ins getur lesið beint og milli-
liðalaust. Þetta finnst útgerðar-
mönnum mjög þægilegt, sér-
staklega hjá stórum útgerðum
sem eru með hundruðir skip-
verja á launaskrá.“

Passa þarf rusl-Passa þarf rusl-Passa þarf rusl-Passa þarf rusl-Passa þarf rusl-
póstsendingarpóstsendingarpóstsendingarpóstsendingarpóstsendingar

– En þarf ekki að passa sér-
staklega vel upp á ruslpóst-
sendingar, þar sem skipverjar
þurfa sjálfir að greiða fyrir
þann póst sem þeir fá?

„Jú, og til þess höfum við
hannað frá grunni sérstaka
póststýringu. Fyrir utan venju-
lega ruslpóstsíu sem þar er,
geta menn stillt stýringuna
þannig að þeir fái ekki sendan
póst sem er stærri en eitthvað
ákveðið. Þá er að sjálfsögðu
hægt að setja póstföng á svart-
an lista. Einnig er hægt að
setja ákveðin póstföng, til
dæmis heimapóstfang manna,
á sérstakan hvítan lista þannig
að sendingar frá því póstfangi
eru hafnar yfir öll lög stýring-
arinnar og komast alltaf í gegn.
Þessi póststýring hefur reynd-
ar gefist það vel að við ætlum
einnig að bjóða hana í almenn-
ri netþjónustu á næstunni.“

Kerfi í sífelldri þróunKerfi í sífelldri þróunKerfi í sífelldri þróunKerfi í sífelldri þróunKerfi í sífelldri þróun

– Hver er framtíðin í þessu?
Þið ætlið að halda áfram að
prjóna við kerfið og bæta við
aðgerðum, eða hvað?

„Jú, svo sannarlega. Við er-
um enn með langan óskalista
og erum í sífellu að vinna eftir
honum. Margt hefur áunnist,
en kerfið er og verður í sífelldri
þróun,“ sagði Björn Davíðs-
son, kerfisstjóri Snerpu.

– halfdan@bb.is

Valgerðar Finnbogadóttur
Bolungarvík

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur samúð
og hlýhug við andlát og útför móður okkar

Sigríður Þ. Jakobsdóttir
Finnbogi S. Jakobsson

Álfdís Jakobsdóttir
Flosi V. Jakobsson

Tilboð óskast
Tilboð óskast í fasteignina Vitastíg 1, Bol-

ungarvík. Um er að ræða 534m² atvinnu-
húsnæði á tveimur hæðum. Á neðri hæð er
243m² veitingahús í mjög góðu standi með
innréttingum, tækjum og öllum lausamun-
um, tilbúið til reksturs.

Á efri hæð er 291m² gistiheimili, einnig í
mjög góðu standi með öllum innanstokks-
munum, tilbúið til reksturs.

Tilboð sendist Lögfræðiskrifstofu Tryggva
Guðmundssonar ehf., Hafnarstræti 1, Ísa-
firði, sími 456 3244, netfang: eignir@tg.is
eða til Sparisjóðs Bolungarvíkur, sími 450
7100.

Stjórn félags eldri borgara í Ísafjarðarbæ

Fer fram á afturköllun á
hækkun húsaleigu á Hlíf

Stjórn félags eldri borgara
á Ísafirði hefur farið þess á
leit við bæjarstjórn Ísafjarð-
arbæjar að fyrirhuguð 12,
5% hækkun á húsaleigu í
íbúðum aldraðra á Hlíf 1
sem koma á í framkvæmd
nú í júní verði afturkölluð. Í
bréfi sem félagið sendi bæj-
arstjórn kemur fram að talið

er að þriðjungur allra lífeyris-
þega í landinu búi við kjör
sem séu í kringum fátæktar-
mörk og að á síðustu árum
hafi stöðugt breikkað bilið
milli svokallaðra lægstu launa
og þeirra greiðslna sem elli-
lífeyrisþegar fá. Því telur stjórn
félags eldri borgara það skyldu
sína að berjast gegn öllum

hækkunum á gjöldum aldraðra
þar til kjör þeirra lagast.

Sem kunnugt er hækkaði
húsaleiga á Hlíf 1 um 12,5%
um síðustu áramót og gerir
félagið ekki athugasemdir við
þá hækkun og óskar því eftir
að fyrirhuguð 12,5% hækkun
í júní verði afturkölluð. Telur
félagið að ekki sé um að ræða

stórar upphæðir fyrir bæjar-
sjóð en þær komi sér vel
sem mótvægi gegn þeim
gjaldskrárhækkunum sem
þegar eru orðnar. Erindi fé-
lagins var tekið fyrir á fundi
bæjarráðs í síðustu viku og
var bæjarstjóra falið að ræða
við stjórn félags eldri borg-
ara um málið.    – hj@bb.is

Hlíf íbúðir aldraðra á Ísafirði.
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Hnífsdælingur breytist ekki
við það eitt að flytjast hinum megin á hnöttinn
– viðtal við Rúnar Þór Héðinsson, sem undanfarna áratugi hefur búið á Nýja-Sjálandi

Þegar þenslan var sem mest á Vestfjörðum á árunum eftir komu skuttogar-
anna varð töluverður vinnuaflsskortur í frystihúsunum. Þrátt fyrir að íbúum
fjölgaði hratt dugði það ekki til þess að manna sífellt fleiri störf sem
sköpuðust með auknum afla. Þá var gripið til þess ráðs, á minni stöðunum,
að leita út fyrir landsteinana eftir starfsfólki. Í kjölfarið kom til skjalanna
margt ungt fólk erlendis frá.

Flest þessara ungmenna komu í upphafi frá Ástralíu og Nýja-Sjálandi.
Þau höfðu mörg hver lokið námi í sínu heimalandi en áður en hin eiginlega
lífsbarátta tæki við ákvað margt af þessu fólki að kynnast gamla heiminum
svokallaða. Margir skipulögðu að taka í það þrjú til fimm ár áður en haldið
yrði hinum megin á hnöttinn að nýju. Fólkið vann á Íslandi myrkranna á
milli um tíma og safnaði peningum til áframhaldandi ferðalaga. Margir
komu aftur og aftur til Íslands í vinnutarnir áður en aftur var haldið heim.

Eins og áður sagði var þetta ungt fólk. Og því kom það fyrir að heimamenn
litu hýru auga til þessa hressa unga fólks. Urðu til nokkur hjónabönd sem
haldið hafa til þessa dags. Sumt af þessu unga fólki settist hér að og hefur
blandast heimamönnum. Við „misstum“ líka frá okkur fólk, það er að ungt
fólk héðan flutti hinum megin á hnöttinn og settist þar að.

Einn af þeim var Rúnar Þór Héðinsson, sem kynntist Susan konunni sinni
í Hnífsdal. Hún er frá Nýja-Sjálandi og þangað hélt hann með henni árið
1982 og hefur búið þar að mestu síðan. Á árum áður var gríðarmikið fyrir-

tæki að ferðast til Eyjaálfu og því var stundum litið þannig á að þeir sem
þangað fluttu væru að eilífu horfnir. Eftir lifði aðeins minningin. En á síðari
árum hefur heimurinn „minnkað“ með framförum í samgöngum, bæði í
lofti og einnig í þráðum eftir að internetið kom til sögunnar. Síðan hefur
ekki þurft að treysta eingöngu á póstsamgöngur eða dýra símaþjónustu til
þess að hafa samskipti heimsálfa á milli.

Rúnar Þór hefur búið lengi ytra. Hann hefur þó komið nokkrum sinnum
á heimaslóð og einu sinni dvaldi hann hér um þriggja ára skeið ásamt fjöl-
skyldu sinni. Þessi ár á Íslandi voru gjöful því hér eru bæði þeirra börn
fædd.

Ég hafði samband við Rúnar og bað hann um að segja örlítið frá lífinu í
þessu framandi landi. Hann sagðist vera nýbúinn að vera í viðtali í blaðinu
og hefði ekki miklu við það að bæta. Þegar honum var kurteislega bent á að
síðan væri liðinn nærri áratugur brá honum og í framhaldinu mæltum við
okkur mót.

Þessi brosmildi Hnífsdælingur hefur lítið breyst. Prakkarasvipurinn sem
ávallt hefur einkennt hann hefur ekki horfið. Talið barst fyrst að fjarlægðum
og samskiptamöguleikum á milli þessara fjarlægu staða. Hann segist hafa
komið hingað síðast árið 2000 og þá var hann einn eins og nú. Ég spurði
hann fyrst um breytingar sem orðið hafa í samskiptum fólks með tilkomu
internetsins.

„Það hefur orðið algjör bylt-
ing í því efni. Nú get ég til
dæmis fylgst reglulega með
fréttum héðan að vestan með
því að lesa bb.is og það geri
ég mjög reglulega. Síðan les
ég Moggavefinn nokkuð
reglulega, þannig að nú veit
ég mun meira um stöðu mála
hér heima en á árum áður.
Síðan fer ég inn á Snerpu og
kíki á veðurmyndavélina.

Stærsti munurinn er auðvit-
að tölvupósturinn. Að geta á
augabragði skrifað nokkrar
línur til ættingja og vina og
fengið svar skömmu síðar er
meiri bylting en margur held-
ur. Á árum áður var maður
alltaf á leiðinni að skrifa hinum
og þessum bréf en lítið gerðist.
Oftast voru þetta á endanum
nokkrar línur með jólakortun-
um. Ég keypti mér snemma

alvöru internetsamband og hef
því undanfarin ár verið í mun
betra og nánara sambandi við
mitt fólk en áður.“

– Hvar býrðu á Nýja-Sjá-
landi?

„Ég bý skammt frá bænum
Nelson sem er á suðureyjunni.
Nelson er 45 þúsund manna
bær og þar er mikil þjónusta
kringum ávaxtaræktendur í
héruðunum í kring og síðan er
mikill sjávarútvegur. Nelson
er einn stærsti sjávarútvegsbær
á Nýja-Sjálandi. Þar voru á
árum áður þrjú mjög stór út-
gerðar- og fiskvinnslufyrir-
tæki en þeim hefur nú fækkað
í tvö með minnkandi fiski-
stofnum.“

KvótakerfiðKvótakerfiðKvótakerfiðKvótakerfiðKvótakerfið
á Nýja-Sjálandiá Nýja-Sjálandiá Nýja-Sjálandiá Nýja-Sjálandiá Nýja-Sjálandi

– Þegar þú nefnir sjávarút-
veg, þá rifjast upp að á Nýja-
Sjálandi er við lýði kvótakerfi
ekki ósvipað og hér á landi.

„Það er rétt. Á árunum
kringum 1980 var ákveðið að
stýra veiðum með kvótakerfi.
Því miður hefur ekki tekist að
byggja upp fiskistofnana með
því kerfi. Mér virðast fiski-
fræðingar vera í sömu vanda-
málunum og hér heima. Af
einhverjum ástæðum eru líf-
fræðilegu vandamálin þau
sömu. Menn hafa talið sig vera
að finna ný mið með óhemju
stofnum en þegar miklar veið-
ar hafa byrjað hefur komið í
ljós að fiskurinn er syndur og
hefur fært sig á milli svæða.
Það sem áður voru taldir marg-
ir stofnar hafa menn áttað sig
á að er einn eða fáir stofnar.
Það var komið í ljós að þetta

kerfi gat ekki byggt upp fiski-
stofnana þegar það var tekið
upp á Íslandi. Af hverju menn
horfðu framhjá því veit ég
ekki.“

– En er við sömu vandamál-
in að glíma í þróun byggðar
með tilfærslu aflaheimilda?

„Nei, alls ekki. Það er út-
breiddur misskilningur hér
heima að kerfin séu lík að því
leyti að þarna sé algjörlega
frjálst framsal aflaheimilda
eins og ríkir hér. Á Nýja-Sjá-
landi hefur kvótakerfið ekki
haft eins mikil áhrif á byggð-
irnar og hér, af þeirri einföldu
ástæðu að það eru hömlur á
framsal frá byggðunum. Kvót-
arnir eru bundnir við vinnslu-
húsin og því hverfur hann ekki
með skipunum. Það eru því
vinnslustöðvarnar sem ákveða
hver veiðir og hvernig veiðar

fara fram. Frystihús geta sam-
einast í byggðarlögum en
kvótinn fer ekki milli byggðar-
laga.“

– Er sjávarútvegurinn þarna
ekki óhagkvæmur eins og
menn telja að yrði hér ef kvót-
inn væri ekki bundinn skipum?

„Af hverju ætti það að vera?
Hagkvæmnin kemur best fram
þegar veiðar fara fram með
hagsmuni vinnslunnar í huga.“

– Er þá meiri sátt um kvóta-
kerfið þar en hér?

„Já, vegna þess að þar hefur
kvótinn ekki færst á örfáar
hendur eins og hér. Það er
ekki verið að flytja kvótann
frá heilu byggðarlögunum eins
og hér gerist.“

Lítill launamunurLítill launamunurLítill launamunurLítill launamunurLítill launamunur
– Eru sjómennirnir þá ekki

óánægðir með sitt hlutskipti?
„Nei, það vil ég ekki meina.

Auðvitað eru einhverjar skær-
ur en ekki alvarlegar. Það er
ótrúlega mikil sátt í þessu um-
hverfi þarna. Sveiflur eru
fremur litlar í fiskverði og því
er auðveldara að átta sig á tekj-
unum. Síðan er launakerfið
ekki alveg sambærilegt á sjón-
um. Þar eru svokallaðir dag-
peningar stærri hluti í launun-
um en tryggingin hér heima.
Mín tilfinning er líka sú, að
launamunur sé minni innan
sjávarútvegsins þar en hér er.
Það hlýtur að skapa breiðari
sátt um atvinnuveginn.“

– Er tilfinning þín sú að
sjávarútvegurinn sé vel rekinn
á Nýja-Sjálandi?

„Já, það er hann að stærstum
hluta. Auðvitað er misjafn
sauður í mörgu fé þar eins og
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hér en flestir stjórnendur eru
góðir. Þarna hafa orðið til stór
fyrirtæki sem eru með rekstur
á mörgum stöðum og eru fjár-
hagslega sterk. Þau stærstu eru
nokkuð stór á alþjóðlegan
mælikvarða.“

– Hér á árum áður varstu að
vinna í vélsmiðju þarna úti en
undanfarin ár hefur þú verið á
sjó.

„Já, síðan 1997 hef ég ein-
göngu verið til sjós. Ég er um
það bil 7-8 mánuði á sjó á ári.
Ég hef sótt sjóinn frá ýmsum
stöðum. Í fyrstu var ég á línu-
bát og síðar á togara. Síðan
hafði við mig samband Viggó
Þráinsson sem þarna býr úti.
Hann hefur verið úti síðan
1995. Á árum áður var hann
búsettur í Súðavík. Hann er
vélstjóri og fékk mig með sér
á 86 metra togara og þar vorum
við saman. Þessu skipi hefur
nú verið lagt og endar ævi
sína að öllum líkindum í brota-
járni á Indlandi. Þangað er
skipunum siglt og upp í fjöru
þar. Síðan koma hundruð
verkamanna sem rífa skipin á
augabragði. Það er flest úr
þeim nýtt aftur. Vinnan við
þetta gengur vel þrátt fyrir að
fólkið fái aðeins 2 dollara á
dag.“

Ein þjóð áEin þjóð áEin þjóð áEin þjóð áEin þjóð á
tveimur eyjumtveimur eyjumtveimur eyjumtveimur eyjumtveimur eyjum

– Nú skiptist Nýja-Sjáland í
norður- og suðureyju. Er þetta
samt ein þjóð?

„Já, hins vegar köllum við
suðureyjuna meginlandið en
hin er bara norðureyjan. Ástra-
líu köllum við vestureyjuna.
Þessar skilgreiningar falla nú
í frekar grýttan jarðveg víða.“

– Hér á árum áður bárust
miklar sögur af velmegun
þarna syðra og héðan fóru
margir til þess að freista gæf-
unnar. Nú er minna um það.
Var innflutningur bannaður
eða minnkaði velmegunin?

„Nei, innflutningur var ekki
bannaður. Hins vegar minnk-
aði munurinn á milli landanna.
Núna er til dæmis mjög mikil
velmegun í Ástralíu og mikill
skortur á vinnuafli. Í dag sækja
margir íbúar Nýja-Sjálands
vinnu til Ástralíu. Þensla hefur
einnig verið mikil hjá okkur.
Húsnæði hefur hækkað mjög
ört eins og maður heyrir af hér
á Íslandi víða. Íbúðaverð í Nel-
son er sennilega það þriðja
hæsta í landinu.“

– Hvernig er loftslagið? Er
það ekki gott?

„Jú, aldeilis. Það er hins
vegar aldrei mjög mikill hiti.
Á sumrin er hann mestur um
25 gráður. Á veturna eru
morgnarnir kaldir en það hlýn-
ar vel yfir daginn. Það frystir
stundum síðla nætur en þegar
líður á daginn er hitinn kominn
í 10-15 gráður.“

– Nú býrð þú í miklu rækt-
unarhéraði. Ertu sjálfur með
skepnur og ræktun?

„Já, ég hef verið að dunda
mér í rollum svona til eigin
nota. Sauðfjárbúskapur er
mjög þægilegur þar sem þarna
þarf aldrei að taka fé á hús.
Flestir selja sauðfé á fæti þegar
líður að vetri en margir eru

með heimaslátrun.“

Íslenskt lamba-Íslenskt lamba-Íslenskt lamba-Íslenskt lamba-Íslenskt lamba-
kjöt, best í heimikjöt, best í heimikjöt, best í heimikjöt, best í heimikjöt, best í heimi

– Nú er fróðlegt að heyra
skoðun sauðfjárbónda á Nýja-
Sjálandi á því hvað er besta
lambakjöt í heimi. Er ykkar
kjöt betra en okkar hér á Fróni?

„Nei, ertu frá þér? Íslenska
lambakjötið er það besta í
heimi, á því er ekki nokkur
vafi. Nýsjálenska kjötið getur
aldrei keppt við það íslenska í
bragðgæðum. Á Nýja-Sjá-
landi er féð alið á grasi að
mestu en ekki þeim gæða-
gróðri sem býr til hið góða
bragð hér heima.“

– Þið eruð sjálfum ykkur
næg í allri landbúnaðarfram-
leiðslu á þessum slóðum?

„Já, á Nýja-Sjálandi finnur
þú allt sem hugurinn girnist.
Þar er allt hægt að rækta sem
menn vilja. Hins vegar skal
það játað, að ég er lítið fyrir
garðyrkju. Mér þykir leiðin-
legt að reyta arfa.“

– Þú ert sumsé forstokkaður
Hnífsdælingur ennþá?

„Já, ætli það ekki. Ég var
ekki hrifinn af garðveseni og
það lagaðist ekkert við það að
flytja hinum megin á hnöttinn.
Ég var að vísu að hjálpa
mömmu í garðinum í morgun
en það var nú bara gert fyrir
hana. Hins vegar er konan mín
með græna fingur og mér þykir
óskaplega gaman að uppskera
með henni. Ég neita því ekki.
En ég sé ekki tilganginn í því
að vera að strita í garðinum
þegar hægt er að fá vöruna
nánast ókeypis í búðunum. Ég
bara skil það ekki. Hins vegar
er gaman að föndra við þetta í
litlum mæli. Við kaupum til
dæmis aldrei tómatsósu. Við
gerum hana sjálf úr okkar eigin
tómötum. Eins er með sultur.
Við höfum líka verið með
hænur og alið kjúklinga. Það
er mun skemmtilegra en garð-
yrkjan.“

HampiðjumennHampiðjumennHampiðjumennHampiðjumennHampiðjumenn
gera það gottgera það gottgera það gottgera það gottgera það gott

– Hvað með landann? Er
hann ekki þarna á svæðinu?

„Jú, þeir fara víða. Hamp-
iðjan er með útibú í Nelson og
þar eru landar við störf. Hamp-
iðjan er að gera óskaplega
góða hluti þarna úti. Þeir hafa
náð miklum árangri í markaðs-
málum enda með mjög góða
vöru. Það varð mikil bylting
þegar þeirra vörur komu á
svæðið. Þeir voru svo vissir í
sinni sök að þeir fóru þá leið
að lána mönnum veiðarfæri,
vitandi að þeir myndu aldrei
skila þeim aftur. Það varð líka
raunin í langflestum tilfell-
um.“

– En hvað með samskipti
ykkar Íslendinganna. Eru þau
einhver?

„Já, það er starfandi félag
þarna á norðureyjunni. Það er
venjulega haldin hátíð í mars
en ég hef yfirleitt aldrei komist
vegna þess að ég hef verið á
sjó á þeim tíma.“

– Erum við ólík í háttum?
„Ekki get ég nú sagt það.

Flestir íbúar Nýja-Sjálands
eiga uppruna sinn á Bretlands-
eyjum og voru mjög líkir þeim
lengi. Í dag vil ég meina að
við séum orðin þjóð með eigin
einkenni þrátt fyrir að stjórn-
kerfið sé að enskum hætti og
við séum í Samveldinu. Um-
ræðan hefur verið sú að minn-
ka tengslin við Bretland en
ekki beinlínis að slíta þau.
Frumbyggjar eru í dag um 10-
11% af íbúum. Ólíkar þjóðir
lifa yfirleitt í sátt og samlyndi.
Það er ekki hægt að tala um að
átök séu á milli fólks af ólíkum
uppruna. Það slær stundum í
brýnu en ekki neitt sem heitið
getur. Það segir í raun ákveðna
sögu hversu þjóðin er orðin
blönduð.“

– Hvert stefna börnin þín?
„Strákurinn er að verða

tölvuverkfræðingur og stelpan
stefnir að því að verða dýra-
læknir. Þau eru að mestu flutt
að heiman en eru í nágrenni
við okkur enda ekki búin að
setja sig endanlega niður.“

– Hvernig eru möguleikar
til náms þarna úti?

„Þeir eru mjög góðir. Nám
er að mestu gjaldfrjálst upp að
háskólanámi og skólakerfið er
gott.“

– Þrátt fyrir framfarir í tölvu-
samskiptum, þá hefur vega-
lengdin á milli Nýja-Sjálands
og Íslands ekki minnkað. Tæp-
lega er mikill gestagangur hjá
þér af fólki frá Íslandi?

„Nei, ég get ekki sagt það,
en það hafa þó komið gestir til
okkar héðan að heiman. Dúddi
Guðmunds, Þórdís Guð-
munds, Örn Ingólfs og Guðný
Þórhalls hafa komið í tvígang.
Mamma og systir hennar hafa
komið einu sinni á þessum ár-

um og fleiri hafa komið við.
Þannig að ég hef séð Íslend-
inga.“

Kveðja frá RósaKveðja frá RósaKveðja frá RósaKveðja frá RósaKveðja frá Rósa
– Ekki langt frá þér býr góð-

ur og gegn Ísfirðingur.
„Já, Rósi býr ekki svo langt

frá mér. Við höfum verið í
miklu sambandi þó að við hitt-
umst ekki oft. Hann spilar
þarna með hljómsveit sinni um
leið og hann sinnir miklum
búrekstri. Ég hafði samband
við hann áður en ég lagði af
stað heim og þá fékk hann
heimþrá kallinn. Hann bað mig
fyrir bestu kveðjur til allra hér
um slóðir og þeirri kveðju er
hér með komið á framfæri.“

– Að flytja til Nýja-Sjálands
er töluvert meira mál en að
flytja til Bretlandseyja eða
Skandinavíu. Þegar þú fluttir,
leistu þá þannig á að þú ættir
ekki afturkvæmt vegna fjar-
lægðar?

„Auðvitað er um miklu
lengri veg að fara en ef ég
byggi í Bretlandi. Bara í flug-
tímum er þetta um 24 tímum
lengra flug, þannig að það
segir sig sjálft að þetta er meira
mál. Hins vegar hafði ég kom-
ið þarna áður en ég flutti end-
anlega út. Því var þetta minna
mál. Ég velti því fyrir mér
hvernig væri að fá heimþrá í
svona mikilli fjarlægð. Ég hef
fengið hana og ég fæ hana
ennþá. Kannski er ekki rétt að
kalla þetta heimþrá í dag
heldur má segja að það koma
tímar þar sem ég hugsa meira
heim en venjulega. Það er nú
yfirleitt á þeim dögum sem
flestir hugsa til sinna ættingja
og uppruna. Mér líður vel
þarna úti og allir hafa val.“

stjórnmálamenn sem ekki er
vaðið yfir þegjandi og hljóða-
laust. Héðan þarf að fara að
heyrast eitthvað.

Ég heyrði skemmtilega sögu
um daginn um að bæjarfull-
trúar hefðu verið að játa að í
Hnífsdal hefði ekkert verið
gert á kjörtímabilinu. Þá greip
einhver fram í og sagði að það
væri ekki rétt. Þeir hefðu lokað
skólanum og kjörstaðnum,
þannig að ýmislegt hefði verið
gert. Bara ekkert til bóta.
Svona geta hlutirnir ekki geng-
ið. Af hverju lætur fólk hér
vestra bjóða sér allt sem yfir
það hefur gengið á liðnum ár-
um?“

– Ég heyri að þú hefur ekkert
breyst.

„Já, er það? Nei, sennilega
þarf meira til að breyta göml-
um Hnífsdæling en að flytja
hinum megin á hnöttinn.“

– – –
Rúnar hefur alla tíð haft

sterkar pólitískar skoðanir.
Þær hafa greinilega lítið breyst
þrátt fyrir að hann hafi kynnst
öðrum heimsálfum og öðrum
aðstæðum. Þar sem hann býr
drýpur smjör af hverju strái,
að sagt er. Þar líður honum
líka vel með konunni sinni
Susan og börnunum Stefáni
Þór og Annalise Söru, sem
bæði fæddust á Íslandi. Þrátt
fyrir langa dvöl í öðru landi
hefur hann ennþá sterkar skoð-
anir á lífinu hér og gestsaugað
hans er glöggt.

Viðtalið sem átti að verða
um lífið og tilveruna á Nýja-
Sjálandi varð að spjalli tveggja
gamalla sveitunga á miðjum
aldri. Hitt umræðuefnið bíður
næstu ferðar.

– Halldór Jónsson.

Gestsaugað glöggaGestsaugað glöggaGestsaugað glöggaGestsaugað glöggaGestsaugað glögga
– Nú ertu búinn að vera lengi

í burtu, þannig að þú hlýtur að
vera kominn með gestsaugað.
Hvernig finnst þér þróunin
hafa verið hér fyrir vestan
síðan þú fluttir héðan?

„Ég á mjög erfitt með að
tala um það vegna þess að mér
finnst svo mörgu hafa hrakað
hér. Í Hnífsdal er nú svo komið
að enginn býr fyrir utan á. Ég
hefði látið segja mér það
tvisvar í gamla daga að það
gæti gerst. Fyrir sunnan er vælt
yfir óskaplegum fjárveitingum
á landsbyggðina. Mér finnst
byggðaumræðan óskaplega
rugluð hér á landi. Það sér það
hver maður að hér vantar fleiri
störf. Hér blása menn upp að
hér sé líf á fasteignamarkaði
og það sé jákvætt. En er fólk
að koma? Nei, því miður. Hér
er fólk fyrst og fremst að skipta
um húsnæði.“

– Erum við komin á hættu-
mörk að þínu mati?

„Ekki eins og er, en það er
stutt í það. Hér fækkar störfum
hjá hinu opinbera þrátt fyrir
alla umræðuna um að hér skuli
fjölga störfum. Það nýjasta var
starfið hans Jóns Hilmarssonar
vinar míns hjá Símanum.
Starfið var flutt suður og hann
fer að vinna við það sama
syðra. Hvar var bæjarstjórnin
þegar þetta gerðist? Það heyrð-
ist ekkert. Ekki bofs. Svona
gerist þetta hægt og hljótt og
enginn segir neitt í raun. Hér
vantar alla staðfestu. Hér
verður fólk að fara að segja
hingað og ekki lengra. Hvað
hefur fólk haft upp úr því að
vera þægt og gott? Ekkert, því
miður. Hér vantar sterka

22.PM5 6.4.2017, 09:3711



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 1. JÚNÍ 20051212121212

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Ragnheiður Jóhannsdóttir á Ísafirði

Kjúklingur að hætti Ragnheiðar
Sælkeri vikunnar býður að

þessu sinni upp á fylltan
kjúkling í aðalrétt. Þá mælir
Ragnheiður með því að bera
réttinn fram með salati eftir
smekk og góðu rauðvíni t.d.
Bin 555 Shiraz. Í forrétt hefur
Ragnheiður einnig kjúkl-
ingarétt sem er auðveldur og
fljótlegur. Hún mælir með
hvítvíni með honum og þá
t.d. Pierre Sparr Pinot Gris
Reserve. Möndlubananar er
eftirrétturinn og hann bæði
einfaldur og gómsætur.

Fylltur kjúklingur
1 kjúklingur
2 msk smjör
1 tsk salt
1 msk hveiti
steinselja

mjúk græn piparkorn (niður-
soðin)

Fylling
250 g svínahakk
½ - 1 msk brauðmylsna
1 dl rjómi
1-2 tsk salt
1-2 tsk græn piparkorn
25-30 g saxaðir valhnetu-
kjarnar

Þerrið kjúklinginn vel og
núið hann með salti að innan
og fyllið hann með svínahakki
hrærðu saman við innmat úr
kjúklingnum, rjómanum, salti,
hnetunum og fínsöxuðum
piparkornum. Setjið í eldfast
mót og smyrjið kjúklinginn
með smjöri. Steikið í 50-60
mín. við 200°.

Bræðið 2 msk af smjöri og
hrærið hveiti í og blandið með
vökva úr fatinu ásamt rjóma í
jafna sósu. Sjóðið í 2-3 mín.
Bragðbætið með söxuðum
grænum piparkornum og salti.

Forréttur
2 kg nýr kjúklingur
3 dl þurrt hvítvín
5 piparkorn
Lárviðarlauf
Kerfill

Setjið hráefnin í pott og
sjóðið við háan hita í 5 mín.
Hristið pottinn um tvisvar
sinnum á meðan. Berið fram á
djúpum diski ásamt grófu
brauði og hvítvíni.

Möndlubananar

6 stk bananar
3-4 msk hunang
½ 1 sítróna
50 g möndlur
Grófsaxið möndlurnar og

brúnið á heitri, þurri pönnu.
Blandið hunangi og sítrónu
saman og veltið bönunum upp
úr. Veltið síðan bönunum upp
úr möndlum og berið fram með

vanilluís eða þeyttum rjóma.
Ég skora á Kristínu Pét-

ursdóttur á Flateyri að
verða næsti sælkeri vik-
unnar.

Útboð
Orkubú Vestfjarða hf. óskar eftir tilboðum

í jarðvinnu fyrir Tungudalsvirkjun í Skutuls-
firði. Um er að ræða eftirfarandi verkefni:

Lagning á bráðabirgða aðkomuvegi frá
Tunguskógi.

Gröftur fyrir stöðvarhúsi og fyllingar undir
botnplötu. Stærð stöðvarhúss er 90m².

Gröftur og fyllingar fyrir inntaksþró. Inntaks-
þróin er um 23m² og 83m³.

Gröftur og fyllingar fyrir aðveituæð og raf-
magnskapla. Lengd skurðar er áætluð um
1.480 metrar.

Verklok eru áætluð 1. nóvember 2005.
Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orku-

bús Vestfjarða hf., Stakkanesi 1, Ísafirði.
Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtudag-
inn 9. júní 2005 kl. 14:00.

Orkubú Vestfjarða hf.

ÞROSKAÞJÁLFAR
Óskað er eftir þroskaþjálfum til starfa
við Grunnskólann á Ísafirði. Annars
vegar er um að ræða 80% starf í sér-
deild. Í starfinu felst dagleg umsjón
deildarinnar, ráðgjöf og vinna með
nemendum. Hins vegar er um að ræða
50% starf í sérdeild, einkum vinna
með nemendum.
Umsóknarfrestur um störfin er til 15.
júní. Upplýsingar veitir Jóna Bene-
diktsdóttir, aðstoðarskólastjóri í síma
450 3100.

Grunnskólinn á Ísafirði.

Sigurður Sveinsson frá Góustöðum skrifar

Hættumatsnefnd Ísafjarð-
arbæjar hefji störf að nýju

Það er afar dapurlegt að sjá
ýmsa sérfræðinga bera saman
hugsanlega snjóflóðahættu úr
Kubba saman við mestu ham-
faraflóð sem fallið hafa á Vest-
fjörðum. Ég sem leikmaður
velti því óneitanlega fyrir mér
hvernig fólki settur í hug að
bera saman Hraunsgil, Búðar-
gil og gilin ofan Flateyrar sam-
an við hugsanlega snjóflóða-
hættu úr Kubba. Öllum má
vera ljóst að þetta er fráleitur
samanburður, því sem betur
fer eru veðuraðstæður sem
skapað geta hugsanlega hættu
í Kubba mjög sjaldgæfar og
ekki hefur í raun verið sýnt
fram á að flóð geti orðið stærri
en þegar hafa fallið.

Í umræðum um gerð hugs-
anlegra snjóflóðavarna í

Kubba hafa komið fram stað-
hæfingar sem benda til þess
að forsendur sem hættumats-
nefnd vann eftir séu rangar.
Meðal annars er rætt um

kraftur eins flóðsins hafi orðið
svo mikill að bifreið hafi borist
tugi metra með flóðinu. Eftir
að hafa rætt við íbúa á svæðinu
hef ég komist að því að um-
rædd bifreið barst einungis
nokkra metra.

Í ljósi þess sem fram hefur
komið og þeirra miklu efa-
semda sem allur almenningur
hefur við fyrirhugaðar fram-
kvæmdir í Kubba skora ég hér
með á yfirvöld að hættumats-
nefnd Ísafjarðarbæjar fari
gaumgæfilega yfir forsendur
sem lágu til grundvallar því
hættumati sem nú er í gildi í
Holtahverfi. Á sínum tíma fór
kynning á þessu hættumati
fyrir ofan garð og neðan hjá
fólki og það hlaut því litla
umræðu og kynningu. Nú

þegar skipulagðar hafa verið
gríðarlegar framkvæmdir sem
eiga eftir að valda meiri um-
hverfisspjöllum en dæmi eru
um hér um slóðir á grundvelli
þessa hættumats. Því verður
ekki trúað öðru en bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar hlutist til um
að hættumatsnefnd verði þegar
kölluð saman og hún fari að
nýju yfir allar forsendur fyrir
mati sínu.

Í framhaldi af því verði
einnig skoðað vandlega hvort
ekki megi með einhverju móti
breyta vörnum á þann vega að
einungis verði reistur varnar-
garður og með því losnað við
þau miklu spjöll sem uppsetn-
ing stoðvirkja í Bröttuhlíð á
eftir að valda.

Sigurður Sveinsson.

Sigurður Sveinsson.

Bæjarfulltrúar í Ísafjarðarbæ

Óska álits félagsmálaráðuneytis-
ins um lögmæti fjárhagsáætlunar

Á fundi bæjarstjórnar Ísa-
fjarðarbæjar í síðustu viku
kom fram ósk frá bæjarfull-
trúum um að leitað yrði form-
legs úrskurðar félagsmála-
ráðuneytisins á lögmæti af-
greiðslu bæjarstjórnar á fjár-
hagsáætlun ársins 2004. Þessi
ósk kom fram við fyrri um-
ræðu um ársreikning bæjarins.
Lárus Valdimarsson bæjarfull-
trúi Samfylkingarinnar stað-
festir að óskað hafi verið eftir
því að formlegs álits ráðuneyt-
isins yrði leitað.

„Ég tek nauðsynlegt allra
vegna að það liggi fyrir með
óyggjandi hætti hvort afgreið-

Sem kunnugt voru leiddar
að því líkur í frétt bb.is í síðustu
viku að afgreiðsla bæjarstjórn-
ar á fjárhagsáætluninni stæðist
ekki sveitarstjórnarlög og var
þar meðal annars stuðst við
túlkun Lárusar Bollasonar við-
skiptafræðings sveitarstjórnar-
skrifstofu félagsmálaráðu-
neytisins á lögunum. Á bæjar-
stjórnarfundinum var kynnt
álit Andra Árnasonar lög-
manns Ísafjarðarbæjar þar sem
hann telur afgreiðslu bæjar-
stjórnar á fjárhagsáætluninni í
samræmi við sveitarstjórnar-
lög.

– hj@bb.is

sla bæjarstjórnar á sínum tíma
stóðst lög. Ég vil hafa það
skýrt hvort ég sem bæjarfull-
trúi hafi með einhverjum hætti
brugðist eftirlitsskyldu minni.
Álit bæjarlögmanns er ekki
nægjanlegt í mínum huga. Það

er aðeins einn aðili sem getur
úrskurðað í þessu máli og það
er félagsmálaráðuneytið. Því
finnst mér eðlilegt að þessari
óvissu verði eytt hið fyrsta og
álits óskað þaðan“ segir Lárus
Valdimarsson.

Lárus Valdimarsson, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar.
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Auglýsing um skipu-
lagsmál í Dalabyggð
og Reykhólahreppi
Tillaga að breytingu á svæðis-

skipulagi Dalasýslu og Austur-
Barðastrandarsýslu 1992-2012
Sveitarstjórnir Dalabyggðar og Reykhóla-

hrepps auglýsa skv. 2.mgr. 14. gr. Skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997 tillögu að breyt-
ingu á svæðisskipulagi Dalasýslu og A-Barða-
strandarsýslu 1992-2012. Gerð er tillaga að
breytingum á landnotkun með fjölgun orlofs-
og sumarbústaðasvæða á kostnað núverandi
landbúnaðarsvæða, opinna óbyggðra svæða
og/eða almennra útivistarsvæða.

Gert er ráð fyrir tveimur frístundasvæðum í
Reykhólahreppi og fjórum svæðum í Dala-
byggð. Einnig er tillaga að breytingu á framtíð-
arlegu þjóðvegar um Tröllatunguheiði. Vegurinn
mun færast vestar og liggja á nýjum stað um
Arnkötludal og Gautsdal. Vegurinn hefur verið
nefndur Stranddalavegur.

Svæðisskipulagstillagan ásamt greinargerð
verður til sýnis á skrifstofu Dalabyggðar, Mið-
braut 11, Búðardal og á skrifstofu Reykhóla-
hrepps, Maríutröð 5a, Reykhólum.

Tillaga að deiliskipulagi frístundar-
byggðar og landbúnaðarbygginga í

landi Fremri-Gufudals, Reykhólahreppi

Sveitarstjórn Reykhólahrepps auglýsir hér
með tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar
í landi Fremri-Gufudals skv. 25. gr. skipulags-
og byggingarlaga nr. 73/1997. Tillagan tekur til
21,5ha svæðis á heimatúni Fremri-Gufudals.
Um er að ræða þrjú sumarhús auk íbúðarhúss
og útihúsa og aðkomu að þeim. Skipulagsupp-
dráttur ásamt greinargerð er til sýnis á skrifstofu
Reykhólahrepps, Maríutröð 5a, Reykhólum frá
03.06 til 01.07.

Tillaga að deiliskipulagi frístunda-
byggðar í landi Kjarlaksstaða

á Fellsströnd, Dalabyggð

Sveitarstjórn Dalabyggðar auglýsir hér með
tillögu að deiliskipulagi frístundabyggðar í landi
Kjarlaksstaða á Fellsströnd skv. 25. gr. skipu-
lags- og byggingarlaga nr. 37/1997. Tillagan
tekur til tólf lóða undir frístundarbyggð á samtals
18ha landssvæði. Skipulagsuppdráttur ásamt
greinargerð er til sýnis á skrifstofu Dalabyggðar,
Miðbraut 11 í Búðardal frá 03.06 til 01.07.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
vegna ofangreindra tillagna er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar.
Athugasemdum skal skila til skipulags-og bygg-
ingarfulltrúa Dala- og A-Barðastrandarsýslu fyrir
15.07.2005 og skulu þær vera skriflegar. Þeir
sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins
frests teljast samþykkir tillögunni.

Bogi Kristinsson Magnusen
Skipulags- og byggingarfulltrúi.

Að undanförnu hefur verið
undirbúin stofnun félags
fræðimanna á Vestfjörðum
sem ber vinnuheitið Vest-
fjarða-akademían. Meðal
þeirra sem unnið hafa að und-
irbúningnum eru Ólína Þor-
varðardóttir, skólameistari
Menntaskólans á Ísafirði og
Anna Guðrún Edwardsdóttir,
starfsmaður Náttúrustofu
Vestfjarða. Hugmyndin er að
kalla til leiks þá einstaklinga
sem hafa framhaldsmenntun á

háskólastigi, það er embættis-
meistara- eða doktorsgráðu og
myndu teljast hæfir til kennslu
og rannsókna á háskólastigi.

Ólína Þorvarðardóttir segir
þeim hafa fjölgað á Vestfjörð-
um sem lokið hafa æðri há-
skólamenntun. „Jafnhliða hef-
ur þörfin fyrir einstaklinga
með slíka menntun farið vax-
andi, ekki síst með tilkomu
fjarnáms, ýmissa rannsóknar-
verkefna og nú síðast Háskóla-
seturs. Við finnum fyrir aukn-

um áhuga fræðimanna á að
stunda kennslu- og rannsókna-
tengd störf hér á Vestfjörðum,
má í því sambandi benda á
Náttúrustofu Vestfjarða,
Strandagaldur og verkefnið
Vestfirðir á miðöldum“, segir
Ólína.

Hún segir að markmið Vest-
fjarða-akademíunnar yrði að
mynda stuðningsnet og virkja
krafta þeirra sem hafa æðri
háskólamenntun og geta látið
gott af sér leiða við eigin rann-

sóknir, þátttöku í vísindaverk-
efnum og/eða kennslu á há-
skólastigi. „Það er bjargföst
trú okkar að með stofnun slíks
félagsskapar megi efla rann-
sóknir og fræðastörf hér á
svæðinu til góðs fyrir þekk-
ingarsamfélag okkar Vestfirð-
inga“, segir Ólína.

Stofnfundur Vestfjarða-
akademíunnar verður haldinn
í fyrirlestrarsal Menntaskólans
á Ísafirði á morgun kl. 20:00.

– hj@bb.is

Stofnun Vestfjarða-akademíu fer fram í Menntaskólanum á Ísafirði

Markmiðið að mynda stuðningsnet
fólks sem hefur æðri háskólamenntun

Hæstiréttur staðfesti í síð-
ustu viku dóm Héraðsdóms
Reykjavíkur sem sýknaði
Tryggingastofnun ríkisins í
nóvember í fyrra af kröfu
ekkju manns sem fór fram á
að viðurkennt yrði með dómi
að hún ætti rétt til dánarbóta
af stofnuninni á grundvelli
laga um almannatryggingar
vegna andláts eiginmanns
hennar. Maðurinn lést af slys-
förum í Bolungarvík í október
árið 2000. Hæstiréttur komst
að þeirri niðurstöðu að ósann-
að væri að slysið hafi átt sér

stað þegar hann var við vinnu
í skilningi laga og hafnaði því
kröfu ekkjunnar.

Konan sótti um makabætur
til Tryggingastofnunarinnar
sem synjaði um þær sumarið
2001. Sú ákvörðun var kærð
til úrskurðarnefndar almanna-
trygginga sem staðfesti synjun
stofnunarinnar í mars 2002.
Konan leitaði eftir endurupp-
töku málsins hjá úrskurðar-
nefndinni fyrr á þessu ári og
var synjað um hana af hálfu
Tryggingastofnunar í mars sl.

Konan byggði dómkröfu

sína á því að eiginmaður henn-
ar hafi verið sjálfstæður at-
vinnurekandi og slysatryggður
er hann lést. Tryggingin hafi
náð bæði til þess er hann notaði
vörubifreiðar sínar og eins er
hann notaði bílaleigubíla sem
hann hafi verið með í rekstri.

Tryggingastofnun krafðist
sýknu í málinu og byggð á því
að ekki hafi verið um vinnu-
slys að ræða er maðurinn beið
bana. Deilt var um hvort hann
hafi verið á vinnustað sínum
og að sinna vinnu sinni þegar
slysið varð. Segir í dómi hér-

aðsdóms, að eins og atvikum
málsins væri háttað yrði ekki
hjá því komist að leggja sönn-
unarbyrði um hvorttveggja á
ekkju hans.

Komst rétturinn að þeirri
niðurstöðu að ósannað væri
að maðurinn hafi verið við
vinnu í skilningi laga og yrði á
á því að byggja að slys það
sem hann varð fyrir hafi ekki
staðið í sambandi við vinnu
hans. Samkvæmt því hafi bor-
ið að sýkna Tryggingastofnun
af kröfum konunnar. Þá niður-
stöðu staðfesti Hæstiréttur.

Ekkjan fær ekki makabætur

Ísfirðingurinn Sigurður
Jónsson fagnaði 80 ára

afmæli sínu á dvalarheim-
ilinu Hlíf á föstudag þar

sem hann er nú búsettur.
Með honum fögnuðu vinir,
íbúar og starfsfólk Hlífar.

Þá voru stödd í afmælis-
veislunni gamlir skólafé-

lagar Sigurðar, þau Gunn-

ar Jónsson og Margrét
Guðbjartsdóttir. Aðspurð-

ur sagði Sigurður þetta
hafa verið góðan afmælis-
dag. Boðið var upp á dýr-

indis kaffihlaðborð og
undu allir glaðir við sitt er
ljósmyndara blaðsins bar

að garði.
– thelma@bb.is

Sigurður Jónsson áttræður
Gömlu skólafélagarnir Gunnar Jónsson, Margrét Guðbjartsdóttir og Sigurður Jónsson.
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Eyjólfur Sverrisson klippir á borðann.

Nýr sparkvöllur tekinn
í notkun í Bolungarvík
Nýr sparkvöllur var opnaður

við hátíðlega athöfn í Bolung-
arvík í síðustu viku og klippti
Eyjólfur Sverrisson, fyrrum
landsliðsmaður og atvinnu-
maður með Hertu Berlín, á
borða fyrir hönd Knattspyrnu-
sambands Íslands. Völlurinn
er hluti af sparkvallaátaki KSÍ.
Við opnunina voru flutt stutt
ávörp og að lokum var völlur-

inn formlega tekinn í notkun
með knattspyrnuleik ungra
liðsmanna Ungmennafélags
Bolungarvíkur.

„Við erum mjög ánægð með
völlinn enda lítur hann vel út.
Aðsóknin hefur verið mjög
góð eftir að framkvæmdir luku
og ég reikna með góðri nýtingu
á vellinum í framtíðinni“, segir
Einar Pétursson, bæjarstjóri

Bolungarvíkurkaupstaðar.
Sparkvöllurinn er gervigras-

völlur og er staðsettur á lóð
Grunnskóla Bolungarvíkur.
Hann er 18 x 33 metrar að
stærð. Möguleiki er á að völl-
urinn verði upphitaður síðar
en til staðar eru leiðslur sem
enn eru ótengdar. Kostnaður
við byggingu vallarins var um
10 milljónir.  – thelma@bb.is

Völlurinn var formlega tekinn í notkun með knattspyrnuleik UMFB.
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Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri HSV skrifar

Átak í frjálsum íþróttum
Útboð

Orkubú Vestfjarða hf. óskar eftir tilboðum
í byggingu stöðvarhúss og inntaksþróar
fyrir Tungudalsvirkjun í Skutulsfirði.

Stærð stöðvarhúss er 90m² og 347m³.
Stöðvarhúsið er byggt úr steinsteypu með
steyptu þaki. Húsinu skal skilað fullkláruðu
að utan með dúk á þaki, múrhúðuðu og
gleri í gluggum.

Inntaksþróin er um 23m² og 83m³. Inn-
taksþróin er byggð úr steinsteypu. Verklok
eru áætluð 1. nóvember 2005. Bygging
stöðvarhúss skal þó vera það langt komin
1. september nk. að þá geti niðursetning
vélar og búnaðar hafist.

Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Orku-
bús Vestfjarða hf., Stakkanesi 1, Ísafirði. Til-
boðin verða opnuð á sama stað fimmtudag-
inn 9. júní 2005 kl. 14:00.

Orkubú Vestfjarða hf.

Atvinna
Óskum eftir beitningarmönnum á bát sem

gerður er út frá Þingeyri.
Upplýsingar í síma 863 2684.

Síðastliðin vetur setti stjórn
HSV á laggirnar nefnd sem
falið var að standa fyrir frjáls-
íþróttaátaki á starfssvæði
sambandsins. Markmið nefnd-
arinnar er að byggja upp frjáls-
ar íþróttir með skipulögðum
æfingum og finna þeim síðan
skjól innan íþróttafélags sem
tæki við til frambúðar. Reikn-
að er með að átakið nái til
ársins 2007 og því ljúki á
landsmóti ungmennafélag-
anna í Kópavogi það sumar.
Á þingi HSV í apríl var síðan
samþykkt að leggja 500.000
krónur til átaksins sem duga
ætti fyrir sumarið sem nú er
hafið.

Æfingum í frjálsum verður
skipt í tvo aldursflokka, 11
ára til 15 ára og 16 ára og
eldri. Átakið verður formlega
sett sunnudaginn 12. júní við
vallarhúsið á Torfnesi og eru
foreldrar hvattir til að mæta
með börnum sínum kl. 17:00.
Þar munu Jón Oddsson og
Marta Ernstdóttir fara í gegn-
um faglega hluti þjálfunar í
frjálsum íþróttum. Lögð verð-
ur sérstök áhersla á að ná til

Leikjaskóli HSVLeikjaskóli HSVLeikjaskóli HSVLeikjaskóli HSVLeikjaskóli HSV
HSV mun sjá um Leikja-

skólann að þessu sinni, en BÍ-
88 hefur haft veg og vanda af
honum undanfarin ár. Leið-
beinandi verður Anna Soffía
Sigurlaugsdóttir íþróttafræð-
ingur og verður boðið upp á
tvö 10 daga námskeið frá kl.
9:00 til 12:00. Ef áhugi verður
mikill verður þriðja námskeið-
ið sett upp í júlí.

Leikjaskólinn er ætlaður
börnum frá 6 ára til og með 11
ára og er hugsaður sem fyrstu
kynni að skipulögðum íþrótt-
um, þó með leikinn í fyrirrúmi.
Foreldrar eru hvattir til að
ganga frá skráningu áður en
skólinn hefst og skal bent á
skrifstofu HSV í því sambandi.

Íþróttaskóli HSVÍþróttaskóli HSVÍþróttaskóli HSVÍþróttaskóli HSVÍþróttaskóli HSV
Íþróttaskólinn er hugsaður

fyrir börn á sama aldri og fyrir
leikjaskólann, en þar verður
meiri áhersla lögð á skipu-
lagða íþróttaþjálfun. Kynntar
verða í samstarfi við hin ýmsu
íþróttafélög í Ísafjarðarbæ þær

íþróttagreinar sem hér eru
stundaðar og börnum leyft að
prófa sem flest og kynnast
ólíkum íþróttum.

Skólinn verður frá kl. 13:00
til 14:00 á mánudögum til
fimmtudaga og verður byrjað
á/með? námskeiði frá 13. júní
til 8. júlí. Hugmyndin er að
halda á með annað námskeið
ef áhugi foreldra og barna er
fyrir hendi, en skólinn er góður
undirbúningur fyrir ULM í
Vík í Mýrdal um verslunar-
mannahelgina. Þjálfari verður
Sigríður Guðjónsdóttir íþrótta-
fræðingur og mun hún fylgja
sínum hópi úr íþróttaskólanum
á ULM í Vík.

Það er von forsvarsmanna
HSV að vel muni takast um
þetta starf í sumar. Við leggj-
um sérstaka áherslu á þjóna
byggðarkjörnum Ísafjarðar-
bæjar ásamt Súðavík. Að sjálf-
sögðu bjóðum við nágrönnum
okkar, Bolvíkingum velkomna
til leiks og vonumst til að sjá
sem flesta í þessu starfi. Leitið
upplýsinga á skrifstofu sam-
bandsins í síma 456-5434 og
netfang hsv@hsv.is. Ítarupp-
lýsingar eru á vefslóðinni
www.hsv.is.

– Gunnar Þórðarson,
framkvæmdastjóri HSV.

barna og unglinga í öllum
byggðakjörnum á starfsvæði
HSV. Ákveðið er að æfingar
verða á Ísafirði og Þingeyri,
en settar verða æfingar á aðra
staði ef þátttaka leyfir. Sam-
æfingar verða á laugadögum
og síðan verður haldið héraðs-
mót HSV 23. til 24. júlí á
Þingeyri.

Sigríður Guðjónsdóttir
íþróttafræðingur hefur verið
ráðin sem yfirþjálfari en henni
til aðstoðar verða Jón Odds-
son, Marta Ernsdóttir, Örnólf-
ur Oddsson og Hermann Ní-
elsson. Slagorð átaksins verð-
ur:  Allir á landsmót 2007.

Gunnar Þórðarson.

Tryggvi Helgason á Akureyri skrifar

Frelsi til fiskveiða
Í fyrrasumar heimsótti ég

Vestfirðina og kom við á flest-
um staðanna þar. Veður var
mjög gott, hægviðri og bjart
alla dagana. Það vakti athygli
mína hversu lítið ég sá til ferða
fiskibáta, þótt sumsstaðar, þar
sem vegurinn lá í fjallahlíðum,
mætti sjá langt til hafs. Á ein-
um suðurfjarðanna ókum við
að höfninni. Þar var fjöldi báta
bundinn við bryggju, sumir
litu út sem nýir, greinilega dýr
og vönduð tæki, og allir virtust
í góðri hirðu. En það var varla
nokkurn mann að sjá á ferli
við höfnina.

Við hittum þó mann í grend-
inni sem sagðist vera heima-
maður, og við spurðum hverju
það sætti að allir bátar væru
bundnir við bryggju og hvergi
hreyfingu að sjá. Hans svar
var á þá leið að þeir væru
sennilega allir búnir að veiða
það sem þeim væri leyfilegt,
og sumir hefðu lokið við sinn
skammt á aðeins einni viku.
Mér datt svona í hug hvernig
búðareigendum í Reykjavík
finndist að sér búið ef sett væru
lög sem bönnuðu þeim að hafa
verslunina opna nema í eina
eða tvær vikur á ári hverju.
Og svo mættu þeir ekki selja
nema visst mikið af fáeinum
vörutegundum, annars yrðu
þeir dæmdir í fjársektir.Ég
hugsa að þeir myndu eiga erfitt
með að sjá sínum fjölskyldum
farborða, ef þeir sættu slíkum
afarkostum.

Mitt álit er það,að ef ætlunin

marka sérstök svæði, sem talin
eru viðkvæm, svo sem ákeðin
hrygningarsvæði, og loka
þeim svæðum fyrir öllum veið-
um allt árið um kring.

Á þessu ákveðna land-
grunns- eða smábátasvæði,
öllum fjörðum og flóum allt í
kringum landið, verði öllum
Íslendingum frjálst að veiða
að vild, á færi og línu, á öllum
tímum ársins. Togveiðar verði
aftur á móti frjálsar öllum Ís-
lendingum utan þessa land-
grunns- eða smábátasvæðis,
en ekki innan þess. Þar að auki
þarf að sjálfsögðu að setja sér-
stakar reglur um neta- og nóta-
veiðar, svo og skelfiskveiðar.
Þá er það mín skoðun að það
sé afar mikil nauðsyn að leyfa
hval- og selveiðar, án frekari
tafa.

– Tryggvi Helgason,
Akureyri.

er að koma fiskveiðimálum
Íslendinga í skynsamlegt horf,
og efla byggðirnar og fiski-
bæina í kringum landið, þá
verður að leggja niður og af-
nema núverandi kerfi, hið svo-
kallaða kvótakerfi. Þess í stað
verði settar ákveðnar reglur
um veiðifrelsi. Í samræmi við
það þarf að afmarka tiltekið
strandsvæði allt í kringum
landið og ákvarða stærð þessa
svæðis.

Útlínur þessa svæðis, - hvort
sem kallað verði smábáta-
svæði eða annað, - má afmarka
eða setja út að, (það er sam-
hliða) ákveðnum dýptarlínum,
ellegar að mælt verði ákveðna
vegalengd út frá annnesjum
og dregin lína þar á milli sem
svo marki útlínu svæðisins.
Ef til vill má nota báðar þessar
mælingareglur, hvora tveggja
sem við á, sökum breytileika
hafsbotnins út af hverjum flóa
og firði. Þar að auki má af-

Tryggvi Helgason.

Fjórar umsóknir bárust
umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar um umhverfisstyrk
nefndarinnar sem auglýstir
voru fyrir skömmu. Á fundi
fyrir stuttu var samþykkt
að veita VEG-gistingu á
Suðureyri 100 þús. króna
styrk vegna gönguleiðar-
verkefnis á söguslóð, Sæ-
fari hlaut 100 þús. í styrk,
Skógræktarfélag Ísafjarðar
fékk 250 þús. krónur og
Skógræktarfélag Dýrafjarð-
ar fékk 250 þús. króna styrk.

Veitir styrki
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STAKKUR SKRIFAR

Dauðinn í umferðinni!
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 Silver Cross barna-
vagn. Uppl. í síma 865 6464.
Til sölu er 2ja ára gömul upp-
þvottavél frá Electrolux á kr.
18.000. Á sama stað er til sölu
150 cm hár Siemens ísskápur
og frystir. verð kr. 5.000.- Uppl.
í síma 892 5789.

Til sölu er 5hp Mercury fjór-
gengis utanborðsmótir, árgerð
2002. Mjög lítið notaður. Uppl.
í síma 456 5363.

Til sölu er Volvo GL-360 árg.
86, ek. 103 þús. km. Bifreiðin
er með nýja skoðun 2005. Uppl.
í síma 456 8339 og 456 8187.
Til leigu er 3ja herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Upplýsingar í
síma 456 4046.

Aðalfundur Grunnvíkingafél-
agsins verður haldinn í Kiwan-
ishúsinu, Sigurðarbúð, fimmtu-
daginn 2. júní kl. 20:30. Venju-
leg aðalfundarstörf, önnur mál.
Félagar fjölmennið. Stjórnin.

Til sölu er bifreiðin DB-385,
Toyota RAV 4, 4x4, árg. 2003
(skráður 05/2003), sjálfskiptur.
Ekinn 38.500 km. Verð 2.250.
000.- krónur. Uppl. gefur Björn
í síma 897 6797 og 456 4669.
Til sölu er mjög vel með farið
16" TREK barnahjól. Upplýsing-
ar í síma 897 4667.

Til sölu er Toyota RAV 4, 4x4,
árg. 2001. Uppl. í síma 456 4102
í hádeginu og eftir kl. 17.

Til sölu er Cherokee Limited
árg. 1990, sjálfskiptur með öllu.
Sumar- og vetrardekk á felgum.
Á sama stað er til sölu naggrís.
Upplýsingar í síma 456 4704
og 892 6550.

Til sölu er ársgömul Sharpei
tík. Uppl. í síma 456 3421.
Til sölu er Suzuki Intruder 1400
árg. 98, ásamt góðum hjálm og
leðurgalla. Uppl. í símum 456
7470 og 893 3370.
Til sölu er dökkblár Honda Pony
árg. 92. Fæst fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 865 4239.

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

Myndir eftir Megas og Dag Sig-
urðarson eru til sölu. Frábær
listaverk á góðu verði. Upplýs-
ingar í síma 891 7025.
Tveir miðar í A-stúkur á Iron
Maiden eru til sölu. Upplýsing-
ar í síma 895 6667.

Til sölu er ný og ónotuð bílskúrs-
hurð. Stærð: 230x253. Uppl. í
síma 893 9362.

Lítil falleg, brún kanína fæst
gefins með búri og tilheyrandi.
Uppl. í síma 847 0131.
Til leigu er íbúð á Ísafirði. Laus
15. júní. Uppl. í síma 893 1769.

475 lömb hafa verið borin á Hólum í Dýrafirði. Myndir: Grétar Sigurðsson.

Sauðburður stendur sem
hæst að Hólum í Dýrafirði

Á fimmta hundrað lömb komið
í heiminn að Hólum í Dýrafirði í
síðustu viku en nú stendur sauð-
burður sem hæst. „Sauðburður-
inn hefur gengið vel þó eðlilega
séu alltaf einhver afföll. Margar
kindurnar eru tvílembdar og um
tíu hafa verið þrílembdar, en það
var basl fyrst á þessum þrílembdu
og drapst oftast eitt af lömbunum.
Þær eru þó duglegar að koma
lömbunum undir hjá einlembdum
kindum“, segir Ásta Guðríður
Kristinsdóttir á Hólum.

Sauðburðurinn hófst á bænum
22. apríl. Í síðustu viku voru kom-
in 475 lömb og áttu þá um 70 ær
eftir að bera. Bændurnir á Hólum
eru þriðju stærstu sauðbændurnir
í Dýrafirði með um 400 kindur.

– thelma@bb.is Stundum þurfa lömbin smá hjálp til að komast í heiminn.

Enn beinist athyglin að umferðinni og þeim fórnum sem þar er krafist.
Eða er þeirra ekki krafist, færum við þær í hugsunarleysi? Ungur maður
týndi lífi fyrir skömmu í Hvalfirðinum. Hann ók fólksbíl, en saman rákust
sá fyrr nefndi og vörubíll. Hér hefur verið fjallað um mjög aukna vöruflutn-
inga á landi. Bent hefur verið á að skattlagning þeirra sé ekki í neinu
samræmi við slitið sem stóru og þungu bílarnir valda á á mjög óburðugum
þjóðvegum Íslands, svo ekki sé dýpra í árinni tekið. Verst er auðvitað að
vegirnir eru engan veginn nógu öruggir fyrir þá umferð sem þar er leyfð.
Hraðinn er of mikill og margir bílarnir eru of stórir.

Okkur liggur öllum mikið á og við viljum vera fljót á milli staða, helst
auðvitað til og frá Reykjavík. Bílar hafa batnað mikið og hægt er að aka
þeim hraðar og freistingin er oft mjög sterk á langri vegferð. Oft heyrast
ótrúlegar tölur um hve skjótt það tekur af að aka milli Reykjavíkur og Ísa-
fjarðar eða Reykjavíkur og Akureyrar, svo dæmi séu tekin. Öllum sem
heyra um það að einhver aki milli Ísafjarðar og Reykjavíkur á fjórum og
hálfri klukkustund eða milli Reykjavíkur og Akureyrar á þremur og hálfri
klukkustund má ljóst vera að ekki er fylgt lögbundnum hámarkshraða, sem
er hæstur 90 kílómetrar miðað við hverja klukkustund og víða á þessum
nefndu leiðum er hann lægri. Samt er til fólk er telur sér það tekna að vera

svo snöggt í förum.
Þetta er ekki réttlætanlegt. Þeir sem svona aka bjóða hættunni heim,

bæði til sín og annarra, sem ekki hafa til neinnar sakar unnið. Þrátt fyrir þá
staðreynd að vegir og bílstjórar þoli ekki slíkt aksturslag eru til framámenn,
bæði stjórnmála- og embættismenn, sem telja brýnt að hækka ökuhraðann.
Sú hugsun er því miður röng, þótt vafalaust sé hún vel meint. Er kannski
virðingin fyrir mannslífum ekki meiri en svo, að við teljum okkur það
óviðkomandi að tveir tugir manna láti lífið í umferðarslysum ár hvert og
nokkrir tugir til viðbótar hljóti af varanleg örkuml?

Hvað er til ráða? Hjarta nútímannsins slær í buddunni. Þar finnur fólk
helst til. Þá er vænlegast að hækka sektir stórkostlega vegna umferðar-
lagabrota. Ætla mætti að það hefði varnaðaráhrif að greiða tugi þúsunda
króna sé ökumaður staðinn að hraðakstri. Við höfum heyrt ótrúlegar tölur
í þeim efnum í þéttbýli ekki síður en utan. Þó mælt sé með hækkun sekta
og frekari beitingu ökuréttarsviptingar en nú er stendur upp úr að breyta
þarf hugarfari. Hvað er að í ökukennslunni. ,,Ungur ökumaður” ók á nærri
200 km hraða hér eða þar í síðust viku. Hann hefur nýlokið námi í akstri,
en kann ekki að það skiptir máli, að fara eftir reglum. Breytingar þarf og
ýta  skal dauðanum úr umferðinni.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
1. júní,  154. dagur ársins 2005

Þennan dag árið1908 komst skólaskylda 10-14 ára
barna á þegar fræðslulögin frá 1907 tóku gildi.

Þennan dag árið 1908 fékk Hafnarfjörður kaupstaða-
réttindi. Bæjarbúar voru þá um 1.500 talsins.

Þennan dag árið 1943 var skömmtun fyrirskipuð á
gúmmístígvélum nr. 7 og stærri. Ástæðan var mikill

skortur á gúmmíi.

Þennan dag árið 1976 laug síðasta Þorskastríðinu
með samningum við Breta. Þar með viðurkenndu þeir í

reynd fiskveiðilögsöguna sem var færð út í 200 mílur
15. október 1975

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?   · Herborg Bernharðsdóttir (Bogga Venna) í Fljótavík

Á þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árumÁ þessum degi fyrir 32 árum

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Fremur hæg austlæg átt, 8-13 m/s allra syðst. Bjart

með köflum og stöku skúrir. Hiti 7-14 stig að deginum.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Hæg austlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og
síðdegisskúrir. Hiti breytist lítið.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Hæg austlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og

síðdegisskúrir. Hiti breytist lítið.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Útlit fyrir stífa austanátt og fer að rigna við sunnanlands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu sátt(ur) við fimm mánaða
sumarfrí þingmanna?

Alls svöruðu 578. – Já sögðu 80 eða 14% – Nei
sögðu 473 eða 82% – Hlutlausir voru 25 eða 4%

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

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

Fljótavíkin er himnaríki
„Fljótavík er algjört himna-

ríki. Það er búið að vera svo
gott veður. Eina sem vantar
er rigningin því ekki hefur rignt
dropa síðan við komum hérna
1. maí. Ágætt væri að fá smá
vætu fyrir gróðurinn. Hér er
komið hásumar og sólskin upp
á hvern einasta dag. Hvönnin
er farin að vaxa og aðeins er
farið að grænka en grasið ekk-
ert farið að spretta að ráði.

Það hefur verið alveg ógur-
lega kalt og hiti farið allt niður
í núll stig. En við finnum ekkert
fyrir því inn í húsinu og klæðum
okkur bara vel þegar farið er í
göngutúr. Randaflugurnar
njóta rigningarleysisins og eru
mikið á ferðinni. Og það eru
svo miklar hlussur að ætti að
kalla þær tröllskessur.

Fólk er ekkert farið að koma
norður nema svona rétt til þess

að kíkja. Ég held það sé ekki
fyrr en eftir mánaðamót þegar
skólarnir eru búnir að fólk fari
að koma. Mér finnst voðalega
notalegt að vera hérna þó við
séum ein. Við höfum allt til alls
auk útvarps og síma. Þetta er
búið að vera yndislegur tími.
Það er ekki hægt að óska sér
lífið betra eða skemmtilegra
en það er hér í Fljótavík,“ sagði
Bogga Venna.

Ekki einhliða fækkun í her
Bandaríkanna í Evropu

Ísland hefur mikilvægu hlutverki að gegna í nýjum Atlants-
hafssáttmála, sagði dr. Henry Kissinger.

Talsmenn forseta Bandaríkjanna og Frakklands, Richard M.
Nixon og George Pompidous, skýrðu frá í gær, að Pompidou
hefði lagt áherslu á nauðsyn þess að hafa áfram bandarískt
herlið í Evrópu og varað Bandaríkjastjórn við einhliða ákvörðun
um að draga úr herstyrk sínum þar. Bandaríkjaforseti hafði
fyrir sitt leyti fullvissað Pompidou um, að hann hefði slíkt ekki
í hyggju. Viðræður forsetanna með þátttöku dr. Henry A. Kiss-
inger, ráðgjafa Bandaríkjaforseta og fundir utanríkisráðherra
og fjármálaráðherra landanna hófust laust eftir kl. 10 í gær-
morgun á Kjarvalsstöðum.

Flöskuskeytið reyndist vera stutt frásögn fjallaferðar þriggja manna fyrir 60 árum.

Sextíu ára gamalt
flöskuskeyti á fjöllum

Tveir fjallgöngugarpar Stef-
án Freyr Baldursson og Rúnar
Óli Karlsson komumst að því
að margt forvitnilegt má finna
á fjöllum er þeir fundu flösku-
skeyti í ferð sinni á Erni við
Skutulsfjörð. Í flöskunni var
bréf dagsett fyrir 60 árum.

„Við Rúnar Óli Karlsson
vorum í skíðaferð á Erninum í
síðustu viku og fundum flösku
sem innihélt 60 ára gamla
„gestabók“. Flaskan sést að-
eins frá einu sjónarhorni og
rak ég augun í hana fyrir ein-
skæra tilviljun þegar ég var að
vega mig upp á fjallsbrúnina.
Flaskan er staðsett á enda
fjallsins Arnarness megin.
Flaskan innihélt upprúllaðan
pappír og í miðju rúllunnar
var miði sem á stendur:

Sunnudagurinn 7. júlí 1945
Lögðum upp frá Arnardal

upp eftir fjallshryggnum og
ætlum eftir endilöngu fjallinu
niður Naustahvilft

Garðar Ólafsson
Gunnar Hjartarson
Ólafur Hjartarson

Ég athugaði dagsetninguna
og var 7. júlí 1945 reyndar
laugardagur en göngumönnum
gæti hafa skjátlast um mánað-
ardaginn, ég sé a.m.k. ekki
betur en að það standi sunnu-
dagurinn á miðanum. Ef þetta
var virkilega skrifað fyrir 60
árum þá er miðinn í ótrúlega
góðu ástandi. Flaskan var ekki
lokuð þannig að það hefur loft-
að vel um innihaldið og sneri
hún þannig að það gæti ekki
rignt ofan í hana. Pappírinn,
sem fyllti vel út í stútinn var
morkinn í endann en alveg
heill inni í flöskunni.

Ég rannsakaði málið aðeins
og kom í ljós að Gunnar (f.
1919) og Ólafur (f. 1920) voru
bræður Helga Hjartarsonar í
Grundargötunni og Garðar
Ólafsson var frændi þeirra. Ég
hafði samband við son Gunn-
ars, Gunnar Þór, vélstjóra hjá
Orkubúinu, og staðfesti hann
þetta. Við Rúnar Óli sóttum
flöskuna á miðvikudag og
komum henni til Gunnars
Þórs“, sagði Stefán Freyr.

Flaskan og bréfið sem fannst á Erninum.
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UppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinn  · Anna Kristín Svansdóttir, framkvæmdastjóri FOS-Vest Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Mikil víðátta í Borgarfirði Aldrei á netum
„Uppáhaldstaður minn er

Borgarfjörðurinn og þá sér-
staklega bærinn Álftatunga
á Mýrum sem er æskuheim-
ili mitt. Mjög fallegt er í firð-
inum, mikil víðátta en samt
eru fjöllin í nágrenninu. Það
er mjög ólíkt umhverfinu hér
vestra þar sem fjöllin eru
alveg ofan í manni.

Borgarnes er einnig í

miklu uppáhaldi enda róleg-
ur og notalegur bær. Það
segja allir sem koma þang-
að. Ég hef heyrt Vestfirðinga
segja að það sé alltaf rigning
í Borgarfirði en það er alls
ekki rétt og oftast er þar
mjög gott veður,“ sagði
Anna Kristín Svandóttir,
framkvæmdastjóri FOS-
Vest.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Linda Pétursdóttir, starfsmaður Íslandsbanka á Ísafirði

Verð stolt að heyra „We are the champions“
Hér koma lögin mín 10.

Það gekk mjög vel að velja
lögin. Ég valdi bara þau lög
sem mér datt fyrst í hug.

1. The blower’s daugther
- Damien Rice

Yndislega fallegt lag. Fæ
aldrei leið á því. Tengt góð-
um minningum.

2. Like a stone
– Audioslave

Súper rokklag! Feikivin-
sælt sumarið 2003. Rebekka
dóttir mín var rétt tæplega
eins árs þegar hún fór að
„mossa“, en það gerði hún

bara við þetta lag.

3. Time is running
out – Muse

Ferlega grípandi lag. Var
með það á heilanum annað
slagið í marga mánuði, hef
aldrei fengið leið á því!

4. Creep – Radiohead
Það þekkja flestir þetta lag.

Rosalega kröftugt og gaman
að syngja það. Frábært í gítar-
partýið.

5 We are the
champions – Queen

Ábyggilega mest spilaða

lag í heimi. Maður verður
eitthvað svo stoltur við að heyra
það. Sama hvort maður er að
skúra gólfið eða horfa á Liver-
pool rústa Milan.

6. Draumur um Nínu
- Stefán og Eyfi

Besta Eurovision-lag Íslend-
inga fyrr og síðar. Þarf að segja
meira?

7. Cannonball
- Damien Rice

Ekki að ástæðulausu að Rice
á tvö lög á listanum. Hann er
snillingur.

8. Slá í gegn – Stuðmenn
Það eiga allir sér draum.

Þetta lag er upphafið af mín-
um.

9. Afgan - Bubbi Morthens
 ....„lyftan var biluð og hús-

vörðurinn kallaði mig svín!“
Snilldarlag eftir duglegasta
lagahöfund á Íslandi!

10. Footloose
– Úr kvikmynd

Skemmtilegasta danslagið.
Maður getur alveg misst sig í
þessum snúningi. Eins gott að
vera vel skóaður Linda Pétursdóttir.

StarfiðStarfiðStarfiðStarfiðStarfið   · Neil Shiran Þórisson, markaðs- og viðskiptaráðgjafi Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf.

Vinnur verkefni at-
vinnulífinu til góðs

Ég hef starfað sem markaðs-
og viðskiptaráðgjafi Atvinnu-
þróunarfélags Vestfjarða í um
þrjú ár. Ég veiti alhliða við-
skiptaráðgjöf auk þess sem ég
er verkefnisstjóri fyrir ýmis
önnur verkefni. Flest öll verk-
efnin beinast á einn eða annan
hátt að atvinnulífinu. Í hefð-
bundnum verkefnum er ég í
tengslum við atvinnurekendur
og frumkvöðla og eru þau
oftast skammtímaverkefni t.d.
verkefni á borð við gerð við-
skiptaáætlana, úttekt á við-
skiptahugmyndum, markaðs-
greiningar, styrkumsóknir, leit
að fjármögnunarleiðum o.s.
frv. Í sérverkefnum hef ég ver-
ið í ýmsum þróunar- og stefnu-
mótunarverkefnum sem koma
væntanlega til með að verða
atvinnulífinu til góðs til lengri
tíma litið.

Vanalega byrja ég á því að
renna yfir tölvupóstinn og út
frá því reyni ég að skipuleggja
daginn. Það eru mörg fjöl-
breytt verkefni í gangi í einu
að erfitt er að nefna hvernig
staðlaður vinnudagur er fyrir
utan það að setjast niður og
fara yfir tölvupóstinn. Mikið
af tímanum fer í upplýsingaleit
og úrvinnslu upplýsinga. Tölv-
an og síminn eru mikið notuð
yfir daginn og þess á milli eru

fundir.
Helsti kosturinn við starfið

er hversu fjölbreytt starfið er.
Þar að auki hef ég verið það
lánsamur að mér hefur verið
gefið ákveðið svigrúm til þess
að móta starfið og þau verk-
efni sem ég hef unnið.

Það getur verið mjög erfitt
að vinna með verkefni sem
reynast óraunhæf í fram-
kvæmd. Tökum sem dæmi
frumkvöðlum dettur oft margt
ótrúlegt í hug, en því miður
er meirihluti þeirra hugmynda
oftast eitthvað sem er ómögu-
legt að framkvæma. Það getur
verið vegna fjármagnsleysis
eða markaðurinn taki ekki við
hugmyndinni. Tölfræðilegar
úttektir hafa sýnt fram á að 2
af hverju 10 nýju hugmyndum
ná ekki árangri. Í starfi mínu
getur því verið mjög erfitt að
vinna með frumkvöðli sem
hefur óbilandi trú á sinni við-
skiptahugmynd sem svo er
eftir allt saman ómöguleg.
Oftar en ekki er því miklum
tíma varið í ýmis verkefni
sem verða svo að engu. En
það gefur auga leið að þegar
unnið með eitthvað sem nær
árangri er ánægjan þeim mun
meiri.

Starf mitt og Atvinnuþró-
unarfélagsins byggir að miklu

leyti á hugmyndum einstakl-
inga í samfélaginu og því nauð-

synlegt að fólk sé vakandi yfir
viðskiptatækifærum og komi

þeim óhikað á framfæri svo
hægt sé að meta tækifærin.

Neil Shiran Þórisson.

Er með laus daggæslupláss frá
1. júlí. Halldóra dagmanna sími
456 2268 og 866 4424.

Fyrrverandi starfsfólk Íshúsfél-
ags Ísfirðinga ætlar að grilla
saman 11. júní. Takið daginn
frá. Nánar auglýst síðar.

Fjórir kassavanir kettlingar fást
gefins (eða fyrir besta tilboð) á
sómakær heimili. Mjög mal-
gjarnir, ekkert stressarið. Uppl.
í síma 695 8158.

Sex daga reiðnámskeið verður
haldið á Ísafirði fyrir börn frá 7
ára aldri, dagana 7.-20. júlí ef
næg þátttaka fæast. Uppl. gefa
Rögnvaldur í síma 861 8435 og
Karen í síma 865 4239.
Til sölu er stór og glæsileg íbúð
á miðhæð að Pólgötu 4 Ísafirði.
Íbúðin er 118m² ásamt bílskúr
og eignarlóð. Er á besta stað í
bænum. Velkomið að skoða.
Uppl. gefur Gunnhildur í síma
663 2920 eða Tryggvi í síma
820 0589.

Ragnheiður Ólafsdóttir árules-
ari, teikni- og fræðslumiðill verð-
ur með einkatíma á Ísafirði dag-
ana 10.-11. og 12. júní nk. Pant-
anir í síma 863 6664.

Kvennakór Bolungarvíkur fagn-
ar sumri með tvennum tónleik-
um, í Ísafjarðarkirkju mánudag-
inn 30. maí kl. 20:00 og í félags-
heimilinu í Bolungarvík, mið-
vikudaginn 1. júní kl. 20:00. Fjöl-
breytt og skemmtileg dagskrá.
Óskum eftir 5-6 herb. einbýlis-
eða raðhúsi til kaups á Ísafirði.
Uppl. í síma 898 4106 (Helga).

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Flateyrarkirkja: Guðs-
þjónusta á sjómannadag-
inn kl. 12:30.
Holtskirkja: Kvöldbæna-
stund miðvikudaginn 8.
júní kl. 22:00.
Hnífsdalskapella: Messa
á sjómannadag kl. 09:00.
Kór sjómanna syngur.
Ísafjarðarkirkja: Messa á
sjómannadag kl. 11:00.
Kór sjómanna syngur.

Minningarreitur um þá sem
fórust í snjóflóðinu í Súða-
vík árið 1995 verður vígður
laugardaginn 11. júní kl.
14. Vinna við gerð reitsins
hefur staðið í nokkurn
tíma. Minningarreitinn
hannaði Pétur Jónsson
landslagsarkitekt eftir hug-
myndum frá nokkrum að-
standenda þeirra sem
létust. Eftir afhöfnina við
minningarreitinn verður
vígslugestum boðið upp á
kaffihlaðborð í grunnskól-
anum.

Minningar-
reiturinn
vígður
11. júní

Seint á síðasta vetri andaðist á Ísafirði heiðursmaðurinn Jens
Markússon, fyrrum skipstjóri og lengi síðan húsvörður í Alþýðu-
húsinu. Séra Magnús Erlingsson jarðsöng hinn aldna sjóvíking.
Lagði prestur í ræðu sinni út af sögunni um Jesú þegar ördeyða
var í Genesaretvatni. Fengu fiskimenn ekki bröndu fyrr en
Frelsarinn fór með þeim út á vatnið og lagði með þeim netin. Þá
voru þau dregin hvað eftir annað bunkuð af fiski. Flestir munu
kunna þessa sögu.

Magnús Arnórsson, Maggúdd, var í kirkjunni að fylgja vini
sínum til grafar. Maggúdd misskildi prestinn þegar hann sagði
frá sjóferð Jesú, hélt hann væri að tala um Jens, og kallaði svo
að heyrðist um alla kirkju: Nnnei, hhhann var aaaldrei á netum.
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Kjaradeilu vélstjóra og Orkubús Vestfjarða vísað til sáttasemjara ríkisins

„Byrjunarlaun vélfræðinga hjá Lands-
virkjun 20% hærri en hjá Orkubúinu“
Kjaraviðræðum Vélstjóra-

félags Íslands og Orkubús
Vestfjarða var vísað til Ríkis-
sáttasemjara í síðustu viku. Er
það í fyrsta skipti sem kjara-
viðræðum sem Orkubúið á í,
kalla á afskipti þess embættis.
Kjarasamningar vélfræðinga
hjá fyrirtækinu hafa verið laus-
ir síðan 30. nóvember á síðasta
ári og hafa viðræður staðið
yfir að undanförnu. Helgi Lax-
dal formaður Vélstjórafélags
Íslands segir að félagið hafi
óskað eftir því að laun vélfræð-
inga hjá fyrirtækinu yrðu lög-
uð að launum við sambærileg
störf hjá öðrum orkufyrirtækj-
um. Hann segir að í dag séu
byrjunarlaun vélfræðinga hjá
Landsvirkjun um 20% hærri

en hjá Orkubúinu.
„Við viljum auðvitað að

þessi munur hverfi í framtíð-
inni því það er arfur frá gamalli
tíð að okkar menn vestra séu
lægra metnir en félagar þeirra
hjá öðrum orkufyrirtækjum.
Þeim var raðað vitlaust í upp-
hafi og það viljum við leið-
rétta. Við vildum stíga lítið
skref í þá átt nú eða um 3% en
á það vildi Orkubúið ekki fall-
ast“ segir Helgi.

Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri staðfesti að viðræð-
unum hefði verið vísað til
sáttasemjara. Sem kunnugt er
var Orkubúinu fyrir nokkru
breytt í hlutafélag og einnig
hurfu sveitarfélög á Vestfjörð-
um úr eigendahópi þess. Krist-

ján segir þær breytingar ekkert
hafa að gera með að nú hafi
kjaraviðræðum fyrirtækisins í
fyrsta skipti verið vísað til
sáttasemjara. Hann staðfesti
að vélfræðingar hjá Orkubúinu
væru lægra launaðir en hjá
Landsvirkjun en hann teldi sig
ekki geta samið um meiri
launahækkanir til vélfræðinga
en annarra starfsmanna fyrir-
tækisins. Að öðru leyti vildi
hann ekki ræða kjaraviðræð-
urnar í fjölmiðlum.

Fyrir skömmu gerðist Orku-
bú Vestfjarða aðili að Sam-
tökum atvinnulífsins og mun
samtökin því sjá um kjaravið-
ræðurnar eftir að þær verða
komnar á borð Ríkissáttasemj-
ara.                        – hj@bb.is Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða á Ísafirði.

Um hádegisbil á föstudag
valt bílaleigubíll við gatna-
mótin upp á Eyrarfjall í Ísa-
firði innst í Ísafjarðardjúpi.
Einn maður var í bílnum og
komst hann að sjálfsdáðum
út. Að sögn lögreglunnar á
Ísafirði var maðurinn staddur
í Reykjanesi þegar tilkynnt
var um óhappið. Þótti hann

vankaður eftir veltuna og var
sjúkrabíll sendur til að ná í
manninn.

Þá má geta þess að sauðfé
hefur nú verið hleypt úr hús-
um og hefur borið töluvert á
því að féð þvælist fyrir um-
ferð. Stanslausar kvartanir
vegna þessa hafa borist lög-
reglunni á Ísafirði.

Bílvelta í Ísafirði
Frá slysstað í Ísafirði.

Harður
árekstur
Harður árekstur varð á

Skutulsfjarðarbraut milli
byggðar á Stakkanesi og
Grænagarðs að morgni laug-
ardags. 

Fólksbíl var ekið í veg
fyrir annan með fyrrgreind-
um afleiðingum. Engan sak-
aði en bílarnir eru báðir
óökufærir eftir óhappið.

Tjaldsvæðið í Tungudal í Skutulsfirði

Metaðsókn var á tjaldsvæð-
ið í Tungudal í Skutulsfirði
síðasta sumar og að sögn Rún-
ars Óla Karlssonar, ferðamála-
fulltrúa Ísafjarðarbæjar, eru
vísbendingar um að í sumar
verði jafnvel enn meiri aukn-
ing þar á. „Sú tilfinning ríkir
hjá fólki í bransanum að Vest-
firðir eigi eftir að verða vinsæll
áfangastaður hjá innlendum
ferðamönnum í ár,“ segir Rún-
ar Óli. Síðasta júní mánuð voru
gistinætur á tjaldsvæðinu 805,
4175 í júlí og 4700 í ágúst. Til
samanburðar má geta þess að
allt sumarið 2003 voru gisti-
næturnar 5035.

Aðspurður hvort bregðast
eigi við þessari miklu aukn-
ingu segir Rúnar að ekki sé í
bígerð að ráðast í neinar stór-
framkvæmdir í sumar. „Uppi
eru hugmyndir um að samnýta

framkvæmdir við Tunguár-
virkjun og lagfæringu á tjald-
svæðinu. Við vinnu á virkjun-
inni verður hellingur af jarð-
efni sem þarf að losa og því
væri tilvalið að nýta það til að
slétta flatir á tjaldsvæðinu. Þá
er einnig verið að huga að því

að auka rafmagnið sem er til
staðar á svæðinu og lagfæra
leiktæki, en ekki verður ráðist
í stærri framkvæmdir í ár.“

Golfklúbbur Ísafjarðar sér
um rekstur tjaldsvæðisins.
„Við opnuðum fyrir vatn og
annað fyrir hálfum mánuði en

fyrstu vikuna í júní á allt að
vera orðið klárt til að taka á
móti gestum“, segir Gylfi
Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri GÍ. Gestir tjaldsvæðisins
hafa aðgang að rafmagni,
þvottavélum, sturtum auk sal-
ernis.             – thelma@bb.is

Stefnir í annað metsumar?

Á fimmtudag í síðustu viku
undirrituðu Halldór Halldórs-
son bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
og Benedikt Einar Gunnarsson
framkvæmdastjóri Ólafs Gísl-
asonar & co hf. í Reykjavík
samning um kaup Ísafjarðar-

bæjar á nýrri slökkvibifreið af
Renault gerð.

Kaupverðið er 15,4 millj-
ónir króna og afgreiðslutíminn
er 9-10 mánuðir. Undirvagn
bifreiðarinnar verður fluttur til
Póllands þar sem smíði hennar

verður lokið. Bifreiðin hefur
19 tonna burðargetu og getur
dælt um 4.000 lítrum á mínútu.
Hún er búin 3-4.000 lítra vatn-
stanki. Þá eru í bifreiðinni tvö
háþrýstikerfi og rafstöð.

– hj@bb.is

Skrifað undir samning um
kaup á nýrri slökkvibifreið

Halldór og Benedikt handsala kaupsamninginn. Með þeim
 er Þorbjörn Sveinsson slökkviliðsstjóri Ísafjarðarbæjar.
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