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Það er 25% dýrara að flytja
eitt tonn til Ísafjarðar en
Hornafjarðar þrátt fyrir að
vegalengdin sé sú sama.
Flutningskostnaður er hæstur
til og frá Ísafirði samkvæmt
niðurstöðu skýrslu sem unnin

var fyrir sjávarútvegsklasa
Vestfjarða. Þuríður Gísladótt-
ir viðskiptafræðingur gerði
skýrsluna að beiðni sjávarút-
vegsklasa Vestfjarða og er
skýrslan hluti af lokaritgerð
hennar við Viðskiptaháskól-

ann á Bifröst.
Í skýrslunni kemur fram að

þegar olíugjald og kílómetra-
gjald var lagt á í stað þunga-
skatts í fyrra lögðust opinber
gjöld þyngra á flutninga til
Vestfjarða en annarra lands-

hluta. Ástæðan er sú að olíu-
notkun er meiri til Vestfjarða
vegna þyngri vegasamgangna
og fjallvega. En Vestfirðingar
hafa ekki aðra kosti en land-
leiðina eftir að strandflutning-
ar lögðust af. ruv.is.

Flutningskostnaður hæstur til Vestfjarða

Grjóthrun
á Óshlíð
Hætta skapaðist á alla-

vega þremur stöðum á Ós-
hlíðarvegi um helgina
þegar grjótskriður féllu á
veginn. Stórt bjarg skemmdi
vegöxl og vegrið við kross-
inn á Óshlíð.

Þá þurfti að kalla til
vinnuvél til að hreinsa
veginn innan við Seljadal
um kl. 3:10 aðfaranótt
sunnudags og síðan aftur
við svokallaðar Skriður
um kl 14:20 þann sama
dag. Þá mun hafa verið
grjóthrun á Súðavíkurhlíð
aðfaranótt mánudags.

Tveir minningarsteinar
voru afhjúpaðir við formlega
athöfn á sjómannadag við hlið
minnisvarðans um horfna sjó-
menn við Þingeyrarkirkju. Eru
þeir til minningar um þá sem
fórust með þilskipinu Dýra í
maí 1921 og Hólmsteini sem
fórst 30. maí 1945. Afkom-
endur skipverja af Dýra gáfu
steininn til minningar um
áhöfn þilskipsins en Páll H.
Pálsson sem gaf steininn um
Hólmstein.

„Þetta var hátíðleg stund

fyrir utan kirkjuna að lokinni
sjómannadagsmessu. Þarna
var saman kominn hópur ætt-
ingja sem margir hverjir voru
að kynnast en Dýri fórst fyrir
85 árum. Afkomendur Dýra
og fjölskyldan sem tengist
Hólmsteini voru mjög þakk-
látt fyrir að steinninn sé kom-
inn upp því svona sjóslys eru
alltaf í huga fólks og það vill
minnast þess á einhvern hátt“,
segir sr. Guðrún Edda Gunn-
arsdóttir sóknarprestur á Þing-
eyri.

Við athöfnina flutti sr. Guð-
rún stutt ávarp og las upp nöfn
skipverjanna á skipunum
tveimur. Farið var með bæn
og blessun og að lokum var
sungið lagið Ísland ögrum
skorið. Þess má geta að á laug-
ardagskvöldinu héldu afkom-
endur Dýra grillveislu að
Kirkjubóli í Bjarnadal. Þar
áttu ættingjarnir saman góða
stund.

Með Dýra fórust eftirtaldir
einstaklingar: Eleseus Markús
Jónsson, Haukadal. Friðþjófur

Guðnason, Haukadal. Pétur
Elíasson, Hrauni. Ingibjartur
Guðmundsson, Hrauni. Ei-
ríkur Guðjónsson, Höfn. Tóm-
as Tómasson, Þingeyri. Krist-
ján Guðmundsson, Þingeyri.
Þórarinn Jónsson, Hjarðardal.
Helgi Bjarnason, Núpi og
Ólafur Njálsson, Hrafnseyri.
Með Hólmsteini fórust Ásgeir
Sigurðsson Hnífsdal, Óskar
Helgi Jóhannesson Þingeyri,
Níels Guðmundsson Þingeyri,
Guðmundur K.S. Kristjáns-
son Þingeyri.– thelma@bb.is

Minningarsteinar afhjúpaðir
við hátíðlega athöfn á Þingeyri

Tveir minningarsteinar voru afhjúpaðir við hátíðlega stund fyrir utan
Þingeyrarkirkju á sjómannadag. Ljósmynd: Þorsteinn J. Tómasson.

Bolungarvík

Atvinnuþörf
ungmenna

könnuð
Bolungarvíkurkaup-

staður hefur ákveðið að
kanna með auglýsingu þörf
á atvinnu fyrir unglinga á
aldrinum 16 til 20 ára yfir
sumarmánuðina, eða frá
júní og fram til 20. ágúst.
Horft er sérstaklega til
þeirra ungmenna sem eru í
framhaldsnámi og geta
ekki skráð sig á atvinnu-
leysisskrá, þrátt fyrir að
þau hafi enga vinnu.

Stefnir bærinn að því að
setja á fót vinnuhóp sem
vinna á í ýmsum verkefn-
um innan sveitarfélagsins,
bæði á vegum garðyrkju-
deildar og áhaldahúss. Á
fundi bæjarráðs á dögunum
lagði Soffía Vagnsdóttir,
bæjarfulltrúi, til að bæjar-
stjórn samþykkti að gefa
ætti börnum sem fædd eru
árið 1993 kost á sumar-
vinnu í vinnuskóla bæjar-
ins sem nemur fjórum
klukkustundum á dag.

– eirikur@bb.is
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Alls var 5.276 tonnum
landað á Vestfjörðum í maí
mánuði, samkvæmt bráða-
birgðatölum Fiskistofu.

Mestu var landað á Flat-
eyri eða 1.237 tonnum, en
næst mest í Bolungarvík,
1.231 tonni. Á Ísafirði var
907 tonnum landað og á
Patreksfirði 888 tonnum. Á
Suðureyri var 445 tonnum
landað en 188 tonnum á
Tálknafirði. 139 tonnum var
landað á Þingeyri og 91

tonni á Súðavík.
Á Drangsnesi og Hólma-

vík var 64 tonnum landað á
hvorum stað fyrir sig, og á
Bíldudal var einungis 22
tonnum landað. Tölur þessar
eru fengnar úr lifandi gagna-
grunni Fiskistofu og geta
niðurstöður því breyst
vegna nýrra skráninga í
grunninn, að jafnaði berast
upplýsingar um einstakar
landanir þó einum til þremur
dögum eftir löndunardag.

5000 tonnum
landað í maí

Hópur frá Vinnuskóla
Ísafjarðarbæjar fór frá
Ísafirði til Þingeyrar á

mánudag til að hreinsa til í
bænum. Er það liður í

umhverfisdögum Vinnu-
skólans sem haldnir eru í
samvinnu við tæknideild
Ísafjarðarbæjar, áhalda-

húsið og Gámaþjónustu
Vestfjarða. „Það voru 45

krakkar sem mættu hress
og kát á Þingeyri til að

hreinsa bæinn. Þau voru
mjög dugleg þrátt fyrir að

veðrið hafi strítt þeim
aðeins. Á morgun verður

haldið á Flateyri, vonandi í

betra veðri“, segir Al-
bertína Elíasdóttir hjá

Vinnuskólanum. Umhverf-
isdagarnir standa yfir út

þessa viku en þá fer allur
Vinnuskólaskarinn í hvern

kjarna í Ísafjarðarbæjar
og tekur hann í gegn.

Hugmyndin er að hvetja

alla íbúa Ísafjarðarbæjar
til að taka þátt í hreinsun-
inni með því að gera um-

hverfi heimila sinna og
fyrirtækja snyrtilegt á

sama tíma og Vinnuskól-
inn er á svæðinu.

– thelma@bb.is

Hressir krakkar hreinsuðu til á Þingeyri
45 krakkar frá Vinnuskólanum fóru til Þingeyrar til þess að hreinsa til. Mynd: Albertína Elíasdóttir.

Breytingartillögu á Tunguskeiði
hafnað vegna tafa á skipulagsferli

Níu ára á
dráttarvél

Í vikunni hafði lögreglan
afskipti af níu ára gömlum
stjórnanda dráttarvélar, sem
reyndar var á ferð á túni.
Lögreglan gerði að sjálf-
sögðu athugasemd við akst-
urinn, bæði við forráða-
mann ökumannsins og
barnaverndaryfirvöld.

Rétt er að geta þess að
heimild er í umferðarlögum
þess efnis að börn sem hafa
náð 13 ára aldri mega
stjórna dráttarvél við land-
búnaðarstörf utan vega, s.s.
á túnum og þ.h. Aðfaranótt
laugardags hafði lögreglan
afskipti af manni í miðbæ
Ísafjarðar, sem hafði kastað
af sér vatni á Silfurtorgi.
Við leit á manninum fund-
ust ætluð fíkniefni.

Um er að ræða aðila sem
áður hefur komið við sögu
vegna meðhöndlunar fíkni-
efna.

Aðfaranótt sunnudags
þurfti lögreglan á Ísafirði
að hafa afskipti af 16 ára
ungmenni er reyndist hafa
tekið bifreið ófrjálsri hendi
ekið henni utan í mannlausa
bifreið er stóð á bifreiða-
stæði við Ísafjarðarflugvöll.
Tjón varð á þriðju bifreið-
inni sem stóð mannlaus á
bifreiðastæðinu. Ungmenn-
inu var komið til foreldra
sinna og tilkynning hefur
verið send til barnaverndar-
yfirvalda Ísafjarðarbæjar.

Lögreglu hafa borist
nokkrar kvartanir þess efnis
að bifreiðum sé lagt upp á
malbikaða gangstígnum
sem liggur meðfram knatt-
spyrnuvöllunum á Torf-
nesi. Fyrir utan að lagningar
þessar eru ólöglegar valda
þær hættu fyrir alla þá veg-
farendur sem leið eiga um
stíginn. Þá er hætta á því að
bifreiðar þessar rispist þeg-
ar vegfarendur eiga leið um
stíginn og reka sig í þær.

Tók bíl
ófrjálsri

hendi

Þorskeldi Hraðfrystihúss-
ins-Gunnvarar hf.  hefur vaxið
talsvert á undanförnum árum.
Að sögn Þórarins Ólafssonar,
verkefnistjóra HG hf. hefur
verið slátrað um 500 tonnum
af þorski það sem af er árinu
og af því eru um 100 tonn úr
aleldi. Í fyrra var alls slátrað
330 tonnum og þar af 40 tonn-
um úr aleldi þannig að um
verulega aukningu er að ræða
frá síðasta ári. Þá hefur nær
allur eldisþorskurinn verið
unninn í bolfiskvinnslu HG

hf. í Hnífsdal en vinnsla á
honum hefur gengið vonum
framar. Þorskeldi HG hf. fer
fram með tvennum hætti, ann-
ars vegar áframeldi þar sem
fangaður er undirmálsþorskur
og komið fyrir í sjókvíum þar
sem hann er alinn á loðnu og
síld, og hinsvegar aleldi en

það er þorskur úr strandeldis-
stöðvum sem alinn er á þurr-
fóðri.

Alls eru nú um fimm manns
í fullri vinnu við fiskeldi HG
hf. fyrir utan aukamannsskap
sem kallaður er til við slátrun
ofl. Að sögn Þórarins hefur
föngun í áframeldi gengið vel

það sem af er og eru komin
hátt í 120 tonn af þorski í tvær
sjókvíar í Álftafirði, ef vel
tekst til ætti að vera hægt að
slátra allt að 350 tonnum úr
þeim sjókvíum um áramótin.
„Svo vorum við að tæma
strandeldisstöðina inn á Naut-
eyri af 100g þorskseiðum eða

alls 450.000 seiði.
Um 250.000 fara í eldi hjá

HG hf. en afgangurinn norður
í Eyjafjörð hjá Brim Fiskeldi
ehf. en í síðustu viku kom
brunnbáturinn Snæfugl og
flutti þorskseiðin norður og
gekk flutningurinn mjög vel.“

– smari@bb.is

Auglýsingarferli er lokið
vegna breytinga á deiliskipu-
lagi við Birkilund og Furulund
í svonefndu Lundahverfi á
Skeiði í Skutulsfirði. Breyt-
ingin tekur til suðvesturhluta
gildandi skipulags fyrir Tun-
guskeið, þ.e. gatnanna Birki-
lundar og Furulundar. Svæðið
afmarkast af Tungubraut í
norðri og austri, bæjarhúsum
í Efri Tungu og áningarstaðar
í suðri og útivistarsvæði í vest-
ri. Breytingin gerir ráð fyrir
lágreistari byggð, rað- og par-
húsum í stað fjölbýlishúsa.
Gert er ráð fyrir minni og fleiri
lóðum en fjöldi íbúða verður
óbreyttur. Birkilundur færist
austar svo og Furulundur sem
breytir einnig um lögun.

Nýr botnlangi, ónefndur H-
lundur, bætist við vestan við
Furulund. Gert er ráð fyrir 1-
2 hæða raðhúsum á öllum lóð-
um við Birkilund og lóðum
nr. 1,3,5,7 og 9 við Furulund.
Á lóðum nr. 2 og 4 við Furu-
lund og öllum lóðum við nýj-
an botnlanga er gert ráð fyrir
1-2 hæða parhúsum. Þá er gert
ráð fyrir 1-3 hæða parhúsum
á lóðum nr. 11, 13, 15, 17, 19

Veruleg aukning í þorskeldi hjá
Hraðfrystihúsinu Gunnvöru hf

og 21 við Furulund.
Bæjaryfirvöldum barst ein

athugasemd í tveimur liðum
þar sem annars vegar var
stungið upp á því að húsin við

Birkilund, Furulund og nýjan
H-lund verði á einni hæð. Þá
var lagt til að göturnar yrðu
með sömu stefnu og Aspar-
Eikar- og Grenilundur, enda

lægja þær þá betur við sól.
Umhverfisnefnd leggur til við
bæjarstjórn að athugasemd-
unum verði hafnað því ef þær
næðu fram að ganga yrði

skipulagsferlinu ekki lokið
fyrr en í ágúst. Þá leggur
nefndin til að H-lundur fái
heitið Hnotulundur.

– eirikur@bb.is

Frá Lundahverfi í Skutulsfirði.
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Sjávarútvegsfyrirtæki á
Vestfjörðum standa fyrir
mótaröð í golfi í sumar.
Mótaröðin hefst laugar-
daginn 17. júní með móti í
boði Odda hf. á Patreksfirði,
en leikið verður á Vestur-
botnsvelli. Sigurvegarar í
karla- og kvenna flokki,
með og án forgjafar, verða
þeir kylfingar sem verða
efstir að samanlögðum stig-
um úr fimm bestu stigamót-
um ársins. Veglegir vinn-
ingar verða veittir fyrir sjö
efstu sætin án forgjafar í
karla- og kvennaflokki og
fimm efstu sætin í karla- og
kvennaflokki með forgjöf.

Meðal vinninga má nefna
golfferðir út fyrir landstein-
anna fyrir tvo, flugferðir
innanlands fyrir tvo, gisting
fyrir tvo á Hótel Hamri í
Borgarnesi með golfhring.

Auk alls þessa verða veitt
þrenn sérstök mætingar-
verðlaun fyrir þá sem mæta
á öll mótin. Fyrirtækin sem

standa að mótaröðinni eru
Bakkavík hf, Oddi hf,
Klofningur ehf, Íslandssaga
hf, Jakob Valgeir ehf, Fisk-
vinnslan Kambur ehf. og
Hraðfrystihúsið Gunnvör
hf. Golfklúbbur Ísafjarðar,
Golfklúbbur Bolungarvík-
ur, Golfklúbburinn Gláma
Þingeyri og Golfklúbbur
Patreksfjarðar munu sjá um
mótahaldið og verður spilað
á völlum þeirra.

Mótin verða sem hér segir:
17. júní Oddi hf – Patr-

eksfjörður (GP)
25. júní Íslandssaga hf –

Tungudalsvöllur (GÍ)
29. júlí Kambur ehf –

Tungudalsvöllur (GÍ)
30. júlí Bakkavík hf –

Bolungarvík (GBO)
13. ágúst Klofningur ehf

– Þingeyri (Gláma)
19. og 20. ágúst H.G –

Tungudalur (GÍ)
26. ágúst Jakob Valgeir

ehf – Bolungarvík (GBO)
– eirikur@bb.is

Mótaröð vest-
firskra sjávar-

útvegsfyrir-
tækja í golfi

Haldið var upp á sjómannadaginn í blíðskaparveðri á Flateyri um helgina. Dagskráin fór fram með hefðbundnum
hætti. Boðið var upp á siglingu á laugardag og skemmtidagskrá á höfninni þar sem boðið var meðal annars upp á
kappróður, koddaslag, keppni í sjómanni og flekahlaup. Þá bauð fiskvinnslan Kambur til grillveislu. Þóttu hátíðarhöldin
heppnast vel og voru Önfirðingar afar heppnir með veður, bæði var þurrt og blankandi logn þar til skömmu eftir að
dagskrá tæmdist en þá byrjaði að rigna.                                                                                                        – thelma@bb.is

Vel heppnuð hátíðarhöld á Flateyri
Flekahlaup var meðal þess sem keppt var í og höfðu menn mikið gaman af. Mynd: Páll Önundarson.
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Vel heppnað
vinabæjamót

Norrænu gestirnir ásamt fulltrúum Ísafjarðarbæjar fyrir framan Hæstakaupstaðarhúsið á Ísafirði.

Norræna vinabæjamótið
sem stóð yfir helgina gekk
afskaplega vel að sögn Hall-
dórs Halldórssonar bæjar-
stjóra. „Þetta var sérstaklega
vel skipulagt og heppnaðist
mjög vel“ segir Halldór. „Að
vísu voru nokkrir byrjunar-
örðugleikar þegar gestirnir frá
Svíþjóð og Finnlandi festust
á Arlanda flugvelli í Svíþjóð,
og þeim seinkaði því, en það
var fljótt að leysast úr því.“
Vinabæjarmótið hófst form-
lega á fimmtudag með mót-
töku í Safnahúsinu, og voru
þar fulltrúar frá Hróarskeldu í
Danmörku, Linköping í Sví-

þjóð, Tönsberg í Noregi og
Joensuu í Finnlandi boðnir
velkomnir til Ísafjarðarbæjar.

Á föstudag fór svo fram
málþing í Hömrum um áhrif
háskóla- og rannsóknastofn-
ana á vöxt og viðgang sveitar-
félaga, auk þess sem fjallað
var um tilgang og framtíð
norræns samstarfs í ljósi þess
að sveitarfélög á Norðurlönd-
um hafa í auknum mæli beint
kröftum sínum í samstarfs-
verkefni á vegum Evrópusam-
bandsins. Þá var gestum boðið
að kynna sér starfsemi Há-
skólasetursins og Þróunarset-
ursins til að kynna sér frekar

starfsemina, auk þess sem 3X-
stál og Byggðasafnið í Neðsta-
kaupstað var skoðað.

Hátíðarkvöldverður var svo
á föstudagskvöld og á laugar-
dag var farið með gesti í sigl-
ingu í Vigur og Jökulfirðina.
Svo skemmtilega vildi til að
karlakórinn Heimir, sem
sungið hafði í Ísafjarðarkirkju
fyrr um daginn, var fyrir til-
viljun staddur í Vigur þegar

norrænu gestina bar að garði
og heiðraði þessi víðfrægi kór
gestina, sem og gestgjafana,

með söng sínum við mikil
fagnaðarlæti.

Vinabæjamótin eru haldin

á þriggja ára fresti og fór það
síðasta fram í Joensuu árið
2003.            – eirikur@bb.is

Frá móttökunni í Safnahúsinu.

Bolvíkingar tóku vel á í kappróðrinum.

Vel heppnuð hátíðarhöld sjó-
mannadagsins í Bolungarvík

Bolvíkingar héldu sjó-
mannadaginn hátíðlegan að
vanda með viðamiklum hátíð-
arhöldum um helgina. „Hátíð-
arhöldin gengu mjög vel en
við hefðum mátt vera heppnari
með veður. Eins var líka mikið
af fólki ekki í bænum en
Karlakórinn Ernir er í Póllandi
og grunnskólakennarar stadd-
ir á Ítalíu. En hátíðarhöldin
voru þó ágætlega sótt og sér-
staklega var skemmtisiglingin
fjölmenn“, segir Bergur Karls-
son skipuleggjandi hátíðar-
haldanna.

Dagskráin hófst á laugar-
dagsmorgni með skemmti-
siglingu. Eftir hádegi var svo
hefðbundin hátíðardagskrá
við höfnina. Þar var meðal
annars keppt í kappróðri,
koddaslag og karahlaupi.
Einnig fór fram happdrætti og
er enn leitað vinningshafans
en Sony-Ericcson sími var í
verðlaun. Númerið á miðan-
um er 91. Slysavarnarkonur
héldu sitt árlega kaffi með dýr-
indis kökum. Um kvöldið var

svo skemmtun og dansleikur
í Víkurbæ þar sem hljóm-
sveitin Brimkló lék fyrir dansi.

Á sunnudagsmorgni var svo
skrúðganga frá Brimbrjóts-

sundi og til messu í Hóls-
kirkju. Að henni lokinni voru
látnir kransar við minnisvarða
horfinna sjómanna.

– thelma@bb.is

Boðið var upp á hefðbundna skemmtidagskrá
í Bolungarvík. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.

24.PM5 5.4.2017, 10:334



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 14. JÚNÍ 2006 55555

24.PM5 5.4.2017, 10:335



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 14. JÚNÍ 200666666

RITSTJÓRNARGREIN

Að liðnum sjómannadegi

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

Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 · Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Eiríkur Örn Norð-
dahl, símar 456 4694 og 845 2685 eirikur@bb.is – Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is – Smári Karlsson, símar 456 4680 og 849 8476, smari@bb.is  ·  Ritstjóri

netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is · Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson ·
Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega.  Einnig sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X

Skömmu fyrir sjómannadag kunngerði Hafrannsóknastofnun enn eina skýrsluna um
ástand þorskstofnsins; skýrslu sem færði okkur heim sanninn um það eitt að eftir liðlega
tveggja áratuga fiskveiðistjórnun miðar okkur ekkert áfram; þvert á móti eru skrefin aftur á
bak.

Fagna ber að sjávarútvegsráðherra segist af þessu tilefni ekki ætla að rasa um ráð fram með
breytingum á aflareglunni, sem leiða myndu til allt að 25% skerðingar á þorskveiðum, en
leggja í þess stað áherslu á að ,,um þessa hluti (fari fram) mikil alvöruumræða meðal sjó-
manna og útvegsmanna í samráði við fiskifræðinga.“

Í kveðju ráðherrans til sjómanna á degi þeirra segir hann m.a.: ,,Það eru breyttir tímar í
íslenskum sjávarútvegi. Deilur um fiskveiðistjórnunarkerfið hafa rénað mikið enda öllum
ljóst að það er komið til að vera í þeim farvegi sem nú er. Um það þarf því ekki að þjarka frek-
ar.“ Ennfremur: ,,Fyrir liggur að sjávarútvegi (er) stjórnað í megin dráttum á grundvelli fram-
seljanlegs aflahlutdeildarkerfis, kvótakerfisins.“ Og: ,,Í sjávarútvegi eins og öðrum greinum
atvinnulífsins er óvissan verst. Henni hefur verið eytt hvað snertir fiskveiðistjórnunarkerfið.
Menn ganga að leikreglunum vísum og spila eftir þeim.“ (Leturbr.BB)

Sér í lagi vegna hinna síðast tilvísuðu orða ráðherrans, og þar sem til stendur að fram fari
alvöruumræða um vandamálið, þykir rétt að rifja upp ummæli tveggja forvera ráðherrans um

þá þætti kvótakerfisins, sem hvað mestur styr hefur staðið um: framsalið og veiðiskylduna.
Í nóv. 2001 sagði þáv. sjávarútvegsráðherra að hann væri tilbúinn að skoða afnám leigu-
framsals á kvóta. Og fyrir alþingiskosningarnar 2003 sagði ráðherrann, sem lengst af var
helsti verndari kvótakerfisins, en hefur nú gerst fráhverfur pólitík, að framsalið hefði alla
tíð verið ágalli á kerfinu.

 Þótt talsvert vatn hafi runnið til sjávar síðan þessi ummæli voru viðhöfð hefur lítið ból-
að á áhuga fyrir breytingum í þá veru. Óðum styttist í kosningar til Alþingis. Verður þá á
dagskrá að skoða afnám framsalsins eða eru yfirlýsingar af þessu tagi bara hortittir líkt og
stimpilgjöldin, sem svo voru kölluð á sínum tíma? Verða minnisblöð um framsalið og
veiðiskylduna á borði sjávarútvegsráðherra þegar alvöruviðræðurnar hefjast? Hvað með
loðnuveiðina sem þekktist ekki á tímum 500.000 tonna árlegrar þorskveiði? Hvað með
botnlausa veiði á helstu hrygningarsvæðunum? Teljum við okkur enn geta geymt smá-
fiskinn í sjónum þar til hann verður stór? Er ekki fyrir löngu tímabært að greina á milli
strandveiði- og úthafsflota? Hvað með takmörkun veiðarfæra á ákveðnum veiðisvæðum?

Það er full ástæða til alvöruviðræðna um fiskveiðistjórnunarkerfi sem í tvo áratugi hefur
skilað því einu að fiskistofnarnir hafa farið minnkandi ár frá ári.

s.h.

Bleiki bikarinn
Golfmótið Bleiki bikarinn verður haldið á

Tungudalsvelli sunnudaginn 18. júní kl.
12:00. Bleiki bikarinn er mótaröð sem hald-
in er í samstarfi Krabbameinsfélag Íslands
og Golfsambands Íslands og mun afrakst-
ur mótanna renna óskiptur til rannsókna á
brjóstakrabbameini á vegum Krabbameins-
félagsins. Mótsgjald er kr. 2.500.-

Hver þátttakandi fær í teiggjöf nýja golf-
reglubók í handhægu formi ásamt sér-
merktum varningi auk skorkorts sem teng-
ist Bleikabikarnum. Í lok sumars verður
dregið úr öllum skorkortum þar sem eru
veglegir vinningar í boði. Mótið er einungis
ætlað konum.

Þorskeldiskarfan
– ráðstefna um fjögur
ný þorskeldisverkefni

við Ísafjarðardjúp
Fundur á Ísafirði 21. júní kl. 09:30-12:00.
Fundurinn verður haldinn í fundasal

Þórunarseturs Vestfjarða að Árnagötu 2-4
á Ísafirði.

Ráðstefnan verður sett af Einari K. Guð-
finnssyni, sjávarútvegsráðherra og fram-
sögu hafa Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri
Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins ásamt
verkefnisstjórum verkefnanna.

Allir velkomnir. Skráning í síma 450 3000.

Bræðurnir Hálfdán og Hinrik Kristjánssynir skemmtu sér vel á árshátíðinni. Ljósm: Páll Önundarson.

Mikið um dýrðir á árs-
hátíð Kambs á Flateyri

Fiskvinnslan Kambur á Flateyri hélt
árshátíð sína um helgina. Óhætt er að segja
að mikið hafi verið um dýrðir þar sem
þemað var í óvenjulegri kantinum fyrir
árshátíð fiskvinnslufyrirtækis á norðan-
verðum Vestfjörðum.  „Við höldum árs-
hátíð okkar alltaf um sjómannadagshelgina
og Fiskmarkaður Flateyrar og Friðfinnur
ehf. skemmtu sér einnig með okkur, alls
um 150 manns með mökum“, segir Hinrik
Kristjánsson hjá Kambi.  SKG veitingar
reiddu fram veitingar og starfsmenn sáu
um skemmtiatriðin.

„Þau hjá SKG veitingum spurðu okkur
hvort ekki ætti að hafa matinn með suðrænu
yfirbragði og leist okkur vel á, en þá var
ekki annað hægt en að ganga skrefið til
fulls og skreyta salinn öllum regnbogans
litum og hvetja fólk til að mæta í Hawai
skyrtum og þess háttar.“ Að skemmtun
lokinni var árshátíðargestum boðið á ball
Sjómannadagsráðs í félagsheimilinu þar
sem dansinn dunaði við undirleik Appollo.

– smari@bb.is Þetta unga par naut sín á árshátíðinni enda suðræn stemmning.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Ingibjörg Sólveig Guðmundsdóttir á Ísafirði

Grillveisla á góðum degi
Sælkeri vikunnar býður

til grillveislu sem er vel við
hæfi í sumar og sól. Ingi-
björg býður upp á mariner-
ingu fyrir grillkjöt sem hent-
ar bæði fyrir lamb eða naut,
grillsósu sem er mjög góð
og óholl eftir því en frænka
vinkonu hennar á heiðurinn
af uppskriftinni og græn-
metisbakka en þar mælir
Ingibjörg með að tæma
grænmetisskúffuna hjá sér
þar sem hægt er að notast
við flest grænmeti. Í eftirrétt
er Tiramisu. „Þessi er frá
Bergþóri Pálssyni sem ég
fann í blaði fyrir 12 árum og
hef stílfært aðeins. Mjög
vinsæll eftirréttur í matar-

klúbbi sem við hjónin vorum
eitt sinn í. Það kom alltaf í
minn hlut að koma með eftir-
réttinn í matarboðið og ekki
tekið til greina að reyna að
breyta til og koma með eitt-
hvað nýtt“, segir Ingibjörg.

Marinering á grillkjöti

Ca ½ dl ólífuolía
2-3 hvítlauksgeirar marðir
Góður slatti af McCormick
Seasoned Pepper Blend
Salt eftir smekk

Setjið allt í skál og látið
standa í klukkutíma. Hrærið í
af og til. Penslið þessu yfir
kjötið, helst deginum fyrr.

Frænka vinkonu minnar
uppskrift að grillsósu

1 dl púðursykur
1 dl tómatsósa
1 msk sætt sinnep
1 tsk sojasósa

Setjið allt í pott og hitið,
ekki láta sjóða.

Grænmetisbakki

Rauð paprika
Laukur
Sellerí
Sveppir
Hvítlauksgeirar

Skerið stórt allt grænmetið

og setjið í álfat. Slettið ólífu-
olíu vel yfir og piprið með
Seasoned Pepper Blend frá
McCormick. Setjið á neðri
grind á grilli þar til grænmetið
er orðið meyrt ca. 15 mín.
Bætið tómatbátum ofan á og
setjið á efri grind í 15 mín.

Tiramisu

3 eggjarauður
50 g sykur
200 g rjómaostur
1 dl rjómi

Þeytið saman rauður og
sykur þar til verður létt og
ljóst. Þeytið þessu saman við
blönduna. Stífþeytið 3 eggja-

hvítur og blandið að lokum
varlega saman við. Bleytið
upp í skál ½ pakki makka-
rónukökur með sterku kaffi
og gott að setja smá slettu af
Grand Marnier út í kaffið ef
börnin verða farin að sofa áður
en kemur að eftirréttinum.
Kökunum er svo raðað í form

eða skál og helmingnum af
blöndunni sett yfir. Aftur er
settur ½ pakki af kökum og
restin af blöndunni yfir.
Stráið að lokum kakódufti
yfir með sigti.

Ég skora á Pálínu Jó-
hannsdóttir í Bolungarvík
að vera næsti sælkeri.

Félagsmálaráðuneytið og
Jafnréttisstofa hafa sent öllum
nýkjörnum sveitarstjórnum á
Vestfjörðum, og landinu öllu
reyndar, fræðslubækling um
jafnréttismál sem nefnist „Við
viljum gera enn betur - jafn-
rétti varðar okkur öll“. Í bækl-
ingnum eru birtar tölur um

stöðu jafnréttismála í sveitar-
félögum landsins auk þess
sem skorað er á nýkjörnar
sveitarstjórnir að huga að jafn-
rétti kynjanna við störf sín,
hvort sem er við stefnumótun
og ákvarðanatöku í málefnum
sveitarfélaganna eða sem
vinnuveitendur. Í bæklingum

er skorað á sveitarstjórnir að
hafa jafnrétti að leiðarljósi við
skipun þeirra nefnda, ráða og
stjórna sem starfandi eru innan
sveitarfélaganna. Þá eru nýjar
jafnréttisnefndir sveitarfélaga
boðaðar til fundar í september
næstkomandi til að fjalla um
jafnréttisstarf á vegum sveitar-

félaga á kjörtímabilinu.
Eins og fram hefur komið

eru konur minnihluti allra
sveitarstjórna á Vestfjörðum,
en hlutfall þeirra sveitar-
stjórnum á öllum Vestfjörð-
um verður 36% á komandi
kjörtímabili, og dróst lítillega
saman á milli kjörtímabila,

en hlutfallið var 37% fyrir síð-
ustu kosningar. Alls er 21
kona sveitarstjórnarmaður á
Vestfjörðum, en 37 eru karlar.
Í Ísafjarðarbæ fækkar kven-
kyns bæjarfulltrúum um einn,
úr fjórum konum á móti fimm
körlum, í þrjár konur á móti
sex körlum. Þá fjölgar kven-

kyns bæjarfulltrúum um einn
í Bæjarhreppi, Reykhóla-
hreppi og Tálknafirði. Í
Broddaneshreppi og Hólma-
víkurhreppi voru samtals 10
sveitarstjórnarmenn, fimm
konur og fimm karlar.Í öðrum
sveitarfélögum stendur kynja-
skiptingin í stað. – eirikur@bb.is

Skorað á sveitarstjórnir að hafa jafnrétti að leiðarljósi

Innflutningur sjáv-
arfangs minnkar

Alls voru flutt inn 16.570
tonn af sjávarfangi til vinn-
slu á Vestfjörðum árið 2005.
Þar af var þorskur 224 tonn,
loðna 169 tonn og rækja
16.177 tonn. Þetta er nokk-
uð minna en var flutt inn til
vinnslu árið á undan þegar
19.935 tonn voru flutt inn,
eða einum 17%. Mestu
munar um það magn af
loðnu sem flutt var inn árið
2004, en þá voru flutt inn
3.415 tonn af loðnu á miðað
við einungis 169 tonn árið
2005.

Þá var enginn þorskur
fluttur inn árið 2004, en

16.520 tonn af rækju, sem
er litlu meira en árið 2005.
Ef miðað er við árið 2000
hefur innflutningur á rækju
töluvert aukist, en það ár
voru einungis 12.108 tonn
flutt inn og er aukningin frá
2000-2005 upp á 34%. Þá
hefur stórlega dregið úr inn-
flutningi á loðnu, en 6.471
tonn voru flutt inn til vinnslu
árið 2000, á miðað við
einungis 169 tonn á síðasta
ári, eins og áður segir.

Tölurnar hér að ofan eru
fengnar frá Hagstofuog mið-
ast við vigtarskýrslur frá við-
komandi árum.

Leitað að vél
fyrir Sædísi
Viðgerð á Sædísi ÍS 467

gengur vel en verið er að
koma bátnum í upprunalegt
horf fyrir Byggðasafn Vest-
fjarða. „Verið er að klára
skrokkinn á henni en við
erum enn að leita að 40-50
hestafla vél í hana og biður
safnið landsmenn alla að
láta vita ef þeir vita ef slíkri
vél“, segir Jón Sigurpálsson,
forstöðumaður Byggða-
safnsins. Upprunalega var í
Sædísi June Munktell vél í
bátnum og leitar safnið að
svipaðri vél til að færa bát-
inn eins nærri upprunanum

og hægt er.
Viðgerðin er í höndum í

höndum Magnúsar Alfreðs-
sonar smiðs í Hæstakaup-
stað. Sædís er eikarbátur
sem Bárður G. Tómasson,
fyrsti skipaverkfræðingur
Íslendinga, teiknaði og smíð-
aði árið 1938. Vilmundur
Reimarsson í Bolungarvík
færði Byggðasafni Vest-
fjarða Sædísi að gjöf 1998.
Safnið hefur síðan látið
vinna að endurbótum á bátn-
um og er stefnt að því að
varðveita hann á floti og hafa
í siglingum með safngesti.

Stefnt er að því framkvæmdir hefjist að nýju við Edin-
borgarhúsið á Ísafirði í sumar eða haust. „Það var arkitekt
að skoða húsið og við erum að kanna hvenær hægt verði að
hefja framkvæmdir. Við vonumst til að geta haldið áfram
framkvæmdum í sumar eða þá næsta haust. Þó er rétt að
geta að nú þegar eru framkvæmdir í gangi í húsinu en
verið að innrétta upplýsingamiðstöðina upp á nýtt“, segir
Jón Sigurpálsson einn af forsvarsmönnum Edinborgarfé-
lagsins sem umsjón hefur með húsinu. Nú standa yfir end-
urbætur og stækkun á húsnæðinu til þess að útbúa rými
fyrir Vesturferðir og upplýsingamiðstöð ferðamála.

Unnið hefur verið að því sl. eitt og hálft ár að færa Edin-
borgarhúsið aftur í upprunalegt horf  eða þar til fjármagn

var uppurið. Þá veitti Ísafjarðarbær á dögunum stofnstyrk
til endurbyggingar hússins auk þess sem Glitnir afhenti
forsvarsmönnum þess 1,5 milljón króna styrk.

Til stendur að ganga frá veglegu leiksviði í húsinu auk
þess sem áætlanir eru uppi um rekstur veitingastaðar.
Fyrir tæpu ári vantaði 110 milljónir króna til að ljúka
framkvæmdum. Húsið var byggt árið 1907 og er eitt viða-
mesta timburgrindarhús sem byggt hefur verið á Íslandi.
Það var teiknað af Rögnvaldi Á. Ólafssyni sem nefndur
hefur verið fyrsti íslenski arkitektinn. Fjölbreytt starfsemi
hefur farið fram í Edinborg í gegnum tíðina, en áður en
það varð menningarhús var þar meðal annars fiskvinnsla
og verslun.                                                     – thelma@bb.is

Framkvæmdir hefjast að
nýju í sumar eða haust

Edinborgarhúsið á Ísafirði

24.PM5 5.4.2017, 10:338



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 14. JÚNÍ 2006 99999

Lausaganga búfjár
árvisst vandamál

Talsvert af búfé hefur
gengið laust undanfarna
daga á milli Seljalands- og
Lundahverfis á Ísafirði en
lausaganga búfjár er bönnuð
í bæjarlandi Ísafjarðar. Að
sögn lögreglunnar á Ísafirði
er þetta árvisst vandamál og
berast reglulega tilkynning-

ar um að búfé sé þar sem það
á ekki að vera. Þá veldur lausa-
fé einnig miklum vanda á
þjóðvegum víða um land.

Miðað við tilkynnt óhöpp
hefur verið ekið á 20 til 25
kindur að meðaltali á ári í um-
dæmi lögreglunnar á Ísafirði.
Þá eru ótalin þau óhöpp sem

ekki hafa verið tilkynnt til
lögreglunnar. Í fæstum
óhöppunum urðu slys á fólki
en tjón á ökutækjum hefur í
flestum tilvikum verið um-
talsvert. Dæmi eru um útaf-
akstur vegna viðbragða öku-
manna við óvæntri lausa-
göngu á vegum landsins.

Þaulreyndir fyrirlesarar í fyrsta
sumarháskólanum á Hrafnseyri

Sýningahönnun og safna-
gerð eru viðfangsefni fyrsta
sumarháskólans sem haldinn
verður á vegum Háskólaseturs
Vestfjarða og Safns Jóns Sig-
urðssonar á Hrafnseyri um
miðjan júní. „Það er draumur
Háskólaseturs Vestfjarða og
Safns Jóns Sigurðssonar á
Hrafnseyri að sumarháskólinn
sé kominn til að vera. Hvert
viðfangsefnið verður hverju
sinni verður svo tíminn að
leiða í ljós“, segir í frétt frá
aðstandendum skólans.

Námskeiðið er nú óðum að
fyllast og mikil eftirvænting
ríkir meðal þátttakenda um að
fá að hitta alla þá fyrirlesara
sem munu koma og miðla af
viskubrunni sínum. Þrjár
konur eru meðal fyrirlesara
þær Ewa Bergdahl, Marieke
Burgers og Eva Silvén sem
allar hafa miklu reynslu og
þekkingu í tengslum við söfn.
Ewa er deildarstjóri í forn-
munasafni ríkisins í Svíþjóð

en hefur í mörg ár unnið með
sænskan menningararf sem
tæki til svæðisbundinnar þró-
unar og ímyndaruppbygging-
ar svæða með áherslu á sögu
iðnaðar í sænsku umhverfi.
Marieke er hollensk en hún
hefur mastersmenntun í sögu,
safnafræðum og menningar-
mannfræði.

Marieke hefur margra ára
starfsreynslu á sviði markaðs-
mála og stjórnunar í tengslum
við söfn og var m.a. yfirmaður
kynningardeildar Fornminja-
safnsins í Leiden, yfirmaður
kynningardeildar sjávarmin-
jasafnsins í Rotterdam og
námsstjóri í Ríkisminjasafni
um sögu kristindómsins í
Utrecht. Marieke er núna for-
stöðumaður í Museumshøj-
skolen í Danmörku og hefur
skrifað margar greinar um
söfn og safnagerð, markaðs-
setningu, þróun og stjórnun
safna.

Eva Silvén er doktor í

mannfræði og forstöðumaður
Nordiska Museet í Stokk-
hólmi. Hún fæst í dag við
verkefni sem tengjast minni-

hlutahópum, fjölmenningu og
árekstrum menningarhópa, en
áður hefur hún veitt SamDok-
skrifstofunni forstöðu. Sam-

Dok er samvinnustofnun sæn-
skra menningarsögusafna sem
hefur það markmið að rann-
saka eigin samtíma á breiðum

grunni og um leið vísindaleg-
an hátt. Sumarháskólinn fer
fram dagana 16.-21. júní.

– thelma@bb.is

Hrafnseyri.

Nemendur 10. bekkjar
Grunnskóla Bolungarvíkur
voru yfir landsmeðaltali í öll-
um greinum í nýliðnum sam-
ræmdum prófum. Í íslensku
var meðaltalseinkunn árgang-
sins 7,1, en landsmeðaltal var
6,5. Í stærfræði var meðaltal
árgangsins 6, en landsmeðal-

tal var 5,5. Í ensku var meðal-
talseinkunn árgangsins 6,9, en
landsmeðaltal var 6,7. Í dön-
sku var landsmeðaltal 6,2 en
meðaltal nemenda í 10. bekk í
Bolungarvík var 7,3.

Þess má svo geta að ráðin
var nýr skólastjóri á dögunum
sem tekur við skólanum á

næsta skólaári, en það er Soff-
ía Vagnsdóttir og tekur hún
við af Kristínu Ósk Jónasdótt-
ur, sem starfað hefur sem
skólastjóri frá árinu 2004.
Grunnskóli Bolungarvíkur er
einsetinn og stunduðu um 140
nemendur nám við skólann í
1.-10. bekk á nýliðnu skólaári.

Góður árangur hjá nem-
endum 10. bekkjar GB

Íbúar við Dísarland vilja leigja
húseignirnar um óákveðinn tíma
Íbúar við Dísarland 2, 10

og 14 í Bolungarvík hafa sótt
um að fá íbúðarhúsin leigð
um óákveðin tíma, en eins og
kunnugt er var gengið frá upp-
kaupum á húsunum, sem eru
á snjóflóðahættusvæði, í mars.
Á fundi bæjarráðs Bolungar-
víkur í síðustu viku var bæjar-
stjóra falið að koma með til-

lögu að leigusamningi við íbú-
anna, í ljósi þess að eignirnar
voru ekki afhentar 1. júní eins
og kaupsamningur sagði til
um. Þá lagði bæjarráð áherslu
á að eignirnar verði afhentar
1. nóvember í ár. Tæknideild
bæjarins sótti um leyfi til þess
að rífa húsin í febrúar og fékk
heimild til þess, en ekki var

ætlunin að rífa húsin strax
heldur eingöngu að heimildin
væri fyrir hendi þegar kæmi
til framkvæmda.

Deilt var um það á sínum
tíma hvort Ofanflóðasjóður
skyldi greiða fyrir þau sex hús
sem eru á snjóflóðahættu-
svæðinu eftir staðgreiðslu-
markaðsverði, sem Ofan-

Maður slasaðist á höfði
Meðvitundarlausum karl-

manni var bjargað úr sund-
lauginni á Reykjanesi í Ísa-
fjarðardjúpi aðfaranótt
föstudags. Að sögn lögregl-
unnar á Ísafirði byrjaði mað-

urinn að anda eftir að honum
hafði verið náð upp úr laug-
inni. Talið er að hann hafi
slasast á höfði.

Kallað var eftir þyrlu Land-
helgisgæslunnar sem flutti

manninn á Landsspítala-
háskólasjúkrahús í Foss-
vogi. Maðurinn var gestur
hjá Ferðaþjónustunni Reyk-
janesi. Málið er í rannsókn.

– thelma@bb.is

flóðasjóður var tilbúinn að
fjármagna að 90%, eða mats-
verði sem bærinn var dæmdur
til að greiða húseigendum.
Munurinn var mikill og stefn-

di í það að kostnaður bæjarins
myndi aukast úr um 8 milljón-
um í tæplega 60. Staðgreiðslu-
markaðsverð var svo viður-
kennt mun hærra en árið 2001

og lækkaði aukakostnaður
bæjarins það mikið við þetta
að ekki var talið þess virði að
skjóta málinu til Hæstaréttar.

– eirikur@bb.is

Dísarland í Bolungarvík.
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Á Grænlandsslóð
Úlfar Ágústsson er einn helsti áhugamaður um
Austur-Grænland á Vestfjörðum og hefur uppi
miklar hugmyndir um samskipti Vestfjarða við

þennan næsta nágranna okkar, sem við vitum samt
svo ósköp lítið um. Á austurströnd Grænlands búa

um 3.500 manns, og eru íbúar aðallega á tveimur
svæðum. Annars vegar er það Angmagssallik

svæðið þar sem stærstur hluti býr, ríflega þrjú þús-
und íbúar og þar af flestir í bænum Tasiilaq, eða

tæplega 2 þúsund manns. Loftslagið á svæðinu er

eitthvert hið besta í landinu, þar eru sumur hlý og
vetur mildir. Veður getur þó skipast fljótt í lofti, og
jafnvel enn fljótar en á skerinu okkar. Lengi vel var

lítið sem ekkert vitað um byggðir á svæðinu, sem
fundust í raun ekki fyrr en undir lok 19. aldar. Þá

var öll byggðin á Angmagssallik svæðinu, en síðar
var margmenni flutt til Scoresby-sunds. Á svæðinu

eru óbyggðir upp á tæplega 1,5 milljón ferkíló-
metra, og þar af gríðarstór þjóðgarður eða verndar-

svæði. Í grein sinni „Hið stóra ekkert“ í Sunday

Times segir breski blaðamaðurinn AA Gill meðal
annars um svæðið: „Fyrir hundrað þúsund árum hóf

maðurinn göngu sína frá Austur Afríku og smám
saman, hægt og bítandi, gekk hann upp og yfir ger-

valla veröld, áfram og áfram inn í raka myrka
frumskóga – þar til loks hann kom hingað. Hér
stöðvaðist hið mikla ferðalag mannsins. Hér er

marklínan. Leiðarendinn.“ BB lék forvitni á að vita
hvað Úlfari lægi á brjósti um svæðið, og möguleg

samskipti Vestfirðinga við íbúa þess.
afskekktar byggðirnar á Aust-
ur-Grænlandi eru. Því þrátt
fyrir nálægð þeirra við Ísa-
fjörð, þá eiga þær auðvitað
fyrst og síðast samskipti við
byggðir innan síns eigin lands,
þ.e. innan Grænlands og svo
við Dani, en Grænland er auð-
vitað hluti af Danaveldi.
Reyndar eiga þessar byggðir
fjarska lítil samskipti við um-
heiminn yfir höfuð, og þá sér-
staklega byggðin norður við
Scoresby-sund. Það  eru þrjár
til fjórar skipsferðir á ári frá í
júlí fram á haust til þessara
svæða. “

„Það átta sig ekki allir á því
en það vissi í raun enginn af
þessu fólki fyrr en undir lok
19. aldar. Það voru þekktar
byggðir á Vestur-Grænlandi
miklu fyrr, en Danirnir sem
þar bjuggu höfðu spurnir af
þessum byggðum snemma á
19. öldinni en enginn kom
þarna á land fyrr en undir lok
aldarinnar. Gunnbjörn Úlfs-
son ku hafa séð til lands upp
úr 900, og það var nefnt Gunn-
bjarnarsker, en það komst
enginn á land þarna á þeim
tíma. Hins vegar fórst eitthvað
af skipum í ísnum.“

Það var leiðangur undir
stjórn Gustavs Holm sem fyrst
komst til Angmagssallik árið
1884, eftir að mörgum öðrum
leiðöngrum hafði mistekst.
Þar fundust 416 inúítar, sem
voru að sögn á steinaldarstigi.
Skömmu fyrir aldamótin 1900
kom hin Konunglega Græn-
landsverslun sér fyrir í bænum
og var íbúafjöldinn þá komin
niður í 352, sem eru forfeður
þeirra 3.500 manna sem nú
búa á Austur-Grænalandi í
einum 2000 þúsund manna
bæ og fimm til sex litlum
þorpum. Aðalbyggðirnar eru
um miðbik landsins við Ang-
magssallik en um 450 íbúar
eru á Scoresby-sundi 500
mílum norðar. Aðalatvinnu-
vegurinn á svæðinu er dýra-
og fiskveiðar. Scoresby-sund
var óbyggt þar til árið 1925 er
Danir ákváðu að stofna þar
bæ, bæði vegna þess að trygg-
ja þurfti umráðarétt yfir svæð-
inu og vegna þess að íbúa-
fjöldinn í Taasilaq, sem er
stærsti bærinn á eyjunni Ang-
magssallik, hafði aukist á svo
gríðarlegum hraða að ekki var
talið að hægt væri að fæða
alla íbúana á þeim dýrum sem
finna mátti á svæðinu. Íbúarn-
ir sem voru fluttir til Scoresby-

Hugrekki til athafnaHugrekki til athafnaHugrekki til athafnaHugrekki til athafnaHugrekki til athafna
– Hvaða hugmyndir ertu

með á prjónunum?
„Jú, ég myndi vilja sjá það

gerast að Ísafjörður yrði alls-
herjar samgöngumiðstöð fyrir
Austur-Grænland, og að sam-
skipti á milli þessara tveggja
landsvæða aukist til muna,
m.a. með stofnun sameigin-
legs þjóðgarðs. Ég held að
það sé vel raunhæft að slíkt
geti gerst í fyrirsjáanlegri
framtíð, og tel í raun að það sé
mikilvægt að Ísfirðingar heyk-
ist ekki á slíkum möguleikum,
þó þeir virðist oft stórir og þó
erfitt geti verið að koma þeim
í kring. Ég tel að Ísafjörður
geti orðið eitt áhrifamesta
svæði landsins, að nýju, ef
nægilegt hugrekki finnst til
athafna. Ég vil að Ísafjörður
verði miðstöð allra samgang-
na við Austur-Grænland,
vegna nálægðar sinnar held
ég að það sé eini raunhæfi og
skynsamlegi kosturinn til að
hægt sé að byggja upp eitthvað
umtalsvert atvinnu- og menn-
ingarlíf á austur-Grænlandi.“

– Hvernig kom það til að
þú fékkst þennan Grænlands-
áhuga?

„Þetta byrjaði eiginlega
þegar ég sá um Siglingadaga
á Ísafirði, þá fór ég að átta
mig á möguleikum Ísafjarðar
sem siglingabæjar. Ég ræddi
það upphaflega við eigendur
Siglingadaga, Ísafjarðarbæ og
Sæfara, að ég myndi sjá um
siglingadagana í þrjú ár, fyrsta
árið yrði þetta fyrir heima-
menn, svo landsmenn og
þriðja árið á heimsvísu. Ég
fékk reyndar aldrei að stjórna
þessu nema í tvö ár, en þetta
gekk sérstaklega vel þessi tvö
ár. Ég er þeirrar skoðunar að
óvíða í heiminum sé jafn góð
aðstaða til sportsiglinga og við
Ísafjarðardjúp, við liggjum
nærri einu stærsta og fjöl-
breyttasta ókannaða hafsvæði
sem til er í heiminum, og hér
er frábær aðstaða til alls kyns
sjávarsports.“

Einangraðar byggðirEinangraðar byggðirEinangraðar byggðirEinangraðar byggðirEinangraðar byggðir
„Þegar ég sá um siglinga-

daga byrjaði ég að athuga með
tengsl yfir sundið  og áttaði
mig almennilega á því hvað
það er mikið styttra frá Vest-
fjörðum til Austur-Grænlands
en frá öðrum stöðum í heim-
inum, hvað hafsvæðið hér á
milli er merkilegt, og hversu

sunds fóru einmitt þangað
með viðkomu á Ísafirði og
eru til miklar heimildir um þá
heimsókn.

Stærsti þjóð-Stærsti þjóð-Stærsti þjóð-Stærsti þjóð-Stærsti þjóð-
garður í heimigarður í heimigarður í heimigarður í heimigarður í heimi

– Svo ertu líka með hug-
myndir um þjóðgarð, ekki
satt?

„Jú, ég myndi vilja gera
þjóðgarð sem sameinaði þjóð-
garðinn á Austur-Grænlandi,
sem er stærsti þjóðgarður í
heimi, land sem er að mestu
leyti ókannað, og svo
Vestfirði, auk hafsvæðis-
ins á milli. Með þessu
myndum við stofna
stærsta þjóðgarð í víðri
veröld, sem myndi laða
að fleiri ferðamenn,
ekki bara til Austur-
Grænlands heldur ekki
síður til Hornstranda, sem
dæmi. Og allra Vestfjarða,
ferðamenn gætu komið við
á Hólmavík þess vegna og
sagst hafa komið í „stærsta
þjóðgarð í heimi“.“

„Með því að gera þetta að
einu stóru svæði hérna værum
við að gera Vestfirði að stóru
alþjóðlegu viðskipta- og hag-
fræðisvæði, sem væri jafn-
vel voldugra en flestir
aðrir hlutar Íslands. En
það er ekki hægt að
fá Íslendinga til að
hugsa á þessum
grunni. Við yrðum
að afsala okkur
tilteknum rétti til
Grænlendinga,
eins og þeir þyr-
ftu að afsala

sér tilteknum rétti til okkar.
Ég sé til dæmis fyrir mér að
fyrir Grænlendingana, sem
ekki ráða sinni eigin utanrík-
isstefnu, þá væri þetta kjörið
tækifæri til að þreifa sig áfram
með sjálfstæða utanríkis-
stefnu. Þeir gætu fengið að
semja við velviljaðan ná-
granna um það svæði Græn-
lands sem þeir vilja minnsta
af vita. Það væri ýmislegt sem

þyrfti að semja um, Grænland
er ekki aðili að Schengen og
fleiri sáttmálum sem til dæmis
þyrfti að ræða.“

Griðasvæði fyrirGriðasvæði fyrirGriðasvæði fyrirGriðasvæði fyrirGriðasvæði fyrir
rannsóknirrannsóknirrannsóknirrannsóknirrannsóknir

„Hafsvæðið á milli, sem
væri hluti af þessum þjóð-
garði, þyrfti í raun og veru

ekkert að vera svo stórt,
en þó nógu stórt

til þess að

alþjóðafjölskyldan sæi að
þarna væri griðasvæði sem
væri hægt að nota til rann-
sókna, bæði veiðarfærarann-
sóknir, fiskirannsóknir, líf-
fræðirannsóknir og alls þessa.
Það væri ómetanlegt fyrir
þessa aðila að hafa til umráða
þetta mikla og fjölbreytta haf-
svæði sem er þarna.“

„Þetta svæði er kannski eina
svæðið í heiminum sem er
órannsakað í dag. Það getur
verið að í Indónesíu séu ein-
hverjar eyjar sem eru órann-
sakaðar, en Suðurskautið er
t.d. fullrannsakað. Austur-
Grænland er það ekki. Svo er
líka hitt að ísinn er að hverfa,
hann hörfar svo ört að það eru
að verða til hafsvæði sem eru
órannsökuð. Og það er hvergi
betra að rannsaka þessi svæði
en héðan, það er einfaldlega
langstyst frá Ísafirði.“

„Þjóðgarðurinn þeirra er
svona fjórum sinnum Ísland.
Bara héraðið Scoresby-sund,
þar sem búa 450 manns, það

er stærra en Ísland. Og
þykir Ísland þó ekki

sérlega þéttbýlt!“
– Hvað er í
þessum þjóð-

garði?
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„Það er ekkert, og þetta er
ekki einu sinni raunverulegur
þjóðgarður. Þetta er meira eins
og verndarsvæði. Svæðinu
hefur hreinlega bara verið lok-
að. Það þarf að breyta ýmsum
skilgreiningum og það verður
í raun ekki gert fyrr en búið er
að fara um þetta svæði, kort-
leggja það og rannsaka, og
ákveða með hvaða hætti má
nýta það fyrir almenning.“

„Sólin settist„Sólin settist„Sólin settist„Sólin settist„Sólin settist
bara í hafið“bara í hafið“bara í hafið“bara í hafið“bara í hafið“

– Er vitað eitthvað um dýra-
líf á svæðinu, eða þess háttar?

„Jú, jú, það er eitthvað vitað.
Á hverju sumri fer hunda-
sleðaleiðangur frá Scoresby-
sundi norður eftir og til baka,
það er vísindaleiðangur sem
stundar ýmsar rannsóknir á
svæðinu en undirstrikar um
leið yfirráðarétt Grænlendinga
(Dana) yfir landssvæðinu.“

– Þetta er hrikalega löng
leið, maður gæti haldið að það
tæki allt árið að fara alla
leiðina.

„Jú, einmitt. Þetta er mánað-
arferðalag eða meira, að mér
skilst. Danski krónprinsinn
hann fór einmitt í þennan leið-
angur í hittifyrra að ég held.“

„Scoresby-sund er líka
mjög merkilegt svæði. Fjörð-
urinn er sá lengsti í heimi. Þór
Jakobsson, veðurfræðingur,
sem var þarna, sagði mér að
hann hefði tekið ljósmynd af
sólarlaginu, inn fjörðinn, og
sólin settist bara í hafið. Mað-
ur sér ekki inn í enda, maður
sér bara sjóndeildarhringinn
þegar maður horfir inn fjörð-
inn. Fjörðurinn er eitthvað um
300 kílómetra langur.“

„Í Kangerdlugssuaq sem er
mitt á milli Anmasaalik og
Scoresby-sunds er mesta fram-
skrið skriðjökuls í sjó á Græn-
landi er mér sagt. Sigurður
Pétursson, ísmaðurinn ógur-
legi, ferðast á trillunni sinni
þangað á sumrin. Hann segist
aldrei vinna bráð í þessum
firði, hann fer upp á ísinn og
vinnur bráðina þar því að
háskinn af flóðbylgjum frá
ísnum þegar hann er að brotna

niður er svo mikill, flóðbylgj-
urnar geta hreinlega stútað
skipum.“

„Yfirmaður grænlensku
Landhelgisgæslunnar sagði á
ráðstefnunni á Siglingadögum
2004 að það sé ekki spurning
um hvort heldur hvenær stór-
slys yrði á þessu svæði, að
t.d. stórt skemmtiferðaskip
færist. Það yrði mjög erfitt að
bjarga fólkinu ef slys gerist
þarna vegna mikilla fjarlægða.
Þyrla sem tekur kannski 15-
20 manns gæti verið marga
tíma að fara hverja ferð. Sem
er ansi lítið þegar litið er til
stærðar skemmtiferðaskip-
anna, með 2-3000 manns um
borð. Þarna þarf að koma til
skipulögð öryggisgæsla, sem
hvergi væri betur stýrt en frá
Ísafirði..“

Annars konarAnnars konarAnnars konarAnnars konarAnnars konar
gullnámagullnámagullnámagullnámagullnáma

„Á þessu svæði er líka mik-
ið af jarðefnum. Fyrir nokkr-
um árum fannst gull þarna,
sem stóð til að fara að vinna.
Við nánari rannsóknir kom í
ljós að gullið var orðið auka-
afurð, mangan og kóbalt og
einhver ennþá dýrari jarðefni
höfðu fundist. Það er nú ekkert
farið að gera enn og ekki búið
að gefa út nein vinnsluleyfi,
og ef að mínar hugmyndir
næðust yrði það aldrei gert
heldur yrði svæðið friðað fyrir
námum því það er alveg hrylli-
leg mengun sem fylgir þeim
iðnaði. Þeir taka heilu fjöllin,
þetta er eins og að taka allt
Eyrarfjallið til að fá hundrað
kíló af gulli.“

„Allar rannsóknir sem þar
hafa farið fram hafa verið farn-
ar með flugvélum frá Ísafirði
auk þess sem Fagranesið fór
ófáar ferðir með birgðir þarna
yfir.“

– Hvað er þetta löng sigling,
frá Ísafirði til Austur-Græn-
lands?

„Ef siglt er frá Ísafirði er
það þrjátíu tíma sigling til
Tassilaq, stærsta bæjarins
íAngmagssallik héraði og um
tuttugu tíma sigling til Scores-
bysunds. Sem segir okkur það

Grænlendingar á Ísafirði árið 1925. Ljósm. M. Simson / Ljósmyndasafnið Ísafirði.
að ef þú ert með skip staðsett
hér á Ísafirði væri hægt að
sigla til Angmagssallik og til
baka, til Scoresby sunds og til
baka og til Reykjavíkur og til
baka, allt á einni viku. Ef við
næðum þessu fengjum við aft-
ur skip til að sigla á milli Ísa-
fjarðar og Reykjavíkur einu
sinni í viku, sem við bráðþurf-
um að fá, og það skip héldi
svo áfram, þessa sex mánuði
á ári sem er opið, yfir til Ang-
magssallik og Scoresby-sunds
með vikulegar ferðir, sem yrði
algjör bylting í samgöngumál-
um Austur-Grænlendinga. Nú
er þessu þjónað frá Álaborg
og það er 1.200 mílna leið,
fjórir til fimm dagar hvora
leið. Það eru þrjátíu og átta
tímar frá Angmagssallik til
Scoresby sunds. Ef þeir ætl-
uðu að sigla til höfuðstaðarins
þá eru það líka 1.200 mílur
eða fjögura til fimm daga sigl-
ing.“

Flogið til Austur-Flogið til Austur-Flogið til Austur-Flogið til Austur-Flogið til Austur-
GrænlandsGrænlandsGrænlandsGrænlandsGrænlands

– Hvar lenda menn þegar er
flogið til Austur-Grænlands?

„Menn lenda í Kulusuk, það
þekkja það nafn allir, en það
er eyja rétt hjá Tassiilaq. Svo
fara menn með þyrlu til Tassii-
laq. Ef menn ætla til Scoresby
sunds er flogið til Konstabel
Pynt og svo tekin þyrla í bæ-
inn.“

„Ef að við værum með 20
sæta vél eins og Dornier, sem
að flýgur álíka hratt og Fokk-
er, eiginlega alveg á sama
hraða, þá er klukkutíma og 25
mínútna flug frá Ísafirði til
Tasiilaq. En í dag tekur flugið
frá Reykjavík til Tasiilaq
klukkutíma og 40 mínútur. Frá
Ísafirði til Scoresby-sunds
væri hægt að fljúga á tæpum
klukkutíma, en það flug er
einn og hálfur tími frá Reykja-
vík. Ég hef verið að gæla við
þá hugmynd undanfarið að
það mætti vera með svona
flugvél eins og Dornier á
skíðum og lenda á ísnum við
bæina. Það er stórt vatn upp á
Angmagssallik eyjunni þar

sem vél gæti lent allan vetur-
inn á ís. Eins væri hægt að
lenda á firðinum.“

„Sigurður Aðalsteinsson,
flugmaður á Akureyri, sem er
mikill áhugamaður um Græn-
land, á sumarbústað við Scor-
esby-sund og hefur eiginlega
með eigin höndum gert þar
flugvöll fyrir Twin Otter.
Hann flýgur þangað sjálfur frá
Akureyri. Það eru alveg hrein-
ar línur að það er langbest að
sinna þessu flugi frá Ísafirði,
það er bara spurning hvort það
er hægt að fá Ísfirðinga til að
skilja þetta og hvort það er
hægt að fá Danina, sem ráða í
raun mestu á Grænlandi, til
að fallast á það að aðrir en
þeir stjórni öllu sem einhverju
máli skiptir á Grænlandi. Með

Grænlendingar á Ísafirði árið 1925.  Ljósm. G. Mosdal / Ljósmyndasafnið Ísafirði.

þessu væru Austur-Grænlend-
ingar allt í einu komnir í sam-
band við umheiminn.“

– Þessi einangrun virðist
ansi mikil. Maður skilur þetta
nánast ekki.

„Já, hún er í raun alveg rosa-
leg. En ég skil heldur ekki
hvers vegna maður tók ekki
eftir því fyrr en um 1960 að
við vorum ekki með neitt
vegasamband hér fyrir vestan.
Þegar við Ína vorum að hefja
okkar búskap 1959 þá fórum
við suður með flutningabíl,
og það var fyrsta sumarið sem
að þessi leið var farin. Það var
ekki búið að brúa árnar á leið-
inni eða neitt“, segir Úlfar
hlæjandi að lokum.

– eirikur@bb.is

LAUSAR STÖÐUR VIÐ LEIKSKÓLANA
GRÆNAGARÐ Á FLATEYRI
OG LAUFÁS Á ÞINGEYRI

Leikskólinn Grænigarður á Flateyri
og leikskólinn Laufás á Þingeyri aug-
lýsa lausar stöður leikskólakennara.
Um er að ræða 100% stöður. Leikskól-
arnir eru einnar deildar skólar og eru
með börn á aldrinum eins til sex ára.
Æskilegt er að viðkomandi sé sjálf-
stæður í vinnubrögðum, hafi frum-
kvæði, metnað og sé góður í mann-
legum samskiptum.
Sæki enginn um með leikskólakenn-
aramenntun verður ráðið í stöðurnar
með tilliti til menntunar og fyrri starfs-
reynslu.
Nánari upplýsingar veita Barbara Fer-
ster, leikskólastjóri Grænagarðs í síma
456 7775, netfang: graenigardur1@
isafjordur.is og Elsa María Thomp-
son, leikskólastjóri Laufás í síma 456
8318, netfang: laufas@isafjordur.is
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STAKKUR SKRIFAR

Framtíðin, Bolungarvík og úrslit
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

Síðast var lauslega farið yfir úrslit kosninga í sveitarfélögunum tíu á
Vestfjörðum en þá gleymdist að geta eins sveitarfélags sem brúkaði listakosn-
ingar. Í Bæjarhreppi voru tveir listar í boði, Hreppslistinn er hlaut 23
atkvæði og sigurvegarinn, Lýðræðislistinn, er hlaut 41 atkvæði og þrjá full-
trúa í hreppsnefndina, einum betur en hinn. Kjörsókn var nærri 93%, hin
besta á Vestfjörðum. Kjósendur voru alls 69 og 64 greiddu atkvæði. Þeir
sinna lýðræðislegum skyldum sínum. En hver er framtíðin? Hún lætur
venjulega ekki bíða eftir sér, en næstu fjögur ár skiptir máli hvernig sveitar-
stjórnarmönnum tekst til.

Þeim er öllum óskað velfarnaðar og hamingju í störfum sínum í þágu
okkar hinna. Alls kusu 4508 á Vestfjörðum af þeim 5307 sem til þess höfðu
rétt eða tæp 85%. Meira en helmingur kjósenda býr í Ísafjarðarbæ eða
53,87%. Samkvæmt því má ætla að miklu skipti hvernig Ísfirðingum tekst
til næstu fjögur árin. Reyndar var kjörsókn þar vel yfir meðaltali á Vestfjörð-
um öllum, 87,76%. Styður það kenninguna sem sett var fram síðast að þar
sem skil eru skörp og línur í pólitík skýrar er áhugi kjósenda meiri. Rennir
þetta einnig stoðum undir að þrátt fyrir fámenni í Bæjarhreppi hafi skapast
þar hreinar línur í kjörklefanum.

 Ekki verður sérstaklega fjallað um niðurstöður í Ísafjarðarbæ. Það var
gert fyrir tveimur vikum. Að sjálfsögðu efndu oddvitar Sjálfstæðis- og

Framsóknarflokka loforð um áframhaldandi samstarf. Forvitnilegt er að
greina niðurstöðurnar í Bolungarvík, sem lengi hefur verið þekkt fyrir
styrka stöðu Sjálfstæðisflokks. Sjávarútvegsráðherra á þar styrkar rætur.
Svo virðist sem óánægja oddvita A listans í Bolungarvík, sem hafði hug á
efsta sæti á D lista, hafi kviknað er henni lánaðist það ekki og orðið svo
mikil að allt var lagt undir til að setja fram sérframboð, án merkjanlegrar
sérstöðu. En oddvitanum tókst að ná því markmiði að sýna Sjálfstæðis-
flokknum að ekki væri vænlegt að hafa sig ekki góðan og samdi strax við
K lista Bæjarmálafélags Bolungarvíkur um meirihlutasamstarf. Í fyrsta
sinn í áratugi er Sjálfstæðisflokkur ekki áhrifamestur í Ráðhúsinu í Víkinni
og verður forvitnilegt að sjá hverju fram vindur.

Þá er aftur komið að nálægðinni og fámenninu og þeim undarlegu
myndum sem hún getur tekið á sig. Snöggtum skemmtilegra hefði verið að
hafa skarpar línur og sjá hverju yndi fram nú hefðu listar verið tveir eins og
gerðist fyrir fjórum árum þegar varpa varð hlutkesti um meirihluta í Bol-
ungarvík. Ólafur Kristjánsson áður bæjarstjóri hafði setið lengi við völd í
Ráðhúsinu kosinn fyrir Sjálfstæðisflokk. Sterkur leiðtogi vék af velli og
svo virtist sem skarðið reyndist vandfyllt.

Því fylgja bæði kostir og gallar að eiga sterka leiðtoga og mikil ábyrgð
þeirra og annarra. Vonandi eru bjartir tímar framundan á Vestfjörðum.

Vetrarvertíð lauk 11. maí
síðastliðinn og ef miðað er
við afla upp úr sjó frá upp-
hafi árs til loka vertíðarinnar
er Jóhanna Gísladóttir ÍS
aflahæsti bátur Vestfjarða
með 1.385 tonn.

Næstur á eftir henni er
Siggi Þorsteins ÍS með 1271
tonn, og þá Halli Eggerts
með 1.248 tonn. Núpur BA
veiddi 1.143 tonn, Þorlákur
ÍS veiddi 944 tonn, Kópur

BA 902 tonn, Einar Hálf-
dáns ÍS veiddi 898 tonn,
Gunnbjörn ÍS veiddi 657
tonn, Guðmundur Einarsson
ÍS veiddi 579 tonn, Hrólfur
Einarsson ÍS veiddi 521
tonn, Guðbjörg ÍS veiddi
515 tonn, Vestri BA veiddi
491 tonn, Brimnes BA
veiddi 418 tonn, Kristján ÍS
veiddi 414 tonn og Þor-
steinn BA veiddi 410 tonn.
Aðrir bátar veiddu minna.

Jóhanna aflahæsti
bátur Vestfjarða

Lagt til að gengið verði til samninga við
Spýtuna um breytingar á Sundhöllinni
Þrjú tilboð bárust í breyt-

ingar innanhúss í Sundhöll
Ísafjarðar, vegna bráðabirgða-
aðstöðu fyrir Grunnskólann á
Ísafirði á meðan á framkvæm-
dum við nýbyggingu stendur.
Sérstaklega á að semja við
þann verktaka sem tekur að
sér verkið um að koma upp

lyftu og brunastiga. Vestfirsk-
ir verktakar buðu ríflega 15,9
milljónir, Spýtan ehf. bauð
14,8 milljónir og Ágúst og
Flosi buðu 13,9 milljónir.
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp
á 12,7 milljónir.

Tilboð Ágústs og Flosa var
ógilt og lagði verkefnastjóri

tæknideildar því til að gengið
yrði til samninga við Spýtuna.
Eins og áður segir stendur til
að semja sérstaklega um lyftu
og brunastiga, og er áætlaður
kostnaður við það um 6 millj-
ónir.

Innrétta á efri hæð Sund-
hallarinnar sem skólahúsnæði

og nýta annað nærliggjandi
húsnæði eftir þörfum fyrir þá
nemendur sem stundað hafa
nám í gamla barnaskólanum.
Gert er ráð fyrir byggingu
stigahúss á bakhlið sundhall-
arhússins. Þá stendur til að
bæta aðstöðu nemenda á skóla-

lóð, en nokkuð þrengist um á
núverandi lóð við framkvæm-
dirnar, og hefur meðal annars
verið í umræðunni að leyfa
börnunum að leika sér á Aust-
urvelli, eða að loka Austur-
vegi alveg fyrir bílaumferð og
gera þar tímabundna skólalóð.

 Sundhöll Ísafjarðar.

Sannkallaður „túristafugl“ í Vigur
Eyjan Vigur í Ísafjarðardjúpi var opnuð ferða-

mönnum á laugardag, en Vigur verið fjölsóttur
ferðamannastaður í mörg ár ásamt Hornströndum
og öðrum eyðibyggðum norðan Djúps. Að því
er fram kemur í frétt frá Vesturferðum er lítið af
snjó í eynni í ár, en að sama skapi mikið af fugl-
um. Vakið hefur athygli heimamanna hvað fugla-
byggðin er þétt í kringum gönguleið ferðamanna
og hvað fuglinn er gæfur. Þá ku húsfrúin hafa
haft það á orði að fuglinn væri sannkallaður
„túristafugl“; pollrólegur þó fólk vappaði í kring-
um hann með myndavélar.

„Hretið sem kom seinnipart maí virðist ekki
hafa haft teljandi áhrif á varp fuglanna, en lundi,
teista og æðarfugl eru helstu tegundirnar sem
verpa í Vigur. Krían er aftur á móti minna áber-
andi þetta árið, og kannski margir sem þakka
fyrir að geta gengið hjálmlausir um grösuga bal-
ana“, segir í tilkynningu Vesturferða. Siglt verður
í Vigur frá Ísafirði alla daga fram til loka ágúst-
mánaðar, auk þess sem boðið verður upp á
morgun- og kvöldferðir fyrir hópa. – eirikur@bb.is Eyjan Vigur í Ísafjarðardjúpi.

Í Grunnskólanum á Ísafirði hef-
ur töluvert magn af óskilamun-
um safnast saman eftir vetur-
inn. Hægt er að nálgast óskila-
muni í anddyri skólans næstu
daga. Innan skamms verður
öllu heillegu komið til Rauða
krossins á Ísafirði.

Til sölu er fimm manna sófasett,
sófaborð, borstofuborð og sex
stólar auk sjónvarpsskáps og
hillur. Uppl. í síma 893 1769.

Til sölu eru ónotuð sumardekk
á álfelgum. Stærð: 225/70 R16.
Undan Huyndai Santa Fe. Uppl.
í síma 897 6771.
Óska eftir tveimur svefnsófum,
þvottavél og ísskáp fyrir lítinn
pening eða gefins. Upplýsingar
í síma 866 9545.
Til sölu er WV Golf Comfort Line,
3ja dyra árg. 1999. Nýr gírkassi.
Ásett verð kr. 380 þús. Skoða
öll tilboð. Uppl. í síma 866 9823.

Til sölu er nýleg eldavél með
helluborðum og heill sturtuklefi
með blöndunartækjum. Uppl. í
síma 693 0886.

Til sölu er svo til ónotuð 146
cm Sultan boxdýna með fótum.
Verð kr. 12.000. Upplýsingar í
síma 456 7567 eftir kl. 14.

Til sölu er fallegt kvenreiðhjól
með álbrettum og keðjuhlíf.
Verð kr. 5.000. Upplýs. í síma
456 3102 eða 866 2222.

Halló! Forráðamenn barna og
unglinga! Komið og skoðið í
kassa og hillur hjá okkur og
kannið hvort ekki vanti hitt og
þetta í skápana hjá ykkur. Sjá-
umst. Starfsfólk Sundhallarinnar.

Ertu að fara til útlanda? Leigjum
út stúdíó íbúð og/eða hjólhýsi
í sólarhrings leigu, vikuleigu
eða eftir samkomulagi. Uppl. í
síma 421 6053 eða 898 7467.

Til leigu er 4ra herb. íbúð við
Hlíðarveg á Ísafirði. Laus frá
og með ágúst. Upplýsingar í
síma 862 1871.

Til sölu er tré hefilbekkur með
góða ættarsögu. Fæst á aðeins
kr. 15 þús. Uppl. í síma 456 7340.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf

Súðavíkurkirkja: Ferm-
ingarguðsþjónusta laug-

ardaginn 17. júní kl. 11:00.
Fermd verður Anna Lísa
Karlsdóttir, Hlíðargötu 1.

Ertu orðin(n)
áskrifandi?

Síminn er
456 4560
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Ræsting í verslun
Vantar starfsmann til að ræsta verslun

þrjá morgna í viku (mán.,miðv. og föstud).
Upplýsingar í síma 533 6020.

Ræstir ehf.,

Enginn í bæjarstjóri í Bolungar-
vík í upphafi nýs kjörtímabils

Ekki hefur verið ráðinn bæj-
arstjóri í Bolungarvík en stað-
an verður auglýst á næstu dög-
um. „Fólk hefur sýnt stöðunni
áhuga og við erum að leita en
ekkert hefur verið ákveðið“,
segir Soffía Vagnsdóttir bæj-
arfulltrúi og oddviti K-listans.
K-listi Bæjarmálafélagsins og
A-listi nýja framboðsins Afl

til áhrifa sömdu nýverið um
meirihlutasamstarf í bæjar-
stjórn Bolungarvíkur og var
þá ákveðið að auglýsa eftir
bæjarstjóra. Nýtt kjörtímabil
er að hefjast og mjög ólíklegt
að búið verði að ráða í stöðuna
áður en það gengur í garð.

„Við í bæjarstjórninni mun-
um hjálpast við að leysa það

mál með okkar góða starfs-
fólki þar til við höfum fundið
bæjarstjóra“, segir Soffía. Em-
bættum forseta bæjarstjórnar
og formanns bæjarráðs verður
skipt á milli listanna. Þess má
geta að síðasti fundur fráfar-
andi bæjarráðs var haldinn í
dag. Af því tilefni voru kaffi-
veitingar í boði formanns.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur
á næsta kjörtímabili skipa þau
Soffía Vagnsdóttir, Elías
Jónatansson, Gunnar Halls-
son, Anna Guðrún Edvards-
dóttir, Ragna Jóhanna Magn-
úsdóttir, Jóhann Hannibalsson
og Baldur Smári Einarsson.

– thelma@bb.is
Bolungarvík

Ástralía seld fyrir
fimm þúsund kall

Sigríður Helgadóttir og
Friðfinnur Sigurðsson á
Þingeyri hafa gert kauptil-
boð í húseignina við Fjarðar-
götu 13. Tilboð þeirra hljóð-
ar upp á fimm þúsund krón-
ur, en húsið er óíbúðarhæft
og staðið hefur til að rífa
það. Hugmynd tilboðsgjafa
er sú að að gera húsið íbúð-
arhæft að nýju. Til glöggv-
unar má geta þess að húsið
gengur einnig undir nafninu
Ástralía.

Bæjarráð tók málið fyrir á
fundi og samþykkti tilboðið
með þeirri kvöð að gengið
verði frá ytra útliti hússins á
næstu tveimur árum. Þegar
ákveðið var að rífa Ástralíu
fyrir um þremur árum var

húsið álitið ónýtt, timbur var
fúið og varla eftir heil rúða í
húsinu. Plötur höfðu verið
negldar fyrir gluggana og
innan dyra hafði allt verið
brotið og bramlað.

Ákveðið var að rífa þrjú
hús á sama tíma, Ástralíu,
Sigmundarhúsið og Hof. Á
sínum tíma sagði Halldór
Halldórsson, bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar, að hægt væri
að fá húsin gefins ef einhver
eða einhverjir hefðu áhuga
á að gera þau upp þannig að
bæjarprýði hlytist af. Var þó
aðallega horft til Sigmund-
arhússins í því sambandi,
en það þótti ekki jafn illa
farið.

– eirikur@bb.is

Hársnyrtistofan Ametyst opnaði á föstudag á nýjum stað
við Hafnarstræti á Ísafirði. „Við erum rosalega ánægðar og
líst vel á nýja húsakostinn. Hér er mun rýmra, bjartara og
skemmtilega en á gamla staðnum“, segir Þórdís Jakobsdóttir
hjá Ametyst. Hársnyrtistofan var áður til húsa að Hafnar-
stræti 14 en eftir að húsnæðið var selt Bakaranum þurfti
hárgreiðslustofan að flytja sig um set. Undanfarna viku
hafa staðið yfir framkvæmdir til að breyta húsnæðinu í hár-
snyrtistofu.                                                – thelma@bb.is

Ametyst opnuð
á nýjum stað

Þórdís Jakobsdóttir og viðskiptavinur á
fyrsta opnunardegi Ametyst á nýja staðnum.

Haldið verður upp á dag
hinna villtu blóma þann 18.
júní nk, en dagurinn er hátíðis-
dagur á öllum norðurlöndum.
Þetta er í þriðja sinn sem dag-
urinn er haldinn hátíðlegur á
Vestfjörðum, en þennan dag
gefst fólki víðs vegar um land-
ið kostur á að fara í tveggja
tíma gönguferð um nágrenni
sitt og fá leiðsögn um algeng-
ustu plöntur sem þar vaxa,

endurgjaldslaust. Haldið verð-
ur upp á daginn í að minnsta
kosti tveimur sveitarfélögum
á Vestfjörðum, í Ísafjarðarbæ
og á Hólmavík. Gönguferðir
þessar eru ókeypis fyrir þátt-
takendur, og ekki þarf að til-
kynna þátttöku fyrir fram,
heldur aðeins mæta á auglýst-
um stað á réttum tíma.

Það eru samtökin Flóruvinir
sem standa fyrir degi hinna

villtu blóma, en ýmsar stofn-
anir styðja og standa með
Flóruvinum að þessum degi á
hverjum stað fyrir sig, meðal
annarra Grasagarðurinn í
Laugardal, Ferðafélag Íslands,
Hólaskóli, Landbúnaðarhá-
skólinn á Hvanneyri, Náttúru-
fræðistofa Kópavogs, Nátt-
úrufræðistofnun Íslands og
Náttúrufræðistofur landshlut-
anna, en á Vestfjörðum er það

einmitt Náttúrustofa Vest-
fjarða.

Á Ísafirði er mæting á tjald-
stæðinu í Tungudal kl. 13, en
það er Helga Friðriksdóttir
sem leiðsegir. Á Hólmavík sjá
Hafdís Sturludóttir og Matt-
hías Lýðsson um leiðsögn, og
er mæting á Upplýsingamið-
stöð Ferðamála við tjaldstæð-
ið kl. 13.

– eirikur@bb.is

Dagur hinna villtu blóma 18. júní

Jóhann Jónasson hefur látið
af störfum framkvæmdastjóra
3X-Stál hf., á Ísafirði og mun
verða starfandi stjórnarfor-
maður. Miklar starfsmanna-
breytingar eiga sér nú stað
innan fyrirtækisins en Albert
Högnason er taka við stjórn-
arformennsku dótturfélaginu
Rennex í stað Jóhanns. Albert
hefur gegnt stjórnarformenn-
sku fram til þessa ásamt því
að leiða vöruþróun innan fyr-
irtækisins. Jóhann mun hafa
aðsetur á skrifstofu félagsins
í Reykjavík en þar verður
einnig rekið markaðs- og sölu-
starf erlendrar sölu ásamt

þjónustu til viðskiptamanna
innanlands og erlendis. Auk
þess lætur Sonja Harðardóttir,
eiginkona Jóhanns lætur af
störfum í bókhaldi 3X-Stál og
Rennex eftir starf frá stofnun
félaganna. Frá þessu er greint
á vef fyrirtækisins.

Ísfirðingurinn Gunnar
Gaukur Magnússon hefur ver-
ið ráðinn nýr framkvæmda-
stjóri og mun hann taka til
starfa þann 1. júlí. Gunnar er
véltæknifræðingur (Mechan-
ical Engineer B.Sc) af orku-
tæknisviði og hefur hann starf-
að undanfarin ár í Taiwan fyrir
Kanadíska fyrirtækið Clear-

water við hönnun nýs togara
ásamt því að samræma val á
vélbúnaði og helstu kerfum
ásamt eftirliti með smíði
skipsins á byggingartíma.
Gunnar Gaukur er kvæntur
Hugrúnu Kristinsdóttur og
eiga þau þrjú börn.

Undanfarið ár hefur verið
viðburðarríkt hjá 3X-Stál.
Margvíslegar breytingar hafa
verið gerðar á starfseminni
sem lúta að nýjum vörum,
nýrri framleiðslutækni bæði í
hönnun og á framleiðsluvél-
búnaði ásamt því að unnið
hefur verið á nýjum mörkuð-
um. „Á sama tíma og einn

markaður dregst saman, hafa
opnast tækifæri á öðrum.
Nægir að nefna kjöt og fisk-
vinnslur í Evrópu ásamt fisk-
vinnslunni hér heima sem hef-
ur tæknivæðst á síðustu miss-
erum. Framundan er mikil
vinna við umbreytingar á
starfseminni í takt við þá
stefnu félagsins, að vera í
fremstu röð vélbúnaðarfram-
leiðenda fyrir Íslenska og
Evrópska matvælaframleið-
slu. Til þess að fylgja þessu
eftir hefur verið ákveðið að
gera breytingar á skipulagi fé-
lagsins“, segir í frétt á 3x.is.

– thelma@bb.is

Miklar breytingar á starfs-
mannahaldi hjá 3X-Stáli hf

Höfuðstöðvar 3X-Stál á Ísafirði.
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Ertu að byggja eða langar þig til að
skipta út gömlu innréttingunum?

Sölumaður okkar verður
á Vestfjörðum dagana

29. júní til 2. júlí 2006.

Pantaðu tíma í síma 862 2133
eða sendu okkur póst

á joi@designa.is. Við komum til
þín, teiknum upp eldhús, bað eða

fataskápa að þínum óskum og
gerum þér betri tilboð, þér að

kostnaðarlausu.

Glæsilega hannaðar danskar
gæða innréttingar á betra verði.

Líttu inn á heimasíðuna okkar
(designa.is) og sjáðu brot

af úrvalinu.

Designa Ísland ehf.,
Lyngási 14 – 210 Garðabær

Sími 554 2130 · Fax 554 2133

 Konur á öllum aldri tóku þátt í hlaupinu.

Elsti þátttakandinn var 102 ára
Á þriðja hundrað konur á öllum aldri tóku þátt í

kvennahlaupi Íþrótta- og ólympíusambands Íslands á
Ísafirði en hlaupið var haldið um land allt á laugar-
dag. Elsti þátttakandinn var Torhildur Torfadóttir

fædd 24. maí 1904 og er hún sú elsta til að taka þátt á
landsvísu svo vitað sé. Yngstu þátttakendurnir voru

nokkurra mánaða og fylgdu mæðrum sínum í vagni.
Konurnar byrjuðu á að hita upp við íþróttahúsið á

Torfnesi. Hægt var að velja um þrjár vegalengdir, 2,5
km, 5 km og 7 km. Blakfélagið Skellurnar á Ísafirði

stóð fyrir kvennahlaupinu sem haldið var á Ísafirði í
17. sinn. Áætlað er að á bilinu 16-17 þúsund konur

hafi tekið þátt á yfir 90 stöðum á landinu.
Í ár var yfirskrift hlaupsins „Hvert skref skiptir

máli“. ÍSÍ heldur nú hlaupið í samstarfi við UNIFEM
á Íslandimarkmiðið að vekja athygli á starfi UNIFEM

í þágu kvenna, sérstaklega í Afganistan, og hvetja
íslenskar konur til að sýna samstöðu með mannrétt-

indum kvenna um leið og þær efla eigin heilsu. 50
krónur af hverjum seldum bol munu runnu til

UNIFEM. – thelma@bb.is Konurnar hituðu vel upp fyrir hlaupið.

Þeir Hjalti Hjaltason og Bragi Einarsson voru heiðr-
aðir fyrir störf sín við sjómennsku í sjómannadagsmessu
í Ísafjarðarkirkju. Báðir áttu þeir langan og farsælan
feril á sjónum. Hjalti er á sjúkrahúsi og veitti Guð-
mundur sonur hans viðurkenningunni móttöku. Að
lokinni messu var lagður blómsveigur að minnisvarða
sjómanna á Eyrartúni.                              – smari@bb.is

Sjómenn heiðr-
aðir á Ísafirði

Bragi og Guðmundur að athöfn lokinni.

24.PM5 5.4.2017, 10:3314



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 14. JÚNÍ 2006 1515151515

Lausaganga hunda í Ísafjarð-
arbæ eykst þrátt fyrir bann

Þó nokkuð er um hundar
gangi lausir víða um Ísafjarð-
arbæ þrátt fyrir reglugerðir
banni það. „Við tökum hunda
sem við sjáum lausa og það
gerir lögreglan einnig. Allir
hundar geta sloppið einu sinni
en ef það gerist ítrekað eru
eigendur sviptir leyfi til að
hafa hund“, segir Þorbjörn Jó-
hannesson, bæjarverkstjóri í
Ísafjarðarbæ en það kemur í
hlut starfsmanna áhaldahúss-
ins að sjá til þess að reglum
varðandi hundahald sé fram-

fylgt.
„Fólk verður að hringja og

kvarta ef það sér lausa hunda.
Við förum þá á staðinn en það
eru ekki farnar skipulagðar
ferðir um hverfin í leit að laus-
um hundum. Til þess þyrfti
mann í fullu starfi því við
getum ekki verið alls staðar“,
segir Þorbjörn aðspurður hvað
valdi því af hverju reglurnar
séu síbrotnar.

Þá telur Þorbjörn að hvorki
sé meira né minna um lausa-
göngu hunda nú. Aðspurður

segir hann að ekki hafi orðið
meiðsl á fólki vegna lausa-
göngu hunda svo hann viti til
frá því að áhaldahúsið tók við
hundaeftirlitinu. Hundahald er
bannað í Ísafjarðarbæ en bæj-
arstjórn veitir undanþágur til
hundahalds með ákveðnum
skilyrðum. Því eru hundar
skráðir og fyrir þá skráningu
er greitt skráningargjald þar
sem innifalin er trygging og
hundahreinsun. Lausaganga
hunda er með öllu bönnuð.

Þess má geta að í fyrrasumar

samþykkti bæjarráð að setja á
stofn starfshóp til að endur-
skoða reglur um hundahald
þar sem eiga sæti fulltrúar
hundaeigenda, bæjarins og
sýslumannsins á Ísafirði. Þetta
var gert í kjölfar umræðna um
tillögur sem fólu meðal annars
í sér að bannað yrði með öllu
að fara með hunda um miðbæ
Ísafjarðar. Tillögurnar voru
mjög umdeildar og var meðal
annars vandséð með hvaða
hætti ætti að framfylgja bann
inu.               – thelma@bb.is

Þrír aflahæstu smábátar
landsins frá Bolungarvík

Guðmundur Einarsson ÍS var aflahæsti smábátur lands-
ins frá upphafi árs fram að vertíðarlokum, samkvæmt töl-
um Fiskistofu, með 579 tonn í 103 róðrum. Rétt á eftir hon-
um, í öðru sæti, var Hrólfur Einarsson ÍS með 521 tonn í
103 róðrum. Þá kom Guðbjörg ÍS í þriðja sæti með 515
tonn í 99 róðrum. Kristján ÍS var í sjöunda sæti með 414
tonn í 79 róðrum.

Steinunn ÍS var í 15. sæti með 353 tonn í 73 róðrum,
Friðfinnur ÍS í því 17. með 346 tonn í 60 róðrum. Gestur
Kristinsson ÍS, sem tók 293 tonn í 65 róðrum, var í 23. sæti
og Siggi Bjartar ÍS, sem tók 268 tonn í 75 róðrum var í 27.
sæti. Selma Dröfn BA tók 263 tonn í 39 róðrum, og hafnaði
í 30. sæti. Þá tók Kögur ÍS 217 tonn í 71 róðri og var í 38
sæti.                                                                – eirikur@bb.is Frá Bolungarvíkurhöfn.

Elsti bátur landsins, Gestur frá Vigur, hefur verið sjósettur
eftir veturlanga geymslu á vegum Byggðasafns Vestfjarða.
Safnið í samstarfi við Siglingaklúbbinn Sæfara á Ísafirði
hefur ákveðið að bjóða upp á stuttar bátsferðir um pollinn
í Skutulsfirði í sumar og hefjast þær á þjóðhátíðardaginn
17. júní. Báturinn var gerður upp fyrir nokkrum árum og er
hafður til sýnis á floti við Sjóminjasafnið í Neðstakaupstað
á Ísafirði og í heimahöfn sinni í Vigur. Byggðasafn Vest-
fjarða stóð fyrir endurgerð bátsins til að minnast 100 ára
afmælis vélvæðingar bátaflotans. Áhugasömum er bent á
að hægt er að panta ferðir með honum hjá Byggðasafni
Vestfjarða.                                                 – thelma@bb.is

Gestur kominn á flot

Bolvíkingurinn og lög-
reglumaðurinn Gestur Pálma-
son hjólar um þessar mundir
hringinn í kringum landið í
þágu langveikra barna. Verk-
efnið ber yfirskriftina „Hjólað
til góðs“ og fyrir því standa
fulltrúar slökkviliðs Bruna-

varna Suðurnesja og lögreglu
í samstarfi við slökkviliðin í
landinu og Víkurfréttir. Fjórir
lögreglu- og slökkviliðsmenn
frá Suðurnesjum hófu ferðina
frá Keflavík á morgni hvíta-
sunnudags til að safna fé í
þágu þessa góða málefnis.

Söfnunarféð verður afhent
Umhyggju við komuna til
Reykjanesbæjar. Gert er ráð
fyrir að hringferðin taki 10
daga.

Fyrir ættfræðiþyrsta má
nefna að Gestur er sonur
Soffíu Vagnsdóttur bæjarfull-

trúa og Pálma Gestssonar leik-
ara. Fyrirtæki og einstaklingar
eru hvattir til að leggja mál-
efninu lið með framlagi inn á
söfnunarreikning við Spari-
sjóðinn í Keflavík. Númer
hans er 1109-05-411115 og
kennitalan er 610269-3389.

Bolvíkingur hjólar hring-
inn í þágu langveikra barna

Hraðfrystihúsið Gunnvör er
tólfta kvótahæsta útgerðin
Hraðfrystihúsið Gunnvör er tólfta kvótahæsta

útgerð landsins með 11.051 þorskígildistonn til
umráða, eða 2,62% alls kvóta landsmanna. Þetta
kemur fram í nýjasta tölublaði Fiskifrétta. Þá
kemur einnig fram að HG er fimmta kvótahæsta
útgerð landsins þegar einungis er litið til grálúðu,
með 8,42% af grálúðukvótanum, og fjórða kvóta-
hæsta útgerð landsins þegar litið er til úthafsrækju,
með 9,49% af úthafsrækjukvótanum.

Fimm kvótahæstu útgerðir landsins, HB Grandi,
Samherji, ÚA/Brim, Þorbjörn Fiskanes og Fisk-
Seafood ráða yfir um 31% af heildaraflaheimildum
samkvæmt skrá Fiskistofu frá 9. maí. Þá er miðað
við allar kvótategundir að undanskildum þeim
sem alfarið eru veiddar utan íslenskrar lögsögu,
en það er þorskur í Barentshafi og rækja á Flæm-
ingjagrunni.                                  – eirikur@bb.is Hraðfrystihúsið Gunnvör hf., í Hnífsdal.
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Fljótavík er svo sannarlega fagur staður. Mynd: fljotavik.is.

Atlastaðir fyrir breytingu.
Atlastaðir eru nær óþekkjanlegir eftir
byggt var við húsið. Mynd: fljotavik.is

Atlatunga bústaður Herborgar og fjölskyldu.
Mynd: fljotavik.is

Aldrei ein í Fljótavík
Í sumar eru 100 ár liðin frá því að Júlíus

Geirmundsson og Jósep Hermannsson keyptu
og fluttu á eyðijörð í Fljótavík á Hornströndum.
Þar bjuggu þeir í fjóra áratugi ásamt fjölskyld-
um sínum og vinnufólki. Á föstudag eru sextíu

ár eru liðin frá því að síðustu ábúendurnir
fluttust frá Fljótavík. Hægt að rekja ábúenda-
töluna aftur um margar aldir. Í Landnámu er

nefndur Atli í Fljóti, þræll Geirmundar heljar-
skinns, sem frægur varð af  átökum við Vébjörn

Sygnakappa og systkini hans. Nær víst er að
Atlastaðir dragi nafn af Atla þessum, enda

kemur það vel heim við söguna af Vébirni, er
þau systkinin lentu á Atlastöðum, eftir að þau

höfðu brotið skip sitt við Sygnakleif.
Lítið er annað vitað um byggð á Atlastöðum
að fornu, þó er talið líklegt,að Einar bóndi í
Fljóti, sem sendimenn Órækju Snorrasonar
drápu 1234, hafi einmitt búið á Atlastöðum.
Næsta heimild sem kunn er um Atlastaði er
jarðaskrá Vatnsfjarðar-Kristínar frá 1485.

Þegar deilur stóðu um Atlastaði og aðrar ná-
lægar jarðir á 15. og 16. öld, er hvergi annars

getið en þeir væru byggðir.
Árið 1906 tóku bændurnir

Júlíus Geirmundsson og Jósep
Hermannsson Atlastaði til
ábúðar. Sátu þeir jörðina með
prýði til ársins 1946, er hún
lagðist í eyði. Báðir höfðu þeir
mikla ómegð, en komust þó
vel af. Við manntal 1920 voru
28 manns heimilisfastir á
Atlastöðum, og 22 fluttust
þaðan 1946. Ein þeirra var
Herborg Vernharðsdóttir, eða
Bogga Venna eins og hún er
betur þekkt. Hún var þá ný-
fermd en æskuslóðirnar toga
fast í hana og dvelur hún öll
sumur á æskuslóðunum.
Blaðamaður sló á þráðinn til
Fljótavíkur og Bogga var al-
veg til í að rifja upp gamlar
minningar um víkina sem hún
ann svo heitt.

„Ég ólst upp í Tungu en
síðasta árið mitt í Fljótavík
bjó ég á Atlastöðum. 16. júní
1946 fluttu allir sem eftir voru,
fimm fjölskyldur. Við vorum
22 talsins. Aðstæður í þjóðfé-
laginu kröfðust þess að flutt
væri í burtu. Ég get lofað því
að fólk var ekki ánægt með að
þurfa að flytja burt en það gat
ekki annað. Þá var komin
skólaskylda og við börnin
þurftum alltaf að fara yfir að
Látrum í skóla. Pabbi var t.d.
kominn með fjögur börn í
skóla sem alltaf þurftu að
komast yfir. Það var einnig
farið að fækka á Látrum og
erfiðara að koma börnunum

fyrir. Hreppurinn var að tæm-
ast sem og hann gerði seinna
meir. Það var upp úr 1950
sem Sléttuhreppur lagðist í
eyði.“

Engar áhyggjur afEngar áhyggjur afEngar áhyggjur afEngar áhyggjur afEngar áhyggjur af
lífinu í Fljótavíklífinu í Fljótavíklífinu í Fljótavíklífinu í Fljótavíklífinu í Fljótavík

– Atlastaðir voru endur-
byggðir árið 1969 af niðjum
Júlíusar og Jóseps. Hefur hús-
ið bæði verið stækkað og því
breytt síðan þá.

„Afkomendur Júlíusar og
afa byggðu Atlastaði og stofn-
að var félag í kringum það.
Ég er enn í félaginu þó ég sé í
mínum eigin bústað, Atla-
tungu. Atlastaðir eru byggðir
á sögufrægum grunni en húsið
stendur á hólnum þar sem bær
var byggður við landnám. Þá
er búið að byggja við Atlastaði
og bæta. Þörf var á því þar
sem svo mikil ásókn er til
Fljótavíkur. Húsið er uppbók-
að allt sumarið. Það eru því
fleiri en ég sem sækja hingað.
Ég get líka ímyndað mér að
Júlíus og afi séu hér á kreiki“,
segir Bogga og hlær. „Þeir
bjuggu hér alla sína tíð. Jósep
Hermannsson og Margrét
Guðnadóttir. Og Júlíus Geir-
mundsson og kona hans Guð-
rún Jónsdóttir, sem togararnir
eru nefndir eftir. Þau nöfn
þekkja flestir en segja má að
skipin eigi rætur sínar að rekja

til Fljótavíkur.“
– Hvernig var að alast upp í

Fljótavík?
„Við systurnar þurftum ekki

að hafa neinar áhyggjur. Ég
var 14 ára gömul þegar ég
flutti burt og ég var ekki farin
að hafa áhyggjur af lífinu, alla-
vega ákaflega lítið. Ég var
lengi og er enn að átta mig á
áhyggjum sem aðrir hafa.

Árin liðu eftir að ég flutti
burt og ég gekk í saumaklúbb
á Ísafirði með nokkrum kon-
um sem voru bæði eldri og
yngri en ég. Þegar tími var
kominn til þess að fara heim
þurfti ég að fylgja þeim heim
því þær voru svo hræddar við
allt. Ég skildi það aldrei en
þær voru svo hræddar. Þær
voru hræddar við fyllibyttur
og villiketti. Ég get alltaf hleg-
ið að þessu. Auðvitað hefur
fólk eitthvað fyrir sér í því að
vera svona hrætt en ég þekkti
það ekki. Í Fljótavík fór maður
gegnum hlöðu í kolniða-
myrkri með mýsnar hlaupandi
um á gólfinu inn í fjós. Manni
var þó kennt að passa sig á því
sem þurfti.“

Sæki alltaf heimSæki alltaf heimSæki alltaf heimSæki alltaf heimSæki alltaf heim

– Manstu eftir flutningnum
frá Fljótavík?

„Já ég var nú fermd þegar
við fluttum. Ég hafði verið frá
áramótum í skóla á Látrum

Herborg á heimaslóðum í Fljótavík.
og svo fór ég til Reykjaness
að læra sund því maður mátti
ekki fermast nema að vera
syndur. Það var í lögum þar
sem það átti að koma öllum á
flot á Íslandi. Það var því
skylda að senda börnin í
Reykjanesið og þangað fóru
börn alls staðar að úr Djúpinu
og víðar. Það var mjög gaman.
Svo fór ég beint þaðan á Sæból
til að ganga til prests og reyna
að kristna mig svolítið. Síðan
fermdist ég og svo fluttum
við að Látrum.“

– Voru það mikil viðbrigði
að flytja frá Fljótavík?

„Það má nú segja að það
hafi verið bylting. Maður var
ungur og hlakkaði til að takast
á við nýja hluti. En eitthvað
veldur því að við sækjum allt-
af hingað heim aftur og þá
sérstaklega ég. Ég hef smitað
marga sem eins og ég koma
hingað á hverju ári.

Haustið eftir að við fluttum
burt var farið aftur norður til
að smala. Við systurnar, Þór-
unn og ég fórum með og urð-
um að dvelja þar í heila viku
því það gerði öskrandi byl.
Það fennti yfir allt en svo kom
sumarveður og allt bráðnaði í

logandi hvelli. Fleiri kindur
komu alltaf til Fljótavíkur og
því þurfti alltaf að senda
göngumenn norður. Þetta er
stór vík og hér var mjög grös-
ugt og sérstaklega meðfram
vatninu. Kindurnar sem farið
var með til Aðalvíkur komu
alltaf  til baka á sumrin því
þær sækja þangað sem þær
eru aldar upp, alveg eins og
ég.“

– Hefurðu farið til Fljóta-
víkur hvert einasta sumar eftir
að þú fluttist þaðan?

„Ég held að ég hafi aðeins
misst eitt sumar úr. Það var
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Séð yfir Fljótavíkina. Ljósm: fljotavik.is.
þegar ég var ófrísk af Herði
syni mínum, sem fæddist 6.
júlí. Ég fór samt yfirleitt alveg
miskunnarlaust þótt ég væri
ófrísk. Ég réði bara ekkert við
mig og varð að komast til Fljóta-
víkur. Margir ráku nú upp stór
augu þegar ég var að fara
þangað ófrísk. En ég sagði nú
bara: „Hvað er þetta, haldið þið
að konur hafi ekki gengið með
börn þarna?“, segir Bogga.

„Ég dvel í Fljótavík eins
mikið og ég get. Börnin mín

eru einnig mjög dugleg að
koma og ætli það sé ekki mér
að kenna eða þá þakka. Okkur
líður öllum mjög vel hérna.
Við höfum byggt stóran og
góðan bústað, Atlatungu, sem
við erum í allt sumarið. Við
hjónin fórum nú í fyrra lagi í
vor en við komum 5. maí. Það
kom nú bylur eftir að við kom-
um og allt varð hvítt. Það var
yndislegt og við vorum bara
tvö hérna.

Nú er glaða sólskin og mjög

hlýtt í Fljótavík. Dásamlegt
veður alveg. Ég hef ekki þurft
að kynda upp í húsinu í marga
daga. Svo er alltaf nóg líf í
Fljótavík hér koma reglulega
gestir, bæði ferðamenn og þeir
sem eiga rætur að rekja  hing-
að. Tófan er einnig alltaf á
kreiki og hver veit nema Júlíus
og Jósep vaki yfir víkinni
sinni. Jafnvel þótt maður sé
einn að nafninu til er maður
aldrei einn í Fljótavík.“

– thelma@bb.is

Aðkoman að Fljótavík frá sjó. Ljósm: fljotavik.is

Chatchai sigraði á
Sjómannadagsmótinu

Chatchai Phothtya (GB)
sigraði á Sjómannadagsmóti
Golfklúbbs Ísafjarðar sem
fram fór á Tungudalsvelli á
sunnudag. Chatchai Photh-
tya lék á 79 höggum án for-
gjafar. Í öðru sæti var Gylfi
Sigurðsson með 80 högg og
í þriðja var Óli Reynir Ingi-
marsson með 83 högg. Í
kvennaflokki án forgjafar
sigraði Anna Ragnheiður
Grétarsdóttir, frá GÍ, sem fór
brautina á 95 höggum. Bjar-
ney Guðmundsdóttir var í

öðru sæti með 106 högg og
Anna Guðrún Sigurðardóttir
var með 115 högg í þriðja
sæti. Í karlaflokki með forgjöf
sigraði Finnur Magnússon frá
GÍ á 66 höggum. Óli Reynir
Ingimarsson og Guðjón Helgi
Ólafsson voru svo í 2-3 sæti,
með 67 högg.  Í kvennaflokki
með forgjöf voru jafnar Anna
G. Sigurðardóttir og Bjarney
Guðmundsdóttir, með 76 högg.

Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir var í þriðja sæti með 79
högg. Í unglingaflokki án for-

gjafar sigraði Anton Helgi
Guðjónsson, en hann fór
brautina á 99 höggum. Emil
Pálsson var í öðru með 105
högg. Þeir piltar skipuðu sér
eins í sæti í unglingaflokki
með forgjöf, en þá taldist
Anton með 71 högg en Emil
með 78 högg. Alls tóku 42
golfarar þátt í mótinu sem
var styrkt af Ísnum ehf, sem
styrkti þann golfklúbb sem
keppendur völdu sér um 50
krónur fyrir hvern punkt
sem kylfingarnir náðu.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
14. júní,  167. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1949 var þyrlu flogið í fyrsta sinn á
Íslandi. Þetta var tveggja sæta „helecopter-flugvél“ af

Bell gerð. Hún hafði verið flutt til landsins svo hægt
væri að reyna slíka flugvél við björgunarstörf og

strandgæslu.

Þennan dag árið 1975 kom ferjan Smyrill til Seyðis-
fjarðar í fyrsta sinn. Þar með hófust ferjusamgöngur

milli Færeyja og Íslands. Norröna tók við af Smyrli árið
1983 og er sú önnur við siglingar í dag.

Þennan dag árið 1986 var fyrsta hjartaaðgerðin
framkvæmd hér á landi á Landsspítalanum. Sé sem

fór í þessa aðgerð var Valgeir G. Vilhjálmsson, 63 ára
gamall kennari.

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?   · Sigríður Hreinsdóttir fráfarandi form. Sundfél. Vestra

Á þessum degi fyrir 27 árumÁ þessum degi fyrir 27 árumÁ þessum degi fyrir 27 árumÁ þessum degi fyrir 27 árumÁ þessum degi fyrir 27 árum

Hornstrandaferðir FÍ

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestan strekkingur með skúrum um landið vestan-

vert, annars bjartviðri. Hiti 8-16 stig, hlýjast austast.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðlæg átt og lítilsháttar vætan sunnan- og vestan-
lands, annars þurrt og bjart með köflum. Hlýnandi veður.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt og lítilsháttar vætan sunnan- og vestan-

lands, annars þurrt og bjart með köflum. Hlýnandi veður.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Suðlæg átt og lítilsháttar vætan sunnan- og vestan-
lands, annars þurrt og bjart með köflum. Hlýnandi veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ætlar þú að ferðast um Vestfirði í sumar?
Alls svöruðu 481. – Já sögðu 341 eða 71% – Nei

sögðu 81 eða 17% – Óvíst sögðu 59 eða 12%

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

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

Mikil spenna meðal sundiðkenda

Undanfarin ár hefur Ferðafélag Íslands efnt á hverju
sumri til ferða á Hornstrandir. Aðalerfiðleikarnir við fram-
kvæmd þeirra ferða hafa verið að útvega farkost frá Ísa-
firði og norður á Hornstrandir. En í sumar verður breyting
á. Útgerð m/s Fagraness hefur ákveðið að láta skipið
sigla eftir fastri áætlun til Aðalvíkur, Hornvíkur og inn í
Furufjörð í júlí og fram í ágúst. [...]  Þeir, sem taka þátt í
þessum ferðum, verða að hafa með sér allan viðleguút-
búnað og dvelja í tjöldum allan tímann. Þeir sem fara til
Hornvíkur og Aðalvíkur, tjalda einu sinni og fara í allar
skoðunarferðir að morgni, en koma aftur í tjaldstað að
kvöldi. Þátttakendur geta hagað ferðum sínum að vild til
Ísafjarðar, tekið þátt í hópferð flugleiðis, frá Reykjavík,
eða komið á eigin bílum þangað og slegist í hópinná
bryggjunni á Ísafirði.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konur koma sam-
an í kvennahlaupi

Kvennahlaupið fór fram í 17. sinn á Ísafirði á
laugardag. Mikil stemmning var fyrir fram

íþróttahúsið á Torfnesi þar sem konurnar komu
saman og hituðu upp áður hlaupið hófst. Bæjar-
ins besta var að sjálfsögðu á staðnum og spurði
nokkrar konur hvað þeim fyndist um hlaupið.

Það voru Guðný Stefanía Stefánsdóttir sem
stýrði upphituninni, Heiðrún Björnsdóttir tekur

alltaf þátt þegar hún getur, Matthildur Helga-
dóttir sem finnst svo skemmtileg stemmning

þegar margar konur í sama lit koma saman og
mæðgurnar Ingibjörg Ólafsdóttir og Margrét

Rún Rúnarsdóttir sem hafa oft tekið þátt saman.

Guðný Stefanía

Stefánsdóttir

Aldrei tek-
ið þátt áður

– Hefurðu oft tekið þátt í
kvennahlaupinu?
„Ég hef aldrei tekið þátt áður.
Ég hef alltaf verið á leiðinni
að taka þátt en það hefur alltaf
hist þannig á að ég hafi verið
að gera eitthvað annað. Mér
líst mjög vel á þetta. Ég veit
samt ekki hvað ég ætla að
hlaupa langt, það fer eftir því
hversu lengi sonur minn tollir
í kerrunni.“

– Hvað finnst þér um það
að hlaupið sé nú haldið í sam-
starfi við Unifem til þess að
styrkja bágstaddar konur út í
heimi?

Ingibjörg Ólafsdóttir

Uppáhaldslit-
urinn á bolunum

„Mér finnst það mjög gott
og frábært að geta minnst á
það í kringum þennan dag.
Það er mjög mikilvægt að geta
gefið af okkur.“

– Hvernig finnst þér bolirnir
í ár?
„ Mér finnst þeir flottir. Rosa-
lega flottir. Ég er líka ánægð
með að það sé komið kven-
legra snið á þá.“

– Hefurðu oft tekið þátt í
kvennahlaupinu?

„Já ég hef tekið þátt nokkr-
um sinnum. Svona þrisvar til
fjórum sinnum. Þetta er alveg
rosalega gaman.“

– Hvað finnst þér um það
að hlaupið sé nú haldið í sam-
starfi við Unifem til þess að
styrkja bágstaddar konur út í
heimi?

„Mér finnst það enn frábær-
ara og ég var enn ákveðnari
að taka þátt þegar ég frétti af
því. Það er svo skemmtilegt
að hafa eitthvað meira með en
bara hlaupið.“

– Hvernig finnst þér bolirnir
í ár?

„Rosalega flottir og þetta
er uppáhaldslitur minn og
dóttur minnar.

– Hefurðu oft tekið þátt í
kvennahlaupinu?

„Ég hef næstum því alltaf
tekið þátt. Það er mjög
skemmtileg stemmning
þegar svona margar konur
koma saman í sama lit og
svo er það lágmark að fara
að minnsta kosti einu sinni
á ári út að hlaupa. Það er al-
veg lágmarkshreyfing fyrir
kyrrsetu fólk.“

– Hvað finnst þér um það

að hlaupið sé nú haldið í
samstarfi við Unifem til
þess að styrkja bágstaddar
konur út í heimi?

„Mér finnst það til bóta
að hafa verðugt málefni. Ég
er ánægð með það því það
styrkir hlaupið.“

– Hvernig finnst þér bol-
irnir í ár?

„Mér finnst þeir flottir
svona „limegrænir“. En þeir
eru reyndar alltaf flottir.“

Lágmark að fara einu
sinni á ári út að hlaupa

Matthildur Helgadóttir

„Við höfum það ljómandi fín. Fjölskyldan er á leið til útlanda í fyrsta sinn þar sem sumar-
fríin hafa hingað til verið skipulögð út frá íþróttum barnanna. Sundmaðurinn Bragi Þorsteinson
er flytja að heiman í haust út af sundinu en hann ætlar að æfa með SH næsta vetur. Hann
hefur synt hér heima undanfarna mánuði undir handleiðslu Nenad Milos, yfirþjálfara SH.
Hjá honum eru mjög spennandi tímar framundan upp á geta haldið áfram þessari sundíþrótt
sinni. Annars hefur árið gengið þokkalega miðað við aðstæður. Mikil spenna hefur verið í
gangi vegna hugsanlegrar byggingar nýrrar sundlaugar á Ísafirði. Ég hef heyrt að margir
sundiðkendur í Ísafjarðarbæ sem hafi verið orðnir þreyttir og hugsað sér að hætta hafi eflst
við þessa frétt, og ef hún gengur eftir muni þeir halda áfram íþróttinni. Sundfélagið hefur lagt
inn auglýsingu að fá sundþjálfara en Atli Rúnarsson hefur sagt upp störfum. Sundfélagið
krossar bara fingur fyrir bjartri framtíð, nýrri sundlaug og nýjum þjálfara.“

24.PM5 5.4.2017, 10:3318



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 14. JÚNÍ 2006 1919191919

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

UppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinn  · Rannveig Þorvaldsdóttir grunnskólakennari á Ísafirði Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.krossinn.is

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Grasagarðurinn í uppáhaldi Tímamót

Vantar húsnæði til viku-
leigu í júlí á Ísafirði eða
nágrenni.

Upplýsingar gefur Guð-
rún í síma 861 6363.

Húsnæði ósk-
ast til leigu

Bolvíkingar
eignast
Brúðkaup.is
Þrír Bolvíkingar, þau Bene-
dikt Sigurðsson, Pálína
Vagnsdóttir og Baldur
Smári Einarsson, hafa fest
kaup á brúðkaupsvefnum
Brúðkaup.is, að því er
fram kemur á heimasíðu
Bolungarvíkurkaupstaðar.
Benedikt, Pálína og Baldur
reka saman fyrirtækið
Vesturtinda ehf, og er von-
ast til þess að reksturinn
geti staðið undir einu
stöðugildi á ársgrundvelli.
Brudkaup.is er stærsti
vefur sinnar tegundar á
Íslandi og ætla eigendurnir
að sögn að efla hann enn
frekar á komandi miss-
erum.

Yfir lands-
meðaltali
Nemendur í 10. bekk
Grunnskólans á Ísafirði
voru á eða yfir landsmeð-
altali í þremur greinum í
samræmdum prófum, að
sögn Skarphéðins Jóns-
sonar skólastjóra, og ku
það betri árangur en í
fyrra. Í tveimur greinum
var árgangurinn yfir lands-
hlutameðaltali en undir
landsmeðaltali, og í einni
grein var árgangurinn
undir bæði landshlutameð-
altali og landsmeðaltali.

Afgreiðslu
frestað
Skógræktarfélag Ísafjarðar
hefur sótt um að fá aukið
land til skógræktar til
Ísafjarðarbæjar. Svæðið
sem um ræðir liggur á milli
Tunguár og þjóðvegar.
Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar tók erindið fyrir á
fundi í síðustu viku, en
frestaði afgreiðslu og benti
á að svæðið sem um
ræðir er í skipulagsferli.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Ásbjörn Bjarnason, þjónn og sjómaður á Ísafirði

Pearl Jam eru snillingar
Hér er ein af mörgum

hugmyndum að góðum
geisladiski. Datt þessi
brennsla í hug í fljótu
bragði.

1. When I think of
angels– KK og Ellen

Kristjánsdóttir
Hugljúft og fallegt lag

sem að snertir mig og lætur
mig oftast vökna um augun.

2. Black velvet
– Alannah Miles

Flott lag sem hefur lengi
verið í uppáhaldi hjá mér.
Alannah hefur svo kynæs-
andi rödd sem nýtur sín sér-
staklega vel í þessu lagi.

3. Creep – Radiohead
Frábært lag sem eldist vel.

Minnir mig á gaggó árin.

4. Yellow leadbetter
– Pearl Jam

Snilldarlag sem minnir mig
alltaf á sumarið 1996 sem
var einn besti tími lífs míns.

5. Billie Jean
– Michael Jackson

Æðislegt lag sem lætur mig
alltaf langa til að dansa rassinn
af mér.

6. I´m on fire
– Bruce Springsteen

Þetta er einfaldlega besta
lagið hans Brúsa.

7. Black – Pearl Jam
Enn og aftur snilldarframlag

þessara snillinga. Það fylgja
þessu lagi góðar og ljúfar
minningar.

8. What it takes
 – Celine Dion

Frábært lag og texti frá
bestu söngkonu í heiminum.

9. Conte Partiro
– Andrea Boccelli

Andrea Boccelli er uppá-
haldsóperusöngvarinn minn.
Fæ alltaf hroll þegar ég heyri
þetta lag.

10. Kona – Bubbi Morthens
Þessi snillingur má ekki

gleymast. Alveg geggjað lag. Ásbjörn Bjarnason.

„Uppáhaldsstaðurinn minn er Laugardalur í Reykjavík,
og þá skrúðgarðurinn og Grasagarðurinn. Þarna ólst ég
upp og þetta var leiksvæðið okkar æskuvinanna. Það er
búið að breyta miklu síðan ég var lítil en mér finnst alltaf
gaman að fara þangað og ganga við tjörnina og skoða
gróðurinn. Ég er ekkert sérstaklega hrifin af Húsdýra-
og fjölskyldugarðinum en mun hrifnari af hinum helm-
ingnum. Ég má helst ekki fara til Reykjavíkur án þess að
koma við í Laugardalnum, ég reyni það í hvert skipti
sem ég á leið til höfuðborgarinnar sama hvort það er
sumar eða vetur.“

– Hefurðu oft tekið þátt
í kvennahlaupinu?

„Alltaf þegar ég hef
getað. Mér finnst það
nauðsynlegur þáttur í til-
veru okkar kvenna á hver-
ju ári.“

– Hvað finnst þér um
það að hlaupið sé nú haldið
í samstarfi við Unifem til
þess að styrkja bágstaddar
konur út í heimi?

„Mér finnst það mjög
gott. Þetta er góður mál-
staður.“

– Hvernig finnst þér bol-
irnir í ár?

„Í fyrstu hélt ég að þetta
yrði ekki góður litur en
svo hefur mér fundist hann
fara öllum konum vel sem
ég hef séð í bolnum. Mér
finnst þetta snið líka betra,
það er mun kvenlegra enda
er þetta kvennahlaup.“

Nauðsyn-
legur þáttur

í tilveru
kvenna

Heiðrún

Björnsdóttir

S p u r n i n g a k e p p n i n
Drekktu betur hóf göngu sína
á Ísafirði í júní 2004 að frum-
kvæði Páls Ernissonar og Pét-
urs Magnússonar. Þeir höfðu
kynnst og tekið þátt í sams-
konar keppni „Pub-quiz“ á
Grand-rokk í Reykjavík og
urðu sannfærðir um þetta
myndi ganga í Ísfirðinga. Það
reyndist rétt því að á næsta
annað kvöld fer fram eitt
hundraðasta keppnin á Ísa-
firði.

Fyrstu 50 keppnirnar voru
haldnar í Sjallanum í hverri
viku á föstudagskvöldum
með einhverjum 3 eða 4 und-
antekningum þar sem keppn-
in féll niður og var það ekki
útaf slakri þátttöku heldur
vegna þess að umsjónamenn
voru uppteknir í öðrum verk-

efnum. Í fyrra sumar var
ákveðið var að færa keppnina
yfir á Langa Manga og nýir
umsjónamenn; Eygló Jóns-
dóttir  ásamt fréttamönnunum
Guðrúnu Sigurðardóttur og
Sigríði Ásgeirsdóttur tóku við.
Fyrsta keppnin á Langa Manga
fór fram 8. júlí og hefur farið
fram óslitið síðan. 1. september
þegar nýir eigendur tóku við
Langa Manga var keppnin færð
á fimmtudagskvöld og það er
mál manna að það komi mun
betur út en föstudagskvöldin.

Þetta er ekki drykkjuleikur
eins og margir halda sem ekki
hafa tekið þátt. Þetta er fyrst
og fremst spurningarkeppni og
nafn keppninnar „drekktu
betur“ er stolið úr gamalli
mjólkurauglýsingu. Fjölmarg-
ir fastagestir keppninnar

drekka ekki áfengi.
Keppnin er þannig í fram-

kvæmd að umsjónarmenn
ráða spyril sem semur 30
spurningar. Það er undir spyrl-
inum komið hvort hann hefur
eitthvað þema eða bara spurn-
ingar almenns eðlis. Kepp-
endur eru tveir og tveir saman
í liði og skrifa svörin á blað
jafnóðum og spyrillinn spyr
spurninganna. Þegar spyrill
hefur spurt allra spurninganna
skiptast liðin á blöðum og
spyrill les upp svörin. Það lið
sem er með flest rétt svör fær
vegleg verðlaun.

Spyrlaflóran hefur verið
mjög fjölbreytt má þar nefna
að á meðal spyrla hafa verið
kennarar, doktorar, skáld,
frambjóðendur, fjölmiðlafólk,
bæjarstjóri, þingmaður, hjón

hafa verið saman og vinir
einnig.

Sumir spyrlar kjósa að hafa
þema og þar hefur margt
skemmtilegt verið tekið fyrir
sem dæmi má nefna tónlist,
kvikmyndir, leiklist, sjón-
varp, smekkleysa, blátt, 1986,
Júróvisjón, krossaspurningar.

Því má að lokum bæta við
að formið af keppninni sótt
til svokallaðra Pub quiz sem
tíðkast víða á Bretlandseyj-
um.

„Pub quiz tveggja alda
gamall leikur sem byrjaði á
krám á Írlandi. Hann var
haldið á föstudagi strax að
vinnudegi loknum. Spurning-
um og svörum var haldið til
haga og var það fyrsti vísir
að heimsmetabók Guinnes.

– thelma@bb.is

Hundraðasta keppn-
in í Drekktu betur

Mótið sem við vorum með um Hvítasunnuna í Hlíðardalsskóla var
tímamótamót. Ég verða bara að segja eins og er að ég á ekki orð í
eigu minni til að lýsa mótinu. Guð mætti og tók taumana í sínar eigin
hendur og þeir sem voru á staðnum verða ekki samir og jafnir eftir að
hafa mætt Guði í eldi andans. Væntingar okkar fyrir mótið voru mikl-
ar, en veruleikinn var langt umfram það sem nokkur gat vænst.
Samkomurnar voru afar blessaðar. Gestir okkar voru Curtis Silcox
og William Nolan. Curtis þekkjum við vel og hefur hann blessað okk-
ur oft með þjónustu sinni, en Nolan hefur ekki fyrr sótt okkur heim.
Samkomurnar voru blessaðar frá upphafi til enda, lofgjörðin var
smurð, flæðandi og hreif okkur með að hásæti Guðs. Orði sem var
predikað var öflugt og í tíma talað, en það sem toppaði allt var
hvernig Heilagur Andi starfaði í fyrirbæninni og eftitsamkomunum.
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Fyrsti fundur nýrrar bæj-
arstjórnar á fimmtudag

Kjörtímabili sveitarstjórna
um land allt lauk á sunnudag
og tóku þá nýjar bæjar- og
sveitarstjórnir við stjórnar-
taumunum. Í Ísafjarðarbæ
er stefnt að því að halda
fyrsta fund nýrrar bæjar-
stjórnar á morgun, fimmtu-
dag. Á þessum fyrsta fundi
verður kosið í nefndir og
ráð bæjarins, og segist Hall-
dór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, vænta þess

að miklar breytingar verði á
skipan nefnda og ráða. Þetta
kemur fram á heimasíðu bæj-
arstjórans. Þar segir einnig að
reynslan kenni mönnum það
að þegar mörgum bæjarfull-
trúum er skipt út í einu fylgi
því jafnan miklar endurnýjanir
á nefndafólki.

Fjórir bæjarfulltrúar hverfa
til annarra starfa nú á kjör-
tímabilsmótum, þau Lárus G.
Valdimarsson og Bryndís

Friðgeirsdóttir, frá Samfylk-
ingu, Ragnheiður Hákonar-
dóttir frá Sjálfstæðisflokki og
Svanlaug Guðnadóttir frá
Framsóknarflokki. Í þeirra
stað koma Sigurður Pétursson,
Arna Lára Jónsdóttir og Jóna
Benediktsdóttir frá Í-lista
Samfylkingar, Frjálslyndra og
Vinstri-Grænna og Gísli Hall-
dór Halldórsson frá Sjálfstæð-
isflokki.

Þá bætir Halldór því við að

þeir félagar hans í Sjálfstæð-
isflokknum geti líklega skipað
ríflega 30 manns í nefndir og

ráð, og segir marga hafa áhuga
á slíku innan flokksins. Segir
hann það miður að geta ekki

skipað alla úr liðsheildinni í
nefndir og ráð.

– eirikur@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Elsti þátttakandinn í kvennahlaupinu á Ísafirði á
laugardag var hin 102 ára Torfhildur Torfadóttir.
Torfhildur er fædd 24. maí 1904 og er hún sú elsta til að
taka þátt á landsvísu svo vitað sé. Hún gekk 4 kílómetra
í hlaupinu sem nú var haldið í 17. sinn. Þess má geta
Torfhildur var einnig elsti þátttakandinn í hlaupinu á
síðasta ári. Kvennahlaupið er einn fjölmennasti íþrótta-
viðburður þjóðarinnar en þar koma konur á öllum
aldri. Talið er að þátttakendur á landinu hafi verið á
bilinu 16-17 þúsund.                               – thelma@bb.is

Torfhildur elsti þátttak-
andinn í kvennahlaupinu

Stálu áfengi
úr Víkurbæ
Talsverður erill var hjá

lögreglunni í Bolungarvík
um helgina. Aðfaranótt
laugardags var ökumaður
tekinn fyrir meinta ölvun við
akstur. Sömu nótt stöðvaði
lögreglan tvo menn er voru
að bera á milli sín stóran
poka fullan af áfengi. Í ljós
koma að þeir höfðu brotist
inn í félagsheimilið Víkur-
bæ og stolið áfenginu þaðan.

Mennirnir gistu fanga-

geymslur en var sleppt eftir
yfirheyrslur á laugardegin-
um þar sem þeir viður-
kenndu verknaðinn. Nokk-
uð var um að vera á fjöl-
mennu balli sem var í Vík-
urbæ á laugardagskvöldið.
Dyravörður var bitinn í
fingur í átökum við ölvaðan
gest og var fluttur á sjúkra-
húsið á Ísafirði. Nokkuð var
um slagsmál og pústra að
dansleik loknum. – smari@bb.is

Ný og fullkomin aðstaða
fyrir upplýsingaþjónustu Vega-
gerðarinnar sem þjónar veg-
farendum á öllu landinu var
tekin í notkun í húsnæði Vega-
gerðarinnar á Ísafirði í síðustu
viku. „Upplýsingaþjónusta
hefur verið staðar á Ísafirði
frá því 2001 en aðstaðan var
orðin svolítið þröng og vilji
var hjá Vegagerðinni að efla
starfsemina. Í síðustu viku
opnuðum við því nýja og stór-

bætta aðstöðu með allri nú-
tímatækni“, segir Nicolai Jón-
asson deildarstjóri hjá Vega-
gerðinni. Farið var í að bæta
aðstöðuna samhliða stækkun
húsnæðis Vegagerðarinnar á
Ísafirði sem unnið hefur verið
að í ár.

Um er að ræða 110 fermetra
og 373 rúmmetra viðbótarhús-
næði en umsvif á skrifstofum
Vegagerðarinnar á Ísafirði
hafa aukist á liðnum árum eftir

að upplýsingamiðstöðin var
flutt til Ísafjarðar fyrir fimm
árum. Fjórir starfsmenn starfa
við þjónustu auk deildarstjóra.
Þá hefur Lilja Kjartansdóttir
verið ráðin deildarstjóri yfir
upplýsingaþjónustunni og
tekur hún til starfa 19. júní.

„Með stækkuninni vonumst
við til þess að geta bætt þjón-
ustuna með betri tækni“, segir
Nicolai. Upplýsingamiðstöð
Vegagerðarinnar er í síma
1777 og þar geta vegfarendur
nálgast upplýsingar um veður
og færð.        – thelma@bb.is

Stórbætt aðstaða tekin í notkun
Upplýsingaþjónusta Vegagerðarinnar á Ísafirði

Ný og stórbætt aðstaða fyrir upplýsingaþjónustu Vegagerðarinnar á Ísafirði hefur verið tekin í notkun.

Starfsfólk Vegagerðarinnar fagnaði tímamótunum.

24.PM5 5.4.2017, 10:3320


