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Allar líkur eru á því að sum-
arið 2006 verði gott fyrir fyr-
irtæki í ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum. Að sögn Jóhanns
Frímanns Rúnarssonar hjá
upplýsingamiðstöð ferðamála
á Ísafirði er tímabilið að fara í
gang en útlit er fyrir að sum-
arið verði með fínasta móti.
Rúnar Óli Karlsson, ferða-
málafulltrúi Ísafjarðarbæjar
segir allt bendi til þess að það
verði aukning frá því í fyrra

til dæmis er 100%  aukning á
komum ferðamanna með
skemmtiferðaskipum. „Mér
skilst að bókanir í áætlunar-
ferðir með bátum séu góðar
og munar þar mestu um fjölg-
un ferðamanna með skemmti-
ferðaskipum en svo er það allt-
af stóra spurningin um veðrið
en það ræður miklu um lausa-
traffík en það eru mest Íslend-
ingar sem elta veðrið, útlend-
ingar skipuleggja sínar ferðir

með talsverðum fyrirvara.“
Áslaug Alfreðsdóttir, hótel-

stjóri á Hótel Ísafirði segir að
bókanir hjá þeim séu svipaðar
og í fyrra og „núna er HM í
fótbolta og reynslan sýnir að
stórmót valda einhverri minn-
kun í gistinýtingu hótela og
gististaða.“ Hún tekur í sama
streng og Rúnar Óli og segir
að veðrið spili stóran þátt og
þá sérstaklega hjá Hótel Eddu
sem opnar á næstu dögum á

heimavist Menntaskólans á
Ísafirði. „Munstrið hefur verið
að breytast, hóparnir fara
minnkandi og algengara er að
fólk ferðist á eigin vegum á
bílaleigubílum.“ Hljóðið er
gott í starfsmönnum Vestur-
ferða en að sögn Gylfa Ólafs-
sonar framkvæmdastjóra eru
bókanir góðar og engin ástæða
til annars en að horfa björtum
augum á sumarvertíðina.

„Við erum að bjóða upp á

nýjungar í ferðum þetta sum-
arið til dæmis refaskoðunar-
ferð á Hornstrandafriðlandið
í leiðsögn sérfróðra manna í
lifnaðarháttum tófunnar. Ann-
ars vegar dagsferð í Jökulfirði
og hinsvegar fjögurra daga
ferð í Hornvík þar sem gist er
í Hornbjargsvita.“

Bókanir í þessar ferðir hafa
verið ágætar og í samræmi
við áætlanir.

– smari@bb.is

Útlit fyrir gott sumar hjá ferða-
þjónustuaðilum á Vestfjörðum

Mikil gleði var á 17. júní hátíðarhöldum á Ísafirði, sem haldin voru í glampandi sól. Fjölmenni mætti á Eyrartún þar sem Halldór Halldórsson, bæj-
arstjóri, hélt hátíðarræðuna, en fjallkonan í ár var Auður Þórisdóttir, nýjasti dúx Menntaskólans á Ísafirði. Meðal þeirra sem fögnuðu þjóðhátíðar-
deginum voru Lísbet Harðardóttir og dóttir hennar, Sara Emilía Newman. Þjóðhátíðardagur Íslendinga er haldinn ár hvert á afmælisdegi þjóðhetj-
unnar Jóns Sigurðssonar, sem fæddist á Hrafnseyri í Arnarfirði árið 1811 og hefði því orðið 195 ára síðasta laugardag. Frekar má lesa um
hátíðarhöldin á Ísafirði inni í blaðinu.                                                                                                                                                              – eirikur@bb.is
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Prófdómari
ökuprófa óskast
Frumherji hf., leitar að prófdómara á Ísa-

firði til að annast framkvæmd ökuprófa.
Þyrfti að geta hafið störf sem fyrst.

Um starfið:
Um er að ræða hlutastarf. Prófað er viku-

lega, bæði verkleg og skrifleg próf, um 3
klst. í senn að jafnaði. Til viðbótar eru próf
til aukinna ökuréttinda þegar þörf er á (í
lok námskeiða).

Menntunar- og þjálfunarkröfur:
Gerð er krafa um minnst tveggja ára

nám í framhaldsskóla og helst menntun á
sviði kennslu- og uppeldisfræða. Æskilegt
er að viðkomandi hafi öll ökuréttindi. Öku-
kennaramenntun er æskileg.

Við leitum að manni sem hefur góða
þjónustulund og er tilbúinn að bæta þekk-
ingu sína og hæfni til þess að takast á við
krefjandi starf hjá traustu fyrirtæki.

Umsóknir sendist til Frumherja hf., starfs-
mannastjóra, Hesthálsi 6-8, 110 Reykjavík.
Einnig má skila umsóknum með tölvupósti
á netfangið svanberg@frumherji.is

Alls var 11.596 tonnum af
þorski landað á Vestfjörðum
frá janúar fram í maí í ár en á
sama tímabili í fyrra var
11.296 tonnum landað, en það
er aukning um tæp 3%. Á Ísa-
firði var 1.354 tonnum af
þorski landað frá janúar fram
í maí en á sama tímabili í
fyrra var 1.421 tonni landað
og er það samdráttur upp á
tæp 5%. Á Flateyri var 3.418
tonnum af þorski landað á
tímabilinu og er það mikil
aukning frá því á sama tíma

fyrir ári þegar 2.179 tonnum
hafði verið landað. Aukningin
er upp á 57%.

Í Bolungarvík var 2.837
tonnum af þorski landað, á
miðað við 3.250 tonn í fyrra
og er það samdráttur upp á
tæplega 13%. Á Suðureyri var
583 tonnum af þorski landað
á tímabilinu, en það er tíu
tonnum meira en á sama tíma
í fyrra. Á Þingeyri var 341
tonni landað, á miðað við 480
tonn á sama tíma í fyrra, en
það er samdráttur upp á 29%.

Í Súðavík var 244 tonnum af
þorski landað á miðað við ein-
ungis 81 tonn á sama tímabili
í fyrra, og er það ríflega þre-
földun á milli ára.

Á Brjánslæk var tíu tonnum
af þorski landað á tímabilinu
en engu í fyrra. Á Patreksfirði
var 1.391 tonni landað í ár á
miðað við 1.486 tonn í fyrra,
og er það samdráttur upp á
ríflega 6%. Á Tálknafirði var
769 tonnum landað í ár á mið-
að við 834 tonn í fyrra, og er
það samdráttur upp á tæplega

8%. Á Bíldudal var 92 tonnum
af þorski landað í ár á miðað
við 347 tonn í fyrra, en það er
samdráttur upp á ríflega 73%.
Á Drangsnesi var 244 tonnum
landað í ár, á miðað við 362
tonn í fyrra, sem er 33% sam-
dráttur. Á Hólmavík var 314
tonnum landað á tímabilinu í
ár á miðað við 282 tonn í
fyrra, en það er aukning upp á
11%.

Tölurnar hér að ofan eru
fengnar frá Hagstofu Íslands.

– eirikur@bb.is

Tæplega 3% aukning í lönduð-
um þorskafla á Vestfjörðum

Karlakórinn Ernir fór í byrjun mánaðarins í tónleikaferð til Póllands. Var ferðinni heitið til Kraká í Suður-Póllandi og
voru í för alls um 90 manns þar af 43 kórfélagar. Tónleikaferðin byrjaði raunar á tónleikum í Hafnarfjarðarkirkju til styrktar
Krabbameinsfélaginu Sigurvon og alls söfnuðust um 200.000 krónur. Flogið var beint til Kraká og sungnir einir tónleikar
í frægum saltnámum sem eru hundrað metrum ofan í jörðinni. Einnig hélt kórinn tónleika í tónlistarskóla þar sem Maria
Jolanta Kowalczyk kórstýra og Elzbieta Anna Kowalczyk undirleikari voru eitt sinn nemendur ásamt því að syngja í messu
í heimabæ þeirra systra. En þess má geta að í þeirri kirkju þjónaði eitt sinn fyrir altari Karol nokkur Wojtyla síðar þekktur
sem Jóhannes Páll páfi. Að sögn Guðmundar Steinars Björgmundssonar formanns Karlakórsins Ernis var ferðin afskap-
lega vel heppnuð. Mikið og öflugt starf hefur verið í karlakórnum síðan hann var endurvakin fyrir þremur árum síðan og
hafa verið æfingar tvisvar í viku síðan í september í haust.                                                                           – smari@bb.is

Velheppnuð ferð Ernis til Póllands
Kórinn hélt tónleika 100 metra ofan í jörðinni. Ljósm: Þorsteinn Jóhannesson.

Hátíðin Útilífveran verð-
ur haldin í annað sinn á Ísa-
firði og í nágrenni dagana
13.-16. júlí í sumar. Á há-
tíðinni verður lögð áhersla
á almenna útivist og verður
fólki gefinn kostur á að nýta
sér þau tækifæri sem náttúr-
an hefur upp á að bjóða.
Markmiðið er að gera hátíð-
ina að stærsta útivistarvið-
burði sumarsins á Íslandi.

Meðal þess sem verður í
boði á hátíðinni má nefna
púttmót eldri borgara,
fimmtarþraut, fjallahjóla-

þrautir, siglingar, kajak-
keppni, varðeld og grill svo
fátt eitt sé nefnt. Þá verður
boðið upp á námskeið í
„brimdrekareið“, eða kite-
surfing, íþróttagrein sem
hefur verið að ná fótfestu
hér á landi. Þar eru menn á
brimbrettum dregnir áfram
af svifreflum.

Útilífveran heppnaðist vel
er hún var haldin í fyrsta
sinn í fyrra en hún er fram-
hald Siglingadaga sem hald-
nir hafa verið á Ísafirði und-
anfarin ár.   – thelma@bb.is

Útilífveran hald-
in í annað sinn

 Á hátíðinni er lögð áhersla á almenna útivist
og verður fólki gefinn kostur á að nýta sér þau

tækifæri sem náttúran hefur upp á að bjóða.
Frá síðustu útilífveru.

Vegfarandi sem á reglulega
leið um Ísafjarðardjúp hafði
samband við blaðið og benti á
talsverða lausagöngu hrossa í
innanverðu Djúpinu, sér í lagi

við Múla og Arngerðareyri.
Mikil hætta getur skapast er
hrossin eru við vegkantinn eða
á veginum, sérstaklega síð-
sumars þegar skyggja tekur á

kvöldin. Að sögn Lögregl-
unnar á Hólmavík er lausa-
ganga hrossa leyfileg frá 1.
maí til 1. október og eru þær
reglur arfleifð frá því er var í

gildi Nauteyrarhreppi sem
sameinaðist Hólmavíkur-
hreppi 1994. Til stendur að
breyta reglum um lausagöngu
búfjár.             – smari@bb.is

Hross ganga laus í Djúpinu
Talsvert er um að hross gangi laus í Ísafjarðardjúpi.
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Einstefna í
Fjarðarstræti

Fjarðarstrætið á Ísafirði
verður einstefna frá Mána-
götu að Eyrargötu í sumar
að sögn Jóhanns Birkis
Helgasonar bæjartækni-
fræðings. Til stóð að fara í
þessar breytingar síðastlið-
ið haust, en kuldakast
hamlaði því þar sem steypa
þarf kant á gatnamótum
Sólgötu, Fjarðarstrætis og
Eyrargötu.

Gatnamót þessi hafa þótt
ruglingsleg og er tilgang-
urinn með breytingunum
sá að beina umferð sem
kemur utan úr Krók niður
Sólgötu og inn á hringtorg-
ið í stað þess að umferðin
liggi niður Fjarðarstræti og
þaðan inn í miðbæ Ísafjarð-
ar. Áðurnefndur kantur
verður til þess að loka Eyr-
argötu við Sólgötu svo Eyr-
argata verður botnlangi í
framtíðinni. – smari@bb.is

Góður
árangur
Meðaltalseinkunn nem-

enda í 10. bekk Grunnskól-
ans á Ísafirði í nýafstöðn-
um samræmdum prófum
var í öllum greinum yfir
landshlutameðaltali nema
íslensku. Prófað var í sex
greinum: íslensku, stærð-
fræði, ensku, dönsku, sam-
félagsfræði og náttúru-
fræði. Ef litið er til lands-
meðaltals var meðaltalsár-
angur nemenda í GÍ yfir
landsmeðaltali í ensku og
dönsku, jafn góður í sam-
félagsfræði og undir lands-
meðaltali í íslensku, stærð-
fræði og náttúrufræði.

Tekið skal fram að nem-
endum er ekki skylt að taka
próf í öllum greinum, og
sleppa sumir nemendur
sumum prófunum.

– eirikur@bb.is

Einleikabók
komin út

Kómedíuleikhúsið á Ísa-
firði hefur gefið út bókina
Íslenskir einleikir sem inni-
heldur ellefu einleiki. „Ein-
leikir hafa notið mikilla
vinsælda hér á landi síð-
astliðin ár. Hér eru 11 ís-
lenskir einleikir í einni bók
allt frá Gísla Súrssonar til
Hins fullkomna jafningja.
Leikritaútgáfa hefur löng-
um verið erfið hér á landi
og hafa því fáir leikir ratað
á prent. Það er því óhætt að
segja að þessi útgáfa sé
löngu tímabær og gefi góða
mynd af einleikjum síðustu
ára“, segir á baksíðu bókar-
innar.

Kómedíuleikhúsið hefur
einbeitt sér að einleikjalist-
inni frá árinu 2001 og hefur
sett á svið fimm leiki. Leik-
húsið stendur einnig fyrir
leiklistarhátíðinni Act alone.

– thelma@bb.is

Sextíu og þremur milljón-
um króna var veitt úr AVS
sjóðnum til tíu verkefna sem
tengjast beint eða óbeint fyrir-
tækjum, stofnunum eða ein-
staklingum á Vestfjörðum.
Eitt af þeim verkefnum er
harðfiskur sem heilsuvara
undir verkefnisstjórn Guðrún-

ar Önnu Finnbogadóttur sjáv-
arútvegsfræðings. Verkefnið
er á vegum Rannsóknastofn-
unar fiskiðnaðarins en unnið í
samvinnu við harðfiskfram-
leiðendur um allt land. Að
sögn Guðrúnar Önnu er mark-
miðið ekki að sanna eða af-
sanna hvort harðfiskur er

heilsusamlegur því það er vit-
að heldur snýr verkefnið meira
að því að vita hvað gerir hann
hollan.

„Verkefnið snýr líka að
markaðsetningu, vörur sem
við höfum alltaf vitað að eru
næsta fitulausar er núna farið
að auglýsa sem 98% fitulausar

og við þurfum að hugsa á svip-
uðum nótum með harðfiskinn,
fá staðfestingu á því hvað gerir
hann hollan svo hægt sé að
nota það við markaðsstarf“,
segir Guðrún.  Mæla á amínó-
sýrusamsetningu fisksins,
hvaða áhrif hann hefur til
blóðþrýstingslækkunar.

Rannsóknastyrkurinn er op-
inn, sem þýðir að þegar verk-
efninu lýkur hafa allir aðgang
að niðurstöðum og gögnum
rannsóknanna. Styrkurinn er
upp á eina milljón króna og
fer það eftir niðurstöðum
rannsóknanna hvort haldið
verði áfram að ári liðnu.

Harðfiskur sem heilsuvara

Boðið var til siglingar að fiskeldiskvíum í Álftafirði. Myndir: Þorsteinn J. Tómasson.

Vel heppnaðir Bryggjudagar
Bryggjudagar voru haldnir

í fjórða sinn um síðustu helgi
og heppnuðust þeir vel að
sögn Guðnýjar Hönnu Harð-
ardóttur framkvæmdastjóra
hátíðarinnar. „Ég var mjög
ánægð með hvernig til tókst
og þátttökuna í öllu nema tón-
leikunum og ballinu. Fólk
missti af miklu því að dúettinn
Hundur í óskilum var frábær
og hljómsveitin Spútnik var
ekki síðri en Paparnir.“ Meðal
þess sem boðið var upp á
söngkeppni yngri kynslóðar-
innar „Sædol Súðavíkur“,
sigling að fiskeldiskvíum í
Álftafirði og dorgveiðikeppni

á bryggjunni.
Þá var einnig boðið til grill-

veislu í Raggagarði, fjöl-
skyldugöngu að Valagili.
„Dorgveiðikeppni var frábær,
mikið stuð á Sædolinu og í
grillveislunni og 30 manns
tóku þátt í göngunni. Við feng-
um mjög gott veður og allt
tókst frábærlega svo að allir
voru ánægðir að hátíð lok-
inni“, segir Guðný. Þess má
geta að Súðavíkurhreppur og
Starfsmannafélag Hraðfrysti-
hússins-Gunnvarar hf. í Súða-
vík voru frumkvöðlar að há-
tíðinni þegar hún var fyrst
haldin 2003. – thelma@bb.is

Dúettinn Hundur í óskilum lék á alls oddi á Bryggjudögum. Góð þátttaka var í Dorgveiðikeppninni sem haldin var á bryggjunni í Súðavík.
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Fjölmenni safnaðist saman á Eyrartúni til að fagna þjóðhátíðardeginum.

Þjóðhátíðardeginum fagnað
í glampandi sól á Ísafirði

Fjölmenni safnaðist saman
á Eyrartúni á Ísafirði til að
fagna þjóðhátíðardeginum á
laugardag í sólskini eftir að
hafa gengið í skrúðgöngu frá
Silfurtorgi með viðeigandi
lúðrablæstri. Ingi Þór Ágústs-
son, bæjarfulltrúi, setti hátíð-
ina en síðan fluttu Sunnukór-
inn á Ísafirði og Lúðrasveit
Tónlistarskóla Ísafjarðar
nokkur lög. Fjallkonan í ár
var Auður Þórisdóttir, dúx
Menntaskólans á Ísafirði og
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar flutti há-
tíðarræðuna.

Auður Þórisdóttir
var fjallkonan í ár.

Fram eftir degi var boðið
upp á skemmtiatriði af ýmsum
toga og leiki fyrir yngri kyn-
slóðina sem m.a. bauðst að
fara á hestbak. Boðið var upp
á leiklist, tónlist og dans.
Mikki refur kíkti í heimsókn
og eldgleypar léku listir sínar.
Sá fyrrnefndi vakti mikla ká-
tínu barnanna og þeir síðar-
nefndu kölluðu fram andköf
hjá öllum aldurshópum. Um
kvöldið var skemmtuninni
haldið áfram á Silfurtorgi.
Dansarar frá Dansskóla Evu
Friðþjófsdóttur, Þröstur Jó-
hannesson og hljómsveitirnar

Fabb og Apollo skemmtu há-
tíðargestum.

Á Suðureyri var haldið
víðavangshlaup og á Þingeyri
var gróðursetning við tjald-
stæðið á Þingeyrarodda kl. 10
og söngvarakeppni Höfrungs
haldin í félagsheimili staðar-
ins um kvöldið.

– thelma@bb.is

Eldgleypar sýndu listir sínar…

...sem fólu í sér meira en að gleypa eld.

Þá fékk unga fólkið tækifæri til að fara á hestbak.
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RITSTJÓRNARGREIN

Hjá því verður ekki komist!
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Sextíu ár liðin frá
Fellsbrunanum

Fell brann til kaldra kola á einni klukkustund. Myndir: Ljósmyndasafnið Ísafirði.

Í byrjun júní mánaðar 1946
varð hræðilegasti húsbruni
sem orðið hefur á Ísafirði, nán-
ar tiltekið aðfararnótt mánu-
dagsins 3. júní. Í brunanum
brann húsið Fell, sem var eign
Finnbjörns Finnbjörnssonar,
málarameistara og stóð við
Hafnarstræti, til kaldra kola á
um það bil einni klukkustund.
Einnig kviknaði húsum hand-
an götunnar, Hafnarstræti 4,
eign Þórðar Jóhannssonar, úr-
smiðs, og Hafnarstræti 6, eign
Einars Guðmundssonar og
Kristjáns Tryggvasonar,
klæðskerameistara. Þá urðu
skemmdir vegna vatns og elds
á húsinu Hafnarstræti 8, eign
Elíasar Kærnesteds skósmíða-
meistara, auk þess sem glugg-
ar sprungu í bókaverslun
Jónasar Tómassonar. Í eldin-
um fórust fimm manns, tíu
fjölskyldur misstu heimili sín,
alls 49 manns, og átta ein-
staklingar að auki.

Húsnæði til
sölu í miðbænum
Til sölu er 70,2m² húsnæði á jarðhæð í

tvíbýlishúsið að Aðalstræti 25 á Ísafirði
ásamt tilheyrandi 120m² sameiginlegum
lóðarleiguréttindum. Húsnæðið er mikið
skemmt af völdum bruna.

Umsamdar bætur, sem nema rúmum 4
milljónum króna, munu fylgja með í kaup-
unum. Húsnæðið má nýta sem íbúðarhús-
næði, undir verslun eða annars konar þjón-
ustu í miðbænum. Ásett verð er krónur ein
milljón.

Nánari upplýsingar gefur Tryggvi Guðm-
undsson hdl., Hafnarstræti 1, Ísafirði, sími
456 3244, fax: 456 4547.

Húsin handan götunnar skemmdust mikið í brunanum.

Í blaðinu Baldri sagði m.a.
þann 8. júní: „Um upptök elds-
ins hefur ekkert komið í ljós
annað en það, að telja má víst,
að fyrst hafi kviknað í for-
stofunni á miðhæð hússins og
eldur breiðst þaðan út með
svo skjótri svipan, að það er
með öllu óskiljanlegt. Fólkið,
sem bjargaðist komst allt út
um glugga, og munaði svo
mjóu, að eldtungurnar stóðu
út um gluggana um leið og

það var slopið út. Tilraun var
gerð til þess að komast inn
um glugga á efstu hæð, til
þess að bjarga því fólki sem
brann inni, en herbergin voru
eitt eldhaf til að kosta til fleiri
mannslífum [...]

Sem dæmi þess, hve eldur-
inn hefur borist út um húsið á

skömmum tíma má geta þess,
að kl. liðlega 5 gengu þeir
lögregluþjónarnir Jón Á. Jóns-
son og Halldór Jónmundsson
fram hjá Felli og urðu einskis
varir. Fimm til sjö mínútum
síðar heyrði Jón í brunalúðr-
unum og sá þá reykjarmökk-
inn gjósa út úr húsinu. Að

vörmu spori var hann kominn
á staðinn, en þá var eldhafið
orðið svo mikið í forstofunni
að útilokað var að komast inn.
Tæpri klukkustundu síðar var
Fell brunnið til kaldra kola.
Tjón þeirra er í eldsvoðanum
lentu er gífurlegt, þar sem hús-
eignir, innanstokksmunir og

varningur er þeir áttu, voru
ýmist lágt vátryggð miðað við
verðlag nú, og hjá sumu fólk-
inu alls ekki tryggð. Mun var-
lega áætlað, að tjón af völdum
brunans nemi 2-3 milljónum
króna.“ Frekar segir frá brun-
anum á heimasíðu Slökkviliðs
Ísafjarðarbæjar. – eirikur@bb.is

Þau tíðindi eru nú látin út ganga meðal þegnanna að í raun sé það mikill misskilngur að
stjórnvöld haldi uppi einhverri stóriðjustefnu; valdið sé hjá ráðamönnum raforkufyrirtækjanna
(sem að því best er vitað eru ennþá að mestu í eigu almennings, eins og það er orðað þegar
hentar) og álfurstanna erlendu. Hlutverk stjórnvalda sé það helst að meta áhrif framkvæmdanna
á umhverfið.

Þegar slíkt tíðindi eru kunngerð af áður helsta holdgervingi álvera á Íslandi er ekki von á
öðru en að menn setji hljóða. Þegar svo við bætast þær fréttir af vinum okkar og grönnum,
Færeyingum, að meginhluti fiskveiðikvóta þeirra hafi verið seldur úr landi þrátt fyrir laga-
bann þar að lútandi, og hið sama sé uppi hjá Grímseyingum, sem öfugt við Færeyingana
verða að lúta lögum er heimila ótakmarkað brask með óveidda fiskinn.

Ekki er nema vika síðan BB rifjaði upp yfirlýsingar tveggja fyrrverandi  sjávarútvegsráðherra
um framsalsheimild kvótakerfisins sem, ef svo fer fram sem horfir, mun leiða til ófyrirséðra
afleiðinga fyrir allt atvinnu- og mannlíf í Grímsey. Í færeyska tilfellinu munu fiskveiðiréttindin,
sem úthlutað var ókeypis líkt og í íslenska kerfinu, færa ,,eigandanum“ nokkra milljarða ís-
lenskra króna í vasann. Er við öðru að búast en að dauðlegir menn falli fyrir slíkum freist-
ingum?

Það verður fróðlegt að fylgjast með framvindu mála í Grímey. Hver verða viðbrögð stjórn-

valda? Skiptir Grímsey nokkru máli lengur?  Er eyjan ekki bara eitt af mörgum ,,krumma-
skuðum“ hvar íbúarnir verða að sætta sig við breytta tíma; aðlagast leikreglunum og dansa
eftir kerfinu?  Lífið er ekki lengur fiskur!

Hvað er til ráða fyrir Gímseyinga þegar þeir hafa ekki lengur rétt til að draga sér björg
í bú? Hver verður staða þessa fólks sem hingað til hefur verið full fært um að bjarga sér
og hefur, að því er best er vitað, lifað góðu lífi í sátt og samlyndi við hvert annað og um-
hverfi sem því er áreiðanlega kært.

Héðan af verður þeim vart boðið upp á álver! Kannski símsvörun? Varla; miðað við
uppskeru fyrri ára af símsvörun í stað fiskvinnslu í öðru hverju sjávarþorpi á landinu! Vera
má að fámennt samfélag norður á hjara veraldar, þar sem gleði og sorg er deilt sem um
fjölskyldu væri að ræða, falli ekki ýkja vel að arðsemiskvarða nútímans. Hvað sem mönn-
um kann að finnast þar um er það eitt víst að íslenskt þjóðfélag væri langt um fátækara án
sögu Grímeyjar.

Það verður ekki fram hjá því komist að framtíð Grímeyjar og íslenskra sjávarþorpa
verði á dagskrá þegar alvöruviðræður um fiskveiðistjórnunarkerfið verða teknar á dagskrá
stjórnvalda.

s.h.

Brjálað að gera hjá iðnað-
armönnum og verktökum

Það má með sanni segja að
mikill atgangur sé hjá iðnaðar-
mönnum á Ísafirði þessa dag-
ana og engin teikn á lofti um
að það breytist í bráð. Miklar
framkvæmdir eru í gangi og
ber þar helst að nefna bygg-
ingu nýrrar bensínstöðvar, nýs
húss við Hafnarstræti, gatna-
framkvæmdir, breytingar á
Norðurtanganum og viðbygg-
ing við grunnskólann. Heyrst
hefur að það sé næsta vonlaust
fyrir einstaklinga að fá iðnað-
armenn í smáverk heima við,
svo mikil eru lætin. Hjá pípu-
lagningarfyrirtækinu Rör-
tækni er mikið um að vera í
gatnaframkvæmdum og segir
Össur Össurarson að það

stefni í að svo verði í allt sumar
og ekkert hægt að kvarta.

„Og svo fara að koma sum-
arfrí hjá mannskapnum þann-
ig að lætin verða út sumarið,“
aðspurður hverju hann myndi
svara ef pípara vantaði í smá-
verk sagði hann að það gæti
verið erfitt og fólk yrði að
vera þolinmótt. Hjá Ásel er
það sama upp á teningnum,
verkefnastaðan mjög góð og
verður fram á haustið eða allt
þar til vetur konungur tekur
völdin að sögn Skafta Elías-
sonar framkvæmdastjóra Ás-
el. Fyrirtækið er fyrst og
fremst í garðavinnu og hellu-
lögn en á síðasta ári bættu
þeir við hellusteypu og steyp-

vita.“ Þeir myndu glaðir bæta
við sig mannskap en „það
virðist vera gjörsamlega úti-
lokað að fá rafvirkja.” Sömu
sögu er að segja hjá Trésmiðj-
unni ehf. Hnífsdal, en fyrir-
tækið vinnur mikið fyrir
Reykjavíkurmarkað á verk-
stæði sínu ásamt því að sinna
heimamarkaðnum. „Það er
mjög mikið að gera bæði á
verkstæðinu og því sem við
sinnum hér“, segir Magnús
Geir Helgason hjá Trésmiðj-
unni. „Við erum að smíða inn
í þrjá skóla í Reykjavík sem
við skilum í ágúst og ásamt
öðrum verkefnum þannig að
við kvörtum ekki.“

– smari@bb.is

ustöð, „það virðist vera mjög
mikil uppsveifla í vestfirsku
samfélagi“, segir Skafti „ég
býst við að steypusala verði
talsvert meiri en í meðalári og
verkefnastaðan í hellunum
góð.“

Hjá Rafskaut varð fyrir
svörum Magnús Valsson og
þar kvað við sama tón, „ef þú
veist um rafvirkja, láttu okkur
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Pálína Jóhannsdóttir í Bolungarvík

Ferskt og gott rækjusalat
Sælkeri vikunnar býður

að þessu sinni upp á ferskt
og bragðgott rækjusalat
ásamt dressingu og sósu sem
er tilvalið á sumarkvöldum.
Mælir hún með að bera sal-
atið með ristuðu brauði.
Einnig býður hún upp á ljúf-
fengan eftirrétt sem inni-
heldur súrmjólk, kirsuberja-
sósu og rjóma og bókstaf-
lega bráðnar uppi í munni.

Rækjusalat
1 stk Icebergssalat

1 stk rauð paprika
1 dós maískorn
2 tómatar
1/2 agúrka
500 g rækjur

Sneiðið niður tómata og
agúrku og setjið saman við
maískorn, rækjuna og Ice-
bergssalatið eða þá tegund
káls sem fólki finnst gott.

Dressing yfir salatið
2 msk olía
2 msk borðedik

Salt
Pipar
Hvítlauksduft (garlic-pars
ley)
Dill ferkst
Blandið öllu saman

Sósa
1 dl cremfresh (sýrður
rjómi)
1 msk.majónes
2 tsk hunang
1 tsk sætt sinnep
dill mjög gott að hafa ferskt
dill.

Blandið öllu saman. Gott
að hafa með ristuðu brauði.

Eftirréttur
1 l súrmjólk
2 tsk vanilludropar
1-2 dl sykur
10 blöð
1 peli þeyttur rjómi
1 krukka kirsuberjasósa

Þeytið saman súrmjólkina
vanilludropana og sykurinn.
Því næst er matarlímið leyst

upp og sett saman við Athugið
að láta hlaupa smá saman áður
en að rjóma er bætt út í. Þeytið
síðan pela af rjóma og setja
saman við. Setjið svo krukk-
una af kirsuberjasósu í botn í

skál og hellið blöndunni yfir
og kælið í 1 klst.

Ég skora á Írisi Ósk Sig-
hvatsdóttur og Guðbjart
Flosason að vera næstu sæl-
kerar vikunnar.

Auknar áhyggjur
af ágangi tófunnar

Landbúnaðarnefnd Bol-
ungarvíkur hefur lýst yfir
áhyggjum vegna aukins
ágangs tófu í bæjarfélaginu
en hún hefur verið mjög sýni-
leg í vor. Þá óskar nefndin
eftir því að vita hver hefur
verið ráðinn til grenjavinnslu
og hvað hafi verið veitt til
þess verks síðustu ár, eftir
hvaða samningi sé unnið og

hvort hann sé sambærilegur
við það sem gerist hjá öðrum
sveitarfélögum.

„Óskum við eftir að fá skrá
yfir þekkt greni og lýsingu á
þeim, en sveitarstjórn er skylt
samkvæmt 6. kafla, 12. grein-
ar laga um vernd, friðun og
veiðar á villtum fuglum og
villtum spendýrum, að halda
slíka skrá. Samkvæmt 7. gr.

sömu laga er sveitarstjórn
skylt að ráða kunnáttumann
til grenjavinnslu og skal hann
hafa með sér aðstoðarmann.
Óskum við eftir að gengið
verði í þetta mál hið snarasta
og landbúnaðarnefnd svarað“,
segir í bókun. Þá hvetur nefnd-
in einnig til þess að gengið
verði frá samningi vegna eyð-
ingu vargfugls. – eirikur@bb.is

Landbúnaðarnefnd Bolungarvíkur hefur lýst yfir
áhyggjum vegna aukins ágangs tófu í bæjarfélaginu

Tíðarfarið skemmir
fyrir æðarbændum
Æðarvarp fyrir vestan

hefur farið illa út úr tíðarfari
undanfarinna vikna en blautt
og kalt hefur verið og
skemmst er að minnast snjó-
bylsins í maí. Að sögn Jón-
asar Helgasonar, bónda í
Æðey er útlitið ekki gott fyr-
ir æðarbændur þótt hann
vilji ekki fullyrða hvernig
ástatt er á öðrum jörðum.

„Varpið fór mjög illa í

hretinu í maí, fuglinn flýr
hreiðrin þegar viðrar svona
illa.“ Þurrakuldi eins og er í
dag kemur ekki mjög að
sök en bleytan sem hefur
verið sl. daga er mjög slæm.

„Þegar það er svona mikil
bleyta í jörðu og kalt þá er
dúnninn leiðinlegur við að
eiga og fuglinn ekki spennt-
ur að liggja á.“

– smari@bb.is

Ísfirðingar á Ice-
land Airwaves

Ísfirðingar eru komnir á
blað á dagskrá tónlistarhá-
tíðarinnar Iceland Airwaves
sem er óðum að myndast.
Mugison, Reykjavík! og
Sign, með ísfirsku bræðurna
Ragnar Sólberg og Egil
Rafnssyni í fararbroddi, hafa
staðfest þátttöku sína í
hátíðinni sem haldin verður
í áttunda sinn 18.-22. októ-
ber í miðborg Reykjavíkur.
Nú nýverið bættust fimmtán
ný nöfn við dagskrána og
þar á meðal Jagúar þar sem
Ísfirðingurinn Samúel Sam-
úelsson er prímus mótor.

Alls munu yfir 130 lista-
menn og hljómsveitir munu
koma fram, þar af yfir 100
íslenskar. Meðal hljóm-
sveita sem koma fram eru

Jeff Who?, Benni Hemm
Hemm og Foreign Mon-
keys sigurvegar Músíktil-
rauna í ár. Hátíðin hefur not-
ið mikilla vinsælda vakið
mikla athygli undanfarin ár.
Þess má geta að Iceland Air-
waves var lýst sem svölustu
tónlistarhátíð ársins í um-
fjöllun Rolling stones um
hátíðina á vef tímaritsins á
síðasta ári. – thelma@bb.is

Hljómsveitin Reykjavík!

Bónus hefur slegist í hóp
fjölmargra fyrirtækja sem
styrkja leiklistarhátíðina Act
alone á Ísafirði. Bónus styrkir
opnunarsýningu hátíðarinnar,
The worst of Eric Bogosian,
og stendur straum af kostnaði
við komu Eric Bogosian til
landsins, en hann er bæði
þekktur fyrir einleiki sína og
ýmis hlutverk í Hollywood.

„Fjölmörg fyrirtæki af öll-

um stærðum og gerðum af
öllu landinu hafa gert hátíðina
í ár að veruleika. Það er gaman
þegar styrktaraðilar sjá hag
sinn í að styrkja einu árlegu
leiklistarhátíðina á Íslandi og
án þeirra væri þetta ekki
hægt“, segir á vef Act alone.

Einnig lögðu íbúar á Vest-
fjörðum hönd á plóg og styrk-
tu leikhúsmaraþon Kómedíu-
leikhússins á einleiknum

Gísla Súrssyni sem var haldið
í síðustu viku til að fjármagna
og vekja athygli á Act alone.
Leiklistarhátíðin Act alone var
fyrst haldin sumarið 2004.
Hún er nú orðin árlegur við-
burður á Ísafirði. Hátíðin hefst
í þriðja sinn 29. júní og eins
og venjulega verður ókeypis
inn á alla leiki hátíðarinnar.
Styrktaraðilar Act alone eru
Landsbankinn, Sparisjóður

Vestfirðinga, Glitnir, SKG
veitingar, Tónlistarskóli Ísa-
fjarðar, Bílaleiga Akureyrar,
Hótel Ísafjörður, Vífilfell,
VÍS, Stál og hnífur, Orkubú
Vestfjarða, Hamraborg, Ís-
fang, Vegamót, Snerpa, Ásel,
Kambur, Tónlistarfélag Ísa-
fjarðar, Háskólasetur Vest-
fjarða, Véla og bílaþjónusta
Kristjáns, fiskvinnslan Ís-
landssaga, Bónus og BB.

Bónus bætist við styrktaraðila Act alone

Helmingur aflahæstu togaranna á
Vestfjörðum 1975 en enginn í fyrra

Vestfirðingar áttu fimm af
tíu aflahæstu togurum lands-
ins árið 1975 en engan árið
2005. Þetta er meðal þess sem
kemur fram í togaraannáli í
veglegu sjómannadagsblaði
Fiskifrétta. Árið 1975 var
Guðbjörg ÍS aflahæst, þá kom
Bessi ÍS og þriðja aflahæsta
skipið var Júlíus Geirmunds-
son. Fimmta aflahæsta skipið
var Guðbjartur, og tíunda afla-
hæsta var Dagrún ÍS, en þess
má geta að Dagrún hóf ekki
róðra það ár fyrr en í febrúar.

Aflaaukning á þessum árum
er hins vegar mikil, þó ekki
séu togararnir gerðir út frá
Vestfjörðum, en heildarafli
togaraflotans árið 1975 var
178.000 á móti 265.000 tonn-
um í fyrra, sem er aukning
upp á tæp 49% á þrjátíu árum.
Þó ber að taka það með í reikn-
inginn að stóru togararnir voru
í löngu veiðistoppi árið 1975

vegna sjómannaverkfalls sem
hafði auðvitað áhrif á afla-
magn þeirra það árið.

Munurinn á veiði aflahæstu
tíu skipanna var þó nokkuð
meiri, en árið 1975 veiddu
þeir ríflega 40 þúsund tonn á
móti tæplega 71 þúsund tonn-

um í fyrra. Það er 73% meiri
afli árið 2005 en árið 1975.
Mun færri togarar voru að
veiðum árið 2005 en 1975.
Árið 1975 þykir einstaklega
viðburðaríkt í sögu íslensks
sjávarútvegs því að þetta ár
var fiskveiðilögsagan færð út

í 200 mílur, auk þess sem sjó-
menn á alls 22 togurum, „stóru
togurunum“ svonefndu, fóru
í verkfall þetta ár. Í togara-
annáli fiskifrétta er litið um
öxl og rifjaðar upp 30 ára
gamlar fréttir.

– eirikur@bb.is

Guðbjartur ÍS-16.
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Sextíu og þrjár milljónir úr AVS
sjóðnum til vestfirskra verkefna

Sextíu og þremur milljón-
um króna var veitt úr AVS
sjóðnum til 10 verkefna sem
tengjast beint eða óbeint fyrir-
tækjum, stofnunum eða ein-
staklingum á Vestfjörðum, en
alls var 218 milljónum veitt
til 51 verkefnis um land allt.

Meðal verkefna sem hlutu
styrki voru þróun iðnaðar-
vædds þorskeldis undir verk-
efnisstjórn dr. Þorleifs Ágúst-
ssonar, harðfiskur sem heilsu-
fæði undir verkefnisstjórn
Guðrúnar Önnu Finnboga-
dóttur, vinnsla og gæðastýring

á eldisþorski undir verkefnis-
stjórn Þórarins Ólafssonar og
vinnsluferli um borð í línu-
veiðiskipum, undir verkefnis-
stjórn Alberts Högnasonar.

Í tilkynningu frá Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða segir
að þetta sé mikilvægur stuðn-

ingur við verkefni sem unnið
er á svæðinu og viðurkenning
fyrir það rannsóknasamfélag
sem er að byggjast upp á Vest-
fjörðum, og ekki síður sé mik-
ilvægt fyrir aðalatvinnugrein
svæðisins að rannsóknir henni
tengdar fái stuðning.

AVS rannsóknasjóður starf-
ar á vegum sjávarútvegsráðu-
neytisins og veitir styrki til
rannsóknaverkefna, sem auka
verðmæti sjávarfangs. Styrkir
eru veittir til verkefna sem
taka á öllum þáttum sjávarút-
vegs og fiskeldis. – eirikur@bb.is

Vefsíða Dýrfinnu.

Dídí Torfa
opnar vefsíðu

Ísfirski gullsmiðurinn
og skartgripahönnuðurinn
Dýrfinna Torfadóttir hefur
opnað vefsíðu þar sem
verk hennar eru kynnt.
Gunnar Sigurðsson verð-
andi forseti bæjarstjórnar
Akraness opnaði formlega
síðuna í Færeyjum fyrir
stuttu en Dýrfinna hefur
búið á Akranesi frá 2001.
Dýrfinna hefur sem skart-
gripahönnuður skapað sér
sérstakan og persónulegan
stíl sem einkennist af frum-
legri og oft óhefðbundinni
efnismeðferð og djarfri út-
færslu. Með þessu hefur
hún skipað sér í röð hinna
eftirtektaverðustu gull-
smiða og skartgripahönn-
uða á Íslandi.

Dýrfinna hefur tekið þátt
í fjölda sýninga, bæði
einkasýninga og samsýn-
inga, og hlotið margvísleg
verðlaun og viðurkenn-
ingar. Meðal annars hlaut
hún fyrstu verðlaun fyrir
tískuskartgrip ársins þrjú
ár í röð frá 1997 til 1999.
Hún er fyrrverandi for-
maður Félags íslenskra
gullsmiða. – thelma@bb.is

Von á brotajárnspressu í lok júní
Von er á brotajárnspressu til Ísafjarðar undir lok mánaðarins

og verður þá pressað allt járn sem safnað hefur verið á planinu
við Funa. Um er að ræða nýja brotajárnspressu sem endur-
vinnslufyrirtækið Hringrás kaupir til landsins og verður það
fyrsta verk pressunnar að koma til Ísafjarðar, en Hringrás og
Gámaþjónusta Vestfjarða eru að fara í gang með brotajárnsátak
fyrir sveitarfélög við Ísafjarðardjúp. Átakið felst í því að
hreinsa brotajárn af svæðunum næstkomandi vor, og er hug-
myndin sú að sveitarfélögin safni saman öllu brotajárni í
sveitarfélaginu og Hringrás pressi allt það járn sem hægt er að
pressa, en annað verði skorið niður. Þá verði afurðunum
skipað beint um borð í skip.

Ætlast er til þess að sveitarfélögin komi öllu járni á einn eða
tvo staði sem aðgengilegir eru til slíkrar vinnu. Í tilboði sem
fyrirtækin hafa gert Ísafjarðarbæ er verðið 2 krónur á kílóið,
auk virðisauka. Innifalið í því tilboði er það efni sem þegar
hefur safnast á móttökusvæði Funa.               – eirikur@bb.is Brotajárnsplan er við Funa.

Vestfirskir verktakar ehf.
hafa unnið bæði dag og nótt
við endurbyggingu nýrrar
bensínstöðvar á Ísafirði.
Eins og gefur að skilja þá er
verktími mjög knappur þar
sem sumarið er háannatími
bensínstöðva. Að sögn Her-
manns Þorsteinssonar hjá
Vestfirskum verktökum er
verkið á áætlun og útlit fyrir
að settum markmiðum verði
náð.

Í síðustu viku var áfyll-
ingarplan við bensíndælur

steypt, dúkur lagður á þak
og nú er verið að setja
glugga í húsið. Bensínstöð-
ina á að stækka í um 200 m²
og færa hana í nútímalegt
horf. Allar dælur verða end-
urnýjaðar, sjálfsali settur
upp og skyggni reist yfir
dælurnar. Olíufélagið stefn-
ir á að stöðin verði í fremstu
röð á sviði umhverfismála
og þjónustustig og vöruúr-
val verður aukið. Fram-
kvæmdir hófust um miðjan
maí og á að vera lokið í sumar.

Endurbygg-
ingin á áætlun

Bensínstöðin á Ísafirði
Nýtt áfyllingarplan bensínstöðvarinnar.

Bæjarstjórnarfundir
í Bolungarvík á netið

Stefnt er að því að fyrsti
bæjarstjórnarfundur nýrrar
bæjarstjórnar í Bolungarvík
verði haldinn í þessari viku,
en sú nýjung verður þá tekin í
gagnið að fundum stjórnar-
innar verður útvarpað í gegn-
um Internetið. „Öll verk eru í
góðum gangi, við erum að
koma sumarverkunum í gang
og svo auðvitað að undirbúa
fyrsta bæjarstjórnarfundinn
sem verður, eins og bæjarbú-
um var lofað, sendur út á net-
inu frá fyrsta degi“, segir Soff-
ía bæjarfulltrúa og oddvita K-
listans.

Halla Signý Kristjánsdóttir

skrifstofustjóri Bolungarvík-
urkaupstaðar stýrir Bolung-
arvík í fjarveru Einars Péturs-
son sem er í sumarfríi. Er hún
með nýkjörna bæjarstjórn sem
tryggt bakland að sögn Soffíu.

„Við erum í óðaönn að
ganga frá nefndarskipan og
ýmsu sem tengist því þegar
bæjarstjórn lætur af störfum
og ný tekur við. Við höfum
einnig haft góðan ráðgjafa,
Ólaf Kristjánsson sem er jafn-
flinkur þeim málum og á
píanóið, svo þetta er allt í góðu
gengi“, segir Soffía Vagns-
dóttir.

Einar Pétursson ákvað að

gefa ekki kost á sér sem bæj-
arstjóri á ný í kosningunum í
maí. Hann tók við sem bæjar-
stjóri í byrjun ársins 2003 af
Ólafi Kristjánssyni sem sinnt
hafði starfinu í 16 ár. Eftir að
meirihlutasamstarf var mynd-
að á milli K- og A-listans var
ákveðið að auglýsa eftir bæj-
arstjóra og verður það gert á
næstunni. „Bæjarstjórastaðan
hefur ekki verið auglýst enn,
við erum bara að taka púlsinn
víða, fólk hefur sýnt áhuga á
starfinu, en við viljum bara
gefa okkur tíma til að anda
eftir kosningatörnina og
vanda vel til verks en það

þýðir ekki að ekkert sé verið
að gera og allt sé stjórnlaust“,
segir Soffía.  – thelma@bb.is

Öll verk eru í góðum
gangi í Bolungarvík.

Dýpkunarpramminn enn í Ísafjarðarhöfn
Dýpkunarprammi sem til

stóð að fjarlægja úr Ísafjarð-
arhöfn fyrir fimm mánuðum
er enn í höfninni. Pramminn
er í eigu vélsmiðjunnar Mjöln-
is í Bolungarvík og hefur legið
í höfninni í árafjöld. Að sögn
Guðmundar M. Kristjánsson-
ar, hafnarstjóra Ísafjarðarbæj-
ar er málið alfarið í höndum
eigenda prammans og lítið
sem starfsmenn hafnarinnar
geta gert en að þrýsta á eig-
endur hans og það hefur verið
gert. Í frétt blaðsins í janúar
kom fram hjá Finnboga Bern-
ódussyni, framkvæmdastjóra
Mjölnis að til stæði að klára
verkið á allra næstu dögum
en þá höfðu starfsmenn vél-

smiðjunnar unnið að því að
fjarlægja það dýrmætasta úr
honum og létta hann til að
gera eftirleikinn auðveldari.
En eftirleikurinn hefur svo
sannarlega ekki verið auð-
veldur því pramminn er hér
enn, fáum til yndisauka og
tekur dýrmætt pláss í höfninni
að sögn hafnarstjóra.

Að því er Finnbogi Bern-
ódusson segir stendur ennþá
til að fjarlægja hann en stóra
spurningin er hvort hann verði
rifinn og settur í brotajárn eða
breytt í flutningapramma.
„Það eru ennþá hugmyndir um
að breyta honum í flutninga-
pramma, en það hefur eitthvað
legið niðri og þess vegna dróg-

um við að fara í þetta, einnig
viðraði ekki vel á okkur seinni
partinn í vetur til að draga
hann á land og brytja hann
niður“, segir Finnbogi. Hann
segir að það sé full þörf á að
hafa flutningapramma með
mikla burðargetu á svæðinu

bæði til að flytja stærri hluti
og jafnvel vinnuvélar norður
á yfir Djúp og einnig eru bæði
Ísafjörður og Bolungarvík
innilokaðir bæir vegna jarð-
gangna og vegskála ef flytja
þarf hluti hærri en þrír metrar.

– smari@bb.is

Dýpkunarprammi Mjölnis í Ísafjarðarhöfn.
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Ætla að búa á Íslandi 
Laddawan Dagbjartsson þekkja allir

Bolvíkingar en undir hennar liðstjórn
hafa mörg börn og unglingar náð góðum

árangri í dansi. Skemmst er að minnast
Íslandsmeistaramótsins í maí þar sem
bolvísku dansararnir komu heim með

tvenn gull-, tvenn silfur- og tvenn brons-
verðlaun. Laddawan hefur búið á Íslandi

í 9 ár en hún fluttist hingað frá Tælandi
með manni sínum Ómari Dagbjartssyni.
Bæjarins besta ræddi við Laddawan um

lífið og tilveruna bæði á Íslandi og Tæ-
landi.

„Ég er frá suðurhluta Tæ-
lands. Þar ólst ég upp en fór í
háskóla í austurhluta landsins
þar sem ég útskrifaðist með
BS gráðu í íþróttafræði. Að
loknu námi fór ég að vinna
sem þjálfari í líkamsrækt á
hóteli og kenndi sund og dans
í alþjóðlegum skóla fyrir er-
lend börn. Þarna eru íþrótta-
kennarar mun sérhæfðari en á
Íslandi. Hér kennir íþrótta-
kennari allt en í Tælandi lær-
um við allar greinar og sér-
hæfum okkur svo í ákveðinni
grein. Ég vann mikið en mér
finnst gaman að vera innan
um fólk. Þegar ég átti frí fór
ég að kenna líkamsrækt á ann-
arri stöð. Ég þekkti því fullt af
fólki og fannst það mjög gam-
an.

Í janúar 1997 kynntist ég
Ómari. Ári seinna bað hann
mig um að koma heim til Ís-
lands með sér. Ég var nú það
skotin í honum að ég ákvað
að slá til“, segir Laddawan
brosandi. „Þegar hingað var
komið og eftir að ég hafði hitt
fjölskylduna hans Ómars
ákvað ég að hér ætlaði ég að
búa og að það myndi ég gera
sem Íslendingur, en ekki út-
lendingur. Nú eru liðin níu ár
síðan. Ég byrjaði ekki strax
að læra íslensku þegar ég kom
hingað, af því ég var ekki al-
veg tilbúin til þess að byrja
aftur að læra svo fljótt eftir
háskólann. En svo varð ég
ófrísk og fór að velta fyrir
mér hvað ég myndi gera fyrir
barnið þegar það væri fætt.
Ég byrjaði því að læra að tala
íslensku því ég ætlaði að vera
fullgildur meðlimur í samfé-
laginu. Það var tengdamamma
mín sem kenndi mér tungu-
málið. Hún var mjög dugleg.
Síðan ég hafði komið til lands-
ins hafði ég talað mjög mikla
ensku en tengdamamma
kunni ekki nema grunnatriði í
ensku svo að Ómar þurfti alltaf
að túlka fyrir okkur og mér
fannst það leiðinlegt. Öll fjöl-
skyldan hans er svo gott fólk
og þau tóku mér mjög vel.
Það hvatti mig enn frekar til
að læra að tala þeirra tungu.Þar
sem ég hafði lært annað tungu-
mál, enskuna, sem allir sem

fara í háskóla í Tælandi þurfa
að gera fannst mér ekki svo
erfitt að læra íslenskuna.“

Mikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt að
læra tungumáliðlæra tungumáliðlæra tungumáliðlæra tungumáliðlæra tungumálið

„Ég starfa sem íþróttakenn-
ari grunnskóla Bolungarvík,
kenni yngstu börnunum leik-
fimi og sund og eldri börnun-
um líkamsrækt í vali. Ég er í
90% starfi þar sem ég er með
tvö ung börn. Eldri dóttir mín
var að klára fyrsta skólaárið
sitt. Hún stóð sig mjög vel og
fékk viðurkenningu fyrir
námsárangur. Ég hjálpa henni
mjög mikið með heimanámið
og finnst mikilvægt að geta
gert það. Ég sendi hana samt
einu sinni í viku til ömmu
sinnar til þess að leiðrétta það
sem þarf. Pabbi hennar hjálpar
henni líka mikið en, eins og
svo algengt er, vinnur hann
meira úti og því kemur það
meira í minn hlut. Ég ráðlegg
þeim Tælendingum á Íslandi
sem ég þekki sem eiga börn
að læra að tala íslensku svo
þeir geti hjálpað þeim sjálfir.

Mér finnst líka mikilvægt
að dóttir mín læri tælensku og
það gerir hún. Ég hef orðið
mér úti um bækur sem eru
kenndar í fyrsta bekk í Tæ-
landi og hef kennt henni sjálf.

Í vetur kenndi ég Tælend-
ingum íslensku hjá Fræðslu-
miðstöðinni. Ég byrjaði á að
kenna þeim framburð því það
skiptir svo miklu máli að gera
sér grein fyrir hvernig hljóðin
eiga að hljóma, eins og eð og
þonn. Ég kenndi þeim líka
nokkrar algengar setningar til
að bjóða góðan daginn, kveðja,
heilsa og þannig lagað. Auð-
vitað tala ég sjálf ekki full-
komna íslensku en þess þarf
ekki því þarna eru þau bara að
læra grunnatriðin. Þetta var
yfir 20 manna hópur.

Undanfarið hef ég haft svo
lítinn tíma fyrir sjálfa mig til
þess að læra betur íslensku.
Það þarf mikið skipulag til
þess að sinna minni 90%
vinnu auk þess sem ég er með
dansæfingar og sundleikfimi.
Í vetur var ég ein með leik-

Laddawan Dagbjartsson með danshópinn sem hún fór með á Íslandsmeistaramótið sem haldið var í síðasta mániði.
fimina en vanalega skiptumst
við Sigrún Gerða Gísladóttir
hjúkrunarfræðingur á. Það var
því ekki mikill tími til þess að
bæta mig í íslenskunni. Það er
samt í bígerð að læra meira
því er það er svo margt sem
þarf að kunna. Allar þessar
fallbeygingar og kynin. Í tæ-
lensku er bara kk, kvenkyn og
svo hlutir, við höfum ekki
hvorukyn og beygjum ekki
orðin.“

Elskar snjóinnElskar snjóinnElskar snjóinnElskar snjóinnElskar snjóinn

– Voru það ekki mikil við-
brigði að koma til Íslands frá
Tælandi?

„Það var svolítið erfitt að
koma í þennan vetur en ég
elska snjóinn. Mér finnst
gaman að fá snjó og ég heyri
það sama hjá mörgum Tæ-
lendingum sem búa hérna. Þó
það sé snjór er ekki alltaf svo
kalt. Mér finnst maður slappa
mikið betur af í svona veðrum.
Í Tælandi er oft 30-40 stiga
hiti og maður svitnar og verð-
ur pirraður.

Þegar ég kom í fyrsta sinn
til Íslands og keyrði frá Kefla-
vík leist mér nú ekkert á blik-
una þegar ég sá ekkert nema
grjót eins langt og augað sá.
Ég spurði sjálfa mig hvort það
væru engin tré hérna. Ég hef
líka sent myndir út til Tælands
til að sýna fólkinu heima að
það sé grænt hérna en ekki
bara ís.

Ég fer á hverju sumri í ferða-
lag eitthvað út á land. Ég hef
ekki farið hringinn en fer alltaf
eitthvað og skoða mig um.

– Þú hefur getið gott orð af
þér sem danskennari í Bolung-
arvík, hefurðu alltaf haft
áhuga á dansi?

„Já, ætli það ekki. Mér
finnst líka gott að geta notað
menntun mína. Maður vill
halda henni við og bæta sig.
Mér finnst líka svo gaman
hversu mikinn áhuga börnin
hafa á dansinum. Fyrst þegar
ég byrjaði voru margir krakkar
neikvæðir og sögðu að dans
væri bara fyrir stelpur en ekki
fyrir stráka sem spila fótbolta.
Dansinn er fyrir alla. Maður
getur alveg verið góður að
dansa og fær í boltaíþróttum.
Krakkarnir vissu líka lítið um
dans þegar ég byrjaði fyrst og
ég hef kennt þeim allt frá þjóð-
dönsum upp í samkvæmis-
dansa. Ég hef unnið í sex ár
að því að kynna þau fyrir dans-
inum og ná þessum árangri.
Núna þegar ég er veik eða
kemst eki í vinnu af einhverj-
um ástæðum kvarta þau. Þeim
finnst svo leiðinlegt að missa
af tímanum. Ég hef reynt að
brýna fyrir nemendunum að
vera jákvæð. Ef þeim líður
vel í skólanum verða þau
ánægð, ekki bara í dansinum
heldur öllum greinum. Þegar
þau eru jákvæð verður gaman
í öllu.

– Nú er mjög hátt hlutfall
nemenda í skólanum að æfa
dans hjá þér, er það ekki?

„Jú, síðasta vetur voru 36
krakkar að æfa í skólanum en
þau eru um 140 í öllum skól-
anum. Á fyrsta ári voru meira
en 40 krakkar í dansinum og
þar af tíu strákar. Það fóru sjö
strákar á Íslandsmeistaramót-
ið og einn þeirra nældi sér í
gull. Þeir voru svo yndislegir
og skemmtilegir. En ári seinna
ákváðu þeir að hætta en þeim
hafði verið strítt út af dansin-
um. Það er mjög leiðinlegt.
Ég vil að börnin æfi hjá mér

af því að þau vilji það sjálf en
ekki af því að ég eða einhver
annar segi þeim að gera það.
Nú í vetur komu nokkrir strák-
ar af sjálfsdáðum að æfa. Þeg-
ar ég sé áhuga og hæfileika
læt fá þau aukatíma ef þau
vilja. Það verður að teljast gott
að ná þessum frábæra árangri
á Íslandsmóti þar sem danspör
af öllu landinu tóku þátt.
Dansarar frá félögum þar sem
margir danskennarar starfa og
ég er ekki einu sinni dans-
kennari þar sem ég er í raun
íþróttakennari. Ég er ekki einu
sinni góð í að dansa sjálf. Það
var bara innifalið í menntun
minni að læra að þjálfa. Ég
kann að leibeina þeim og veit
hvaða reglur og eru og þannig
lagað. En þegar ég fer á ball
sjálf finnst mér ég ekki dansa
eins vel og margir aðrir. Ég er
mjög stolt af krökkunum mín-
um, þau eru mjög dugleg.

Mér finnst það mjög jákvætt
að börnin hafi kost á því að
læra fleiri íþróttir en bolta-
íþróttir. Fótbolti og slíkt er
ekki fyrir alla. Það eru sum
börnin hjá mér sem hafa ekki
áhuga á boltaíþróttum.“

Margt eins í Tæ-Margt eins í Tæ-Margt eins í Tæ-Margt eins í Tæ-Margt eins í Tæ-
landi og á Íslandilandi og á Íslandilandi og á Íslandilandi og á Íslandilandi og á Íslandi

„Ég hef mjög strangar regl-
ur og vil að börnin hlýði þeim.
Ég er mjög jákvæð líka en ég
vil að kennarinn stjórni börn-
unum, ekki öfugt. Fyrst var
það svolítið erfitt og þau
skildu ekki hvað vakti fyrir
mér. Það er miklu meiri agi í
skólum á Tælandi. Þar bera
börnin meiri virðingu fyrir
kennaranum og hneigja sig
þegar hann gengur inn í bekk-
inn. En þetta gengur vel núna.

Ég reyni líka að koma börn-
unum í skilning um að þau
þurfi ekki endilega að æfa til
þess að keppa. Mörg þeirra
vilja keppa en önnur börn eru
ánægð bara með að læra að
dansa. Eins skiptir það ekki
öllu að vinna. Auðvitað er
gaman að ná árangri og fá
verðlaun, en þau sem fengu
ekki verðlaun eru ánægð eftir
mótið því þeim fannst gaman
að taka þátt. Það taka svo
margir þátt í svona móti.

Við héldum í vetur Vínar-
ball til þess að sýna þeim
hvernig eigi að haga sér á
dansleik. Sýna þeim að þau
geti notað dansana sem þau
hafa lært. Þetta var mjög
skemmtilegt.

Ég veit ekki hvernig kennsl-
unni verður háttað næsta
vetur. Ég sótti um í háskólan-
um til þess að læra betur ís-
lensku en ég var of sein þar
sem svo mikið var að gera hjá
mér. En mér var sagt að ég
gæti reynt aftur um áramót.
Ég vil læra tungumálið betur.
Ég tel að það veiti manni mun
fleiri tækifæri í starfi. Maður
verður líka alltaf að reyna bæta
sig. Eins og þegar ég var í
Tælandi að kenna eróbikk
horfði ég á hverjum degi á
myndbandsupptöku um efnið
til þess að fá fleiri hugmyndir.
Tælendingar hugsa mikið um
hreyfingu og þar er fullt af
líkamsræktarstöðvum. Áður
en ég ákvað að koam til Ís-
lands hafði ég skrifað undir
samning um að opna líkams-
ræktarstöð en þá bað Ómar
mig um að giftast sér og ég
ákvað að láta reyna á það. Ég
hef heimsótt þessa líkams-
ræktarstöð og reksturinn gen-
gur bara mjög og vel. En ég

25.PM5 5.4.2017, 10:3410



MIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKMIÐVIKUDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR UDAGUR 21. JÚNÍ 2006 1111111111

landi sem Íslendingur

kom fyrst til Íslands. Þá kost-
aði það 150 krónur á mínútuna
en nú eru það bara fimm
krónur. Það hefur margt breyst
á Íslandi frá því ég flutti hing-
að. Til dæmis hugsar fólk mik-
ið meira um menntun en það
gerði áður. Þannig er það líka
í Tælandi. Menntun skiptir
svo miklu, þá fær fólk betri
vinnu, meira kaup og betra
líf.

Tæland er ekki fátækt land
eins og margir virðast halda.
Þar er mjög mikið af ríku fólki
og auðvitað líka mikið af fólki
sem er fátækt. En til þess að
geta fengið menntun þarf
maður að eiga peninga. Í skól-
anum þarf að borga með börn-

um alveg frá fyrsta bekk.
Bróðir minn borgar mikið fyr-
ir son sinn í skólanum en ég
þarf ekki að borga neitt fyrir
dóttur mína. Það er kannski
mikill munur á milli launanna
þar og hér á landi þegar þau
eru borin saman en í Tælandi
eru hlutirnir ódýrari.“

Ekki allirEkki allirEkki allirEkki allirEkki allir
útlendingar einsútlendingar einsútlendingar einsútlendingar einsútlendingar eins

– Hvers saknarðu mest frá
Tælandi?

„Ég sakna þess að versla.
Mér finnst svo gaman að
versla í Tælandi. Þar er mark-
aðurinn svo stór, margt svo
ódýrt og úrvalið svo mikið.

Ég get keypt t.d. merkjavöru
mun ódýrara en hér. Mér er
sama um matinn. Það er hægt
að fá allt hér sem þarf. Hérna
er líka hægt að fá vörur sem
eru innfluttar frá Tælandi.

Ég sakna líka skólans míns.
Ég gat alltaf farið og öðlast
meiri menntun. Það er margt
sambærilegt með menntun-
inni í Tælandi og hérna.
Börnin þurfa að læra sömu
hlutina, eins og t.d. í stærð-
fræði og íþróttir. Námskráin
er mjög svipuð. Það er svo
margt sem er eins, Íslendingar
og Tælendingar eru eins að
mörgu leiti. Tælenskir foreldr-
ar vilja bjarta framtíð fyrir
börnin sín alveg eins og þeir

íslensku. Það er ekki allt sem
er eins en það er sem margt.

Ég vil að það sé litið á þá
sem eru af erlendu bergi brotn-
ir en hafa ákveðið að búa hér
sem Íslendinga. Mér finnst
mjög algengt að eins og fólkið
hér finnist útlendingar vera
allir eins. Persónurnar eru ekki
eins og við erum jafn misjöfn
og við erum mörg. Ekki heldur
eru allir útlendingar sem
kunna ekki tungumálið. Ég
tala ekki fullkomna íslensku
þó ég ætli mér að gera það í
framtíðinni en það skilst það
sem ég segi. Oftast þegar ég
fer á stað þar sem fólk þekkir
mig ekki finnst mér það horfa
á mig eins og það sé að bíða

eftir að heyra hvaða tungumál
ég tala. Mér finnst það ekki
horfa á mig með jákvæðum
augum. Ég vil biðja fólk um
að vera jákvætt gagnvart þeim
sem vilja búa hérna. Margir
útlendingar eru mjög hæfi-
leikaríkir og geta lagt mikið
gott af sér leiða en oft fá þeir
ekki störf því þeir tala ekki
íslensku. Þess vegna er svo
mikilvægt að kunna tungu-
málið. Fyrir mig hefur það
reynst miklu auðveldara að
komast inn í samfélagið af
því ég kann að tala íslensku.
Og það á ég tengdamömmu
minni að þakka“, segir glað-
lyndi dansþjálfarinn Ladda-
wan.              – thelma@bb.is

hef valið að vera á Íslandi,“
segir Laddawan og hlær glað-
lega.

„Saknarðu aldrei Tælands?
„Jú, og ég fer þangað oft.

Ég fer með árs til tveggja ára
millibili. Ég finn það að þegar
ég hef verið á Íslandi lengi
sem Íslendingur verð ég að
fara til Tælands til að fá til-
finningu fyrir landinu mínu.
Ég er orðinn svo mikill Íslend-
ingur í mér.“

– Áttu stóra fjölskyldu í Tæ-
landi?

„Já við erum sex systkinin.
Ég á eina eldri systur, tvær
yngri og tvo bræður. Ég reyni
að halda sambandi. Núna er
mikið ódýrara en var þegar ég
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STAKKUR SKRIFAR

Jafnrétti og framtíðarsýn
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

Óskum eftir að ráða barngóða
stúlku til að passa börnin okk-
ar, 6 ára stelpu og 3 ára strák í
sumar. Eigum heima í Miðtúni.
Uppl. gefa Róbert í síma 846
7462 og Guðný Erla í síma 849
6215.

Til sölu er MMC Space Wagon
árg. 1998, ekinn 207 þús. km.
Verð kr. 470 þús. Áhvílandi lán
getur fylgt. Upplýsingar í síma
863 3972 og 846 3923.

Vantar húsgögn í íbúð, aðallega
ísskáp og rúm. Ef einhver get-
ur hjálpað, vinsamlegast hafið
samband við Gamla apótekið í
síma 456 5700.

Til sölu eru íslenskir hænuung-
ar. Uppl. í síma 865 2354.

Til sölu er Færeyingur (bátur).
Uppl. í síma 456 3910.

Til sölu er Brio barnavagn með
burðarrúmi. Regnplast fylgir.
Verð kr. 10.000. Einnig tveir Bri-
tax Rock A Tot, 0-13 kg. á kr.
4.000 og Britax Freeway, 9-18
kg. á kr. 5.000. Upplýsingar í
síma 456 4262 og 849 5332.

Til sölu er borðstofuborð með
átta stólum, skenkur og stofu-
skápur úr kirsuberjavið. Uppl. í
síma 848 3806.

Til sölu er góður bíll. Selst á kr.
70 þús. Uppl. í síma 848 6708.
Óska eftir þvottavél í góðu
standi. Uppl. gefur Marta í síma
456 1270 og 699 7524.

Halló! Forráðamen barna og
unglinga! Komið og skoðið í
kassa og hillur hjá okkur og
kannið hvort ekki vanti hitt og
þetta í skápana hjá ykkur. Sja-
umst. Starfsfólk Sundhallar-
innar.
Ef einhver á Ísafirði eða ná-
grenni hefur áhuga á leiguskipt-
um á íbúðum í ágúst og sept-
ember, vinsamlegast hafið sam-
band í síma 892 3356.
Til sölu er Compi Camp Tour-
ist tjaldvagn árg. 1980. Fortjald
fylgir. Uppl. í síma 848 6025.

Óskum eftir vel með förnu felli-
hýsi til kaups. Uppl. í síma 464
1563, 867 4590 og 865 5042.

Húsnæði óskast til leigu. Vant-
ar húsnæði til vikuleiku á Ísa-
firði eða nágrenni. Uppl. gefur
Guðrún í síma 861 6363.

Á fyrsta fundi bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar í síðustu viku
var kosið um setu í sex föstum
nefndum á vegum sveitarfé-
lagsins: fræðslunefnd, menn-
ingarmálanefnd, félagsmála-
nefnd, umhverfisnefnd, land-
búnaðarnefnd og hafnarstjórn.
Formaður fræðslunefndar
verður Halldór Halldórsson,
oddviti Sjálfstæðisflokks, en
auk hans situr í nefndinni fyrir
hönd Sjálfstæðisflokks Krist-
ín Hálfdánsdóttir. Fyrir Fram-
sóknarflokkinn situr Elías
Oddsson, sem gegnir embætti
varaformanns nefndarinnar.
Fyrir hönd minnihluta Í-list-
ans sitja Kolbrún Sverrisdóttir
og Guðrún Anna Finnboga-
dóttir. Varamenn í nefndinni
eru Óðinn Gestson og Gróa
Haraldsdóttir, fyrir Sjálfstæð-

isflokk, María Valsdóttir fyrir
Framsóknarflokk og Gylfi Þór
Gíslason og Gunnhildur Elías-
dóttir fyrir Í-lista.

Formaður menningarmála-
nefndar verður Ingi Þór Ág-
ústsson, fyrir Sjálfstæðisflokk
og varaformaður verður Inga
Ólafsdóttir, Framsóknar-
flokki. Auk þeirra á sæti í
nefndinni Anna Sigríður Ól-
afsdóttir, fyrir hönd Í-lista.
Varamenn eru Ingunn Ósk
Sturludóttir, D-lista, Kolbrún
Schmidt, B-lista og Andrea
S. Harðardóttir, Í-lista.

Í félagsmálanefnd sitja
fimm aðalmenn og fimm vara-
menn. Formaður verður Gísli
Halldór Halldórsson, Sjálf-
stæðisflokki og Ásthildur
Gestsdóttir, Framsóknar-
flokki verður varaformaður.

Þá á Jón Svanberg Hjartarson,
Sjálfstæðisflokki, auk þess
sæti í nefndinni fyrir hönd
meirihlutans. Fyrir hönd
minnihluta Í-listans sitja þær
Rannveig Þorvaldsdóttir og
Hrefna R. Magnúsdóttir.
Varamenn eru Elín Friðriks-
dóttir og Bryndís Birgisdóttir,
fyrir hönd Sjálfstæðisflokks,
Gréta Gunnarsdóttir fyrir
hönd Framsóknarflokks og
Helga Björk Jóhannsdóttir og
Soffía Ingimarsdóttir fyrir
hönd Í-listans.

Í umhverfisnefnd sitja einn-
ig fimm aðalmenn og fimm
varamenn. Formaður verður
Svanlaug Guðnadóttir, Fram-
sóknarflokki, en varaformað-
ur verður Kristján Kristjáns-
son, Sjálfstæðisflokki. Þá situr
auk þeirra í nefndinni fyrir

hönd meirihlutans, Albertína
Elíasdóttir, Framsóknar-
flokki. Fulltrúar minnihlutans
í nefndinni eru Jóna Símonía
Bjarnadóttir og Sæmundur Kr.
Þorvaldsson. Varamenn eru
Geir Sigurðsson og Magda-
lena Sigurðardóttir, Fram-
sóknarflokki, Gísli Úlfarsson,
Sjálfstæðisflokki og Björn
Davíðsson og Védís Geirs-
dóttir, Í-lista.

Í landbúnaðarnefnd sitja
þrír aðalmenn og þrír vara-
menn. Formaður nefndarinnar
verður Sighvatur J. Þórisson,
Sjálfstæðisflokki, og Jón Sig-
mundsson, Framsóknarflokki,
verður varaformaður. Auk
þeirra á sæti í nefndinni Ari S.
Sigurjónsson, Í-lista. Vara-
menn í nefndinni eru Helgi
Árnason, D-lista, Guðmundur

Steinþórsson, B-lista og Karl
Bjarnason Í-lista.

Í hafnarstjórn sitja fimm að-
almenn og fimm varamenn.
Guðni Geir Jóhannesson,
Framsóknarflokki verður for-
maður, en Níels Björnsson,
Sjálfstæðisflokki, verður
varaformaður. Auk þeirra á
sæti í nefndinni, fyrir hönd
meirihlutans, Gísli Jón Krist-
jánsson, Framsóknarflokki.
Fyrir hönd minnihlutans sitja
í nefndinni þau Kristján Andri
Guðjónsson og Lilja Rafney
Magnúsdóttir, Í-lista. Vara-
menn í nefndinni verða Birkir
Einarsson og Hafsteinn Ing-
ólfsson, Framsóknarflokki,
Friðbjörn Óskarsson, Sjálf-
stæðisflokki og Sigurður Haf-
berg og Jóhann Bjarnason, Í-
lista.              – eirikur@bb.is

Kosið í sex fastar nefndir
Ný bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar tók við völdum í síðustu viku

Jarðvegsframkvæmdum
lokið á Þingeyrarflugvelli

Senn styttist í að flugvöll-
urinn á Þingeyri opnist fyrir
umferð en hann hefur verið
lokaður síðan framkvæmdir
hófust þar á síðasta ári. Fram-
kvæmdum við flugvöllinn átti
að ljúka þann 1. nóvember sl.
en ekki náðist að leggja slitlag
þar sem slíka vinnu er ekki
hægt að vinna nema 5 gráðu
hiti eða meira náist í nokkra
daga í röð. Sú varð ekki raunin
í haust og því var lagningu
slitlags frestað til vorsins.
„Jarðvegsframkvæmdum er
lokið og fór lokaúttekt á þeim
fram í síðustu viku“, segir
Guðbjörn Charlesson um-
dæmisstjóri Flugmálastjórnar

á Ísafirði í samtali við blaðið,
„þá á eftir að setja upp tækni-
búnaðinn, ljósabúnað og þess
háttar en það mun skýrast í
þessari viku hvernig þeim
framkvæmdum verður hátt-
að.“

Flugbrautin er nú orðin
1.084 metrar að lengd og 30
metrar að breidd, en hún var
áður 950 metra löng. Hliðar-
öryggissvæði ná 40 metra út
frá miðju flugbrautar til hvorr-
ar hliðar. Ljósbúnaður verður
á flugbrautinni; brautarljós,
akbrautarljós, aðflugshallaljós
og þröskuldsauðkennaljós,
sem eru sterk blikkljós við
lendingarþröskuld. Veðurat-

hugunarkerfi verður í tveim
möstrum við hvorn brautar-
enda auk veðurathugunar-
stöðvar uppi á Sandfelli. Að
auki verða brautarhitamælar
sem mæla hita í yfirborði flug-
brautarinnar. Að loknum end-
urbótum eiga Fokker flugvélar
að geta lent og tekið á loft,
fullskipaðar farþegum og
frakt, eða með sama flugtaks-
þunga og á Ísafjarðarflugvelli.
Þannig er ætlunin að Þingeyr-
arflugvöllur nýtist í reynd sem
önnur flugbraut fyrir Ísafjarð-
arflugvöll.

KNH verktakar ehf. áttu
lægsta tilboðið í verkið. Heild-
arkostnaður við framkvæmd-

ina er 182 milljónir króna en
Vegagerðin greiðir 12 millj-
óna króna kostnað við flutning
þjóðvegarins, þannig að kost-
naður Flugmálastjórnar er
áætlaður 170 milljónir króna.
Þar af fara 105 milljónir króna

til verktakans, en annar kostn-
aður eins og ljósa- og veður-
athugunarbúnaður er áætlaður
35 milljónir króna. Hönnun,
eftirlit og námur munu kosta
42 milljónir króna.

– smari@bb.is

Þingeyrarflugvöllur.

Söluaðilar
athugið!

Lagerútsala á hágæða hár-
skrauti o.fl. Lágmarkspöntun er
kr. 25.000. Frábær sumarvara
með mikla álagningu. Aðeins
fjögur verð kr. 25, 50,75 og
100. Verð fyrir vestan með vör-
una 21.-30. júní. Uppl. í síma
899 4254.

Það vakti athygli að síðasta mánudag, 19. júní, kvenréttindaginn sjálfan,
var rætt við fulltrúa lögreglukvenna í síðdegisútvarpi Rásar 2, um jafnrétti
í lögreglunni. Félag þeirra heitir Krían og hefur sinnt ýmsum málefnum
lögreglukvenna af röggsemi og veitir ekki af að huga að jafnrétti kynjanna,
enda er nú svo vera komið að konur eru meirihluti nemenda í háskólum
þessa lands. Hitt er svo annað mál hvort það sé jafnrétti að enn séu starfandi
sérstök hagsmunafélög kvenna. Er það ekki í raun á skjön við meginhugsun
um jafnan rétt karla og kvenna að starfandi séu sérstök kvenna- og karlafélög?

Ýmsu hefur vissulega miðað í jafnréttisátt og vegur kvenna aukist á síð-
ustu árum, líka innan lögreglunnar, sem betur fer. Ísfirðingar þurfa ekki að
kvarta því fyrsta konan sem hlaut skipun í varðstjórastöðu utan höfuðborg-
arsvæðisins var jafnframt fyrsta kona sem skipuð var varðstjóri í lögreglunni
á Ísafirði. Fyrst og fremst á að sjálfsögðu að skipa hæfustu umsækjendur í
stöður hvort heldur er í lögreglu eða annars staðar. Kríufulltrúar kvörtuðu
undan því að æðsta staða sem konu hefði hlotnast innan lögreglunnar væri
aðstoðaryfirlögregluþjónn. Ekki líkar okkur Vestfirðingum það vel, sem
áttum fyrstu konu í embætti lögreglustjóra 1980, Hjördísi Hákonardóttur,
nú hæstaréttardómara, en hún varð sýslumaður í Strandassýslu 1980 til
1983. Síðar hafa tvær aðrar konur gegnt þar embætti lögreglustjóra, Áslaug

Þórarinsdóttir, sem nú situr í Búðardal, sem lögreglustjóri, auk Kristínar
Völundardóttur, núverandi lögreglustjóra á Hólmavík.

Nú eru sex konur lögreglustjórar og sýslumenn á Íslandi, en það mun
breytast um næstu áramót og eftir verða 2 konur í embætti lögreglustjóra
á Íslandi, að óbreyttum forsendum. Önnur þeirra er núverandi lögreglustjóri
og sýslumaður á Ísafirði, Sigríður Björk Guðjónsdóttir, sem verður vænt-
anlega fyrsti lögreglustjórinn sem hefur undir nýtt Vestfjarðaumdæmi lög-
reglunnar. Inger L. Jónsdóttir situr á Eskifirði og hefur gert lengi. Skýtur
það ekki skökku við að Kríurnar skuli ekki telja þessar ágætu konur til lög-
reglu? Getur það verið að sú afstaða sé ríkjandi meðal lögreglukvenna á
Íslandi að lögreglustjóri sé ekki embætti innan lögreglunnar á Íslandi?

Burtséð frá því vakti ekki síður athygli að útvarpsfólkið, konur virtust
ekki hafa hugmynd um að svo margar konur væru lögreglustjórar. Það
vekur ýmsar spurningar um kunnáttu og viðhorf, ekki bara kvenna heldur
almennings á Íslandi varðandi starfsemi lögreglu landsins og uppbyggingu
hennar og einnig að stundum virðist ekki skipta máli hver á í hlut. Vonandi
var þarna um misskilning að ræða hjá Rás 2 og Kríunum. En framtíðarsýnin
er bjöguð.

Svo einfalt er það.
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Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Uppboð á
lausafjármunum

Eftirtaldir lausafjármunir eru óskilamunir í
vörslu lögreglunnar á Ísafirði og verða þeir
boðnir upp í gömlu lögreglustöðinni, Fjarð-
arstræti 28, Ísafirði, föstudaginn 23. júní nk.
kl. 16:00.

1 stk. Gaskútur, 9 kg. – 1 stk. Kalkhoff
þrekhjól. – Dekk af ýmsum stærðum undir
fólksbíla og jeppa. – 1  stk. þríhjól. – 3 stk.
hlaupahjól. – 30 stk. reiðhjól. – 60 cm gifs-
stytta af David eftir Michaelangelo. – Skart-
gripir og aðrir smámunir.

Vænta má greiðslu við hamarshögg.
21. júní 2006,

Sýslumaðurinn á Ísafirði,
Una Þóra Magnúsdóttir, fulltrúi.

Umboðsmaður
Bæjarins besta óskar eftir að ráða umboðs-

mann í Bolungarvík sem sér um að koma
blaðinu til söluaðila.

Nánari upplýsingar veitir Sólveig Sigurð-
ardóttir í síma 861 6005.

Framkvæmdir hafnar við
Grunnskólann á Ísafirði

Framkvæmdir eru hafnar
við 2. áfanga í húsnæðisupp-
byggingu Grunnskólans á Ísa-
firði. Eins og greint hefur ver-
ið frá var gengið til samninga
við verktakafyrirtækið Vest-
firska verktaka en þrjú tilboð
bárust í verkið og var tilboð
Vestfirskra verktaka lægst.
Ágúst og Flosi ehf. bauð
518.723.535 krónur, sem er
143,6% af kostnaðaráætlun,
Spýtan ehf. bauð 505.516.716

krónur sem er 139,9% af
kostnaðaráætlun og Vestfirsk-
ir verktakar 370.813.369
krónur (var við opnun 369.
963.369 krónur) sem er 102,7
% af kostnaðaráætlun. Kostn-
aðaráætlun hljóðar upp á
361.217.369 krónur.

Að sögn Hermanns Þor-
steinssonar hjá Vestfirskum
verktökum eru þeir ekki kom-
nir á fullt skrið heldur hafa
þeir verið að vinna að undir-

búningi sem svo stórt verk
þarfnast.

„Þetta er stærsta verk sem
hefur verið boðið út í bygg-
ingabransanum hér vestra um
langt árabil og mun reynast
okkur góður grunnur næstu
tvö árin en þó er það alls ekki
svo að við ætlum okkur að
vera einungis í þessu stóra
verki, við munum áfram vera
með þá starfsemi sem við höf-
um verið með undanfarin ár

þ.e. verk af öllum toga fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og hið
opinbera.“ Þak tengibygging-
ar milli gamla barnaskólans
og grunnskólans var rifið í
síðustu viku og býst Hermann
við að framkvæmdir verði
komnar á fullt um mitt sumar.
„Gamli barnaskólinn verður
rifinn á næstu vikum svo fer
þetta á fullt en skólastarf mun
hefjast í nýju húsnæði haustið
2008.“             – smari@bb.is Búið er að rífa þak tengibyggingar skólans

Alþingi samþykkir að fækka
lögregluumdæmum í landinu

Alþingi Íslendinga hefur
samþykkt að fækka lögreglu-
umdæmum á landinu úr 26 í
15 og verða Vestfirðir sam-
kvæmt því eitt lögregludæmi
og fara umdæmi Patreksfjarð-
ar, Bolungarvíkur og Hólma-
víkur undir lögregluembættið
á Ísafirði sem skilgreinist sem
lykilembætti. Lögreglustöðv-
um verður hins vegar ekki

lokað vegna breytinga á lög-
regluumdæmum en hins vegar
verður samvinna milli um-
dæma aukin og vaktir sam-
ræmdar, hvort tveggja til þess
að efla löggæslu og lögreglu-
rannsóknir. Sérstaklega er til-
tekið í reglugerð að lögreglu-
varðstofur á Vestfjörðum, ut-
an aðalstöðvar lögreglu á Ísa-
firði, skuli vera á Patreksfirði,

Hólmavík, og í Bolungarvík.
Sams konar ákvæði verða í
reglugerð um fleiri embætti á
landinu. Breytingin tekur gildi
þann 1. janúar næstkomandi.

Þá verður skipulagi ákæru-
valds breytt þannig að lög-
reglustjórar verði aðeins með
ákæruvald í venjulegum lög-
reglumálum, á milli lögreglu-
stjóra og ríkissaksóknara starfi

saksóknarar, sem beri ábyrgð
á meðferð ákæruvalds með
vísan til ákveðinna embætta,
landshluta eða málaflokka og
lúti eftirliti ríkissaksóknara en
fái lögreglumenn til samstarfs
við rannsókn mála, svo sem
efnahagsbrota.

Efl á minni sýslumannsem-
bættin með flutningi verkefna
og starfa frá ráðuneytum og

stofnunum til embættanna.
Dóms- og kirkjumálaráðu-
neytið hefur lagt drög að því
að meðal annarra verði eftir-
farandi verkefni flutt til lítilla
sýslumannsembætta: Miðstöð
ættleiðinga, sjóðir- og skipu-
lagsskrár, miðstöð fasteigna-
sölueftirlits, útgáfa Lögbirt-
ingablaðsins, málefni bóta-
nefndar, málefni skjalaþýð-

enda, miðstöð eftirlits með út-
fararþjónustu, miðstöð happ-
drættiseftirlits, innheimtumið-
stöð sekta og sakarkostnaðar.

Telur ráðuneytið að heildar-
kostnaður við fjölgun starfa
og flutning ofannefndra verk-
efna, að undanskildum flutn-
ingi á innheimtumiðstöð sekta
og sakarkostnaðar nemi um
50 milljónum króna.

Hundrað ár eru liðin frá því
að Núpsskóli í Dýrafirði var
stofnaður og af því tilefni
verða hollvinasamtök stofnuð
laugardaginn 24. júní til að
halda á lofti minningu þessa
merka skóla. Núpsskóli var
stofnaður árið 1906 af séra
Sigtryggi Guðlaugssyni og
fleirum og starfaði við góðan
orðstír fram til ársins 1992
þegar honum var lokað, en
við breytt umhverfi í mennta-
málum var hans ekki lengur
þörf. „Í áranna rás sótti fjöld-
inn allur af ungum Íslending-

um nám sitt að Núpi. Skóla-
starfið byggist á hugmynda-
fræði sem margir segja að hafi
verið mjög sérstök. Þrátt fyrir
margra ára framhaldsskóla-
nám segjast margir aldrei geta
gleymt skólavist sinni á Núpi
við Dýrafjörð“, segir í frétt
frá aðstandendum skólans.

Þann 24. júní verða stofnuð
samtökin Hollvinir Núpsskóla
en þessu framtaki standa
nokkrir áhugasamir gamlir
nemendur. Meginmarkmið
skólanna er að varðveita
minninguna um skólann m.a.

með því að láta skrá sögu hans,
varðveita muni sem tengjast
sögu skólans og hvetja til
tengsla á meðal eldri nem-
enda.

Þann 24. júní verður einnig
liðið 101 ár frá komu séra
Sigtryggs í Dýrafjörðinn. Af
því tilefni verður reist flagg-
stöng í anda séra Sigtryggs
reist fyrir utan skólann kl. 10
um morguninn. Þann dag
verður til sýnis heimili Sig-
tryggs sem nú er menninga-
minjasafn og boðið upp á
rabbabarasaft og gyðingakök-

ur í anda frú Hjaltlínu.
Stofnfundurinn verður

haldinn kl. 17 í Grunnskólan-
um að Núpi. Hægt verður að
kaupa mat af matseðli á Hótel
Núpi milli kl. 18 og 20 en
veitingasalurinn verður lok-
aður eftir kl. 20 vegna einka-
samkomu skólanemenda frá
1958 og gesta þeirra. Allir eru
velkomnir í samtökin, bæði
gamlir nemendur, starfsmenn
og aðrir áhugasamir um mál-
efnið. Á stofnfundinum verða
lög samtakanna borin upp til
samþykktar.  – thelma@bb.is

Hollvinasamtök stofnuð
á aldarafmæli Núpsskóla

100 ár eru síðan Núpsskóli var stofnaður.
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Bolvískur flugmaður ráð-
inn til þyrlusveitar LHG
Bolvíkingurinn Jens Þór

Sigurðarson hefur verið ráð-
inn í þyrlusveit Landhelgis-
gæslu Íslands. Fjórir nýir flug-
menn voru ráðnir í byrjun júní
en unnið er að því að tvöfalda
umsvif gæslunnar. „Það er frá-
bært að geta tekið þátt í því og
að vinna með þessum þessum
mönnum sem maður hefur
fylgst með úr fjarlægð í svo
langan tíma“, segir Jens. Hann
gengur nú í gegnum mikið
æfingaferli sem mun standa
fram í nóvember en meðal
annars fara æfingarnar fram í
Frakklandi.

„Þetta er mjög spennandi

og fullt af tækifærum fram-
undan. Þetta hefur alltaf verið
draumurinn en ég lærði at-
vinnuflugmanninn í Ameríku.
Ég sá svo í apríl að auglýst
var eftir nýjum mönnum og
sótti um, en að ég skildi vera
valinn úr þeim hópi sem sótti
var eins og þruma úr heiðskíru
lofti. Maður fékk þó ekki mik-
inn tíma til þess að venjast
tilhugsuninni því við vorum
ráðnir á miðvikudegi og
byrjuðum að æfa næsta þriðju-
dag“, segir Jens.

Jens býr á Ísafirði ásamt
fjölskyldu sinni en starfið
krefst þess að hann flytji suð-

ur. „ég verð að vera í 15 km
radíus frá flugvellinum til að
geta brugðist fljótt við ef á
þarf, en annars verð ég á vakta-
vinnu.“ Flugdeild LHG sinnir
meðal annars öllu almennu
eftirliti á hafinu umhverfis Ís-
land, leit og björgun, sjúkra-
flugi af ýmsum toga, flugi
með fólk á vegum ríkisins,
flugi með hjálparsveitir og sér-
sveit ríkislögreglustjóra.
Einnig sinnir flugdeildin ýms-
um sérverkefnum. Þess má til
gamans bæta við að Landhelg-
isgæslan fagnar 80 ára afmæli
þann 1. júlí.

– thelma@bb.is

Jens Þór Sigurðarson flugmaður.
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Rúnar Óli Karlsson, ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar

Telur áhrif hvalveiða á
ferðaþjónustu ofmetin
Rúnar Óli Karlsson, ferða-

málafulltrúi Ísafjarðarbæjar
telur að áhrif hvalveiða á
ferðaþjónustuna séu ofmetin,
en Hvalaskoðunarsamtökin
mótmæltu í síðustu viku þeirri
ákvörðun að leyfa veiði á 50
hrefnum í sumar. „Mitt álit á
hvalveiðum í atvinnuskyni er
að þær séu tóm þvæla“, segir
Rúnar Óli. „Það eru enginn
hagræn rök fyrir því að stunda
hvalveiðar sem eru styrktar af
ríkinu þ.e. meðan veiðarnar
eru ekki arðbærar og ekki er
næg eftirspurn eftir kjötinu.
Norðmennn eiga víst ansi hátt
fjall af kjöti. Samt held ég
áhrif hvalveiða á ferðamanna-
straum til landsins séu ofmet-
inn.“ Sjávarútvegsráðuneytið
gaf leyfi fyrir því að allt að 50
hrefnur yrðu veiddar í sumar

fjöruborðinu eins og gerst hef-
ur hér í Djúpinu og á hvala-
skoðunarslóðum fyrir norðan.
Slíkt ætti ekki að gerast. Í
sjálfu sér get ég ekki dæmt
um hvort að veiðar á hval í
vísindaskyni séu nauðsyn-
legar. En mann grunar ýmis-
legt“, segir Rúnar Óli.

Hvalaskoðunarsamtök Ís-
lands hafa, eins og áður segir,
harðlega mótmælt ákvörðun
sjávarútvegsráðherra um að
leyfa veiði á 50 hrefnum á
þessu ári auk þess sem þau
hafa mótmælt þeirri fullyrð-
ingu Hafrannsóknastofnunar
að ákvörðunin sé í samræmi
við hvalarannsóknaráætlun
Hafrannsóknastofnunar, enda
hafi hvorki langreyðar né
sandreyðar verið veiddar sam-
kvæmt þeirri áætlun og aðeins

fáeinar hrefnur á ári. „Það er
því rangt að halda því fram að
þessar veiðar séu í samræmi
við tillögur þær sem lagðar
voru fyrir vísindanefnd Al-
þjóða hvalveiðiráðsins til
kynningar. Þá er rétt að benda
á að tillögur Íslendinga voru
aldrei samþykktar af vísinda-
ráðinu né af alþjóða hvalveiði-
ráðinu,“ segir í tilkynningu
Hvalaskoðunarsamtakanna.

Þá segir að fyrir liggi að
veiðarnar hafi þegar skaðað
eina vinsælustu afþreyingar-
grein íslenskrar ferðaþjón-
ustu, hvalaskoðunina, með
beinum hætti og gagnrýna þá
fullyrðingu Hafró að stærð
hrefnustofnins geti haft veru-
leg áhrif á afrakstursgetu
nytjafiska, þ.m.t. þorsks.

– eirikur@bb.is

og ætluðu þrír bátar að hefja
veiðar um miðja síðustu viku,
þar á meðal Halldór Sigurðs-
son ÍS.

„Vissulega er það ansi
óheppilegt þegar veiðimenn
eru staðnir að því að veiða
hval í vísindaskyni nánast í

Rúnar Óli Karlsson.

Glæsileg dagskrá á tón-
listarhátíðinni Við Djúpið

Tónlistarhátíðin, Við Djúp-
ið, hófst á Ísafirði í gær, en
um er að ræða fimm daga
námskeiðs– og tónleikahald
með fjölhæfum tónlistar-
mönnum. Í þetta sinn er há-
tíðin haldin í samstarfi við
Listaháskóla Íslands og er
Peter Máté píanóleikari full-
trúi kennaraliðs skólans. Á
hátíðinni verður boðið upp á
kennslu fyrir söngvara, söng-
og píanó dúó, píanó og flautu.
Kennara- og flytjendahópur-
inn samanstendur af sópran-
söngkonunni Sigrúnu Hjálm-
týsdóttur, sem betur er þekkt
sem Diddú, píanóleikurunum
Önnu Guðnýju Guðmunds-
dóttur, Tinnu Þorsteinsdóttur

og Peter Máté, flautuleikaran-
um Guðrúnu S. Birgisdóttur,
flautuleikara, og hinu frum-
lega FLÍS tríói, sem nýtur sér-
lega mikilla vinsælda þessa
dagana. Þá má geta þess að
FLÍS leikur á tónleikum í
Tjöruhúsinu í Neðstakaupstað
í kvöld og hefjast þeir kl. 21.

Á morgun kl. 20 verða svo
píanótónleikar Tinnu Þor-
steinsdóttur í Hömrum og á
laugardag verða þær Sigrún
Hjálmtýsdóttir og Anna Guð-
ný Guðmundsdóttir með tón-
leika, sem sömuleiðis verða í
Hömrum og hefjast kl. 17. Á
dagskránni eru íslensk og
erlend sönglög og óperuaríur.
Þá verða einnig haldnir þrenn-

ir nemendatónleikar í Hömr-
um, þeir fyrstu á föstudag kl.
20, aðrir á laugardag kl. 14 og
þeir þriðju á sunnudag kl. 15.

„Það er mikill fengur að
hafa fengið þær Diddú og
Önnu Guðnýju til liðs við há-
tíðina í ár og er þetta fágætt
tækifæri fyrir nemendur að
teyga af viskubrunni þeirra
stallna sem eru afar uppteknar
við leik og störf“, segir í til-
kynningu.

„Markmið hátíðarinnar er
að bjóða upp á fjölbreytta tón-
leika fyrir Vestfirðinga og
ferðamenn á svæðinu og
metnaðarfulla kennslu. Hátíð-
in ber keim af fjölmörgum
tónlistarstefnum og er hún

breytileg frá ári til árs. Nú má
heyra allt frá klassískri tónlist
til nútímatónlistar, einleiks-
og kammertónlist, íslenska
sem erlenda ásamt tónlistar-
bræðingi þeirra FLÍS félaga“,
segir í tilkynningu.

Þetta er í fjórða sinn sem
hátíðin fer fram, en hún var
haldin í Ísafjarðarbæ og Bol-
ungarvík í fyrsta sinn árið
2003 að frumkvæði Guðrúnar
S. Birgisdóttur flautuleikara
og Péturs Jónassonar gítar-
leikara og árlega eftir það í
talsvert stærri sniðum, nú síð-
ast í samstarfi við Listahátíð í
Reykjavík og Pacifica stren-
gjakvartettinn.

– eirikur@bb.is

Allur pappír verður endurunnin
Frá og með haustinu verður allur endurnýtanlegur

pappír sem fellur til í Ísafjarðarbæ fluttur erlendis til
endurvinnslu. Hingað til hefur hann verið brenndur
í Funa, en fyrsta sendingin fer suður til Reykjavíkur
á næstu dögum. Að sögn Ragnars Kristinssonar
framkvæmdastjóra Gámaþjónustu Vestfjarða hefur
þetta verið í pípunum um þó nokkurt skeið, en hár
flutningskostnaður hefur komið í veg fyrir að úr yrði
en með tilkomu flutningstilleggs frá Úrvinnslusjóði
er það nú orðið kleift.

Ragnar býst við að frá og með haustinu verði allur
endurnýtanlegur pappír flokkaður og sendur beint út
og hið sama mun gilda um endurnýtanlegt plast.
„Við munum þjappa þessu saman í pressu og komum
15 til 20 tonnum í hvern gám“, aðspurður hvað hann
haldi að falli mikið til af pappír og plasti á svæðinu
á ári sagði hann ekki þora að fara með það, en það
væri umtalsvert magn. Gámaþjónusta Vesturbyggð-
ar, dótturfyrirtæki Gámaþjónustu Vestfjarða mun
sjá um sömu þjónustu Vesturbyggð. – smari@bb.is Funi hættir að brenna pappa og plast frá og með haustinu.
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Ferðamannaiðnaðurinn er
alltaf að verða stærri og stærri
partur af efnahagsreikningi
þjóðarinnar og hann sker sig
þó nokkuð úr öðrum greinum
að því leyti að uppistaðan í
honum eru lítil og fámenn fyr-
irtæki. Eitt af þeim er fyrirtæki
tveggja ungra Ísfirðinga,
þeirra Greips Gíslasonar og
Gylfa Ólafssonar, Ýmislegt
Smálegt ehf. Þrátt fyrir að vera
rétt komnir yfir tvítugt hafa
þeir töluverða reynsla af störf-
um innan ferðageirans bæði
sem sumar og vetrarmenn hjá

Vesturferðum og fleiri fyrir-
tækja. Blaðamaður ákvað að
fá þá í spjall og segja okkur
frá fyrirtækinu, ferðamennsk-
unni og hvað þeir halda að
brýnast sé að gera til að hún
lukkist sem best.

– Ýmislegt smálegt hvað er
það?

„Það er fyrirtæki okkar sem
ætlar að starfa innan ferða-
mannageirans í sem víðasta
skilningi. Við erum núna að
halda áfram með verkefni sem
við vorum með í fyrra og nefn-
ist „An evening in Ísafjörður“

sem er röð kvöldskemmtana
fyrir enskumælandi ferða-
menn, tvisvar í viku eru bíó-
sýningar undir nafninu „On
location“ þar sem við sýnum
marg verðlaunaðar myndir
sem eru teknar á Vestfjörðum,
gerast á Vestfjörðum og fjalla
um vestfirskan raunveruleika
nú og fyrr“, segir Gylfi og
Greipur bætir við: „Tvisvar í
viku erum við með kvöld sem
við köllum „Photos and facts“,
sem er fyrirlestur um sögu,
menningu, lífshætti, líffræði
og jarðfræði Vestfjarða og
ýmislegt annað sem tengist
fjórðungnum og myndasýn-
ingu sem tengist efninu. Svo
einu sinni í viku flytur Elfar
Logi einleikinn Gísli Súrsson,
„Gísli the outlaw“ heitir hann
víst á ensku.“

– Hvernig gekk með þessi
kvöld í fyrrasumar?

„Eftir væntingum mætti
segja. Við byrjuðum seint og
vorum ekki alveg öruggir með
vöruna sem við vorum með
sérstaklega fyrirlesturinn. Það
er efni sem þarf að viða að sér
mörgum ljósmyndum, semja
efnið og geta sagt hvað jarðlög
eru á ensku. Það tók smá tíma.
En þetta er ekkert gróðafyrir-
tæki. Við vinnum þetta sjálfir
og erum tilbúnir til að gera
það frítt, efniskostnaður er lít-
ill og við höfum gaman að
þessu. Í þessum bransa þarftu
stundum að geta hangið fyrstu
og mögrustu árin og þá fer
boltinn kannski að rúlla“ segir
Gylfi. Greipur heldur áfram:
„Þetta er pínu hugsjón. Við
höfum unnið undanfarin ár
þessum bransa og við þykj-
umst vita hvað vantar og þetta
er kannski eitt af því.“

Ísafjörð semÍsafjörð semÍsafjörð semÍsafjörð semÍsafjörð sem
ferðamannastaðferðamannastaðferðamannastaðferðamannastaðferðamannastað

„Hvatinn að þessu er að
okkur hefur fundist að ferða-
mennina vanti eitthvað að gera
á kvöldin og eins að gera Ísa-
fjörð að áfangastað ferða-
manna”, segir Greipur og
heldur áfram: „Það er alltaf
verið að tala um þessa æðis-
legu og ótrúlegu náttúru sem
er svo stórbrotin og þetta
magnaða mannlíf á Vestfjörð-

um en það er svolítið erfitt að
nálgast það, þetta mannlíf. Að
gera Ísafjörð að áfangastað,
það er stóra markmiðið með
þessu. Ég sagði það einhvern
tímann í smá gríni að miðbær
Ísafjarðar væri helsta náttúru-
perla Vestfjarða og fékk bágt
fyrir, en ég meina það að ein-
hverju leyti “

– Erum við of mikið að ein-
blína á náttúruna hér í kring
en gleymum kannski Ísafirði?

„Það hefur allavegana ekki
verið gert mikið af því að búa
til eitthvað fyrir ferðamenn í
bænum. Vesturferðir reyndu
í fyrra að vera með gönguferð
um Eyrina þar sem ekki er
bara verið að benda á sögu-
fræg hús heldur er farið í sam-
tímann og reynt að kynnast
fólki sem býr hérna núna.
Ferðin heitir Krókar og kimar
Ísafjarðar, „Backstreets of Ísa-
fjörður“ á ensku. Andi Kardi-
mommubæjarins svífur yfir
vötnum hér, bakarinn, úrsmið-
urinn o.s.frv. Ég held að fólki
finnist þetta áhugavert.“

Póstkort ogPóstkort ogPóstkort ogPóstkort ogPóstkort og
flottræfilshátturflottræfilshátturflottræfilshátturflottræfilshátturflottræfilsháttur

„Við byrjum smátt, vorum
með þessa dagskrána „An eve-
ning in Ísafjörður“ í fyrrasum-
ar og svo gáfum við út fimm
póstkort í vetur tileinkuð Ísa-
firði sem eru komin í sölu á
svæðinu.“segir Gylfi.

– Póstkortin hafa vakið at-
hygli og myndu sóma sér vel
í ramma uppi á vegg í betri-
stofum vandlátra húsmæðra,
hafið þið gert þau sjálfir?

„Nei, eitt er eftir Spessa og
nefnist Átta dæmi um Ísfirð-
inga og er hluti af sýningu
sem Spessi útbjó fyrir Lista-
safn Ísafjarðar og hét Úrtak“,
segir Greipur og bætir við:
„Hann valdi átta myndir til að
setja á þetta kort. Eins erum
við með önnur átta dæmi frá
Ísafirði en Árný Herbertsdóttir
ljósmyndari hefur verið að
taka myndir af gluggum á Ísa-
firði og við fengum að gramsa
í safninu hennar og völdum
átta stykki til að setja á kort.
Svo eru þarna tvö kort með
frekar nýstárlegum yfirlits-
myndum af Ísafirði, aðra

myndina tók Haukur Sigurðs-
son á ágústkvöldi og við höf-
um verið spurðir af hvað stór-
borg myndin sé. Hina tók
Rúnar Óli Karlsson þegar
fyrsti snjórinn féll. Og fimmta
kortið er ekki ljósmynd heldur
leiðarkort af almenningssam-
göngukerfi Ísafjarðar sett upp
eins gert er í stórborgum með
neðanjarðarlestir“.

Gylfi skýtur inn í að það
hafi vissulega verið gert í pínu
gríni að setja þetta svona upp,
en það sé einnig svolítil alvara
í því, það gera sér ekki allir
grein fyrir hversu víðfeðmt
almenningssamgangnakerfi er
hér í Ísafjarðarbæ og nágrenni.
Í kjölfarið á kortinu voru þeir
fengnir til þess af bæjaryfir-
völdum til að ganga alla leið
með hugmyndina. Gera kerfið
aðgengilegra fyrir bæjarbúa
og einnig, eins og Greipur
segir: „Sem er kannski pínu
flottræfilsháttur, að fegra og
skreyta bæinn. Það er húmor í
þessu en það vekur athygli.
Og þetta er eitt af því sem við
hugsum okkur fyrirtækið í:
Ráðgjafaþjónustu í ferðaþjón-
ustu í hinum víðasta skilningi.
Til dæmis höfum við verið
Ísafjarðarbæ innan handar í
nokkrum sýningum sem hann
hefur tekið þátt í“.

Það er vit íÞað er vit íÞað er vit íÞað er vit íÞað er vit í
ferðaþjónustuferðaþjónustuferðaþjónustuferðaþjónustuferðaþjónustu

– Er eitthvað vit í ferða-
þjónustu?

– „Í og með, við lifum ekki
á henni einni saman, það er
alveg á hreinu. Þetta eru ekki
mörg störf yfir vetrartímann
en þó nokkuð af störfum á
sumrin. En ferðaþjónustan er
góð með öðru og fólk vill
koma hingað“, segir Greipur.
Gylfi bætir við: „Mér finnst
aðalmálið vera það að fólk
fari að hafa eitthvað upp úr
þessu, hefur verið mikið við-
loðandi þessi áhugamanna-
ferðaþjónusta og það gengur
ekki til lengdar. Annað sem
stendur ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum fyrir þrifum er að fólk
heldur að það þurfi að leigja
sér bíl til að keyra vestur, því
það vill ekki hrista sinn í
sundur á hrikalegum vegum
Vestfjarða. En það er erfitt
jafnvægi að fegra vegakerfi
Vestfjarða til að lokka ferða-
menn á svæðið annars vegar
og hins vegar að segja að veg-
irnir séu ömurlegir til að fá
meiri peninga í það, en ég
held að við ættum að fegra
ástandið og benda á að árið
2008 verður malbikað alla leið
til Reykjavíkur“.

Vegamálin eru þeim kump-
ánum hugleikin, Gefum Greipi
orðið: „Nú þegar er það þann-
ig að aðalleiðin er vetrarleiðin,
og þó hún sé lengst þá eru

ekki nema fjórir stuttir malar-
kaflar á henni 85% af leiðinni
er bundið slitlag. Það var gerð
óformleg könnun þegar var
verið að markaðssetja ungl-
ingalandsmót hér á Ísafirði og
niðurstaðan var sú að fólk hélt
að það væri á bilinu 700 til
900 km milli Ísafjarðar og
Reykjavíkur og það skiptir
öllu máli fyrir okkur að ná til
Íslendinganna því þeir eru um
70% þeirra sem sækja Vest-
firði heim“.

– Þurfum við að fá Ólaf
Ragnar aftur vestur til að
kvarta undan vegakerfinu?

„Nei það er einmitt öfugt“,
segir Gylfi. „Ég held að það
sé kominn tími til að fegra
kerfið. Við þurfum að fá Ólaf
aftur til að segja Íslendingum
hvað vegakerfið er gott“.
Greipur bætir við: „En vegirn-
ir eru ekki allt, það er ekki
nóg að fá fólk á svæðið það
þarf að vera eitthvað fyrir fólk-
ið að gera svo það komi.“

Stóriðja Vestfjarða?Stóriðja Vestfjarða?Stóriðja Vestfjarða?Stóriðja Vestfjarða?Stóriðja Vestfjarða?

– Hvað þurfum við að sjá
gerast í ferðaþjónustunni á
næstu 5 til 10 árum?

„Í fyrsta lagi þarf að lengja
tímabilið að einhverju leyti
en það hrekkur bara skammt.
Ég held að við þurfum aðal-
lega að þróa ferðir, afþreyingu
og þjónustu sem getur auð-
veldlega dregið saman seglin
yfir veturinn og hafa ekki mik-
inn stofnkostnað og yfirbygg-
ingu.“ segir Gylfi og bætir
við: „Það hefur verið sagt að
frammistaða Vestfirðinga í net
og heimasíðumálum sé bág-
borin t.d. Vestfjarðavefurinn.
Mér liggur við að segja að
hann hafi verið dragbítur,
heimasíðan er uppfærð lítið,
kemur illa út í leitarvélum og
hefur verið eins í fimm ár og
það gengur ekki. Ferðaþjón-
arnir eru margir hverjir með
sín heimasíðumál í góðu
standi en það þýðir lítið fyrir
gistiaðila í einhverjum eyðidal
að vera með flotta heimasíðu
ef góðan heildarvef um svæð-
ið vantar. Ferðamaðurinn
ákveður ekki að fara til Vest-
fjarða af því að hann rambaði
inn á heimasíðu hjá litlu gisti-
heimili í eyðidal vestur á fjörð-
um. Og internetið er aðaltækið
til markaðssetningar í dag.
Vestfjarðavefurinn er rekinn
af opinberum aðilum og það
þarf að koma honum til nú-
tímahorfs, hann er gamli tím-
inn“.

– Verður ferðaþjónustan
stóriðja Vestfjarða?

– „Nei“, segja þeir í kór og
Gylfi heldur áfram: „Stóriðja
Vestfjarða eru öll litlu fyrir-
tækin sama í hvaða atvinnu-
grein, þau eru sem eru sveigj-
anleg og eru ekki orkufrek“.

– smari@bb.is

Greipur Gíslason og Gylfi Ólafsson, eigendur fyrirtækisins Ýmislegt smálegt ehf.

Ýmislegt smálegt
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
21. júní,  174. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1926 færðu prestar landsins biskupi
gullkross með keðju að gjöf, sem tákn um embættis-
stöðu hans. Þá var Jón Helgason biskup, sextugur.

Krossinn átti að ganga til eftirmanna hans.

Þennan dag árið 1973 var þjóðgarðurinn í Jökulsár-
gljúfrum í Öxarfirði stofnaður. Hann nær frá Dettifossi

og niður í Ásbyrgi og er um 150 ferkílómetrar.

Þennan dag árið 1980 var kvikmyndin Óðal feðranna
frumsýnd. Leikstjóri og höfundur handrist er Hrafn

Gunnlaugsson.

Þennan dag árið 1991 var Perlan í Öskjuhlíð formlega
tekin í notkun.Byggingin kostaði á annan milljarð króna.

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?   · Auður Sjöfn Þórisdóttir, fjallkonan í ár á Ísafirði

Á þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árumÁ þessum degi fyrir 40 árum

Leitað að Sævari frá Bíldudal

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Yfirleitt hæg vestlæg átt. Þokuloft við sjóinn, einkum

norðaustan- og vestantil, en annars bjart. Hiti 12-18 stig.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Yfirleitt hæg vestlæg átt. Þokuloft við sjóinn, einkum
norðaustan- og vestantil, en annars bjart. Hiti 12-18 stig.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Gengur í sunnan 5-8 m/s með rigningu vestantil síð-
degis, en annars hægviðri og víða bjart veður. Hlýtt.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Útlit fyrir suðlæga átt með rigningu. Hiti 10-16 stig

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Fylgist þú með HM í knattspyrnu?
Alls svöruðu 598. – Já sögðu 212 eða 35%

– Nei sögðu 386 eða 65%

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

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

Fjallkonan táknmynd Íslands

Leit var hafin í gær að vélbátnum Sævari frá Bíldudal,
sem er 4 tonn að stærð, en hann hafði farið í róður sl.
laugardagsmorgun. Á bátnum var einn maður, Hallgrímur
Ottósson frá Sæbakka, Bíldudal, rúmlega sextugur að
aldri. Gengið var með víkum frá Bíldudal í gær, en ekki
varð þess vart að Sævar hefði komið að landi. Þá var
landhelgisgæzluvélin Sif fengin til að leita að bátnum.

Vélbáturinn Þórður Ólafsson fór frá Bíldudal um hádegi
í gær til að svipast eftir Sævari og fann hann út af Látra-
bjargi. Sævar var þá á leið inn til Bíldudals og ástæðan
fyrir því, að hann var svo lengi úti er sú, að hann réri
sunnarlega og heimferðin gekk stirt vegna nokkurrar
brælu. Þórður Ólafsson fylgdist með Sævari þar til hann
var kominn inn í fjörðinn og kom hann til Bíldudals um 7
leytið í gærkvöldi.

„Ég var beðin um að vera fjallkonan í ár sem var mjög gaman og mikill heiður. Ég lít á
fjallkonuna sem táknmynd Íslands. Ég þurfti að ganga í fylgd skátana og lögreglu að
hátíðarsvæðinu. ótrúlega flottur búningur og gaman að fá pínu stressandi að ganga fyrir
framan allt þetta fólk en líka gaman að fá þessa athygli. Ég valdi sjálf ljóðið en það er til
bók sem heitir Fjallkona í 50 sem fjallkonur velja oft ljóð upp úr en ég fann ljóðið sjálf í bók
Tómasar Guðmundssonar. Þegar ég var búin að lesa upp ljóðið stóð ég uppi á sviðinu
á meðan þjóðsöngurinn var sunginn. Svo var þetta búið og mér var hjálpað úr búningnum
en það er svakaleg seremónía að komast í hann. Þetta er samt ótrúlega flottur búningur
og gaman að fá að prófa að vera í honum. Annars er allt gott að frétta. Ég er að vinna
mikið þessa dagana bæði á Hlíf og í Faktorshúsinu. Ég ætla að vera í Frakklandi í ár og
stefni svo á Háskóla Íslands í sálfræði en svo ég veit ekki hvort það breytist.

Sáu og lærðu margt á
stuttum tíma í Svíþjóð

Hressar konur sem starfa á
leikskólanum Sólborg fóru í
námsferð til Svíþjóðar í apríl
og kynntu sér hvernig leik-
skólamálum er háttað hjá
frændum okkar í Svíaríki. Þær
sendu Bæjarins besta ferða-
sögu sína.

„Starfsfólk leikskólans Sól-
borg á Ísafirði tók þá ákvörðun
í október 2005 að fara í náms-
ferð til vinabæjar Ísafjarðar-
bæjar Linköping í Svíþjóð.
Farið var í ýmis konar fjárafl-
anir til að mæta kostnaði við
ferðina s.s. gefnar út söng-
bækur, afmælisdagatöl, út-
búnir bolluvendir og bakaðar
kleinur. Kosin var sérstök
ferðanefnd sem sá um að
skipuleggja ferðina í samráði
við starfsfólk leikskólans og
Pernillu Rein sem var leið-
sögumaðurinn okkar í ferð-
inni. Okkur langar með þess-
ari grein okkar að gefa les-
endum innsýn inn í þessa
skemmtilegu ferð okkar til
vinabæjar okkar Linköping í
Svíþjóð.

Hópurinn tók seinni vél til
Reykjavíkur þriðjudaginn 18.
apríl og rútu þaðan til Kefla-
víkur. Gist var á gistiheimilinu
Alex í Keflavík. Miðvikudag-
inn 19. apríl var svo haldið af
stað til Svíþjóðar. Ferðin stóð
til sunnudagsins 23. apríl .

Flogið var til Stokkhólms.
Á flugvellinum í Stokkhólmi
beið okkar rúta ásamt bílstjóra
sem var með okkur allan tím-
ann og var það mikill tíma-
sparnaður fyrir utan þægindin.

Þá var með í för Pernilla
Rein sem er sænskættuð og
starfar á Ísafirði. Hún var okk-
ar túlkur og gerði það alveg
gæfumuninn að fá allar upp-
lýsingar á móðurmálinu um
alla þá staði sem við heim-
sóttum.

Í Stokkhólmi fengum við
leiðsögumann sem sagði okk-
ur frá því helsta og síðan var
rölt um gamla bæinn. Síðan
var ekið til Linköping og vor-
um við kominn þangað um
kl. 21:30 um kvöldið. Fyrsti
dagurinn okkar í Linköping
byrjaði á því að hópurinn
mætti í Ráðhúsið. Eva Joels-
son borgarstjóri, Berit Rebel
leikskólafulltrúi og Lisa Noppa-
Bernsten alþjóðatengslafull-

trúi tóku á móti okkur. Eva
Borgarstjóri upplýsti okkur
um Linköping og boðið var
upp á kaffi og meðlæti.

Berit leikskólafulltrúi upp-
lýsti okkur um leikskólamál í
Linköping. Markmiðin með
leikskóladvöl barns eru tvö:
Að foreldrar geti sinnt námi
eða vinnu. Auk þess sem hún
er hluti af skólagöngu barns-
ins. Leikskólinn er fyrir börn
1-5 ára (förskola). Hann er
opinn frá kl. 06 til 18 , en það
fer eftir vinnutíma foreldra.
Barn getur dvalið á leikskól-
anum 8-9 tíma á dag. Á þrem-
ur leikskólum í Linköping er
boðið upp á gistingu en það
eru þá foreldrar sem vinna
vaktavinnu. Boðið er upp á
15 klukkustundir leikskóla-
dvöl á viku að lágmarki, en
það er fyrir börn foreldra sem
eru atvinnulausir eða eru í
fæðingarorlofi. Foreldrum 6
ára barna er valfrjálst hvort
þau senda barnið í skóla (0
bekk) eða hvort barnið er eitt
ár lengur í leikskóla. Flestir
foreldrar (99%) velja 0 bekk
fyrir barn sitt.

Þegar foreldrar sækja um
leikskóladvöl eiga þeir rétt á
plássi innan fjögurra mánaða.
Leikskólagjöld eru tekjutengd
en eru að hámarki 260 kr.
sænskar á mánuði. Leikskól-
inn er gjaldfrjáls síðustu tvö
ár barnsins á leikskólanum.
Markmiðið er að gera leik-
skólann gjaldfrjálsan.

Eftir frábærar móttökur
fékk borgarstjóri að gjöf mynd
sem börn á leikskólanum Sól-
borg gerðu af íslenska fánan-
um, þæfða í ull, í mynda-
ramma og upplýsingablað um
Vestfirði (National geograp-
hy). Þess skal getið að allir
leikskólar ásamt leikskólafull-
trúa og starfsmanni alþjóða-
tengsla fengu samskonar gjöf
frá okkur og blað með upplýs-
ingum um Vestfirði.

Þá var okkur boðið í skoð-
unarferð með leiðsögn um
Linköping og endaði ferðin í
gamla bænum þeirra þar sem
okkur var boðið til hádegis-
verðar. Allur hópurinn var
snortinn yfir þessum höfðing-
legu móttökum sveitarfélags-
ins og komið var á framfæri
þakklæti fyrir. Berit leikskóla-

fulltrúi var með okkur allan
tímann og fór með okkur í
allar heimsóknir.

Eftir hádegi var haldið á
Waldorfs leikskóla. Hann var
í úthverfi og sveitin ekki langt
undan. Börnin voru í þremur
húsum og voru yngstu börnin
höfð sér. Við löbbuðum um
útsvæðið en þar var margt
áhugavert m.a. stórt tjald sem
við fórum í og sátum á trjá-
drumbum. Í miðjunni var
hægt að veikja bál. Á leikskól-
anum eru börnin mikið úti og
voru stundum matar- eða
kaffitími í tjaldinu. Einn dag í
viku er útidagur og var þá
leikið í skóginum allan dag-
inn. Allur efniviður úti sem
inni var úr náttúrulegu efni og
var barnið í brennidepli í öllu
starfi leikskólans. Barnið átti
ekki að verða fyrir miklum
utanaðkomandi áhrifum og
mikilvægt að það fengi að
skoða, snerta og upplifa sjálft
umhverfi sitt.

Hópurinn mætti hress að
vanda föstudaginn 21. apríl
kl. 9 á Listaverkstæði (Ateljé
Passagne) sem er rekið af
sveitarfélaginu. Listaverk-
stæðið tekur á móti stórum og
litlum hópum frá aldrinum 3
– 19 ára, gegn gjaldi, í 1-1/2
klst í senn. Í sal fyrir innan
verkstæðið stóð yfir sýning
sem við skoðuðum og áttum
síðan að gera í sameiningu
listaverk af upplifun okkar af
sýningunni.

Áfram var haldið og næst
var skoðaður leikskólinn Juni-
backen í Ryd hverfinu.

Þar voru 4 leikskólar með
alls 200 börnum. 95% barn-
anna höfðu annað mál en sæn-
sku og þar voru börn frá 25
þjóðernum.

Hópurinn fékk kynningu á
deild fyrir einhverf börn og
språkoteket. Á einhverfu-
deildinni voru 6 strákar og 6
starfsmenn. Það sinna allir
starfsmenn börnunum en það
er einn sem er sérstakur tengi-
liður við foreldra. Börnin áttu
það sameiginlegt að vera al-
varlega einhverf og þurfa sér-
úrræði til að spjara sig. Þau
gátu svo notið samvista við
önnur börn s.s. í útiveru. Á
språkotekinu voru pokar með
mismunandi hlutum í. Var

þeim skipt eftir flokkum s.s.
dýr, fatnaður, matur, o.s. frv.
Í hverjum poka voru leiðbein-
ingar um hvernig best var að
vinna með hvern þátt fyrir sig.
Starfsmaður safnsins kynnir
og leiðbeinir öðru starfsfólki
og foreldrum hvernig vinna
eigi með pokana. Hún hittir
öll 5 ára börn á leikskólanum
til að fylgjast með málþroska
þeirra bæði á þeirra móður-
máli (var þá með túlk með
sér) og í sænskunni. Þá gátu
foreldrar einnig fengið lánað
heim. Þetta var mjög áhuga-
vert og fengum við með okkur
ítarlegan upplýsingabækling
sem við ætlum að skoða nánar
og útfæra þessa hugmynda-
fræði á okkar leikskóla.

Ferðinni lauk með heim-
sókn í leikskólann Linghjem
sem vinnur samkvæmt hug-
myndafræði Reggio Emilia.
Á leikskólanum voru 2 deildir
með um 20 börn á hvorri deild
á aldrinum 1-5 ára. Byggt er á
jákvæðri sýn á barnið. Um-
hverfið á að vera fallegt og
örvandi fyrir barnið og mikið
lagt upp úr litum, ljósi/birtu
og speglum. Barnið á að fá
tækifæri til að skoða ákveðið
þema eða viðfangsefni út frá
sem flestum sjónarhornum. Á
þessum leikskóla var margt
áhugavert að sjá og skoða.

Dagurinn endaði síðan á því
að Lisa Noppa-Bernsten al-
þjóðafulltrúi bauð okkur heim
til sín kl. 18 en hún bjó rétt hjá
þar sem við gistum. Við þáð-
um þar veitingar og þökkuð-
um vel fyrir okkur og kvödd-
um Lisu og Berit með gjöf.
Síðan fór hópurinn saman út
að borða.“

Heim í faðmHeim í faðmHeim í faðmHeim í faðmHeim í faðm
blárra fjallablárra fjallablárra fjallablárra fjallablárra fjalla

Laugardaginn 22. apríl var
að venju vaknað snemma og
haldið áleiðis til Gautaborgar.
Þar var borgin skoðuð og
verslanirnar að sjálfsögðu
líka. Sunnudaginn 23. apríl
var keyrt til Osló en þaðan var
flogið heim.

Við lentum um kl. 15.30 í
Keflavík. Þar beið okkar þessi
líka fína rúta og yndislegi bíl-
stjóri sem sá um að koma
mannskapnum heim. En áður
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Gaman að ganga um London Íslenska stoltið

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði

Bítlarnir eru númer 1
„Já, ég hlusta talsvert á

tónlist, finnst gott að vinna
við undirleik. Val mitt á tón-
list er ansi fjölbreytt, en ég
hef ekki fest mig í neinni
sérstakri tónlistarstefnu,
hlusta á nánast allt nema jass,
sem ég skil ekki, þrátt fyrir
ítrekaðar tilraunir. En að
uppáhaldinu.“

1. Hey Jude – The Beatles
Númer 1 hjá mér eru Bítl-

arnir. Ég er af þeirri kynslóð
sem dáði þá og ég geri það
ennþá. Af þeim hundruðum
laga sem þeir sendu frá sér
standa upp úr lögin Yester-
day úr albúminu Help og
Hey Jude úr albúminu Hey
Jude/The Beatles Again.
Hey Jude samdi Paul Mc-
Cartney til hughreystingar
Julan Lennon eftir skilnað
foreldra hans.

2. John Lennon
– Mindgames

John Lennon hélt áfram
að vera góður eftir að Bítlarn-
ir hættu samstafi. Þegar

fyrsta sólóplata hans Mind
games kom út var hann
kominn með Yoko Ono upp
á arminn. Öll platan er mjög
góð, titillagið einna best

3. Johnny Cash – Don´t
take your guns to town
Þetta lag var eiginlega kúr-

ekalagið sem fangaði mig
fyrst, af þessari tegund tón-
listar.  Country tónlist er mik-
ið vanrækt hér á landi og sýnir
það sig best, þegar einhverj-
um dettur í hug að gefa út lög
með þeim slagkrafti, þá
verður það feikivinsælt, sam-
anber lögin hjá Snörunum.

4. The Animals
–House of the rising sun
Ég þreytist seint á að hlusta

á þá tóna. Animals voru fræg-
ir fyrir það hvað lögin þeirra
voru löng t.d. þetta lag er
fjórar og hálf mínúta. Yester-
day kom seinna og var ennþá
lengra 7,07 mínútur.

5. The Platters– Only you
Þessi svörtu herramenn eru

með allan tónstigann í hálsin-
um og kunna vel að nota hann.
Þeir áttu erfitt uppdráttar í
heimalandinu, Bandaríkjun-
um, á sínum tíma, en voru loks
viðurkenndir þegar frægðarsól
þeirra hafði skinið á önnur lönd
eins og Evrópu. En þarlend-
ingar kunnu vel að meta þessa
söngfugla. Tvö lög finnast mér
bera af hjá þeim Only you og
The great pretender.

6. Fyrir sunnan fríkirkjuna
– Heimir og Jónas

Platan/diskurinn með Heimi
og Jónasi, Fyrir sunnan frí-
kirkjuna fer oft í spilarann hjá
mér. Þetta er sígild þjóðlaga-
tónlist sem gaman er að hlýða
á, vel útsett og söngur kvenn-
anna ljúfur. Lagið Laxfoss er
þar skráð með óþekkta höfunda
af ljóði og lagi. Höfundur text-
ans er Theódór Einarsson tón-
skáld á Akranesi, sem frægast-
ur varð er hann samdi Angelina
og Dumbó og Steini spiluðu
og gáfu út 1967. Lagið veit ég
ekkert um.

7. Hotel California – Eagles
Eagles eru sérfræðingar í

spili og söng. Á tónleikadiski
frá þeim er að finna gamla
lagið þeirra Hotel California.
Forspil og lokaspilið í því lagi,
spila bara sérfræðingar svona
vel. Söngurinn er frábær,
hæfilega hás rödd.

8. Ljúfu lögin
– Strákabandið

Þarna er um að ræða disk
sem er gefin út af nokkrum
félögum í Harmónikufélagi
Þingeyinga. Fallegt og líflegt
harmónikuspil snillinga undir
söng Elvars Bragasonar. Þeir
koma gömlu góðu ballgildum
vel til skila.

9. I want to break
free – Queen

Freddy Mercury gaf rétta
tóninn og hafði sviðsfram-
komuna í góðu lagi þegar
hann söng I want to break
free. Eins er lag hans Radio
gaga stórfínt.  Bæði lögin eru
af diskinum The works.

10. Piano – Rúnars Þór
Piano er alveg einstakt

framlag Ísfirðings í tónlist-
inni. Þessi diskur heyrist
ekki oft spilaður síðan Sig-
urður Pétur hætti að tala við
saumaklúbba landsins
kringum 1990. Sigurður
notaði lagið 1.12. sem titil-
lag að þætti sínum, valdi
fallegasta lagið af honum.
Diskurinn í heild sinni er
þægilegur til hlustunar á
síðkvöldum og sem dinner-
tónlist.

Önundur Jónsson.

Alvarr ehf.
bauð lægst
Í síðustu viku voru opnuð
tilboð borun rannsóknar-
hola við fyrirhugaða
munna jarðgangna milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarð-
ar. Alls bárust tvö tilboð og
hljóðaði kostnaðaráætlun
upp á 19.286.500 króna
og átti Ræktunarsamband
Flóa og Skeiða ehf. tilboð
upp á 19.677.500 eða
102% af kostnaðaráætlun
en tilboð Alvarr ehf. var
upp á 12.401.000 eða
64,3% af kostnaðaráætl-
un. Um er að ræða 420 m
kjarnaborun og 100 m bor-
un í laust efni með fóðrun.
Verkinu skal að fullu lokið
fyrir 1. október nk.

Í fríi fram í
september
Nýskipuð bæjarstjórn Ísa-
fjarðarbæjar heldur nú til
sumarfrís, en fyrsti fundur
bæjarstjórnarinnar var
haldinn í síðustu viku.
Falla allir fundir bæjar-
stjórnarinnar niður í júlí og
ágúst og kemur hún ekki
saman aftur fyrr en fimm-
tudaginn 7. september. Á
meðan bæjarstjórn er í
sumarfríi mun bæjarráð
hafa heimild til þess að
ráða málum til lykta fyrir
hönd bæjarstjórnar.

Styttist í Ós-
hlíðarhlaupið
Hið árlega Óshlíðarhlaup
verður haldið þann 1. júlí
nk., og verður þetta í fjór-
tánda skiptið sem hlaupið
er haldið. Að þessu sinni
verður keppt í þremur
vegalengdum: 21 km, 10
km og 4 km auk þess sem
að í fyrsta sinn verður
boðið upp á 10 km línu-
skautahlaup. Allir þátttak-
endur fá að venju verð-
launapening auk þess
sem Vífilfell gefur kepp-
endum orkudrykk og
Gamla Bakaríið gefur
orkubita. Þá fá keppendur
frítt í sund í Sundhöllina.
Skráning fer fram í versl-
uninni Núpi í síma 456-
3114, á vef hlaupsins
oshlid.hsv.is og á Silfur-
torgi fyrir kl. 12 á mótsdag.

Uppáhaldsborgin mín er London. Borgin er
falleg og mér finnst gaman að ganga um
gömlu hverfin og skoða byggingarnar sem
hafa svo mikla sögu. Það er svo gaman að
fara í bæinn og fara út að borða, í leikhús eða
bara skoða mannlífið. Mér finnst líka æðislegt
að fara í Covent Garden, það er í sérstöku
uppáhaldi hjá mér. Ég hef tvisvar sinnum
komið til London og þó það sé ekki í bígerð að
fara þangað í bráð þá fer ég örugglega þangað
aftur einhvern daginn.

en heim var haldið var komið
við á leikskólanum Huldu-
bergi í Mosfellsbæ sem var
sérstaklega opnaður fyrir okk-
ur.

Leikskólinn Hulduberg er
alveg eins bygging og leik-
skólinn Sólborg. Þar er búið
að byggja við og stækka um
tvær deildir. Þar var strax í
upphafi settur milliveggur í
opna rýminu fyrir framan
deildarnar. Það var tekið fullt
af myndum á Huldubergi og
þeim strax komið í hendurnar
á réttum aðila hér heima.

Síðan var haldið í loka-
áfangann heim í faðm fjalla
blárra.  Það var þreyttur en
ánægður hópur starfsmanna
sem kom til Ísafjarðar kl. 02
aðfaranótt mánudags.

Ferðin tókst í alla staði mjög
vel og það stóðust allar tíma-
setningar. Móttakan í Linköp-
ing var alveg til fyrirmyndar,
framar því sem nokkur okkar
átti von á. Það að hafa leið-
sögumann með í ferðinni
gerði það að verkum að allt
komst til skila til allra og vilj-
um við þakka Pernillu sérstak-
lega vel fyrir hennar framlag.

Þess skal getið að Borgar-
stjóri og alþjóðatengslafulltrúi
voru hér staddar á vinabæjar-
móti í 8-10 júní og gaf hópur-
inn frá Linköping sér tíma til

að koma í heimsókn til okkar
á leikskólann. Það voru fagn-
aðarfundir og var leikskólan-
um færð gjöf og börnin
sungu.

Við sáum margt og lærðum
margt á ekki lengri tíma. Það
var allt myndað í bak og fyrir

og hópurinn búin að hittast
fyrir utan vinnu og rifja upp
ferðina. Starfsemin á Sólborg
hefur verið í endurskoðun að
undanförnu. Það er verið að
vinna að námskrá fyrir skól-
ann og marka leikskólanum
skýra stefnu að vinna eftir. Það

hefur verið ákveðið að frá
hausti mun leikskólinn Sól-
borg tileinka sér hugmynda-
fræði Reggio Emilia. Stefnan
verður kynnt fyrir foreldrum
á foreldrafundi í byrjun októ-
ber. Það eru margt sem við
sáum og fengum fræðslu um í

ferðinni sem við munum
heimfæra á leikskólann okk-
ar, en umfram allt gerði þetta
starfsmannahópnum mjög
gott. Hann stendur eftir sterk-
ari og samstilltari eftir frábær-
lega vel heppnaða ferð“, segja
ferðalangarnir af Sólborg.

Hópurinn í boði hjá Berit Rabel leikskólafulltrúa og eiginmanni hennar.

Síðastliðin helgi var frábær fyrir Íslendinga. Veðrið lék víðast
hvar við landsmenn og allt lék í lyndi. Landslið Íslands í hand-
bolta karla komst á HM sem haldið verður í Þýskalandi á
næsta ári, fyrir framan troðfulla Laugardagshöll sem gerist
ekki oft. Tíkin fékk gæsahúð þegar þjóðsöngurinn var leikinn,
allir sungu með og íslenskir fánar á lofti úr nánast hverju sæti.
Landslið kvenna í knattspyrnu lagði landslið Portúgal 3-0 á
Laugardalsvellinum og eru nú í 2-3 sæti í sínum riðli. Tíkin
hefur fulla trú á stelpunum og er fullviss um að þær muni klára
dæmið í næstu leikjum. Landsliðið er skipað gríðarlega öflug-
um leikmönnum í hverri stöðu og fullyrðir tíkin að þar séu
nokkrar í hæsta gæðaflokki.
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Undanfarna daga hafa
staðið yfir mælingar veg-
um Digital Ísland á Ísafirði
og hafa þær komið mjög
vel út að sögn Pálma Guð-
mundssonar, markaðstjóra
365. Að sögn Pálma er því
ekkert til fyrirstöðu að
hefja Digital útbreiðslu í
bænum.

Upp úr miðri þessari
viku munu þjónustuaðilar
365 á svæðinu hefja dreif-
ingu á nýjum myndlykl-
um. Fyrst um sinn verða
átta stöðvar í boði á staf-
rænu formi þ.e. Stöð2,
Stöð2 bíó, Sirkus, NFS,
Sýn, Sýn extra, RÚV og
Skjár Einn.     – bb@bb.is

Stafrænar
útsendingar Skemmdir unnar á neyðarbúnaði

Lögreglunni á Ísafirði barst
á föstudag tilkynning um að
skemmdir hefðu verið unnar
á neyðarbúnaði í neyðarskýli
Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar í Hornvík.  Atvikið
uppgötvaðist tveimur dögum
fyrr þegar ferðamenn komu
að skýlinu. Voru þá tvö neyð-
arblys, útbrunnin, fyrir utan
neyðarskýlið. Neyðarblys og
-flugeldar eru geymdir í neyð-
arskýlum á Hornströndum.

Ekki er vitað hverjir voru
þarna að verki og ekki er vitað
til þess að upp hafi komið
neyðartilvik á síðustu vikum
eða mánuðum, sem kallaði á
notkun blysanna. Málið er
litið mjög alvarlegum augum

og er fólk beðið að hafa sam-
band við lögreglu hafi það
frekari vitneskju sem það.

Neyðarblys þessi geta skipt
sköpum þegar um líf eða
dauða er að tefla og því mjög
alvarlegt þegar fólk gerir sér
að leik að skemma svo mikil-
vægan búnað.  Varla vill
nokkuð maður hafa á sam-
viskunni að rekja megi örkuml
eða dauða fólks til þess að
fólk hafi ekki getað gert vart
við sig, þar sem neyðarbún-
aður hafi ekki verið tiltækur
vegna skemmdarverks.

– bb@bb.is

Stór aurskriða féll úr Eyrarfjalli á fimmta tímanum
á föstudag. Að sögn sjónarvotta voru drunurnar miklar
og spýttist aur og vatn úr henni. Einnig lagði mikinn
rykmökk úr skriðunni. Skriðan féll fyrir ofan Ásgarð
á Hnífsdalsvegi og stöðvaðist í miðju fjallinu í fyrstu
en hélt síðan áfram niður fjallið næsta sólarhringinn.
Einn steinninn, á að giska 12 rúmmetrar að stærð hélt
áfram niður hlíðina og stöðvaðist á hrygg um 130
metrum fyrir ofan Ásgarð. Fylgst var með fjallinu
fram eftir kvöldi á föstudag.                   – smari@bb.is

Stór aurskriða
féll úr Eyrarfjalli

Hornbjarg
á Hornströndum.

Frá fyrsta fundi nýrrar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar.

Fyrsti fundur nýrrar bæj-
arstjórnar Ísafjarðarbæjar

Fyrsti bæjarstjórnarfundur
nýs kjörtímabils í Ísafjarðar-
bæ var haldinn kl. 17 á fimm-
tudag í síðustu viku. Á fund-
inum var samþykkt að Halldór
Halldórsson, oddviti sjálf-
stæðismanna, myndi halda
áfram að gegna embætti bæj-
arstjóra, líkt og hann hefur
gert undanfarin átta ár. Þá var
samþykkt að forseti bæjar-
stjórnar yrði Guðni Geir Jó-
hannesson, oddviti Framsókn-
arflokks og formaður bæjar-

ráðs yrði Birna Lárusdóttir,
annar maður á lista sjálfstæð-
ismanna. Bæjarfulltrúar Í-list-
ans lögðu fram aðra tillögu
um ráðningu bæjarstjóra þar
sem lagt var til að nýr bæjar-
stjóri yrði ráðinn sem ekki
ætti sæti í bæjarstjórn. Í bókun
þeirra segir m.a.:

„Frambjóðendur annars
framboðslista tóku undir það
sjónarmið [að ráða ætti ópóli-
tískan bæjarstjóra] í aðdrag-
anda kosninga. Í samræmi við

þetta leggja bæjarfulltrúar Í-
listans því fram tillögu um að
nú þegar verði auglýst eftir
bæjarstjóra fyrir Ísafjarðarbæ.
Bæjarstjóri verði ráðinn á fag-
legum forsendum. Bæjarfull-
trúar Í-listans telja ennfremur
að málflutningur og fram-
ganga núverandi bæjarstjóra í
aðdraganda sveitarstjórnar-
kosninga geri það að verkum
að hann geti ekki orðið trú-
verðugur framkvæmdastjóri
allra íbúa sveitarfélagsins.

Með hagsmuni sveitarfélags-
ins og íbúa þess í huga leggj-
um við til að tillaga þessi verði
samþykkt.“

Tillagan var, eins og mátti
kannski búast við, felld. Eins
og kjósendur muna líklega enn
var það Guðni Geir Jóhann-
esson sem í kosningabarátt-
unni lýsti yfir vilja þess efnis
að ráða ópólitískan bæjar-
stjóra, en féll svo frá þeirri
kröfu í meirihlutaviðræðum
við Sjálfstæðisflokkinn.

Fulltrúar Í-listans í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar á sínum fyrsta fundi.
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