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Nýr bátur bætist í flota Ísfirðinga
Á fimmtudag í síðustu

viku bættist nýr bátur í flota
Ísfirðinga sem gerður verður
út á línuveiðar. Báturinn,
sem er af gerðinni Seigur
1000, hefur hlotið nafnið
Kögur. Skrokkur bátsins er
smíðaður í Reykjavík, en
fyrirtækin Rafskaut, Rafjón
og Þrymur kláruðu smíðina
á Ísafirði.

„Þeir eiga svona 70% í
bátnum og stóðu sig mjög

vel. Ég er búinn að prufukeyra
bátinn og hann lofar góðu. Ég
er mjög ánægður enn sem
komið er. Ég er ekkert búinn
að láta reyna á hann en hef á
tilfinningunni að hann sé mjög
góður“, segir Davíð Kjartans-
son, skipstjóri og eigandi Kög-
urs. Báturinn er 9,8 tonn að
stærð og verður að líkindum
byrjað að gera hann út í þessari
viku þegar tilskilin leyfi yfir-
valda verða komin í hús.

Davíð (2. frá vinstri) ásamt föður sínum Kjartani Sigmundssyni, bróður sínum Hallgrími
Kjartanssyni og konu hans Birnu Lárusdóttur og syni þeirra um borð í nýja skipinu.

Skemmd-
ir á Valhöll

Skemmdarverk voru
framin á Valhöll í Tungudal
við Skutulsfjörð og var til-
kynnt til lögreglunnar á
mánudag að rúður hefðu
verið brotnar í húsinu. Lög-
reglan rannsakar málið og
óskar eftir upplýsingum um
grunsamlegar mannaferðir
við húsið.

Lögreglan á Ísafirði stöðv-
aði ungan ökumann að mor-
gni laugardags sem grun-
aður er um ölvun við akstur.
Þá var annar ökumað-ur
stöðvaður í Arnarfirði, einn-
ig grunaður um ölvun við
akstur.

Ekið á kyrr-
stæða bíla
Ekið var á bláa Toyota

Landcruiser jeppabifreið
sem stóð á bifreiðastæði við
útibú Tryggingamiðstöðv-
arinnar og Hamraborg á Ísa-
firði á þriðjudag. Lögreglan
óskar eftir vitnum. Einnig
var ekið á mannlausa bifreið
á bifreiðastæði við verslun-
armiðstöðina Neista föstu-
dag. Sá sem olli árekstrinum
ók af vettvangi án þess að
gera tjónþola viðvart.

Sumarhátíðin Sæluhelgi á Suðureyri er að baki og þótti takast vel þrátt fyrir að veður hafi ekki verið með besta móti.
„Sæluhelgin heppnaðist vonum framar þrátt fyrir leiðindaveður og í heildina litið erum við ánægðir. Þó það hafi verið
blautt og vindasamt yfir helgina tel ég að allir hafi farið heim með sól í hjarta“, segir Sturla Páll Sturluson, einn Mansa-
vina sem skipuleggja Sæluhelgina. Ungu stúlkurnar á myndinni létu rok og rigningu ekki slá sig út af laginu og nutu þess
að skemmta sér í hópi góðra vina. Sjá nánar frétt og myndir inni í blaðinu.                            Ljósmynd: Páll Önundarson.

„Allir fóru heim með sól í hjarta“
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Guðni Geir Jóhannesson, athafnamaður á Ísafirði

Eignast meirihluta
í Trésmiðjunni ehf.

Magnús Helgason, fram-
kvæmdastjóri Trésmiðjunnar
ehf. í Hnífsdal, og fjölskylda
hans hafa selt fyrirtækinu G7,
sem er í eigu Guðna Geirs
Jóhannessonar athafnamanns
á Ísafirði, 60% hlut í fyrirtæk-
inu. Magnús segist ætla að
starfa áfram við fyrirtækið og
hann haldi 27% hlut, en ætli
að láta af starfi framkvæmda-
stjóra. Hann segist ekki eiga
von á miklum breytingum á
starfseminni nema þá til efl-
ingar fyrirtækisins.

Trésmiðjan var stofnuð af
Hnífsdælingum fyrir 47 árum

og varð fjölskylda Magnúsar
fljótt leiðandi í fyrirtækinu,
en hann hefur verið í forsvari
þar í fjölda ára. Upphaflega
var Trésmiðjan alhliða tré-
smíðafyrirtæki en síðasta ára-
tuginn eða svo hefur smíði á
hurðum og innréttingum verið
meginstoðin í starfseminni.
Meginhluti framleiðslunnar
fer í nýbyggingar á höfuðborg-
arsvæðinu, einkum í skóla og
aðrar byggingar á vegum hins
opinbera.

Magnús segist hafa hugsað
sig vel um þar sem hann tengist
fyrirtækinu tilfinningaböndum

en hann hafi viljað draga sig
út úr hlutverki framkvæmda-
stjóra. „Maður var orðinn út-
brunninn og hafði ekki kjark
til að stækka meir. Þá er kom-
inn tími til að breyta“, segir
Magnús.

Hann segir mikið álag hafa
fylgt starfinu síðustu árin.
„Menn endast ekki lengi í því,
menn brenna út og þá er hættan
sú að fyrirtækin fari að dala
með þeim. Þó maður vilji anda
eitthvað sjálfur og eiga líf fyrir
utan vinnuna þá má fyrirtækið
ekki líða fyrir það”, sagði
Magnús Helgason. Húsakynni Trésmiðjunnar ehf. við Strandgötu 7b í Hnífsdal.

Samvinna og sjálfstæði lykilorð í
framtíðarsýn íbúa Ísafjarðarbæjar

Að iðka víðtæka samvinnu
og að „þora vera við sjálf“ var
talið mikilvægasta veganestið
inn í framtíðina á íbúaþingi í
Ísafjarðarbæ sem haldið var í
maí. Þetta kemur fram í nýút-
kominni greinargerð um niður-
stöður íbúaþingsins sem unnin
var af ráðgjafafyrirtækinu
Alta, framkvæmdaaðila þings-
ins. „Það kom skýrt fram á
þinginu að Vestfirðir þurfi að
vinna saman sem ein heild að
sameiginlegri framtíðarsýn og
að sveitarfélögin muni sam-
einast í framtíðinni. Þátttak-
endur lögðu mikla áherslu á
bættar samgöngur sem for-
sendu þess að svæðið geti virk-
að sem ein heild“, segir í grein-
argerðinni.

Nefnt var að aukin samvinna
fyrirtækja og atvinnugreina sé

lykilatriði í eflingu atvinnulífs.
„Íbúar vilja að Ísafjarðarbær
skari framúr í menntun og ný-
sköpun í atvinnulífi, þar sem
byggt verði á land- og mann-
kostum, en ekki verði sóst eftir
stóriðju. Stefnt verði að auk-
inni fjölbreytni í atvinnulífi,
með áherslu á sjávarútveg,
ferðaþjónustu og menntun.“
Þá þótti áherslan á að þora að
vera við sjálf talsvert afgerandi
á þinginu, enda hafi Ísafjarð-
arbær og Vestfirðir talsverða
sérstöðu á landsvísu sem hafi
tekist að byggja á ýmsum svið-
um, m.a. í ferðaþjónustu.

„Skilaboðin um „Að þora
að vera við sjálf” vísa til þess
að í Ísafjarðarbæ verði farnar
nýjar leiðir á sem flestum svið-
um. Að byggt verði á þeirri
menningu og auðlindum sem

svæðið hefur alið, en ekki sótt
annað eftir „innfluttri” menn-
ingu sem er í boði hvar sem er
á landinu. Í þessu sambandi
var m.a. talað um viðburði á
svæðinu og varað við því að
flytja inn „...hljómsveitir og
hoppukastala“, eins og segir í
greinargerðinni.

Íbúafjöldi svæðisins kom
ekki mikið til umræðu en fram
kom hjá þátttakendum að þeir
teldu að sveitarfélagið ætti að
hýsa um 5.000 manns og eðli-
leg fólksfjölgun á næstu 10-
20 árum væri um 500 manns.

Lögð var áhersla á að ólíkir
byggðakjarnar innan Ísafjarð-
arbæjar fái að njóta sín á eigin
forsendum og sérstaða hvers
svæðis verði dregin fram enda
styrki fjölbreytileikinn sveitar-
félagið í heild. Kom þá greini-

lega fram að minni staðirnir
væru forsenda þess að Ísa-
fjörður geti verið höfuðstaður.

Í greinargerðinni segir að
miðkjarnar staðanna hafi mik-
ið að segja um upplifun íbúa
og gesta á stöðunum, hvort
heldur er á Ísafirði eða á minni
stöðum. Þess vegna sé mikil-
vægt að leggja sérstaka áherslu
á kjarnana. „Í kjölfar þingsins
er æskilegt að velja umbóta-
verkefni fyrir alla staðina, ann-
ars vegar einfaldari verkefni
eða úrbætur sem hægt er að
framkvæma strax og hins veg-
ar verkefni til lengri tíma sem
miða að því að styrkja stöðu
viðkomandi byggðar. Farsæl-
ust eru verkefni sem íbúar eru
tilbúnir til að fylkja sér um.“

Þátttakendur töldu kjörað-
stæður til útivistar og heil-

brigðs lífsstíls í Ísafjarðarbæ,
og nefndu því til stuðnings
aðgang að óspilltri náttúru.
Fram kemur í greinargerðinni
að þetta sé aðdráttarafl sem
mikilvægt er að efla, m.a. séu
tækifæri í vaxandi áhuga á
sjósporti en Ísafjarðarbær geti
orðið miðstöð á því sviði.

Þá var lögð áhersla á að
missa ekki sjónar á áframhald-
andi þróun í átt til fjölmenn-
ingarsamfélags enda væri um
krefjandi verkefni að ræða
sem þurfi að vanda til. Að
auki var talið mikilvægt að
breyta tekjuskiptingu milli
ríkis og sveitarfélaga og gera
þeim kleift að yfirtaka fleiri
verkefni, t.d. rekstur mennta-
skóla.

„Ísafjörður er höfuðstaður
Vestfjarða og mikilvægt að

bærinn haldi þeirri stöðu sinni.
Nýtt skipulag fyrir hafnar-
svæðið felur í sér einstakt
sóknarfæri fyrir bæinn, sveit-
arfélagið og Vestfirði. [...]
Íbúar verði virkir þátttakendur
í mótun framtíðar og í samein-
ingu takist bæjaryfirvöldum
og íbúum, með samstarfi og
samræðu að auka samstöðu
og tiltrú á framtíð Ísafjarðar-
bæjar“, eins og segir í niður-
lagi framtíðarsýnarinnar.

Íbúaþingið var haldið í
íþróttahúsinu á Torfnesi þann
21. maí s.l. að undirlagi Ísa-
fjarðarbæjar. Um 200 manns
tóku þátt á þinginu og má nálg-
ast niðurstöður þess í nýút-
kominni greinargerð ráðgjafa-
fyrirtækisins Alta sem finna
má á  www.ibuathing.is.

– kristinn@bb.is

Bygging Tungudalsvirkjunar

Framkvæmdir hafnar
Framkvæmdir við bygg-

ingu Tungudalsvirkjunar eru
hafnar. Aðspurður segir
Kristján Haraldsson orku-
bússtjóri að virkjunin, sem
afkasta mun 700 kílóvöttum,
verði að líkindum tekin í
notkun seinni hluta desem-
bermánaðar.

„Þarna mun rísa lítið og
nett stöðvarhús. Þá verður
þrýstivatnspípa niðurgrafin,
en þarna á að nýta affallið úr
Vestfjarðagöngum“, segir
Kristján. Virkjunin er mjög
hagkvæm, meðal annars
vegna þess að um jafn-
streymi vatns er að ræða yfir
allt árið og dregur því ekki

úr framleiðslugetu yfir vetrar-
tímann.

Afrek ehf. sér um jarðvinnu
og KNH ehf. um byggingu

sjálfs hússins. Útlit er fyrir
að virkjunin muni kosta
liðlega 100 milljónir króna
með öllum vélbúnaði.

Unnið að gerð Tungudalsvirkjunnar.

Hrefnuveiðin hafin
Fyrsta hrefnan á nýbyrj-

uðu veiðitímabili veiddist á
miðvikudag í síðustu viku
og var landað daginn eftir

á Ísafirði. Þegar ljósmynd-
ara bar að garði við

Sundahöfn var dýralæknir
að mæla heilbrigði kjöts-

ins. Aðspurður sagði Kon-
ráð Eggertsson, hvalveiði-

maður og skipstjóri á
Halldóri Sigurðssyni, að

hrefnan hafi verið meðal-
stór, um sjö og hálfur

metri á lengd.  Heimilt
verður að veiða alls 39
hrefnur á þessu ári. Er

þetta þriðja árið í röð sem
hvalveiðar eru leyfðar í
vísindaskyni. Árið 2003
hófust veiðar að nýju og

var þá leyft að veiða 36 dýr

en í fyrra voru leyfðar
veiðar á 25 dýrum. Veið-
arnar eru í samræmi við

stofnsamning Alþjóðahval-
veiðiráðsins.

– halfdan@bb.is

Hrefnukjötinu landað úr Halldóri Sigurðssyni ÍS.
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Fyrirtækið G7 sem er í eigu hjónanna Margrétar Jónsdóttur og Guðna Geirs Jóhannessonar

Kaupir eystra Norðurtanga-
húsið og breytir í íbúðarhúsnæði

Fyrirtækið G7 sem er í eigu
hjónanna Guðna Geirs Jó-
hannessonar og Margrétar
Jónsdóttur hefur fest kaup á
eystra Norðurtangahúsinu sem
stendur við Sundstræti 36 á
Ísafirði. Ætlunin er að breyta
því í íbúðarhúsnæði. Kaup-
verð fæst ekki uppgefið en
Guðni segir alla útreikninga
sýna að húsið sé hagkvæmur
fjárfestingarkostur. Um er að
ræða 2.800 fermetra iðnaðar-
húsnæði sem var byggt upp af
Hraðfrystihúsinu Norðurtang-
anum hf. en hlaut úreldingu
sem fiskvinnsluhúsnæði og
komst þannig í eigu Þróunar-
sjóðs sjávarútvegsins árið
1997. Síðan hefur húsið staðið
ónotað og skipt nokkrum sinn-
um um eigendur.

G7 kaupir húsið af Guðjóni
Ármanni Jónssyni, lögmanni
í Reykjavík, en sá hafði keypt
húsið á nauðungaruppboði.
Guðni segir ætlunina að hefj-
ast handa sem fyrst. „Það er
byrjað að teikna, það er fyrsta
skrefið“, segir Guðni.Drög að
skipulagi hússins gera ráð fyrir
bílageymslu á jarðhæð en á
hinum þremur hæðunum verða
21 til 22 íbúðir. Guðni segir
ætlunina að innrétta 35-40 fer-
metra einstaklingsíbúðir á
annarri hæð en stærri íbúðir á
þriðju og fjórðu hæð. Að-
spurður um það hvenær fyrstu
íbúðirnar verði klárar segir
Guðni villtustu drauma gera
ráð fyrir að næsta vetur takist
að klára íbúðir á fjórðu hæð
en á þeirri hæð voru áður skrif-

stofur Norðurtangans.
Eystra Norðurtangahúsið er

tengt því sem vestar liggur
með göngubrú á annarri hæð,
en í því húsi fer nú fram beitu-
framleiðsla. Þá brú segist
Guðni ætla að rífa niður. Borist
hafði manna á milli á Ísafirði
að húsið væri illa farið eftir
frostskemmdir en Guðni segir
það ekki rétt, tappað hafi verið
af öllum lögnum. Næsta skref
í framkvæmdaferlinu er að fá
skipulagsyfirvöld til að breyta
skilgreiningu hússins úr iðnað-
arhúsnæði í íbúðarhúsnæði.

Þess má geta að fyrir fáein-
um árum festu athafnamenn á
Ísafirði kaup á húsnæðinu
Sundstræti 34 og breyttu í
íbúðir.

– kristinn@bb.is

Eystra Norðurtangahúsið sem stendur við Sundstræti 36 á Ísafirði.

Minningarmót í golfi um Einar Val Kristjánsson

Ragna Björg og
Auðunn sigruðu

Auðunn Einarsson (GK)
sigraði á minningarmóti um
föður sinn, Einar Val Krist-
jánsson, sem haldið var á
Tungudalsvelli um síðustu
helgi. Auðunn fór holurnar 36
á 143 höggum án forgjafar.
Annar varð Rögnvaldur
Magnússon (GBO) á 156
höggum og þriðji varð Gunn-
laugur Jónasson (GÍ) á 157
höggum. Í kvennaflokki án
forgjafar sigraði Ragna Björg
Ólafsdóttir (GK) á 175 högg-
um, önnur varð Anna Ragn-
heiður Grétarsdóttir (GÍ) á 181
höggi og þriðja varð Kristín
Karlsdóttir (GÍ) á 215 högg-
um.

Í karlaflokki með forgjöf
sigraði Rögnvaldur Magnús-

ur varð Ragna Björg Ólafs-
dóttir (GK) á 159 höggum og
þriðja varð Kristín Karlsdóttir
(GÍ) einnig á 159 höggum.

Í unglingaflokki án forgjafar
sigraði Ásgeir Guðmundur
Gíslason (GÍ) á 172 höggum,
annar varð Snorri Karl Birgis-
son (GGL) á 174 höggum og
þriðji varð Elías Jónsson
(GBO) á 189 höggum. Ásgeir
Guðmundur sigraði einnig
með forgjöf á 148 höggum,
annar varð Elías Jónsson á 155
höggum og þriðji varð Haf-
steinn Þór Jóhannesson
(GBO) á 156 höggum.
Alls tóku 75 kylfingar þátt í
mótinu og var veður til keppni
fremur leiðinlegt báða keppn-
isdagana.

son (GBO) á 140 höggum,
annar varð Gísli Jón Hjaltason
(GÍ) á 144 höggum og þriðji
varð Kristinn Gauti Einarsson
(GBO) á 145 höggum. Í
kvennaflokki með forgjöf sigr-
aði Anna Ragnheiður Grétars-
dóttir (GÍ) á 149 höggum, önn-

Ásgeir Gíslason og
Auðunn Einarsson.

Komið og gerið góð kaup!

25%Verðlaunahafar á mótinu. Ljósmyndir: Gylfi Sigurðsson.

afsláttur af
öllum fatnaði
fimmtudaginn

14. júlí,
föstudaginn

15. júlí og
laugardaginn

16. júlí

Útsalan hefst mánudaginn 18. júlíÚtsalan hefst mánudaginn 18. júlíÚtsalan hefst mánudaginn 18. júlíÚtsalan hefst mánudaginn 18. júlíÚtsalan hefst mánudaginn 18. júlí
Enn meiri afsláttur af völdum vörumEnn meiri afsláttur af völdum vörumEnn meiri afsláttur af völdum vörumEnn meiri afsláttur af völdum vörumEnn meiri afsláttur af völdum vörum

Ath! Opið frá kl. 10-16 á
laugardögum í Jóni og Gunnu

Komið og gerið góð kaup!
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Útibú Landsbanka Íslands
á Ísafirði og Golfklúbbur Bol-
ungarvíkur hafa gert með sér
samstarfssamning sem gildir
til 1. október 2008 og felur í
sér stuðning við starfsemi golf-
klúbbsins. Samningurinn var

undirritaður í síðustu viku af
þeim Ingu Karlsdóttur útibús-
stjóra LÍ og Hafsteini Sigurðs-
syni aðstoðarútibússtjóra og
þeim Kristjáni Helgasyni for-
manni GBO og Baldri Smára
Einarssyni varaformanni.

Landsbankinn
og GBO í samstarf

Frá undirritun samningsins. Inga Karlsdóttir, Kristján
Helgason, Baldur Smári Einarsson og Hafsteinn Sigurðsson.

Óvenju margir tvíburar eru
í Dýrafirði en þar eru búsett
sex pör yngri en átta ára. „Við
höfum engar kenningar um
það hvers vegna, en mjög
margir tvíburar eru í Dýrafirði.
Fyrir utan þau sem eru undir
átta ára aldri veit ég einnig um
fern fullorðin pör“, segir Elsa
María Thompson, leikskóla-
stjóri Laufáss á Þingeyri.

Á leikskólanum eru þrenn

pör tvíbura en eitt þeirra yfir-
gefur Laufás í haust og fer í
grunnskóla. „Þá veit ég einnig
af tvíburum sem koma af og
til að heimsækja afa og ömmur
í Dýrafirði”, segir Elsa María.
Hver sú sem ástæðan er virðist
tíðni tvíburafæðinga vera há í
Dýrafirði. Þá voru fimm pör
af tvíburum á Laufási árið
2002 sem var þá þriðjungur
barnanna þar. – thelma@bb.is

Sex pör tvíbura á
barnsaldri í Dýrafirði

Sex tvíburapör undir 8 ára aldri búa í Dýrafirði.
 Mynd: Elsa María Thompson.

Metþátttaka á afmælismóti
Sjóstangaveiðifélags Ísfirðinga

Sverrir S. Ólason, Sjó-
stangaveiðifélagi Siglu-
fjarðar með stærsta fisk

mótsins sem vóg 21,170 kg.

Fimm Sjóís-met voru slegin
í 20 ára afmælismóti Sjó-
stangaveiðifélags Ísfirðinga
sem haldið var haldið föstu-
daginn 1. júlí og laugardaginn
2. júlí 2005 með metþátttöku
57 keppenda, 13 konum og 44
körlum, frá átta félögum og
EFSA Íslandsdeild evrópskra
sjóstangaveiðimanna.

Mótið er eitt af átta mótum
á vegum Sjól, Landssamtaka
sjóstangaveiðifélaga, þar sem
keppt er til Íslandsmeistara-
tignar í karla- og kvennaflokki
og var mótið það fimmta í
röðinni á árinu. Róið var frá
Bolungarvík á sextán bátum
aðallega á veiðislóð undir
Stigahlíðinni, Skálavík, Ritn-
um og Aðalvíkinni. Fyrri dag-
inn var veitt frá kl. 6.00 til kl.
14.00 en seinni daginn frá kl.
6.00 til kl. 13.00.

Alls veiddust 11.639 fiskar
sem vógu 20.937,19 kg. eða
367,32 kg. að meðaltali á
veiðistöngina. Níu tegundir
veiddust; þorskur, ufsi, ýsa,
karfi, steinbítur, sandkoli,
lúða, lýsa og marhnútur. Fimm
Sjóís tegundarmet voru slegin

ingskeppni karla sigraði Pétur
A. Unason, Sjósigl með 753
kg. Í öðru sæti varð Guðmund-
ur Svavarsson, Sjór með 666
kg. og í þriðja sæti Þorsteinn
Jóhannesson, Sjósigl með 630
kg.

Aflahæsti skipstjórinn varð
Sigurður Hjartarson og áhöfn
hans á Sjófugli með 1.717 kg.
eða 572 kg. að meðaltali á
veiðistöngina. Í öðru sæti varð
Guðmundur Jakobsson og
áhöfn hans á Neista með 1.543
kg. eða 514 kg. að meðaltali á
veiðistöngina. Í þriðja sæti
varð Ketill Elíasson og áhöfn
hans á Glað með 1.537 kg.
eða 512 kg. að meðaltali á
veiðistöngina.      – bb@bb.is

í mótinu. Þorskur sem vóg
21,170 kg. veiðimaður Sverrir
S. Ólason, Sjósigl, og er það
næst stærsti þorskur sem
veiðst hefur í sjóstangaveiði-
keppni frá því skráning hófst
árið 1991. Önnur met sem féllu
voru ufsi 9,270 kg. veiðimaður
Arnar Kristjánsson, Sjóís,
steinbítur 8,100 kg. veiðimað-
ur Þórir Sveinsson, Sjóís, lýsa

0,930 kg. veiðimaður Friðrik
Yngvason, Sjóak og koli 0,640
kg. veiðimaður María Þórar-
insdóttir, Sjóís.

Sveit frá Sjóak sigraði í
sveitarkeppni kvenna með
1.636 kg. Önnur varð sveit frá
Sjóís með 1.179 kg. og þriðja
blönduð sveit frá Sjósigl og
Sjóskip með 979 kg. Í karla-
flokki sigraði sveit frá Sjósigl

með 1.961 kg. Í öðru sæti varð
sveit frá Sjóak með 1.732 kg.
og í þriðja sæti sveit frá Sjósigl
með 1.668 kg.

Í einstaklingskeppni kvenna
sigraði Guðrún Jóhannesdótt-
ir, Sjóak með 649 kg. Í öðru
sæti varð Magnea Guðfinns-
dóttir, Sjóís með 380 kg. og í
þriðja sæti Katrín Gísladóttir,
EFSA með 353 kg. Í einstakl-

Rennt fyrir fisk í höfninni í Bolungarvík. Ljósmyndir: Birgir Þór Halldórsson.
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ritstjórnargrein
Eru fátækt

og hryðjuverk
óumflýjanleg?
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uf.is  – Sævar Guðmundsson
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Íbúðalánasjóður hefur hafið útlánastarfsemi til banka. Sú
starfsemi er óskyld hlutverki sjóðsins, að lána fé til kaupa á
húsnæði. Með þessu hefur sjóðurinn farið langt út fyrir starfssvið
sitt, sem er náttúrlega óþolandi þegar um opinberar stofnanir er
að ræða.

Ef einhver töggur er í stjórnvöldum einkavæða þau sjóðinn
eða leggja hann niður. Nú er tækifæri til þess því sjóðurinn
hefur í raun undirritað eigin aftökuskipan með framferði sínu.

New York - Madrid – London -  Hvar bera þeir niður næst?
Við þessu var búist. Enginn gat þó sagt til um hvar eða hvenær?
Tími hryðjuverka hefur engin mörk.

Sólarhring eftir að Lundúnabúar fögnuðu ákvörðun Alþjóða
Olympíunefndarinnar um að fela þeim umsjá Olympíuleikanna
2012 reið höggið yfir. Saklaust fólk á leið til vinnu, eigandi sér
einskis ills von, er myrt tugum saman; á sjúkahúsum liggja
hundruð manna meira og minna slasað; enginn veit hvernig því
reiðir af; líf þúsunda manna verður aldrei með sama hætti og
áður. Óttinn býr í skugga atburðanna.

Skiljanleg öfund Frakka í garð Englendinga fyrir að hreppa
sigur í baráttunni um Olympíuleikana, sem stórþjóðir keppast
um að halda til að styrkja stöðu sína í augum alheimsins,
breyttist á andartaki í samúð og samstöðu.

Hvers vegna myrðum við þjóðarleiðtoga: Kennedy bræður,
Olof Palme, Martin Luther King, svo fáeinir séu nefndir sem
féllu fyrir morðingjahendi á síðustu öld? Hvað fær menn að
taka eigið líf með það eitt að markmiði að tortíma öðru fólki?
Svörin sem við þekkjum við þessum spurningum eru margfalt
fleiri en spurningarnar sjálfar og að sama skapi misvísandi.

Morguninn sem neðanjarðarlestir Lundúnaborgar skókust
undan sprengjum hryðjuverkamanna sátu átta menn á fundi í
Gleneagles í Skotlandi, leiðtogar G8-ríkjanna, öflugustu iðnríkja
heims. Þeir voru ekki í Reykjavík líkt og ætla mátti af athyglis-
verðri kvikmynd í Sjónvarpinu á laugardagskvöldið þar sem
ósköp venjuleg stúlka, sem háttsettur embættismaður hafði
kynnst á kaffihúsi, olli uppnámi þegar hún með markvissum
hætti benti á ósamræmi í orðum og gjörðum leiðtoganna við að
uppræta fátækt í heiminum.

,,Við stöndum hér í skugga hryðjuverkanna í London en við
erum samt staðráðnir í að láta þau ekki skyggja á þann árangur,
sem hér hefur náðst,“ sagði gestgjafinn í Gleneagles, Tony
Blair, forsætisráðherra Bretlands, sem dró ekki dul á, að árang-
ur fundarins hefði mátt vera meiri á sumum sviðum.

Aðstoðin við fátækustu ríki heims er ekki einföld. Útstrikun
skulda og þróunaraðstoð dugar skammt, eitt og sér. Umfram
allt þarf að leiða þjóðirnar til sjálfsbjargar á öllum sviðum og
láta þær njóta þeirra auðæfa sem lönd þeirra, mörg hver, hafa
til að bera. Á því er mikill brestur sakir spillingar, kúgunar og
arðráns, sem ekkert lát virðist á þrátt fyrir þá miklu neyð sem
við blasir. Í þeim efnum bíður mikið og erfitt verk að vinna.

s.h.

Mansaveiðikeppnin var á sínum stað. Ljósmyndir: Páll Önundarson.

Sæluhelgin heppn-
aðist vonum framar

á marhnútaveiði. Um kvöldið
voru haldnir dansleikir þar sem
hljómsveitin Delta-44 lék fyrir
dansi.

Á sunnudag var efnt til sælu-
hátíðar á Kambinum við
Þurrkver þar sem m.a. var

boðið upp á markaðstorg og
ýmis leiktæki fyrir börnin. Þá
þurfti að fella niður kappróður-
inn um Vestfjarðabikarinn
vegna veðurs en að öðru leiti
fór dagskráin fram eftir áætl-
un. Keppt var í fjölbreyttum

greinum og má þar nefna
kleinubakstur, húsmæðrafót-
bolta og söng. Að loknu hinu
hefðbundna „sæluslútti“ héldu
gestir og heimamenn annað
hvort heim til sín eða á loka-
sýningu Ronju ræningjadóttur.

Sumarhátíðin Sæluhelgi á
Suðureyri er að baki og þótti
takast vel þrátt fyrir að veður
hafi ekki verið með besta móti.
„Sæluhelgin heppnaðist von-
um framar þrátt fyrir leiðinda-
veður og í heildina litið erum
við ánægðir. Þó það hafi verið
blautt og vindasamt yfir helg-
ina tel ég að allir hafi farið
heim með sól í hjarta“, segir
Sturla Páll Sturluson, einn
Mansavina sem skipuleggja
Sæluhelgina.

Að vanda var mikið um
skemmtanir af ýmsu tagi. Há-
tíðin hófst á fimmtudag með
frumsýningu leikfélagsins
Hallvarðar Súganda á Ronju
ræningjadóttur og tónleikum
hljómsveitarinnar Apollo. Á
laugardag var farið í fjallgöng-
ur, haldin var fjölskylduhátíð
og mansaveiðikeppni sem
ávallt setur svip sinn á hátíð-
ina. Heldur minni þátttaka var
í keppninni en undanfarin ár
en 98 keppendur spreyttu sig

Kristinn H. Gunnarsson, alþingismaður eða Kiddi „sleggja“ tekur á í sleggjukastinu.

Gestir á Sæluvikunni létu ekki rok og rigningu hafa áhrif á sig og grilluðu undir berum himni.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Sigrún Svanhvít Óskarsdóttir á Flateyri

Nautakjöt og súkkulaðidraumur
Sælkeri vikunnar býður

að á tvær uppskriftir. Önnur
er að marineruðu nautakjöti
sem snöggsteikt er upp úr
ostrusósu. Um er að ræða
bragðmikinn og gómsætan
rétt og mælir Sigrún með
því að bera hann fram með
hrísgrjónum og góðu brauði.
Í eftirrétt býður hún upp á
blauta súkkulaðiköku sem
svíkur engan sannan súkku-
laðiunnanda.

Nautakjöt
í ostrusósu

600.gr nautakjöt
4.stk gulrætur
1.stk rauðlaukur
1.bakki snjóbaunir

1. bakki baby maís
1.stk paprika

marinering
1/2 - 1 dl. isio4 olía
U.þ.b. 3 tsk soya sósa
1 cm fersk engiferrót
1-2 rif hvítlaukur
1 msk hunang
salt og pipar

Skerið nautakjötið í litlar
þunnar sneiðar. Útbúið marin-
eringuna og látið kjötið liggja
í henni í um sólahring. Takið
kjötið út og reynið að hafa það
við herbergishita þegar það fer
á pönnuna. Snöggsteikið kjöt-
ið við góðan hita á wok pönnu
smakkið til með ostru- og
soyasósu og ef vill örlítið af
ferskum chilli. Skerið græn-

metið niður í frekar grófa
strimla en hafið baunabelgina
heila, bætið grænmetinu út á
pönnuna allra síðast og passið
að hafa það örlítið stökkt að
steikingu lokinni.

Súkkulaðidraumur

300. g 70% súkkulaði
300 g smjör
6 stk egg
275 g sykur
g hveiti

Bræðið súkkulaðið og
smjörið saman. Stífþeytið
smjör og sykur og blandið
súkkulaðiblöndunni og eggj-
unum saman við og þeytið lítil-
lega . Hveitinu er svo sigtað

saman við blönduna. Loks er
deigið sett í skálar og bakað í
13 til 15 mínútur við 190°

hita. Berið fram með ís eða
rjóma og berjum t.d. jarða-
berjum og bláberjum.

Ég skora á Evelyn Calderon
og Guðmund Björgvinsson
á Flateyri.

Bygging sumarhúss í Tunguskógi kærð til úrskurðarnefndar skiplags- og byggingarmála

Mikil óánægja er meðal sum-
arhúsaeigenda í Tunguskógi
Eigendur sumarhúss á lóð-

inni númer 61 í Tunguskógi í
Tungudal hafa kært til úr-
skurðarnefndar skipulags- og
byggingarmála þá ákvörðun
umhverfisnefndar Ísafjarðar-
bæjar að leyfa byggingu sum-
arhúss á lóðinni nr. 62. Teikn-
ingar sem lagðar voru fyrir
umhverfisnefnd eru ekki í
samræmi við stærð eða stað-
setningu sumarhússins sem er
í byggingu. Þá hefur vegur ver-
ið lagður að sumarhúsinu þvert
gegn vilja umhverfisnefndar.
Þrátt fyrir athugasemdir ým-
issa sumarhúsaeigenda í
Tunguskógi hefur málið ekki
verið rætt í umhverfisnefnd.
Verktaki við bygginguna er
jafnframt varaformaður um-
hverfisnefndar Ísafjarðarbæj-
ar. Mikil óánægja er meðal
sumarhúsaeigenda í Tungu-
skógi með framgang málsins.

Forsaga þess er sú að þann

Bústaðurinn á lóð nr. 62 er sá ljósi á miðri myndinni. Eins og sjá má snýr hann öðruvísi en bústaðir í nágrenninu.

27. október 2004 var lögð fram
umsókn í umhverfisnefnd Ísa-
fjarðarbæjar frá Björgmundi
Erni Guðmundssyni f.h. Flosa
Jakobssonar um að fjarlægja
sumarhús af lóðinni nr. 62 í
Tunguskógi og reisa þar annað
hús samkvæmt teikningu Hild-
ar Bjarnadóttur arkitekts.
Umhverfisnefndin lagði til við
bæjarstjórn að erindið yrði
samþykkt. Þennan fund um-
hverfisnefndar sátu Birna Lár-
usdóttir, Kristján Kristjánsson,
Magdalena Sigurðardóttir,
Sæmundur Kr. Þorvaldsson og
umsækjandinn Björgmundur
Örn Guðmundsson varafor-
maður umhverfisnefndar, sem
vék sæti við afgreiðslu máls-
ins. Auk nefndarmanna sátu
embættismenn fundinn. Á
fundi bæjarstjórnar Ísafjarð-
arbæjar þann 18. nóvember var
tillaga umhverfisnefndar síðan
samþykkt samhljóða. Þar vék

Ragnheiður Hákonardóttir
bæjarfulltrúi sæti vegna teng-
sla.

Á fundi umhverfisnefndar
þann 13.apríl 2005 var síðan
lagt fram bréf frá Ágústi og
Flosa ehf. þar sem óskað er
eftir heimild til að gera akfær-
an slóða og bílastæði fyrir ofan
lóðir nr. 61 og 62 í Tungu-
skógi. Umhverfisnefnd frest-
aði afgreiðslu málsins og fól
tæknideild að kalla eftir snið-
myndum af bílastæði og
möguleikum á öðrum lausn-
um. Þennan fund sat Björg-
mundur ekki. Á fundi nefndar-
innar þann 4. maí 2005 var
málið tekið fyrir að nýju og þá
bókuð sú afstaða nefndarinnar
að heppilegra sé að aðkoma
að umræddum bústað verði um
slóða sem er utan til við sum-
arhúsabyggðina. Fól nefndin
tæknideild að ræða við hlutað-
eigandi aðila um nánari útfær-
slu eins og segir í bókun nefnd-
arinnar. Þennan fund sat
Björgmundur ekki heldur.

Á þeim stað þar sem óskað
var leyfis til að leggja veg
hefur verið göngustígur um
áratuga skeið. Þrátt fyrir synj-
un nefndarinnar hófust starfs-
menn Ágústs og Flosa ehf.
handa við gerð vegarins og
var henni lokið á skömmum
tíma. Björgmundur Örn segir
í samtali við bb.is að þarna sé
um að ræða bráðabirgðaveg
sem verði fjarlægður að lokn-
um framkvæmdum. Aðspurð-
ur hvers vegna hefði ekki verið
farið þá leið sem umhverfis-
nefnd benti á segir hann að til
þess hefði þurft samkomulag
við þann sem kostaði veginn á
sínum tíma. Það leyfi hefði
ekki fengist fyrr en síðar og
því hafi verið tekin sú ákvörð-
un að leggja bráðabirgðaveg.

Jóhann Birkir Helgason for-
stöðumaður tæknideildar Ísa-
fjarðarbæjar segist hafa fengið
vitneskju um lagningu vegar-

ins á sínum tíma og ekki gert
við hana athugasemdir þrátt
fyrir að umhverfisnefnd hafi
lagst gegn framkvæmdinni.
Þarna sé um að ræða veg til
bráðabirgða sem verði fjar-
lægður að framkvæmdum
loknum.

Þegar framkvæmdir við
byggingu hússins á lóð nr. 62
hófust urðu nágrannar þess
áskynja að húsið væri mun
stærra en gert hafði verið ráð
fyrir. Einnig að lega þess væri
önnur en annarra húsa á svæð-
inu. Við athugun kom í ljós að
afstöðumynd sem lögð var
fyrir umhverfisnefnd á sínum
tíma var röng, þ.e. hið nýja
hús var í örðum mælikvarða
en húsin í kring. Sýndist því
hið nýja hús minna en það
sem var fjarlægt og um helm-
ingi minna en það í raun og
veru er. Rituðu eigendur sum-
arhússins á lóð nr. 61, MargrétVegurinn sem umhverfisnefnd vildi nota er til hægri á myndinni.
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Opinn golfdag-
ur í Tungudal

Opinn golfdagur verður á Tungudalsvelli
laugardaginn 16. júlí kl. 22:00-01:00 í boði
Landsbanka Íslands og Golfklúbbs Ísafjarð-
ar.

Ísfirðingar og gestir! Komið og kynnið ykk-
ur golfaðstöðuna í ykkar bæjarfélagi. Komið
og takið þátt í léttum leik á Tungudalsvelli.

Dagskrá:
1. Kynning á golfaðstöðu GÍ, æfingaað-
    stöðu og veitingaaðstöðu.
2. Félagsmenn GÍ bjóða öllum sem vilja,
    með sér í frítt golf á vellinum.
3. Frí boltafata á æfingasvæðinu og tilsögn
   í golfi.
4. Púttmót fyrir krakka 12 ára og yngri. Allir

      fá viðurkenningu.
5. Púttmót fyrir fullorðna. Verðlaun í boði.
6. Golfáhöld á staðnum fyrir pútt og æfinga-
   högg.
7. Kaffi og meðlæti í boði Landsbankans.
Golfíþróttin er á góðri leið með að verða vinsælasta

og fjölmennasta íþrótt landsmanna enda kjörin fjöl-
skylduíþrótt þar sem fólk á öllum aldri og af báðum
kynjum geta gerst iðkendur. Góð golfaðstaða hefur
verið í uppbyggingu á Ísafirði undanfarin ár og eru
Ísfirðingar hvattir til að kynna sér íþróttasvæðið hjá
GÍ. Eru allir sem áhuga hafa á að kynnast þessari
frábæru íþrótt, hvattir til að slást í hóp núverandi fé-
lagsmanna sem sameina útiveru, íþrótt og góðan
félagsskap á golfvellinum.

Golf er fjölskylduíþrótt!

Bílstjóri óskast
Íslandspóstur óskar eftir að ráða bílstjóra

í fullt starf við Pósthúsið á Ísafirði.
Vinnutími er frá kl. 08:00-19:00. Umsókn-

arfrestur er til 8. ágúst. Starfið er laust frá 15.
ágúst nk.

Allar nánari upplýsingar veitir stöðvarstjóri
á Pósthúsinu í síma 456 5103.

Minningarkort
Minningarkort Ísafjarðarkirkju eru til sölu

hjá kirkjuverðinum sem og í Bókhlöðunni
og í blómabúðinni Turninum á Ísafirði.

Minningarkortin eru til að votta aðstand-
endum samúð um leið og þú styrkir gott
málefni en gjöfin rennur óskipt til Ísafjarðar-
kirkju. Lágmarksupphæð til minningargjaf-
ar er kr. 500.-

Verktakinn fór hins vegar þá leið sem hann vildi í upphafi eins og sjá má á myndinni.
Geirsdóttir og Marzellíus
Sveinbjörnsson, því bréf þann
25. maí til Stefáns Brynjólfs-
sonar byggingafulltrúa Ísa-
fjarðarbæjar þar sem gerð er
athugasemd við stærð hússins
og einnig að lega þess sé ekki
í neinu samræmi við húsin í
kring. Jafnframt gerðu þau at-
hugasemdir við að engin
grenndarkynning hafi farið
fram vegna byggingarinnar
þrátt fyrir ákvæði laga þar um.
Óska þau eftir skjótum svörum
þar sem bygging hússins sé
hafin. Jafnframt sendu þau
afrit af bréfinu til Halldórs
Halldórssonar bæjarstjóra og
Birnu Lárusdóttur formanns
umhverfisnefndar.

Þann 2. júní barst þeim svar
frá byggingarfulltrúa. Í svari
hans kemur fram að hann telji
ekki þörf á grenndarkynningu
þar sem „ekki var um það frá-
vik að ræða frá skipulagi sem
kallaði sérstaklega á grenndar-
kynningu, þó svo [að] umrætt
hús sé að nokkru stærra en
það sem flutt var af lóðinni“,
eins og segir í bréfi Stefáns.
Kemur fram að húsið sem fjar-
lægt var hafi verið 44 fermetrar
að stærð en það nýja sé 76
fermetrar. Hvað ranga afstöðu-
mynd varðaði segir Stefán í
bréfinu það rétt að hún hafi
verið röng. „Haft hefur verið
samband við hönnuð hússins
og er unnið að því að leiðrétta
afstöðumyndina þannig að á
henni komi fram stærð og stað-
setning hússins innan lóðar-
innar. Þegar mér hefur borist
„leiðrétt“ afstöðumynd er
sjálfsagt mál að láta ljósrit af
hendi“, segir orðrétt í svarbréfi
Stefáns. Afrit af þessu bréfi
sendi Stefán bæjarstjóra og
formanni umhverfisnefndar.

Margrét og Marzellíus sættu
sig ekki við svar byggingar-
fulltrúans og hafa, eins og áður
sagði, kært málið til úrskurð-
arnefndar skipulags- og bygg-
ingarmála. Í bréfi lögfræðings
þeirra, Björns Jóhannessonar
hdl., er þess krafist að fyrr-
greint byggingarleyfi verði
fellt úr gildi og byggingar-
framkvæmdir verði stöðvaðar

og að umhverfisnefnd Ísafjarð-
arbæjar láti fara fram grennd-
arkynningu í samræmi við
ákvæði laga áður en fram-
kvæmdum verði fram haldið
að nýju. Í kærunni er meðal
annars bent á að nýbyggingin
hafi verið sett niður á allt öðr-
um stað á lóðinni en upphafleg
afstöðumynd hafi sýnt. Stað-
setning hússins hafi mikla
þýðingu fyrir þá sem eiga
næstu lóð til dæmis hvað varð-
ar útsýni og nálægð. Einnig
að húsið sé mun stærra en upp-
haflega hafi verið gert ráð fyr-
ir. „Allt þetta gerir það að verk-
um að byggingarleyfi hafi ver-
ið fengið á grundvelli upplýs-
inga og gagna sem ekki hafi
sýnt rétta mynd af því húsi
sem fyrirhugað hafi verið að
reisa. Það hafi án efa haft áhrif
á afstöðu umhverfisnefndar til
útgáfu byggingarleyfisins“,
segir í kærunni. Í henni kemur
fram að verði ekki fallist á að
fella byggingarleyfi úr gildi
þá sé þess krafist til vara að
byggingarleyfishafa verði gert
að færa nýbygginguna ofar í
lóðina og snúa henni þannig
að hún verði í samræmi við þá
afstöðumynd sem lögð var
fyrir umhverfisnefnd í október
2004.

Í raun er þarna um tvö mál
að ræða. Annars vegar lagn-
ingu vegar án leyfis umhverf-
isnefndar og deilu um hvort
afgreiðsla umhverfisnefndar á
byggingarleyfi standist lög.
Einnig vekur staðsetning bú-
staðarins athygli en umhverf-
isnefnd hefur verið mjög
íhaldssöm hvað útlit og stað-
setningu húsa í Tunguskógi
varðar eftir að endurbygging
hófst þar eftir snjóflóðið 1994.

Birna Lárusdóttir segir verk-
takann hafa þurft að fara í gerð
vegarins til þess að koma bú-
staðnum á sinn stað á lóð nr.
62 og að strangt til tekið hafi
ekki verið neitt leyfi fyrir þeirri
framkvæmd. Aðspurð hvort
hún telji þessa málsmeðferð
verktakans eðlilega segir hún
svo ekki vera. Hún segir tækni-
deild hafi verið falið að svara
erindi Margrétar og Marzell-

íusar en málið hafi ekki verið
lagt formlega fyrir umhverfis-
nefnd.

Eins og fram hefur komið
var fjallað um vegalagninguna
á tveimur fundum umhverfis-
nefndar og féllst nefndin ekki
á framkvæmdina. Aðspurð
hvort ekki sé undarlegt að
verktakinn sem jafnframt er
varaformaður umhverfis-
nefndar fari ekki að tilmælum
nefndarinnar segir Birna svo
vera. „Við höfum beint þeim
ítrekuðu tilmælum til verktak-
ans að hann gangi frá þessum
stíg þannig að allir geti vel við
unað sem að honum liggja og
við vonumst að sjálfsögðu til
þess að hann fari að þeim til-
mælum“, segir Birna. Aðspurð
segist hún telja það óheppilegt
að þarna eigi í hlut varafor-
maður nefndarinnar en vill
ekki tjá sig í fjölmiðlum um
það hvort hann njóti trausts til
setu í nefndinni áfram. Hún
segir jafnframt ljóst að ekki sé
hægt að koma göngustígnum í

upprunalegt horf enda telji
menn þessar framkvæmdir að
hluta til bóta á þessu svæði og
því hafði verið lögð áhersla á
að gengið verði frá honum.

Birna segir ekki rétt að tjá
sig um byggingarleyfið á
meðan það er í kærunefnd. Að-
spurð hvort ekki hafi verið
ástæða til að taka málið fyrir
að nýju í umhverfisnefnd eftir
að alvarlegar athugasemdir
bárust um ákvörðunina segir
hún svo vera. Aðspurð hvers
vegna það hafi ekki ennþá ver-
ið gert segir hún ekki alla nótt
úti ennþá. Í viðtölum við eig-
endur sumarbústaða í Tungu-
skógi hefur komið fram mikil
óánægja með framgang máls-
ins. Þeir telja að í þessu máli
hafi áratuga friður verið rofinn
á svæðinu og við framkvæmd-
irnar hafi verið gengið fram af
lítilli nærgætni. Einnig hefur
komið fram óánægja með
sinnuleysi og lítil viðbrögð
bæjaryfirvalda við kvörtunum
þeirra vegna málsins. – hj@bb.is

Á afstöðumyndinni má sjá hvernig málið var upphaflega
kynnt fyrir umhverfisnefnd. Dökki kassinn á lóð nr. 62
er húsið eins og það var upphaflega kynnt. Stóri ramm-

inn er hins vegar húsið eins og það er staðsett í dag.
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Marc Steven ásamt unnustu sinni Vivecu Sjöstedt.

Bernska í Zimbabwe
og hermennska í Svíþjóð

Marc kom blaðamanni fyrir
sjónir sem jarðbundinn og
vinalegur ungur maður. Við
hittumst á kaffihúsi ásamt Viv-
ecu sem er indæl sænsk stúlka.
Eins og með flest annað er
best að byrja á upphafinu og
hófst því viðtalið á spurning-
unni: Hvaðan ertu?

„Það er eiginlega löng saga.
Ég ólst upp í Afríku en bý
núna í Uppsölum þar sem ég
geng í háskóla. Ég hef lokið

fyrsta ári í lyfjafræði og á fjög-
ur ár eftir. Uppsalir eru mjög
skemmtilegur staður til að eiga
heima og segja má að háskóla-
svæðið sé eins og leikvöllur
fyrir fullorðna. Uppsalir skipt-
ast í tvennt og eru í raun eins
og tveir bæir, háskólabær og
annar bær sem er okkur nem-
unum ókunnugur en þar er
mikið um glæpi.

Ég fluttist frá Afríku 16 ára
gamall og var þá orðinn hund-

leiður á að búa þar. Móðir mín
er sænsk og því varð Svíþjóð
fyrir valinu en það hefði getað
verið hvaða land sem er þess
vegna. Flutningurinn var bara
tækifæri sem ég greip þegar
systir mín fluttist þangað. Hún
sneri að vísu til baka skömmu
eftir komuna en ég var þó ekki
alveg einn á báti þar sem ég
bjó hjá ættingjum í tvö ár.“

– Hvernig er að alast upp í
Afríku?

„Þar er mjög heitt og fullt af
snákum. Ég ólst upp á bónda-
býli ásamt frekar stórri fjöl-
skyldu minni en ég á tvo bræð-
ur og eina systur. Það var gam-
an að alast þarna upp en einnig
líka furðulegt að mörgu leyti
því það er svo mikið af ríku
fólki og einnig mikið af mjög
fátæku fólki. Við vorum efn-
aðri en flestir aðrir í kringum
okkur þar sem við vorum hvítir
bændur en við vorum ekki rík
á venjulegan mælikvarða. Ég
naut því forréttinda miðað við
fólkið í kringum býlið þar sem
ég bjó. Ég var í raun mjög
heppinn og við áttum alltaf

Marc Stevens ólst upp á bóndabýli í Zim-
babwe í Afríku en fluttist til Svíþjóðar á

unglingsaldri. Móðir hans er sænsk en faðir
hans afrískur. Hann aðlagaðist fljótt sænsk-

um lifnaðarháttum og gekk í herinn. Núna
nemur hann lyfjafræði við háskólann í

Uppsölum. Um þessar mundir dvelst Marc á
Íslandi ásamt kærustu sinni, Vivecu Sjö-

stedt, og ætla þau að vera á Ísafirði í sumar.
Hann vinnur hjá verktakafyrirtækinu Ásel

og Viveca á Hótel Eddu. Bæjarins besta
ræddi við Marc um bernskuna í Zimbabwe,

lífið í Svíþjóð, hermennskuna og sumar-
dvölina á Ísafirði.

pening og mat.
Ég gekk í blandaðan skóla

þar sem voru tveir og hálfir
hvítir strákar og 29 og hálfur
svartir. Við sögðum það alltaf
í gamni því einn vinur minn
átti svarta móður og hvítan
föður. Það var heimavistar-
skóli og í álmunni þar sem ég
bjó var helmingur íbúanna
hvítur og hinn svartur.“

Svört stjórnSvört stjórnSvört stjórnSvört stjórnSvört stjórn
eftir stríðiðeftir stríðiðeftir stríðiðeftir stríðiðeftir stríðið

– Var mikið um fordóma í
Afríku?

„Ég ólst upp í Zimbabwe
eftir frelsisstríðið þar og við
höfðum því ríkisstjórn skipaða
blökkumönnum en ég get þó
ekki neitað að það hafi verið
eitthvað um kynþáttahatur.
Flesta hvítu mennina sem ég
þekkti væri hægt að kalla kyn-
þáttahatara, en það þótti bara
eðlilegt í Zimbabwe þó það
hafi ekki verið rétt. Þetta var
samt ekkert í líkingu við ástan-
dið í Suður-Afríku og kyn-
þáttahatrið þar.“

– Var mikil stéttaskipting
milli svartra og hvítra í Zim-
babwe?

„Svörtu nemendurnir í skól-
anum mínum voru flestallir
mjög ríkir og tilheyrðu yfir-
stéttinni og voru ekki svo ólíkir
þeim hvítu í yfirstéttinni. Eina
fátæka svarta fólkið sem ég
kynntist var á svæðinu í kring-
um býlið þar sem ég ólst upp.
Svertingjarnir sem tilheyrðu
yfirstéttinni höfðu engin sam-
skipti við fátæka fólkið.“

– Býr fjölskyldan þín ennþá
í Zimbabwe?

„Nei, hún fluttist til Eng-
lands og ég hef heimsótt hana
þangað um það bil einu sinni á
ári. Fjölskyldan mín er nú að
flytja til Spánar og því er ég
mjög feginn. Ég kann ekki
mjög vel við England. Mér
finnst ekki vera svo margt
sambærilegt á því að vera í
Englandi og Zimbabwe. Þar
er talað sama tungumál en mun
kaldara og leiðinlegra er þó í
Englandi. Ég er þess vegna
mjög feginn að fjölskyldan
mín sé að flytjast til Spánar og

hlakka til að geta heimsótt
hana á heitum stað.“

Allt annar heimurAllt annar heimurAllt annar heimurAllt annar heimurAllt annar heimur
– Voru það ekki mikil við-

brigði að flytjast til Svíþjóðar?
„Það var allt annar heimur.

Þar voru almenningsvagnar og
lestir og fleira fólk en ég hafði
séð saman um ævina. Ég kom
að hausti til þegar rignir mikið
og dimmt er og mun kaldara
en ég átti að venjast. Ég varð
því frekar þunglyndur í fyrstu
og átti mjög erfitt. Skólinn sem
ég gekk í var einnig gerólíkur
því sem ég hafði vanist. Þarna
voru kennararnir ávarpaðir
með skírnarnafni sem mér
fannst mjög undarlegt. Í Zim-
babwe þurftum við alltaf að
titla kennarana herra og frú.
Sambandið á milli kennara og
nemenda var mun frjálslegra í
Svíþjóð. Allt var öðruvísi en
það sem ég var vanur og auð-
vitað var tungumálið allt ann-
að.

Þegar ég var yngri talaði
mamma mín stundum við mig
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á sænsku en þegar ég flutti til
Svíþjóðar kunni ég ekki stakt
orð. Ég hlýt þó að hafa geymt
málið einhvers staðar í minn-
inu því eftir þrjá mánuði talaði
ég þokkalega sænsku og eftir
ár talaði ég reiprennandi.“

– Fannst þér auðvelt að að-
lagast menningunni í Svíþjóð?

„Já, það gerðist næstum
samstundis. Ég var mjög hepp-
inn að búa hjá sænskri fjöl-
skyldu sem gerði mér það auð-
veldara. Margir innflytjendur
búa á stöðum þar sem aðeins
aðrir innflytjendur búa. Menn-
ingin á vel við mig og ég kann
vel við að búa í Svíþjóð. Eftir
að ég sinnti herþjónustu má
segja að ég hafi orðið enn
sænskari.

Allir karlmenn í Svíþjóð á
aldrinum 18-25 ára þurfa að
taka inntökupróf í herinn. Það
er samt ekki lengur svo að
allir þurfi að ganga í herinn.
Það er tiltölulega auðvelt að
komast hjá því. Það hefur því
breyst á undanförnum árum.
En ég vissi ekki að ég gæti
sloppið undan því og var í
hernum í rúmt ár. Flestir sinna
herþjónustu í sjö eða tíu mán-
uði en ég var einn hinna
óheppnu og var í 15 mánuði.
Ég var landgönguliði og fékk
því að ferðast mikið um Sví-
þjóð og sá staði sem ég hefði
líklega aldrei séð ef ég hefði
ekki verið í hernum. Ég vann
mikið með fagmönnum og var
í tækni- og samskiptastarfi.
Við vorum mestan tímann að
undirbúa okkur fyrir innrás
Rússa. Í Svíþjóð eru margar
eyjar og við vorum mest að
ferðast um þær og búa okkur
undir að laumast að Rússum
og ná þeim ef þeir kæmu á
eyjarnar.

Stundum velti því fyrir mér
af hverju ég sóaði 15 mánuð-
um af ævi minni í hernum en á
hinn bóginn er ég oft ánægður
að hafa öðlast þessa reynslu.
Við lærðum að harka af okkur
og vera lengi án svefns og
þess háttar. En þetta virðist
hafa verið til einskis þar sem
ég var með þeim síðustu til að
sinna því starfi sem ég var að
gera. Þeir hafa nú lokað her-
stöðinni sem ég var í og það
verður ekki stríð, Rússarnir
munu ekki koma.

Kannski þegar ég hef fjar-
lægst þessa reynslu mun ég
sjá betur hvað ég lærði af henni
og vera þakklátur fyrir að hafa
öðlast hana. Það er erfitt að
meta því það er ekki svo langt
síðan að ég hætti í hernum.
Þessi reynsla hefur allavega
hjálpað mér hérna á Íslandi
þar sem ég vinn erfiðisvinnu.“

Eins og á heimsendaEins og á heimsendaEins og á heimsendaEins og á heimsendaEins og á heimsenda
– Hvað varð til þess að þið

ákváðuð að koma til Íslands?
„Vinur minn Greipur Gísla-

son frá Ísafirði var með mér í
skólanum í Uppsölum. Ég
hafði aldrei heyrt um Ísland
og hafði áhuga á að kynnast
því. Hann bjó því þannig um
hnútana að við gætum búið og
unnið á Ísafirði í sumar. Íslend-
ingar eru mjög vinalegir og
hafa tekið okkur opnum örm-
um. Fyrsta kvöldið okkar á
Ísafirði var haldið teiti til bjóða

okkur velkomin.
Að vera á Íslandi er alveg

ný reynsla og tungumálið er
erfiðara en öll önnur tungumál
sem ég hef kynnst. Mér finnst
það frekar pirrandi að fólk tali
við mig alltaf á ensku því ég
er að reyna læra íslensku.
Næstum allir tala ensku og
byrja því strax óumbeðnir að
tala við mann á ensku. Ég er
farinn að skilja lítillega hvað
er sagt við mig á íslensku. Ég
hef þá sérstaklega lært orð sem
tengjast vinnunni eins og að
grafa, hjólbörur og þess háttar.
Ég skil það sem ég þarf að
skilja. En ég treysti mér ekki
til að tala íslensku.

Ég hef fengið að ferðast til
nágrannabyggða Ísafjarðar
vegna vinnunar og hef komið
til Flateyrar, Bolungarvíkur,
Súðavíkur og Suðureyrar. Við
höfum þó ekki ferðast neitt
meira um Ísland en ætlum að
gera það áður en við förum
aftur heim í ágúst. Við keyrð-
um frá Keflavík til Reykja-
víkur og sáum borgina að næt-
urlagi. Mér fannst nú ekki mik-
ið til hennar koma þar sem
hún er alveg flöt. Þá var lands-
lagið á leiðinni frá Keflavík
stórfurðulegt. Það var eins og
maður væri kominn á tunglið.
Okkur finnst mun fallegra á
Vestfjörðum og fegurðin hér
er það sem við bjuggumst við
að sjá á Íslandi. Með tignarleg
fjöll allt í kring.

Ég kann mjög vel við mig á
Ísafirði og stærðin á bænum
finnst mér mátuleg. Ég ólst
upp á bóndabæ og finnst
óþægilegt að vera á fjölmenn-
um stöðum. Til dæmis þegar
ég fer til Stokkhólms verð ég
pirraður því þar er svo mikið
áreiti. Á Vestfjörðum fær mað-
ur þá tilfinningu að maður sé
kominn á heimsenda og það
sé ekkert handan við fjöllin.“

Margt að skoðaMargt að skoðaMargt að skoðaMargt að skoðaMargt að skoða
– Er mikill munur á menn-

ingunni í Svíþjóð og á Íslandi?
„Það er vissulega ákveðinn

munur. Íslendingar eru vina-
legri og áhugasamari um hagi
manns. Á Íslandi eru margt
innflutt frá Svíþjóð, til dæmis
er vinnugallinn minn er þaðan.
Fólkið er mjög svipað í útliti
og þetta er skandinavískt land
svo þjóðirnar eiga margt sam-
eiginlegt. En tungumálið er
gerólíkt.

Annað sem er öðruvísi en
við eigum að venjast er að
allir virðast þekkja alla á Ís-
landi. Greipur hringdi í þekkt-
an leikstjóra og spurði hann
hvort hann vildi koma til Ísa-
fjarðar og gera stutta kvik-
mynd og leikstjórinn sam-
þykkti það eins og ekkert væri.
Ég gæti ekki ímyndað mér að
það væri svo auðvelt í Svíþjóð.
Kvikmyndaleikstjórar væru
fyrir það fyrsta ekki einu sinni
skráðir í símaskránni í Sví-
þjóð. Mér finnst það mjög
furðulegt. Fólkið hér virðist
líka bera mikið traust til ná-
grannans og varla að það læsi
hurðunum hjá sér eða bílunum.
Hjólinu mínu var stolið fyrir
utan skólann í Uppsölum þó
það væri með rammgerðan lás.
Hér sé ég ólæst hjól út um allt

og fólk virðist bara treysta því
að þau verði ekki tekin. Við
höfum ekki vanist því og það
er góð tilbreyting.

Svíar geta líka verið yfir-
lætislegir enda líta þeir á sig
sem einhvers konar stóra bróð-
ur minni þjóða. Eins og Ísland
og Íslendinga til dæmis. En
efnahagurinn á Íslandi er betri
en í Svíþjóð, Íslendingar eru
ríkari og heilbrigðari miðað
við höfðatölu. Svíþjóð hefur
orðið á eftir í þróuninni. Þá er
ekki í skólum boðið upp að
læra nein önnur skandinavísk
tungumál. Það hefði verið
mjög gott að læra annað tungu-
mál. Svíar hafa bara ekki
áhuga á öðrum löndum, Ís-
lendingar hafa mun meiri
áhuga. Það er þó gott að eiga
heima í Svíþjóð, en það er
lítið land miðað við önnur lönd
eins og Þýskaland og Frakk-
land. Höfuðborgin Stokk-
hólmur er eins og þorp miðað
við borgir í Japan til dæmis.

Eitt sem við Viveca höfum
tekið eftir á Íslandi er að allt er
mun dýrara en við eigum að
venjast. Tökum bjórinn sem
dæmi, manni finnst mjög skrít-
ið að borga 700 krónur fyrir
einn bjór. Ekki einu sinni á
flottustu stöðunum í Svíþjóð
myndi maður borga 70 sænsk-
ar krónur fyrir bjór. Þegar við
komum aftur til Svíþjóðar á
okkur örugglega eftir að finn-
ast hlutirnir vera ódýrir en það
fannst okkur ekki áður.

Íslendingar eru mjög
skemmtanaglaðir, þeir drekka
mikið og skemmta sér. Í skól-
anum í Uppsölum er mikið
um partí en þó ekki eins mikið
og við höfum kynnst á þessum
stutta tíma sem við höfum
verið á Íslandi.

Við ætlum að ferðast áður
en við förum aftur til Svíþjóðar
um miðjan ágúst. Við ætlum
að leigja bíl og keyra um. Ég
gæti ekki hugsað mér að ferð-
ast með öðrum ferðamönnum
eftir að hafa búið og unnið á
Íslandi. Manni finnst hálfpart-
inn eins og maður sé orðinn
að Íslendingi. Við viljum
miklu frekar ráða því hvert
við förum og hvar við stönsum
til að skoða staðina. Þá langar
mig til að sjá Geysi, Mývatn
og fleiri staði sem maður heyrt
talað um. Einnig langar mig
til að kanna Reykjavík betur
þar sem mér fannst ekki mikið
til hennar koma þessu einu
nótt sem við dvöldum þar. Við
getum ekki farið heim án þess
að skoða okkur um og við höf-
um bara séð einn hluta af Ís-
landi. Það er margt að skoða
en ekki mikill tíma til að fram-
kvæma það“, segir Marc, sem
hefur upplifað mannlíf og
menningu í Afríku og Svíþjóð
og nú á Íslandi.

– thelma@bb.is

Hlutverk Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða er að efla at-
vinnulíf og búsetuskilyrði á Vestfjörðum. Félagið fram-
kvæmir það með ráðgjöf til fyrirtækja og einstaklinga,
stefnumótandi verkefnum í atvinnumálum fyrir sveitarfé-
lög og kynningu á Vestfjörðum. Nánari upplýsingar um
félagið er að finna á heimasíðu félagsins www.atvest.is

Atvinnuþróunarfélag
Vestfjarða auglýsir eftir

starfsmönnum í tvær stöður
Verkefnisstjóri Markaðsskrifstofu Vestfjarða
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða auglýsir eftir starfsmanni í stöðu verk-

efnisstjóra Markaðsskrifstofu Vestfjarða með aðsetur á Ísafirði. Æskilegt
er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Starfslýsing:
Verkefnisstjórinn þarf að geta unnið í og stýrt fjölbreyttum verkefnum

varðandi markaðssetningu Vestfjarða sem áfangastað ferðamanna.
Dæmi um verkefni eru:

· Markaðsáætlanagerð og markaðsgreiningarvinna.
· Framkvæmd og samræming markaðsaðgerða.
· Ráðgjöf varðandi markaðssetningu ferðaþjónustu, bæði til sveitar-

félaga og til ferðaþjónustufyrirtækja.
Markaðsskrifstofa Vestfjarða er þróunar- og samstarfsverkni sveitarfé-

laga á Vestfjörðum og Ferðamálasamtaka Vestfjarða. Undirbúningur að
stofnun skrifstofunnar er á lokastigi. Skrifstofan verður til húsa í Þróunar-
setri Vestfjarða á Ísafirði og starfar í nánu samstarfi við AtVest og hags-
munaaðila í ferðaþjónustu á öllum Vestfjörðum.

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun á sviði viðskipta- eða

markaðsfræði. Einnig koma til greina einstaklingar með víðtæka reynslu
í markaðssetningu ferðaþjónustu. Viðkomandi þarf að hafa góða tölvu-
þekkingu og góða tungumálakunnáttu.

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi,
hafa góða framkomu, eiga auðvelt með að starfa með öðrum og tjá sig
í töluðu og rituðu máli.

Atvinnuráðgjafi
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða hf. (AtVest) auglýsir eftir starfsmanni í

stöðu atvinnuráðgjafa með aðsetur á Patreksfirði. Æskilegt er að viðkom-
andi starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Starfslýsing:
Atvinnuráðgjafi vinnur í fjölbreyttum verkefnum í flest öllum greinum

atvinnulífsins. Dæmi um verkefni eru:
· Verkefni fyrir sveitarfélög varðandi eflingu atvinnulífs.
· Töluleg greining á ástandi atvinnulífs.
· Ráðgjöf til frumkvöðla og fyrirtækja. Sú ráðgjöf getur verið:

· Viðskiptaáætlana- og rekstraráætlanagerð.
· Markaðsgreiningar og markaðsáætlanagerð.
· Ráðgjöf varðandi fjármögnun og styrkumsóknargerð.

Starf atvinnuráðgjafa er unnið í samstarfi við Vesturbyggð og Tálkna-
fjarðarhrepp. Verkefni eru krefjandi þar sem þekking á viðskiptum og
atvinnulífi nýtist vel.

Hæfniskröfur:
Leitað er að einstaklingi með háskólamenntun á sviði viðskipta-,

rekstrarfræði eða markaðsfræði. Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu
í fyrirtækjarekstri. Viðkomandi þarf að hafa góða tölvuþekkingu og góða
íslensku- og enskukunnáttu.

Viðkomandi þarf að geta unnið sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi,
hafa góða framkomu, eiga auðvelt með að starfa með öðrum og tjá sig
í töluðu og rituðu máli.

Umsóknarfrestur og upplýsingar
Nánari upplýsingar um bæði störfin veitir Neil Shiran Þórisson, viðskipta-

ráðgjafi AtVest í símum 450 3051 og 897 2617 eða með tölvupósti
(shiran@atvest.is). Umsóknir sendist með tölvupósti á shiran@atvest.is
eða bréflega til Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða hf., bt. Shiran Þórisson,
Árnagötu 2-4, 400 Ísafirði, eigi síðar en 20. júlí nk.

Sölubörn vantar til af-
leysinga í hin ýmsu

hverfi á Ísafirði.
Hafið samband við

Sigurjón í síma 456 4560.

Sölubörn!
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STAKKUR SKRIFAR

Hryðjuverk gegn mannkyni
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar
Óska eftir vinnu við þrif á vinnu-
stað eftir lokun. Upplýsingar í
síma 866 9072.

Til sölu eru stórir ánamaðkar
(Skotar). Upplýsingar gefur
Elías í síma 456 7188.
Eitt pláss fyrir hádegi er laust
í Dórukoti. Tvö heilsdagspláss
losna í lok ágúst. Uppl. gefur
Dóra í síma 456 2268.

Óska eftir 3ja sæta sófa, vel
með förnum og ódýrum. Einnig
litlum ísskáp. Upplýsingar í
síma 846 4528.

Til sölu er Trek barnafjallahjól,
21 gíra fyrir 8-12 ára, rautt, svart
og silfurlitað. Mjög gott og vel
með farið hjól. Verð kr. 7.000.
Hjólið er til sýnis að Urðarvegi
58 á Ísafirði. Nánari upplýsing-
ar í síma 456 3887.
Útilegubíll! Til sölu er Toyota
HiAce. Mjög vel með farinn og
rúmgóður bíll sem er góður í
útilegurnar. Upplýsingar í síma
892 1417.

Dverghamstur fæst gefins.
Uppl. í síma 894 8243.

Til sölu eru fjögur reiðhross
og eitt veturgamalt trippi. Uppl.
í síma 893 0419.

Til leigu er 5-6 herb. íbúð á eyr-
inni á Ísafirði. Leigist með hús-
gögnum næsta vetur, þ.e. frá
1. sept. til 1. júní. Upplýsingar
í síma 846 7490.

Til sölu eða leigu er lítið íbúð-
arhús í Hnífsdal. Upplýsingar
gefur Jón í síma 896 3387.
Til sölu er gasofn með stórum
hlöðnum kút og góð útidyra-
hurð. Uppl. í síma 456 3102
eða 866 2222.

Til sölu er þriggja eininga hillu-
samstæða. Selst ódýrt. Uppl. í
síma 456 4721.

Til sölu er 24" Trek reiðhjól.
Mjög gott hjól. Upplýsingar í
síma 897 6795.
Til sölu er Toyota RAV4 árg. 01
fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur,
dráttarkúla og fleira. Uppl. í
síma 456 4102 og 893 1753.
Óska eftir stelpu til að passa 5
ára gamla stelpu nokkra daga
í viku, frá kl. 13-18 í júlí. Uppl. í
síma 691 3783.

Til sölu er Subaru Justy árg.
91. Góður bíll. Upplýsingar í
síma 899 0709.

Til sölu er svartur MMC Pajero
(Montero), bensín, árg. 2002,
ekinn 42 þús. km. Sjálfskiptur,
leður, topplúga, litað gler og
fleira. Uppl. í síma 895 7375.

Óska eftir hornsófa gefins eða
fyrir lítinn pening. Upplýsingar
í síma 456 0139 og 847 9197.
Til sölu er Medion C8 Clawham-
mer ferðatölva. Verð: 175 þús.
Uppl. í síma 845 7199.

Fimmtudagurinn 7. júlí 2005 verður eftirminnilegur. Fjórar sprengjur
sprungu í London. Árás var gerð á samgöngukerfið. Þrjár sprungu í neð-
anjarðarlestinni og sú fjórða í tveggja hæða strætisvagni. Vitað er að 13
farþegar hans létu lífið. Alls er talað um 50 látna þegar þetta er ritað og
yfir 700 særða, en af þeim eru a.m.k. 22 að berjast fyrir lífi sínu og enn
er leitað líka í lestargöngum milli Kings Cross og Russel Square. Hinn
11. september 2001 var ráðist á New York og 11. mars 2004 var ráðist
á Madrid. Fyrra sinnið létust nærri fjögurþúsund manns og hið síðara
198. Þessar árásir beinast að lífsgildum fólks á Vesturlöndum, frjálsu og
upplýstu samfélagi. Það á ekki að láta undan.

Skyndilega verðum við á Íslandi þátttakendur í því sem gerist í heim-
inum. Okkur er ljóst að enginn er óhultur fyrir hatri og brengluðu hugar-
fari sérvitringa, sem skýla sér bak við trúarkenningar. Það er hættuleg
og röng hugsun að ætla að allir múslimar séu hatursmenn vestrænnar
menningar eða að viðurstyggilegum morðárásum þeirra, sem áttu við
London í þetta sinnið, sé beint gegn trúleysingjum að mati múslima.
Vart verður fundin alþjóðlegri borg en London. Þar búa margir múslimar
og árásin beindist að þeim jafnt og öðrum. Forsvarsmenn þeirra lýsa yfir
vanþóknun og fordæma morðin. Þeir hafa eðlilega áhyggjur af því að

andúð í garð trúbræðra og –systra sinna aukist. Okkur er hollt að að
hafa í huga ofsóknir á hendur Gyðingum á valdatíma Hitlers í Þýskalandi,
og fyrr og síðar. Ekkert gott leiðir af þeim.

Staðreynd er að margir hafa notað trúarbrögð sem skjöld voðaverka,
fjöldamorða og  annarra ódæða. Trúarbrögðum og hinum stóra hópi
fylgjenda þeirra verður ekki kennt um brenglað hugarfar lítils hóps
ofsatrúarmanna, er svífast einskis í brjálsemi, grimmd og villimennsku
sinni, sem á lítið skylt við trú á guð eða guði trúarbragða þessarar jarð-
ar. Og mörgum bregður við yfirlýsingar múslimaklerks í Danmörku
sem kennir Íraksstríði um. Ekki var það til afsökunar í New York 11.
september 2001. Hættan, sem örlar á nú, er að þrátt fyrir allt nái hryðju-
verkamenn að skerða frelsi íbúa á Vesturlöndum vegna herts   eftirlits
í þágu öryggis. Umræðan um ólögmæti ummæla múslimaklerksins í
Danmörku eru tilefni viðbragða stjórnmálamanna og þá kann að verða
stutt í það að lýðræði verði afstætt og ekki lengur frjálst að segja það
sem manni býr í brjósti.

Viðbrögð Breta er aðdáunarverð. Lífið heldur áfram og aldrei má
gefast upp fyrir villimönnum, hverja trú sem þeir játa. Svo einfalt er
það.

Meiri útblástur frá Funa
vegna skertrar virkni síu

Útblástursreykur sorpend-
urvinnslustöðvarinnar Funa í
botni Skutulsfjarðar hefur að
undanförnu verið sýnilegri en
vant er. Ástæðan er sú að dreg-
ið hefur úr virkni síubúnaðar
sem tekin var í notkun fyrir
rúmu ári síðan. Víðir Ólafsson,
stöðvarstjóri í Funa, segir unn-
ið að lausn málsins í samvinnu
við framleiðendur síunnar en
búast megi við því að einhverj-
ar vikur líði áður en búnaðin-
um verði komið í samt lag.

Um svokallaða pokasíu er
að ræða sem samanstendur af
sextíu pokum innan í stórum
stálhólki og síar búnaðurinn
ryk úr útblæstrinum en að auki
er stöðin búin vothreinsibún-
aði. „Það virðist sem göt séu
komin á einhverja poka og fari
þannig framhjá þeim“, segir

Víðir. Hann segir koma til
greina að skipta um alla pok-
ana í síunni en áður en það sé
gert vilji menn kanna hvort
nægjanlegt sé að skipta ein-
ungis um hluta þeirra.

Annríki hefur verið í Funa
að undanförnu sem tefur fyrir
lausn málsins. Víðir segir stöð-
ina hafa verið keyrða á fullum
afköstum síðan brennsla hófst
að nýju í byrjun júní eftir að
stöðin hafði verið lokuð vegna
viðhalds. „Nú vantar okkur
stopp til að taka pokana úr
síunni og líta á málið“, segir
Víðir.

Hann telur síuna starfa á
u.þ.b. 2/3 hlutum fullrar virkni
en nýi búnaðurinn var tekinn í
notkun í apríl á síðasta ári og
leysti langvinnt útblásturs-
vandamál í Funa. Í logni og

stilluveðri, eins og algengt er í
Skutulsfirði, safnaðist útblást-
ur stöðvarinnar fyrir og lagði

mistur yfir fjörðinn. Þó reykur-
inn sé vel sýnilegur nú má
fullyrða að hann er ekkert í

líkingu við það sem áður var,
fyrir daga pokasíunnar.

– kristinn@bb.is

Sorpbrennslustöðin Funi í Engidal.

Landsbanki Íslands hefur
gert umfangsmikinn sam-
starfs- og styrktarsamning við
Nemendafélag Menntaskólans
á Ísafirði sem undirritaður var
í síðustu viku. „Landsbankinn
hefur þá stefnu að styrkja við

félags- og menningarlíf hjá
ungu fólki og samstarf okkar
við nemendafélagið í MÍ er
hluti af þeirri stefnu okkar“,
sagði Inga Karlsdóttir útibús-
stjóri Landsbankans á Ísafirði.

Undirritunin fór fram í

Landsbankanum á Ísafirði að
viðstaddri stjórn Nemendafé-
lags MÍ og fulltrúum bankans,
þeim Ingu Karlsdóttur og Haf-
steini Sigurðssyni, aðstoðar-
útibússtjóra.

– kristinn@bb.is

Landsbankinn styrkir Nemendafélag MÍ

Birgir Björn Pétursson formaður NMÍ og Inga Karlsdóttir útibússtjóri LÍ undirrita samninginn að
viðstöddum stjórnarmönnum NMÍ þeim Jóhanni Frímanni Rúnarssyni, Brynju Huld Óskarsdóttur,

Þór Péturssyni og Áslaugu Ingu Barðadóttur og Hafsteini Sigurðssyni aðstoðar útibússtjóra LÍ.

Tréskipið Páll Helgi var nýlega híft upp í „litla slippinn“
svokallaða á Ísafirði sem vinsæll er á sumrin til viðhalds
á minni skipum. Páll Helgi er 29 tonna timburskip úr
Bolungarvík og er nú unnið að botnhreinsun og málum
bátsins, en boðið er upp á öll tæki og tól til slíkra verka
á staðnum. Sæfari, félag áhugamanna um sjósport á
Ísafirði, á og rekur slippinn. Slippstjórar eru þeir Sig-
urður Pétur Hilmarsson og Halldór Sveinbjörnsson.

Páll Helgi botnhreinsaður
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GRUNNSKÓLINN Á ÍSAFIRÐI
Eftirfarandi störf eru laus til umsókn-
ar skólaárið 2005-2006.
Starf stuðningsfulltrúa í bekk frá
23. ágúst til 3. júní. Um 50% starf.
Vinnutími fyrir hádegi. Vinna í bekk,
einkum aðstoð við nemendur.
Starf umsjónarmanns Dægradvalar
frá 9. ágúst til 8. júní. Um 75% starf.
Vinnutími frá kl. 10:00. Umsjónar-
maður skipuleggur starfið, hefur um-
sjón með skráningu nemenda og fl.
Hlutastörf í Dægradvöl eftir hádegi
frá 25. ágúst til 31. maí. Um 25% störf
við gæslu barna.
Skólaliði. Full starf frá 16. ágúst.
Starfið felst einkum í þrifum, gæslu
og umsjón með kaffistofu kennara o.fl.
Umsóknir skal senda til skólans eigi
síðar en 27. júlí nk.

Skólastjóri.

Fundur fulltrúa Leiðar ehf., og sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum

Engar formlegar ákvarð-
anir teknar á fundinum

Engar formlegar ákvarðanir
voru teknar á fundi sem fulltrú-
ar Leiðar ehf. áttu með fulltrú-
um nokkurra sveitarfélaga á
Vestfjörðum um hugsanlega
vegagerð um Arnkötludal og
Gautsdal. Leið ehf. hefur sem
kunnugt er unnið að undirbún-
ingi verksins og hefur lýst
áhuga á því að gera það áfram,
hugsanlega í samstarfi við
sveitarfélög. Þegar ljóst var
að ekki yrðu fjárveitingar til
verksins á vegaáætlun fyrr en
árið 2008 lýstu fjögur sveitar-
félög, Bolungarvíkurkaup-
staður, Ísafjarðarbær, Súða-
víkurhreppur og Hólmavíkur-
hreppur yfir áhuga á að kanna
möguleika á að koma að fram-
kvæmdinni og flýta þannig
verkinu. Jónas Guðmundsson
formaður stjórnar Leiðar ehf.
segir að engar formlegar
ákvarðanir hafi verið teknar á
fundinum.„Það var farið yfir

stjóri gert tillögu um að Vega-
gerðin kaupi þá vinnu sem
fram hefur farið á vegum
Leiðar ehf. Fram kom á fund-
inum að fulltrúar sveitarfélag-
anna hefðu ekki umboð til að
skuldabinda sveitarfélögin á
nokkurn hátt á þessu stigi.
„Auk þess að fara ítarlega yfir
málin og hugsanleg næstu
skref var við það miðað að
fundur Leiðar ehf. með vega-
málastjóra eða öðrum fulltrú-
um Vegagerðarinnar yrði við
fyrsta tækifæri og að sveitarfé-
lögunum sem fulltrúa áttu á
þessum fundi gæfist kostur á
að senda sinn eða sína fulltrúa
á hann sem áheyrnarfulltrúa. Í
framhaldi af þeim fundi kæmi
í ljós hvert framhald málsins
yrði“, segir Jónas.

Þá var á fundinum lagt fram
minnisblað Leiðar ehf. um
stöðu undirbúnings fram-
kvæmdanna. Nú hefur verið

lögð fram tillaga að umhverfis-
mati og samkvæmt minnis-
blaðinu hefur ekki komið fram
mikil andstaða við tillöguna.
Ekkert er því til fyrirstöðu að
hefja hönnun vegarins.

Af hálfu Leiðar ehf. sat
fundinn Jónas Guðmundsson,
formaður stjórnar félagsins. Þá
sat fundinn Ásdís Leifsdóttir,
sveitarstjóri á Hólmavík, sem
einnig á sæti í stjórn Leiðar
ehf. Frá Hólmavíkurhreppi
sátu fundinn einnig Haraldur
V.A. Jónsson, oddviti og Ey-
steinn Gunnarsson, hrepps-
nefndarmaður. Af hálfu Súða-
víkurhrepps sat fundinn Ómar
Jónsson, sveitarstjóri og af
hálfu Ísafjarðarbæjar Guðni
Geir Jóhannesson, forseti bæj-
arstjórar og loks af hálfu Bol-
ungarvíkurkaupstaðar Elías
Jónatansson, forseti bæjar-
stjórnar og Sölvi Sólbergsson,
formaður bæjarráðs. – hj@bb.is

stöðu mála og næstu skref
rædd“, segir Jónas.

Hann segir að næst liggi fyr-
ir að funda með vegamála-
stjóra eða fulltrúa hans um
stöðu mála í ljósi þess að Leið
ehf. hefur lýst yfir áhuga sínum
á áframhaldandi vinnu við
undirbúning veglagningarinn-
ar. Á sama tíma hefur sam-
gönguráðherra og vegamála-

Jónas Guðmundsson.

Ísfirska hljómsveitin Graf-
ík heldur dansleik í félags-
heimilinu í Hnífsdal 23. júlí
nk. Aðspurður segist Helgi
Björnsson söngvari sveitar-
innar halda að hátt í tuttugu
ár séu síðan Grafík hélt dans-
leik fyrir vestan. „Það hlýtur
að vera ansi langt síðan.
Sennilega var síðasta Grafík-
ballið haldið þar árið 1987,
þá með Andreu Gylfadóttur
söngkonu. Sjálfur söng ég
síðast með Grafík á balli fyrir
vestan í júlí 1986“, segir
Helgi.

Auk Helga verður hljóm-
sveitin skipuð þeim Rúnari
Þórissyni, Hirti Howser, Har-

aldi Þorsteinssyni, Andreu
Gylfadóttur söngkonu og
Agli Rafnssyni sem leikur á
trommur í stað föður síns,
Rafns Jónssonar, sem lést
síðasta sumar. Eins og sagt
var frá stóð til að halda dans-
leik með Grafík í íþróttahús-
inu á Torfnesi í maí en af
óviðráðanlegum orsökum
var honum frestað.

Púkamót í knattspyrnu
verður haldið sömu helgi og
má búast við mörgum fyrr-
verandi fótboltapúkum á
mótið, meðal annarra Helga
Björnssyni sem segist
spenntur fyrir mótinu og er
byrjaður að safna í lið.

Grafíkball í fyrsta
sinn í tæp 20 ár

Félagsheimilið í Hnífsdal
Frá minningartónleikum Grafík um Rafn í fyrra.

Haukur Vagnsson í Bolungarvík

Haukur Vagnsson í Bolung-
arvík er mjög ósáttur við þá
ákvörðun Samkeppnisráðs að
sekta sig um 300 þúsund krón-
ur fyrir að brjóta gegn ákvörð-
un ráðsins með því að láta
ekki afskrá lénið playstat-
ion2.is. Eins og sagt var frá
hér í blaðinu í síðustu viku
úrskurðaði ráðið um kvörtun
Sony Computer Entertainment
Europe Limited vegna notk-
unar Hauks á umræddu léni.
Var honum bönnuð öll notkun
lénsins og honum gert að af-
skrá það innan tveggja vikna
frá úrskurðinum. „Fyrir mér
er þetta eins konar prófmál“,
segir Haukur.

„Þarna er mér gert að skila
hlut sem ég keypti fyrir nokkr-
um árum síðan og kemur
hvergi fram í lögum að ég megi
ekki kaupa. Þó að mér sé gert
að skila léninu fæ ég ekki end-
urgreitt, en að sjálfsögðu kost-
aði sitt að kaupa lénið á sínum
tíma auk þess sem ég hef greitt
árgjald fyrir það í nokkur ár.
Þar til viðbótar er mér síðan
gert að greiða stjórnvaldssekt
fyrir þetta. Myndi nokkur
sætta sig við að þurfa að afsala
sér bíl sem greitt hefur verið
fyrir vegna þess að einhver
annar átti rétt á að kaupa hann,
og þess heldur ef ekki væri
einu sinni hægt að fá endur-
greitt?“

Fyrirtæki Hauks, sem að
mestu er starfrækt erlendis,
veitir ýmsa þjónustu á Inter-
netinu og selur m.a. Sony vör-
ur, þar með talda leikjatölvuna
Playstation og vörur henni
tengdar. „Við höfum lengi ver-
ið í samstarfi við Sony í sam-
bandi við sölu og kynningu á
alls kyns vörum. Aðrir ein-
staklingar og fyrirtæki víða um
heim, sem ekkert hafa með
Sony að gera, hafa skráð lén
sem minna á þessi vörumerki
en ekkert virðist vera amast
við því. Ég vil vita hvar mörkin
liggja. Má t.d. skrá íslenska
útfærslu á nafninu eins og
leikjastod2.is í stað playstat-
ion2.is“, spyr Haukur. „Væri
ekki réttara að banna Insic að

selja lén sem ekki má selja í
stað þess að banna kaupanda
að kaupa lén, í sumum tilfell-
um löngu eftir að lénið hefur
verið keypt“, segir Haukur og
vísar þar til fyrirtækisins Isnic
sem á íslenska rótarlénið,
bakskeytið .is.

„Með þessu máli vil ég líka
vekja upp almenna umræðu
um lénskráningu. Þessi mál
eru alls ekki í lagi. Ég skora á
stjórnmálamenn að taka á
þessum málum og setja skýrar
reglur, ekki bara hvað varðar
vörumerkjalén, heldur líka ís-
lenska rótarlénið“, segir Hauk-
ur. „Það sama á við um lén
með íslenskum sérstöfum. Þar
er allt að fara í tóma vitleysu,
þar getur enn aðili átt t.d. lénið

sosa.is en annar getur keypt
lénið sósa.is. Þetta er ekki eðli-
legt, eða hvað?“

Haukur segir ekki rétt að
hann hafi ekki áfrýjað úrskurð-
inum til áfrýjunarnefndar sam-
keppnismála eins og fram kom
í frétt og haft var eftir Sam-
keppnisráði. „Ég og minn lög-
maður tilkynntum strax að við
ætluðum að áfrýja“, segir
Haukur. „Ég vil taka það fram
að ég hef allan tímann verið
tilbúinn að skila þessu léni, ég
vil bara fá endurgreiddan út-
lagðan kostnað eins og stofn-
gjald og árgjald fyrir lénið.
Lögmönnum Sony var tilkynnt
um þennan möguleika strax í
upphafi.“

– halfdan@bb.is

Haukur Vagnsson.

Ósáttur við ákvörð-
un Samkeppnisráðs
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Maðkur
leggst á tré

Maðkur veldur mörgum
garðeigendum á Vestfjörðum
ama um þessar myndir og má
víða sjá tré sem eru illa farin
af skaðvaldinum. „Maðkurinn
er alltaf til staðar á þessum
árstíma en um er að ræða fiðr-
ildalirfur sem leggjast á tré.
Þær éta stanslaust þar til þær
stökkbreytast í fiðrildi og ná
að valda skaða ef plantan er
ekki í nógu góðu jafnvægi.

Það er ekkert sem hamlar
útbreiðslunni á maðkinum
nema að huga vel að vökvun
og áburðargjöf“, segir Ásthild-
ur Þórðardóttir, garðyrkju-
stjóri Ísafjarðarbæjar. Þá hafa
garðeigendur einnig brugðið
á það ráð að eitra fyrir maðk-
inum til að reyna útrýma hon-
um. „Miklu máli skiptir að
lesa leiðbeiningar sem fylgja
efnunum sem notuð eru til að
eitra og fara vel eftir þeim“,
segir Ásthildur.

Office 1 opn-
ar á Ísafirði

Allar líkur eru á því að versl-
un Office 1 keðjunnar opni á
Ísafirði innan tíðar. Aðspurður
um málið staðfesti Fjölvar
Darri Rafnsson framkvæmda-
stjóri Office 1 að til standi að
opna verslun vestra, en segir
ekki ljóst nákvæmlega hvenær
það verður. Verslunin verður
í Neistahúsinu á Ísafirði, í einu
verslunarhólfi á jarðhæð húss-
ins.

„Þetta verður lítið og nett,
að minnsta kosti til að byrja
með“, segir Fjölvar Darri. Eins
og flestir vita selja verslanir
Office 1 ritföng, rekstrar- og
skrifstofuvörur fyrir fyrirtæki,
heimili og skóla. Þá hefur fyr-
irtækið vakið athygli fyrir að
selja erlend tímarit á lægra
verði en gengur og gerist.

Atvinnumálaráð Bolungar-
víkur hefur mælt með því að
Haukur Vagnsson verði ráðinn
í starf markaðs- og kynning-
arfulltrúa Bolungarvíkurkaup-
staðar.

Um nýja stöðu er að ræða
sem auglýst var laus til um-
sóknar fyrir skömmu. Alls bár-
ust níu umsóknir um starfið
frá átta einstaklingum og Nátt-
úrustofu Vestfjarða. Ætlunin
er að með starfinu verði sinnt
ýmsum kynningar- og at-
vinnumálum sveitarfélagsins.

Í lok maímánaðar kom at-
vinnumálaráð saman og mælti
með Ölmu Jenný Guðmunds-
dóttur í starfið en hún þáði
það ekki. Var því fundað á ný
og mælt með Hauki.

Fund atvinnumálaráðs sátu
þrír fulltrúar; Ragna J. Magn-
úsdóttir, Sigurgeir Sigurðsson
og Baldur Smári Einarsson.

Mælt með
Hauki Vagns

Ellefu skip í júlí
Metaðsókn er í komum

skemmtiferðaskipa til Ísa-
fjarðar í sumar og koma flest
þeirra í þessum mánuði. Fyr-

sta skip mánaðarins Kristina
Regina frá Finnlandi er þegar
búið að koma tvisvar og er
von tíu skipum til viðbótar. Þá

er MS Deutscland sem siglir
undir fána Þýskalands væntan-
legt eftir viku. Nokkur skip
sem von er á í júlí munu ekki
leggjast að bryggju vegna
stærðar sinnar heldur liggja
úti á Skutulsfirði, má þar nefna

Saga Ruby, MV Prinsendam
og Seven Seas Navigator. Von
er á um fimm þúsund farþeg-
um með skipunum. Alls koma
19 skemmtiferðaskip til Ísa-
fjarðar í sumar.

– thelma@bb.is Kristina Regina.
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Menningarráð Ísafjarðar-
bæjar hefur ákveðið að skjöld-
ur sem setja á upp til minningar
um þá sem fórust þegar skipa-
lestin PQ-13 fórst undan
Horni, verði staðsettur í Neð-
stakaupstað í námunda við
safnahúsin. Bæjarráð fól bæj-
artæknifræðingi og forstöðu-
manni Byggðasafns Vest-

fjarða að velja skildinum stað.
Honum verður síðan komið
fyrir í samvinnu við sendiherra
Rússa á Íslandi.

Það var sendiherrann sem
átti hugmyndina að gerð
skjaldarins í tilefni þess að 60
ár eru liðin frá lokum seinni
heimstyrjaldarinnar. Það var
þann 5. júlí 1942 sem skipa-

lestin PQ-13 sem í voru eitt
breskt herskip, fjögur banda-
rísk fylgdarskip og eitt rúss-
neskt, sigldi á tundurduflabelti
skammt norður af Horni. Skip-
in sukku öll á skömmum tíma.
Þarna fórust um 200 sjómenn
og óbreyttir borgarar, þar á
meðal farþegar af rússneska
skipinu Rodina.    – hj@bb.is

Minningarskjöldur sett-
ur upp í Neðstakaupstað

PQ-13 skipalestin fórst undan Horni fyrir 63 árum

Heilbrigðisstofnunin Ísa-
fjarðarbæ tók nýverið í

notkun nýtt sjónlagstæki,
eins og þau eru kölluð af

fagfólki, en slík tæki nota
augnlæknar til sjónmæl-

inga.  Eldra tæki stofn-
unarinnar er ætlað að

standa á borði en hið nýja
er handtæki sem er með-

færilegra. Þannig auðveld-
ar það sjónmælingar á

þeim sem eiga erfitt með
að standa við borðtækið,

m.a. börnum, gamalmenn-
um og þeim sem eru bund-
nir við hjólastól. Tækið er
af gerðinni Nikon Retino-
max 2. Þóra Einarsdóttir

augnlæknir tók það í notk-
un með sjónlagsmælingu á

Unu Thoroddsen sem

gegndi starfi hjúkrunar-
fræðings við stofnunina til
fjölda ára. – kristinn@bb.is

Þóra Einarsdóttir framkvæmir sjónlags-
mælingu á Unu Thoroddsen.

Nýtt sjónlagstæki tekið í notkun
Heilbrigðisstofnunin Ísafjarðarbæ

Hamingjuóskir til Súðvíkinga
Þingflokkur Vinstri hreyf-

ingarinnar – græns framboðs
óskar Súðavíkingum til ham-
ingju með þá ákvörðun
hreppsyfirvalda að bjóða upp
á gjaldfrjálsan leikskóla í
sveitarfélaginu. Eftirfarandi
kveðja bars blaðinu vegna
málsins:

„Þingflokkur VG sendir
Súðvíkingum hamingjuóskir

með þá ákvörðun að bjóða upp
á gjaldfrjálsan leikskóla frá og
með 1. september og þar með
að vera fyrst sveitarfélaga í
landinu til þess að stíga þetta
skref. Um árabil hefur gjald-
frjáls leikskóli verið eitt af
helstu baráttumálum Vinstri-
hreyfingarinnar – græns fram-
boðs og því okkur sérstakt
fagnaðarefni að Súðvíkingar

hafi tekið þessa ákvörðun og
vonum að fleiri fari að dæmi
þeirra. Það sýnir stórhug og
framsýni sveitarstjórnar að
setja menntunarmál ungra
Súðvíkinga í forgang með
þessum hætti og vera þar
með öðrum sveitarfélögum
fyrirmynd og hvatning. Til
hamingju! Þingflokkur Vin-
strihreyfingarinnar.

Starfshópur skipaður til að endurskoða reglur um hundahald í Ísafjarðarbæ

Tillaga um hundabann í miðbæn-
um mætir töluverðri andstöðu

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur samþykkt að skipa
starfshóp sem hefur það verk-
efni að endurskoða í heild sinni
núgildandi samþykkt um
hundahald í Ísafjarðarbæ. Í
starfshópnum munu eiga sæti
fulltrúi hundaeigenda, fulltrúi
sýslumanns og fulltrúi Ísa-
fjarðarbæjar. Þetta ákvað ráðið
í kjölfar umræðu um tillögur
sem Þorleifur Pálsson bæjar-
ritari og Svanlaug Guðnadóttir
bæjarfulltrúi lögðu fram fyrir
skömmu og fólu meðal annars
í sér að bannað yrði með öllu
að fara með hunda um miðbæ
Ísafjarðar. Tillögurnar hafa

mætt töluverðri andstöðu og
var meðal annars vandséð með
hvaða hætti ætti að framfylgja
banninu. Bæjarráð sendi til-
lögurnar á sínum tíma til um-
sagnar umhverfisnefndar bæj-
arins sem taldi málið ekki á
sinni könnu en benti samt sem
áður á að æskilegt væri að
vinna það í samráði við hunda-
eigendur.

Á fundi bæjarráðs var málið
tekið fyrir að nýju. Björn
Davíðsson fulltrúi Samfylk-
ingarinnar í bæjarráði lagði
fram viðbótartillögu sem með-
al annars fela í sér að „hafi
eigandi hunds eða eftirlitsaðili

ástæðu til að ætla að hundur-
inn sé grimmur eða varasamur,
skal eigandi sjá til þess að
hundurinn sé ávallt mýldur ut-
an heimilis síns“, eins og segir
orðrétt í tillögunni sem Björn
lagði fram.

Magnús Reynir Guðmunds-
son bæjarfulltrúi Frjálslyndra
og óháðra lét hins vegar bóka
eftirfarandi: „Undirritaður
telur nánast óframkvæmanlegt
að banna hundaeigendum að
fara með hunda sína um mið-
bæ Ísafjarðar“. Þá kemur fram
í bókuninni að núgildandi
samþykkt banni lausagöngu
hunda og einnig skyldi hún

eigendur þeirra til þess að fjar-
lægja saur eftir hunda sína.
„Ef núgildandi samþykkt um
hundahald í Ísafjarðarbæ er
framfylgt, er ónauðsynlegt að

gera breytingar á henni“, segir
að lokum í bókun Magnúsar
Reynis.

Eins og áður sagði ákvað
bæjarráð að skipa nýjan starfs-

hóp sem endurskoða á núgild-
andi reglur og var bæjarstjóra
falið að kalla eftir tilnefning-
um í hópinn.

– hj@bb.is

Íslandsbanki hefur veitt Boltafélagi Ísafjarðar fé til kaupa á búningum fyrir alla yngri
flokka félagsins eins og kveðið er á um í tveggja ára styrktarsamningi sem var undir-
ritaður fyrir tveimur mánuðum. Af þessu tilefni fengu stúlkur í 6. og 3. flokki kvenna
afhenta búninga frá bankanum fyrir stuttu. Með fylgdu nokkrir fótboltar sem munu
eflaust nýtast stúlkunum við æfingar í sumar.                                       – halfdan@bb.is

Knattspyrnukonur í BÍ fá
búninga frá Íslandsbanka
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Glæsileg dagskrá Útilífverunnar
Ljóst er að Útilífveran verður áberandi um næstu helgi. Dag-

skrá hennar fylgir hér á eftir, en ítarlegri dagskrá, fréttir og fleira
má lesa um á heimasíðu hátíðarinnar á slóðinni www.utilif
veran.is.

Fimmtudagur 14. júlí:
14.00 Sony Ericsson golfmót í Tungudal.
17.00 Setning á Silfurtorgi.
17.30 Hundaþrautir. Sett verður upp hundaþrautabraut á túninu
fyrir neðan Bensínstöðina þar sem allir hundar fá tækifæri á að
leika sér í léttri keppni.
18.00 Sjóskíðafjör á Pollinum.
18.30 Fimmtarþraut TM á Pollinum.
20.00 Fjallahjólabraut opnuð á Seljalandsdal.
21.00 Kitesurfing námskeið. Mæting í aðstöðu Sæfara á
Suðurtanga.

Föstudagur 15. júlí:
13.00-17.00 Bátafjör Sæfara í Neðstakaupstað. Allt sem flýtur
verður dregið á flot og geta gestir og gangandi fengið að prófa
að kostnaðarlausu.
15.00 Hjólaskíða/línuskautafjör í miðbænum.
16.00 Púttmót h-eldriborgara. Aldurslágmark er 60 ár. Skráning
í síma 456-3805.
17.00 Hestamannamót Storms á Söndum í Dýrafirði.

17.30 Kajakkeppni 3 og 10 km.
20.00 Powerade fjallahjólakeppni á Seljalandsdal.
21.00 Tónlist og varðeldur í Naustahvilft.

Laugardagur 16. júlí:
09.00 Skútuferð frá Sundahöfn á Ísafirði til Önundarfjarðar.
10.00 Krókar og kimar Ísafjarðar. Söguferð um Ísafjörð.
10.00 Fjallganga með Önnu Siggu.
10.00 Fjallahlaup Íslandsbanka og VASA 2000.
12.30 Hestamannamót Storms á Söndum í Dýrafirði. Hópreið,

      setning, gæðingatölt, kappreiðar og úrslit í öllum flokk-
       um.

14.00 Strandstemning í Holti.
15.00 Litlir seglbátar- keppni í Holti.
18.00 Göngugrill í Bjarnadal.
20.00 Saltfiskveisla í Neðstakaupstað.
22.00 Bátaball í Ögri.
00.00 Miðnæturgolf í Tungudal.

Sunnudagur 17. júlí:
09.00 Dagsferð Aðalvík-Hesteyri.
09.00 Hjólaferð Svalvogahringur.
10.00 Fjölskylduratleikur í skóginum í Tungudal.
12.00 Furðufótbolti í Tungudal.
14.00 Strandblak. Keppni með léttu ívafi á Þingeyri.

Vonast til að hátíðin verði með
þeim allra flottustu á landinu
Útivistarhátíðin Útilífveran

verður haldin á Ísafirði í fyrsta
sinn dagana 14.-17. júlí. Eins
og flestir heimamenn vita hafa
svokallaðir Siglingadagar ver-
ið haldnir í bænum undanfarin
ár, en að þessu sinni var ákveð-
ið að stækka hátíðina, ein-
skorða hana ekki við sjósport
og pakka dagskránni á færri
daga til að draga fleira fólk í
bæinn.

Birna Jónasdóttir var á vor-
dögum ráðin til að hafa yfir-
umsjón með hátíðarhöldunum
og segist hún vonast til þess
að Útilífveran verði innan fárra
ára með flottustu hátíðum
landsins, ef ekki sú allra flott-
asta.

Fjórir dagarFjórir dagarFjórir dagarFjórir dagarFjórir dagar
í stað tíuí stað tíuí stað tíuí stað tíuí stað tíu

„Þetta eru í raun Siglinga-
dagarnir í breyttu formi. Okkur
fannst ekki ganga að einblína
á sjósportið, þó svo að það
verði eftir sem áður mjög fyrir-
ferðamikið í dagskránni. Sjó-
íþróttamenn voru ekki alveg
nógu duglegir að skrá sig til
þátttöku í hinum ýmsu grein-
um sem féllu þess vegna oft
niður.“

– Þannig að þið ætlið að
víkka hátíðina út?

„Já, við ætlum að hafa þetta
allsherjar útivistarhátíð.Við
ætlum líka að stytta hátíðina, í
staðinn fyrir tíu daga ætlum
við að hafa þá fjóra, og með
pakkaðri dagskrá alla dagana.“

HáskastraujunHáskastraujunHáskastraujunHáskastraujunHáskastraujun
og háskagrillog háskagrillog háskagrillog háskagrillog háskagrill

Óhætt er að fullyrða að nóg
verði í boði þá fjóra daga sem
hátíðin stendur.

„Við reynum að höfða til
allra, hvort sem þeir eru fyrir
sjósport eða annað. Meðal
annars verður boðið upp á
háskastraujun og háskagrill,
en það síðarnefnda er sérís-
lenskt fyrirbæri. Við ætlum
að reyna að setja heimsmet í

fjölda háskagrillara, safna
fólki saman á einhvern flottan
stað og grilla saman.“

Birna segir að eftir síðustu
Siglingadaga hafi verið ákveð-
ið að breyta formerkjum hátíð-
arinnar.

„Þó að dagskrá Siglinga-
daga hafi verið glæsileg,
dreifðist hún á tíu daga sem
varð til þess að færri lögðu
leið sína til Ísafjarðar en ella.

Við vissum líka að fáir úti-

vistarmenn eru bara í sjósporti,
flestir eru líka í einhverju öðru
og við vildum hafa fjölbreytt-
ari dagskrá. Við tókum það úr
dagskrá Siglingadaga sem
okkur fannst heppnast best og
héldum því.

Hátíðin er haldin á svipaðan
hátt og Skíðavikan. Hópur
áhugafólks um útivist heldur
utan um þetta, en fjölmargir
einstaklingar og félagasamtök
standa síðan að einstökum

viðburðum.“
– Hafið þið miklar vænting-

ar hvað varðar gestafjölda?
„Það hefur mikið verið

spurt, en hátíðin er glæný og
óvíst hversu margir láta sjá
sig. Það tekur alltaf tíma að
koma hátíð sem þessari inn í
huga fólks. Við ætlum að ein-
beita okkur að því að láta há-
tíðina heppnast vel og svo
kemur bara í ljós hversu margir
mæta. Ef þetta gengur vel í ár

spyrst það út og þá má að
sjálfsögðu búast við því að
fleiri mæti á næsta ári.

Við erum farin að kynna
hátíðina með veggspjöldum og
auglýsingum og fólk er farið
að taka eftir þessu. En vænt-
ingar okkar hvað gestafjöld-
ann varðar eru hógværar í ár.
Við erum að halda þetta í fyrsta
skipti og megum ekki búast
við of miklu.“

– halfdan@bb.is
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er miðvikudagurinn
13. júlí,  196. dagur ársins 2005

Þennan dag árið 1864 drukknuðu fjórtán manns í
lendingu við Péturseyjarmel í Mýrdal. Á skipinu voru

27 manns á leið frá Vestmannaeyjum.

Þennan dag árið 1959 synti Eyjólfur Jónsson frá Vest-
mannaeyjum til lands á fimm og hálfri klukkustund en

leiðin er um tíu og hálfur kílómetri.

Þennan dag árið 1973 hlaut eldfjallið á Heimaey
nafnið Eldfell, að tillögu Örnefnanefndar.

Þennan dag árið 1987 brann verksmiðja Málningar hf.
í Kópavogi til kaldra kola ásamt tækjum og birgðum.

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?   · Birna Jónasdóttir, ein þeirra sem kemur að Útilífverunni

Á þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árumÁ þessum degi fyrir 33 árum

Stálþilið lengt um 50 m
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Suðvestan 3-8 m/s og víða súld eða þokuloft sunnan-

og vestanlands, en annars bjartviðri og hlýindi.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðvestan 3-8 m/s og víða súld eða þokuloft sunnan-
og vestanlands, en annars bjartviðri og hlýindi.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Suðlæg átt, vætusamt og heldur kólnandi veður.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Suðlæg átt, vætusamt og heldur kólnandi veður.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

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

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

Siglingadagar í nýjum búningi

Á vegum Ísafjarðarkaupstaðar er unnið að ýmsum
stórverkefnum í sumar. Nefna má lengingu stálþils í
höfninni um 50 metra og er það helsta verkefnið á vegum
bæjarins í sumar. Unnið er að byggingu að byggingu
sjúkraheilsugæslustöðvar ásamt fleiri bæjarfélögum á
Vestfjörðum. [...]

Hluti starfsmanna bæjarins, sem eru í Verkalýðsfélag-
inu Baldri, gerði verkfall á föstudaginn. Ekki stóð verkfallið
nema fjóra klukkutíma fyrri hluta dags, en þá tókust
samningar. Að sögn Bolla Kjartanssonar, bæjarstjóra á
Ísafirði var þetta hópur manna, sem vinna á tækjum á
vegum bæjarins og að ýmsum sérverkefnum. Höfðu þeir
boðað verkfall með löglegum fyrirvara, en samningar
tókust ekki fyrr um hádegi á föstudag.

„Útisvistarhátíðin Útilíf-
veran byrjar á morgun og
því er í nógu að snúast.
Undirbúningurinn hefur
gengið vel. Fólk hefur sýnt
hátíðinni mikinn áhuga og
við höfum fengið margar
heimsóknir inn á heimasíð-
una www.utilifveran.is. Fólk
er farið að átta sig á að há-
tíðin er í raun Siglingadag-

arnir sem eru komnir í nýjan
búning.

Á dagskránni má finna
allt sem okkur fannst hepp-
nast vel á Siglingadögum
auk nýrra viðburða. Þá má
nefna sem dæmi kajak-
keppni, fimmtarþraut, fjalla-
hjólakeppni, gönguferðir og
margt fleira. Á föstudag ætl-
um við að kveikja varðeld

upp í Naustahvilft og syngja
við gítarleik. Svo verður
strandstemmning í boði í
Holti í Önundarfirði á laug-
ardag. Það er pökkuð dag-
skrá alla hátíðina og alveg
nóg að gera. Allir sem ég
hef rætt við eru mjög
spenntir fyrir hátíðinni og
ég býst við að það verði
mjög skemmtilegt.“

Skemmtiferðaskipin eru far-
in að hefja komur sínar til Ísa-
fjarðar en 19 skip koma í sum-
ar sem er metaðsókn. Er þetta
áþekkur fjöldi og síðasta sum-
ar, en þar áður höfðu skipin
flest verið um 15 á einu ári.
Skip sumarsins eru þó töluvert
stærri en í fyrra og hefur far-
þegunum fjölgað úr 6.300 í
9.500.

Nokkur þeirra munu ekki
leggjast að bryggju vegna
stærðar sinnar heldur liggja
úti á firðinum; Costa Allegra,
Prinsendam, Saga Rose, Saga
Ruby, Seven Seas Navy og
MS Maasdam.

Júlí er annasamasti mánuð-
urinn í komum skemmtiferða-
skipum en alls koma 11 skip í
mánuðinum. Þá er mikið að
gera í móttöku farþeganna.

„Fjölgun ferðamanna á
skemmtiferðaskipum til Ísa-
fjarðar hefur tvímælalaust já-
kvæð áhrif á atvinnulífið.

– Hver er ástæðan fyrir
aukningu á komum skemmti-
ferðaskipa til Ísafjarðar?

„Vaxandi áhugi er fyrir
norðlægum slóðum víða um
heim. Ferðalangar vilja að
annað sé í boði en bara þessar
hefðbundnu sólarlandaferðir
og vilja eitthvað framandi.
Fólk er almennt áhugasamt um
svæðið hér vestra og mjög
hrifið af því.“

– Hvað er í boði fyrir farþega
skemmtiferðaskipanna?

„Nýjar ferðir eru í þróun og
við erum að kanna skemmti-
lega möguleika á svæðinu og
hvað við getum bætt og breytt.
Boðið er upp á ferðir víða um
svæðið og slá ferðir í Vigur
alltaf í gegn.

Mjög mikil ánægja hefur
verið með Morrann í sumar en
leikhópurinn tekur á móti far-
þegunum með ýmis konar
sprelli. Hópurinn hefur alveg
slegið í gegn enda er hann

skipaður áhugasömum og
hressum krökkum.

Þá er Elfar Logi Hannesson
að æfa einleikinn Gísla Súrs-
son á ensku sem hann hyggst
flytja fyrir farþega skipanna.“

– Er búist við áframhaldi á
þessum mikla fjölda ferða-
manna til Ísafjarðar með
skemmtiferðaskipum?

„ Ég á ekki von á öðru að
þetta eigi eftir að aukast frekar
en hitt. Það er ekkert sem
bendir til þess að draga muni
úr því allavega“segir Anna
Sigríður.

Flest skipin sem koma til
Ísafjarðar í sumar sigla undir
fána Bahamaeyja, en önnur eru
frá Finnlandi, Þýskalandi,
Portúgal, Lýbíu, Hollandi og
Grikklandi. Nokkur skipana
eru sannkallaðir Ísafjarðarvin-
ir og hafa komið til bæjarins
áður. Má þar nefna Funchal
og Hanseatic sem hafa verið
tíðir sumargestir á Ísafirði.

Mörg fyrirtæki koma að mót-
töku farþeganna, en fyrir skoð-
unarferðirnar þarf að leigja
rútur, fólk þarf veitingar og
svo framvegis. Þetta hefur
margföldunaráhrif. Þó ekki
hafi fjöldi skemmtiferðaskipa
sem koma til Ísafjarðar sé svip-
aður og í fyrra eru skipin stærri
og þar af leiðandi fleiri farþeg-
ar um borð“, segir Anna Sig-
ríður Ólafsdóttir, umsjónar-
maður skemmtiferðaskipa
Vesturferða.

Anna Sigríður Ólafsdóttir.

Vaxandi áhugi ferðamanna
á norðlægum slóðum

 Ísafjarðarvinurinn Hanseatic.

Alls svöruðu 471. – Á útihátíð sögðu 22 eða 5% –
Ferðast innanlands sögðu 165 eða 35% – Til útlanda
sögðu 44 eða 9% – Fer ekki neitt sögðu 240 eða 51%

Hvert ætlar þú að fara um komandi
verslunarmannahelgi?
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UppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinnUppáhaldsstaðurinn  · Ásta Björk Friðbertsdóttir, handverkskona á Suðureyri Vestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögurVestfirskar þjóðsögur   · Gísli Hjartarson
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Enginn staður í uppáhaldi Í landhelginni

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Áslaug Jóhanna Jensdóttir, gistihúsavert á Ísafirði

Lagavalið fer eftir skapinu
Það var erfitt að taka sam-

an 10 laga lista því ég á svo
mikið af „uppáhalds“ lögum
og fer lagavalið hverju sinni
mikið eftir því í hvaða skapi
ég er. Mörg lög eru í uppá-
haldi hjá mér úr klassískinni,
ekki síður en poppi og fleiru.
Einnig held ég upp á mörg
íslensk lög. Þegar ég heyri
lög sem ég kann að meta, þá
kalla þau alltaf fram minn-
ingar tengdar þeim.

1. Come back to Nature -
Marvin Welch og Farrar/

Second Opinion
Ég er búin að halda upp á

plötuna og lagið í rúm 30 ár,
frá því að ég heyrði hana hjá
vinkonu minni. En hún var
með hana í láni frá frænda
sínum. Ég er búin að kaupa
og eignast 3 eintök af henni
í gegn um tíðina, ýmissa

hluta vegna.

2. One-U2
Fallegt lag varð í enn meira

uppáhaldi hjá mér eftir að
hafa heyrt það í flutningi Ás-
geirs Guðmundssonar og
Halldórs Gunnars Pálssonar,
söngur og kassagítar, fyrir
Zontakonur á Flateyri fyrir
nokkrum árum. Það var mjög
fallegur flutningur.

3. Lifun -Trúbrot
Öll platan er í uppáhaldi,

spilaði nærri því „gat“ á plöt-
una mína og fæ aldrei leið á
henni, rúmum 30 árum síðar.

4. Pianó konsert nr. 1
eftir Tchaikovsky

Spilað af Vladimir Ashke-
nazy og Synfoníuhljómsveit
Lundúna, undir stjórn Lorin
Maazel. Kynntist þessu og

eignaðist kassettu með þessu
fyrir nærri 30 árum.

5. Aría (Air „on the G string“)
eftir Johann Sebastian Bach

Sérstaklega eftir að hafa
heyrt það í flutningi „Didda
fiðlu“ og félaga, en ekki síður í
rússneskra unglinga, á píanó
og selló við heimili tónskálds-
ins Grieg í Bergen, Noregi árið
1999.

6. Smoke on the water-
Deep Purple

Er í uppáhaldi frá því að ég
var unglingur, ásamt fleiri góð-
um lögum með þeim félögum.
Ekki minnkaði áhuginn eftir
að ég hafði skellt mér á tónleika
með þeim á síðasta ári.

7. Vegir liggja til allra
átta - systkinin Ellý og
Vilhjálmur Vilhjálms

Frá unglingsárunum, hlust-
aði mikið á plötur með þeim,
lögin hans Fúsa (Sigfúsar
Halldórssonar) og 12. septem-
ber (Freymóðs Jóhannssonar).
Everly Brothers

8. Everlasting Love í
flutningi U2 eða Everly

Brothers og á íslensku af
plötunni „Pop Festival

´70“ með Bjarka Tryggva-
syni ( „Ást við fyrstu sýn“)

Ég held að ég hafi fyrst heyrt
það á íslensku, en síðar hef ég
aðallega heyrt það flutt á
frummálinu.

9. My old school - Steely Dan
Heyrði það spilað í Þórs-

kaffi á áttunda áratugnum,
einnig á böllunum í Hnífs-dal.
Þetta voru uppáhalds ballstað-
irnir mínir, þar var tónlist og
flutningur að mínu skapi.

10. Couldn´t get it right-
Climax blues band

Heyrði þetta mikið spilað
sumarið 1977 og féll fyrir
því þá.

Áslaug Jóhanna
Jensdóttir.

„Ég hef nú aldrei spáð
neitt sérstaklega í því
hvaða staðir séu betri en
aðrir og á nú engan uppá-
haldsstað. Mér finnst landið
í heild alveg frábært og
finnst sá staður þar sem
veðrið er best vera í uppá-
haldi hverju sinni.

Ég hef ferðast töluvert og
farið nokkra hringi í kringum

landið. Þó það séu náttúr-
lega einhverjir staðir sem
maður á eftir að heimsækja.
Þá finnst mér Strandirnar
alveg meiriháttar þó ég
mundi kannski ekki segja
að þær væru í sérstöku
uppáhaldi,“ sagði Ásta Björk
Friðbertsdóttir, handverks-
kona á Suðureyri í samtali
við blaðið.

Leikritið Ronja ræningja-
dóttir var flutt af leikfélagi
Hallvarðs Súganda í félags-
heimili Súgfirðinga á hátíðinni
Sæluhelgi á Suðureyri um
helgina. Sýndar voru fjórar
sýningar á þessu skemmtilega
leikriti sem byggt er á sígildu
ævintýri eftir Astrid Lindgren.
Leikstjóri var Elfar Logi
Hannesson.

Verkið fjallar um dóttur
ræningjahöfðingjans Matt-
híasar sem tekur upp á því að
vingast við son erkióvinar

hans. Ronja býr ásamt for-
eldrum sínum og ræningja-
flokki í Matthíasarborg og
áhorfendur fylgdust með
henni stíga fyrstu sporin í
hættulegu umhverfi. Þá þarf
hún að vara sig á skógarnorn-
um og grádvergum auk þess
að falla ekki í ána eða helvítis-
gjána. Hún kynnist Birki sem
er sonur Borka ræningjafor-
ingja og keppinauts Matthías-
ar. Um leið og vinátta barn-
anna styrkist eykst misklíð
foreldranna. Á endanum er

ástandið orðið svo slæmt að
börnin ákveða að strjúka að
heiman og flytja í helli í skóg-
inum.

Astrid Lindgren er einn
þekktasti barnabókahöfundur
sem uppi hefur verið og eru
fjölmargir sem þekkja söguna
um Ronju og ævintýri hennar.
Leikritið fylgdi sögunni vel
eftir og náði að kom henni vel
til skila. Leikmyndin skapaði
ævintýralegan heim skógar,
ræningjaborgar og umhverfi
hellisins og jók á upplifun

áhorfandans á magnaðri sög-
unni.

Með hlutverk Ronju fór Ást-
rós Valsdóttir og með hlutverk
Birkis Borkasonar fór Burkni
Dagur Burknason. Þrátt fyrir
ungan aldur tókst þeim prýðis-
vel að skila hlutverkum sínum
og hrifu áhorfendur með sér.
Nutu þau aðstoðar margra
góðra leikara. Þá var Þröstur
Ólafsson stórkostlegur í hlut-
verki hins volduga og drama-
tíska Matthíasar, Erna Guð-
mundsdóttir framkallaði ófá

hlátrasköll með túlkun sinni
á Lovísu og Hallgrímur Hróð-
marsson sómdi sér vel sem
gamli ræninginn Skalla-Pétur.

Leikfélagið Hallvarður
súgandi hefur undanfarin ár
sett upp eitt leikverk á ári
sem sýnd hafa verið í tengsl-
um við sumarhátíðina Sælu-
helgina á Suðureyri. Þetta
ekki í fyrsta sinn sem leikfé-
lagið velur leikrit byggð á sög-
um Astrid Lindgren en einnig
hefur það sett upp Bróðir minn
ljónshjarta og Línu Langsokk.

Ronja ræningjadóttir á Sæluhelgi
Frá frumsýningu Ronju ræningjadóttur.

Fyrir allmörgum árum þegar grásleppuveiði var mikil og góð
lögðu margir aðkomubátar net sín úti fyrir Gjögur- og Víganeslandi
í Árneshreppi á Ströndum. Heimamönnum þóttu þessir aðkomu-
menn leggja net sín helst til grunnt og voru ekki ánægðir með það.

Einhvern tíma var Eiríkur heitinn Lýðsson á Víganesi spurður
hver af þessum grásleppukörlum legði næst landi. Hann sagði að
það væri Þórður Magnússon á Djúpavík, Daddi eins og hann er
vanalega kallaður. Eiríkur sagði:

Daddi hefur lagt svo grunnt að hann hefur stundum fengið hrafna
í netin.

Svo bætti hann við: Núna hefur hann lagt svo grunnt að ég þori
ekki að hleypa rollunum út.

Strandblak
á Þingeyri
Íþróttafélagið Höfrungur
stendur nú að gerð strand-
blakvalla við íþróttamið-
stöðina á Þingeyri. Vellirnir
verða tveir, hvor um sig
8x16 m að stærð. Sandur í
vellina kemur úr Önundar-
firði og ætlar verktakafyrir-
tækið KNH að flytja hann
til Þingeyrar. Stefnt er að
því að vellirnir verði tilbúnir
á sunnudag og fer þá fram
keppni í strandblaki á
Þingeyri. Ísafjarðarbær
kemur að verkefninu með
vélavinnu og leggur til
grasþökur til frágangs
svæðisins. Þess má til
gamans geta að Höfrung-
ur sendi tvo keppendur á
Íslandsmótið í strandblaki
2004 í Kópavogi síðasta
sumar.

Uppgröftur á landnáms-
skála stendur nú yfir í
Vatnsfirði við Ísafjarðar-
djúp. Í tengslum við gröft-
inn rekur Fornleifastofnun
Íslands fornleifaskóla sem
ellefu nemendur frá ýms-
um löndum sækja. Hluti af
náminu eru vettvangsferðir
um Vestfirði og var sú
fyrsta farin fyrir stuttu. Ekið
var um Strandasýslu og
ýmsar minjar og rústir
skoðaðar.

Rúm 1.600
tonn á land
Rúm 1.600 tonn af sjávar-
fangi komu á land í höfn-
um Ísafjarðarbæjar í júní.
Á Ísafirði var landað tæp-
um 776 tonnum en á Flat-
eyri tæplega 435 tonnum.
Á Suðureyri komu tæp 372
tonn á land en á Þingeyri
var aflinn tæplega 29 tonn.
Á Flateyri var Halli Eggerts
aflahæstur með tæp 114
tonn, en aflahæstur smá-
báta þar í bæ var Kristján
með tæplega 53 tonn,
aðallega þorsk. Á Suður-
eyri komu rúmlega 117
tonn af Þorsteini en afla-
hæstur smábáta var
Stekkjavík og komu af
honum tæplega 42 tonn. Á
Ísafirði komu tæplega 440
tonn af Páli Pálssyni, aðal-
lega þorskur og ýsa.

Fornleifaskóli
í Vatnsfirði
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Skötufjörður

Seglbát-
ur hvolfdi

Lögreglan á Ísafirði fékk
tilkynningu frá Neyðarlín-
unni kl. 18:22 á laugardag
um að lítill seglbátur hefði
hvolft í Skötufirði í Ísafjarð-
ardjúpi. Einn maður var um
borð og var óttast um afdrif
hans.

Samferðafólk hans hafði
verið að fylgjast með mann-
inum, sem var einsamall á
bátnum, sigla á miðjum
firðinum, en skyndilega
mun hann hafa horfið sjón-
um þeirra. Samferðamenn
sjósettu lítinn bát á fjörðinn,
auk þess sem hringt var í
Neyðarlínuna.

Kl. 18:50 hafði samferða-
mönnum skipbrotsmannsins
tekist að ná honum um borð
í lítinn bát. Ekkert amaði að
manninum, sem reyndist
vera vel búinn. Björgunar-
bátum og öðru björgunarliði
er stefnt hafði verið á vett-
vang var snúið við.

Töluverður vindur var í
Skötufirði á laugardag og
sjór úfinn.

Suðureyri

Ungmenni
handtekin

Lögreglan á Ísafirði hand-
tók á laugardag fjögur ung-
menni í bifreið á Suðureyri.
Grunur hafði vaknað um að
ungmennin væru að með-
höndla fíkniefni. Þau voru
öll færð á lögreglustöðina á
Ísafirði.

Í bifreið þeirra fannst ætl-
að hassreykingaráhald og
fleira er benti til fíkniefna-
meðhöndlunar. Þá fannst í
bifreiðinni hafnarbolta-
kylfa. Einn fjórmenning-
anna viðurkenndi að hafa
komið með lítilræði af hassi
vestur og notað það sjálfur.
Lagt var hald á kylfuna og
áhöldin.

Hrefnuveiðimenn fá sér djörkí
Konráð Eggertsson hvalveiðimaður fékk hlýjar móttökur þegar hann kom til hafnar á Ísafirði í síðustu viku með fyrstu hrefnu ársins. Á móti honum

tók Halldór Þorvaldsson, kjötþurrkari á Ísafirði, sem framleitt hefur svokallað djörkí, meðal annars úr hrefnukjöti. Að sjálfsögðu var Konráði gefið
að smakka og átti hann vart orð til að lýsa kæti sinni. „Þetta er alveg meiriháttar, það er engin önnur leið til að lýsa því. Svo er þetta eins og með viskíið,
það batnar bara á öðrum, þriðja og fjórða bita. Ég er líka hæstánægður með að hrefnan sé fullunnin hér á Ísafirði og að afurðin sé svona góð. Gangi
þessum mönnum sem allra best. Ég vona að sem flestir eigi eftir að prufa þetta“, segir Konráð Eggertsson.                                           – halfdan@bb.is

Fjórir bátar fá þrjá fjórðu af
byggðakvóta Bolungarvíkur

Átján bátar deila með sér
byggðakvóta Bolungarvíkur á
næsta fiskveiðiári. Eitt hundr-
að þorskígildistonn eru til út-
hlutunar og koma tæpir þrír
fjórðu hlutar til fjögurra báta;
Einar Hálfdáns ÍS-11 fær 26
þorskígildistonn, Þorlákur ÍS-
15 fær 24, Guðmundur Einars
ÍS-255 fær 14 og Hrólfur Ein-
ars ÍS-255 fær 13,5 þorskígild-
istonn.

Sjávarútvegsráðuneytið
staðfesti nýverið tillögu bæjar-
stjórnar um úthlutunina. Út-
hlutunarreglurnar sem lagðar
voru til grundvallar í Bolung-
arvík voru umdeildar. Ágrein-
ingur var um málið í bæjar-
stjórn og úr varð að meirihlut-
inn ákvað að skipta kvótanum
í þrennt. Stærsti hlutinn, 75
tonn, kæmi í hluta þeirra báta
sem landa aflanum beint til

fiskvinnslu í Bolungarvík.
Fyrr á árinu sendu forsvars-

menn 15 útgerða bréf til sjáv-
arútvegsráðuneytisins þar sem
reglunum var mótmælt harð-
lega. Sögðu þeir að í reglunum
felist „augljós mismunun á
milli útgerðaraðila“ og einnig
að með þeim sé verið að hegna
mönnum fyrir að eiga viðskipti
við fiskmarkaði í Bolungarvík.

– kristinn@bb.is Frá höfninni í Bolungarvík.

Framkvæmdir við lengingu
Þingeyrarflugvallar hafa geng-
ið mjög vel og er verkið á
áætlun að sögn Sævars Hjörv-
arssonar hjá KNH verktökum
ehf. á Ísafirði. Verksamningar
voru undirritaðir fyrir tæpum
tveimur mánuðum og á verk-
inu að vera lokið fyrir 1. nóv-

ember. Flugvöllurinn er lok-
aður á meðan framkvæmdir
standa yfir en aðspurður segir
Sævar möguleika á að verkinu
verði lokið fyrr.

„Það er allt á fullu eins og er
en auðvitað fer þetta eftir veðri
og vindum“, segir Sævar. Að
loknum endurbótum eiga Fokk-

er flugvélar að geta lent og
tekið á loft, fullskipaðar far-
þegum og frakt, eða með
sama flugtaksþunga og á Ísa-
fjarðarflugvelli. Þannig er
ætlunin að Þingeyrarflug-
völlur nýtist í reynd sem
önnur flugbraut fyrir Ísa-
fjörð.          – kristinn@bb.is

Lenging Þingeyrarflugvallar
gengur samkvæmt áætlun

Fokker flugvél í lendingu á Þingeyrarflugvelli.
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