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Vilja að öryggi vegfarenda
sé tryggt til framtíðar

Hátt á sjötta tug bíla var ekið Óshlíðina síðasta fimmtudagskvöld til að vekja athygli á hve þörfin sé mikil fyrir góðar
samgöngur til bæjarins. „Þetta er eitthvað sem snertir okkur öll, því samgöngur verða að vera í lagi. Þetta snertir okkur
öll, atvinnufyrirtæki sem þurfa koma afurðum til og frá bænum, hina almennu bæjarbúa og alla vegfarendur um
Óshlíð“, segir Valrún Valgeirsdóttir sem stóð fyrir framtakinu. Efast enginn um mikilvægi úrbóta á samgöngum til
Bolungarvíkur, en sem dæmi um þær aðstæður sem Bolvíkingar búa við má nefna að sýslumaður Bolungarvíkur hafði
sérstaklega beðið þátttakendur hópakstursins að sýna aðgát vegna hættu á grjóthruns úr hlíðinni en til allrar hamingju
kom það ekki fyrir. Bæjarbúar óku fylktu liði Óshlíðina með spjöld og blikkandi ljós auk þess sem kveikt var í blysum.
„Tilgangurinn í gær var ekki að þrýsta á val um einhverja ákveðna leið heldur að vekja athygli á að það sé okkar von
að sú leið sem verði valin verði varanleg og tryggi öryggi vegfarenda til framtíðar, og við leggjum traust okkar á
ráðamenn þjóðarinnar að gera það“, segir Valrún.

Vegurinn um Óshlíð hefur verið þyrnir í augum margra vegna snjóflóðahættu og grjóthruns. Hefur það valdið því
að umferð um veginn takmarkast oft á tíðum við þá sem þurfa að fara veginn vegna starfs eða skóla. Enginn vafi er á
því að aukið öryggi á veginum mun auka umferð til muna.                                                                                                                      thelma@bb.is

Arngrímur Kristinsson,
safnvörður á sjóminja-
safninu Ósvör, hefur út-
skrifast sem staðarvörður,
að því er fram kemur á
bolungarvik.is. Hann hóf
nám síðastliðinn vetur við
Háskólann að Hólum í
Hjaltadal, en námið fólst í
því að læra almenna safn-
vörslu, móttöku ferða-
manna og umgengni
safna. Að námskeiðinu
stóðu auk Háskólans að
Hólum, Byggðasafn Skag-
firðinga, Fornleifavernd
ríkisins, Húsafriðunar-
nefnd ríkisins og Þjóð-
minjasafn Íslands. Á
bolungarvik.is segir svo:
„Það er skemmst frá því
að segja að Arngrímur
lauk náminu með glans og
útskrifaðist þann 25. ágúst
s.l. Að sögn Arngríms er
þetta nám mjög yfirgrips-
mikið og fræðandi og
hvetur Arngrímur þá sem
áhuga hafa að feta í fótspor
hans, því það sé aldrei of
seint að hefja nám.“

eirikur@bb.is

Arngrímur
staðarvörður

Arngrímur við störf sín.

Fiskistofa hefur sent út-
gerðarmönnum íslenskra fiski-
skipa tilkynningar um afla-
heimildir á fiskveiðiárið 2006-
07 sem hófst sl. föstudag.

Heildarkvótaúthlutun báta og
skipa með heimahöfn á Ísafirði
og Hnífsdal er fyrir kvótaárið
rúm 11 þúsund þorskígildis-
tonn. Kvótahæst ísfirskra skipa

er frystitogari Hraðfrystihúss-
ins Gunnvarar hf. Júlíus Geir-
mundsson með rúmlega 6 þús-
und þorskígildistonna úthlut-
un, Páll Pálsson ísfisktogari

HG kemur næstur með tæplega
4 þúsund tonn og Stefnir,
einnig gerður út af HG er þriðja
kvótahæsta skipið með 458
þorskígildistonn.

Júlíus Geirmundsson kvótahæstur

Hátt á sjötta tug bíla var ekið Óshlíðinatil að vekja athygli á mikilvægi góðra samgangna.
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Vélamenn og
búkollubílstjórar
Vegna aukinna verkefna á höfuðborgar-

svæðinu óskar Heimir og Þorgeir ehf. eftir að
ráða vélamenn og búkollubílstjóra. Starfs-
mönnum utan höfuðborgarsvæðisins býðst
frítt húsnæði hjá félaginu.

Upplýsingar veitir Geir Sæmundsson í síma
696-9936 og geir@hogth.is.

Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
félagsins www.hogth.is

Heimir og Þorgeir er ört vaxandi félag sem
býður góða aðstöðu fyrir starfsmenn.

Heimir og Þorgeir ehf.
Dugguvogi 2, 104 Reykjavík sími. 554-6464.

Atvinna í boði
Óskum eftir að ráða faglærða og ófag-

lærða málmiðnaðarmenn.  Reynsla í riðfrírri
smíði er kostur. Áhersla lögð á nákvæmni
og vandvirkni í vinnubrögðum, reglusemi
og árvekni í hvívetna.

Þeir sem ekki hafa reynslu af smíði og
hafa áhuga að stafa fyrir 3X þá bjóðum við
kennslu í suðu. Í boði er framtíðarstörf fyrir
góða einstaklinga.

Þar sem störfin hentar konum sem körlum
þá hvetjum við konur til að sækja um störf
við smíðar hjá 3X.

Umsóknarfrestur er til og með 15. septem-
ber nk.  Gengið verður frá ráðningum fljót-
lega.   Allar umsóknir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál.

Upplýsingar um starfsemi 3X er að finna
á vefsíðu fyrirtækisins, www.3x.is Nánari
upplýsingar um starfið veitir Jakob Tryggva-
son (jakob@3x.is). Vinsamlega sendið
ferilskrár ásamt meðfylgjandi gögnum á
framangreint netfang, einnig má senda
gögn í pósti eða leggja þau inn á skrifstofu
okkar að Sindragötu 5.

Frá MenntaskólanumFrá MenntaskólanumFrá MenntaskólanumFrá MenntaskólanumFrá Menntaskólanum
á Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirðiá Ísafirði

ÖldungadeildÖldungadeildÖldungadeildÖldungadeildÖldungadeild
Eftirtaldir áfangar verða kenndir í öldunga-

deild MÍ nú í haust ef næg þátttaka fæst:
Bókfærsla 103 (BÓK103)
Enska 103 (ENS103)
Íslenska 103 (ÍSL103)
Íslenska sem annað tungumál 102 (ÍSA102)
Stærðfræði 102 (STÆ102)
Upplýsingatækni í námi 103 (UTN103).
Kynningarfundur verður mánudaginn 11.

sept. kl. 20 í skólanum.
Skráning fer fram á skrifstofu skólans og í

síma 4504400. Skráningu lýkur þriðjudaginn
12. sept.

Skráningargjald er 12.000 kr. Auk þess
greiða nemendur 3.600 kr. fyrir hvern áfanga.

Skólameistari

Guðríðar Jóhönnu Matthíasdóttur
Túngötu 11, Ísafirði

Jóhannes G. Jónsson
Guðni Geir Jóhannesson Margrét Jónsdóttir

Halldóra M. Jóhannesdóttir Hörður Steingrímsson
Jón S. Jóhannesson Kristín Silla Þórðardóttir

Þorbjörn H. Jóhannesson Pálína J. Jensdóttir
Jóhannes Berg

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem auðsýndu okkur
samúð og vinarhug við andlát og útför elskulegrar

eiginkonu minnar, móður, ömmu og langömmu

Sjómenn á endur-
menntunarnámskeiði

Sæbjörg skólaskip Slysa-
varnaskóla sjómanna var í
höfn á Ísafirði í síðustu viku.
Skólinn hélt endurmenntunar-
námskeið fyrir sjómenn en
allir sjómenn sem ekki hafa
lokið því síðastliðin fimm ár
þurfa að vera búnir að því
fyrir næstkomandi áramót.
Þegar ljósmyndara bar að
garði var verið að æfa félaga-
björgun í sjónum. Sæbjörg
sem áður hét Akraborg og
sigldi milli Akraness og
Reykjavíkur, siglir hringinn í
kringum landið frá maí fram í
september og heldur nám-

skeið fyrir sjómenn. Slysa-
varnaskóli sjómanna er í eigu
Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar en hann var stofnaður
árið 1985 til að sinna öryggis-
fræðslu fyrir sjómenn. Nám-
skeið skólans eru öllum opin
en á námskrá er að finna
námskeið, sem henta þeim
sem vinna á sjó, við hafnir
eða dvelja við leik og störf
við ár eða vötn. Frá upphafi
hefur verið lögð áhersla á
fjölda afmarkaðra námskeiða,
sem sniðin eru með þarfir
íslenskra sæfarenda í huga.

smari@bb.is

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörð-
um leitar eftir fólki til starfa.

Hlutastörf um helgar í þjónustuíbúðum. Sörfin
felast í að veita fólki með fötlun aðstoð við
athafnir daglegs lífs.

Hentar vel fyrir skólafólk sem hlutastörf.
Upplýsingar gefur Sólveig Bessa Magnús-

dóttir 863-3561
Starfsmann í frekari liðveislu. Starfið felst í

persónulegri aðstoð við fólk með fötlun.
Upplýsingar gefur Sigfríður Hallgrímsdóttir í

síma 456-5224
Umsóknareyðublöð liggja frammi á Svæðis-

skrifstofu, Stjórnsýsluhúsi.
Nánari upplýsingar eru veittar á sama stað í

síma 456-5224.

Svæðisskrifstof
málefna fatlaðra

Atvinna í boði

Sjómenn á námskeiði í Sæbjörgu.

Börn fá ekki menntun sem þau
eiga rétt á sökum skriffinnsku
Að minnsta kosti átta börn

á Ísafirði, ættuð frá Póllandi,
fá ekki leyfi til að ganga í
grunnskóla vegna þess að þau
hafa ekki enn fengið kenni-
tölu. Löng og mikil bið er
eftir kennitölum, en án kenni-
tölu er ekki hægt að skrá sig í
sveitarfélag og þar af leiðandi
geta skólayfirvöld ekki hleypt
börnunum í skólann án þess
að brjóta landslög. Þá ber
einnig að horfa til þess að í
barnasáttmála Sameinuðu
þjóðunum kemur skýrt fram
að börn eigi rétt á að ganga og
segir m.a.: „Aðildarríki viður-
kenna rétt barns til menntunar
og skulu þau, til þess að réttur
þessi nái fram að ganga stig af

Grunnskólinn á Ísafirði.

stigi og þannig að allir njóti
sömu tækifæra, einkum: a)
Koma á skyldu til grunn-
menntunar sem allir geti notið
ókeypis.“

Heyrst hefur að í einhverj-
um skólum í Reykjavík hafi
viðkvæðið verið þar að það
væri betra að brjóta landslög
en barnasáttmálann, af tvennu
illu, og hafi kennitölulausum
börnum verið hleypt þar í
skóla. Þetta hefur þó ekki
fengist staðfest. Ljóst er þó að
einhverjir eru æfir á Ísafirði
að skriffinnska þjóðfélagsins
skuli á þennan hátt hafa algera
yfirburði yfir mennskunni.

eirikur@bb.is
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Byggingarnefnd getur
hafið störf mjög fljótlega

Bæjarfulltrúar Í-listans
lögðu á dögunum fram fyrir-
spurn um hvenær gera mætti
ráð fyrir því að nefnd um
byggingu hjúkrunarheimilis í
bænum yrði kölluð saman á
sinn fyrsta fund og hvaða störf
lægju fyrir henni Varðandi
fund nefndar um byggingu

hjúkrunarheimilis, segir í
svari bæjarstjóra: „Stutt er
síðan tilnefning á fulltrúa
Bolungarvíkurkaupstaðar og
Súðavíkurhrepps í nefndina
barst. Tilnefning frá Súða-
víkurhreppi var tekin fyrir 28.
ágúst í bæjarráði og frá Bol-
ungarvík 21. ágúst. Enn hefur

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.

Kaffihúsavertum komið
á óvart á tímamótum

að var á þakkarorð fyrir góðar
stundir á liðnu ári. Ýmsar
nýjungar hafa verið teknar upp
á kaffihúsinu og má meðal
annars geta að nú boðið er
upp á nýjar og oft framandi
súpur í hádeginu. Einnig er
boðið upp á mexíkóskan mat
þar sem sósurnar eru búnar til
frá grunni af kokki hússins og
kaffi mánaðarins.

Frá stofnun Langa Manga
2003 hefur þar verið staðið

fyrir ýmsum menningarvið-
burðum svo sem mynd-
listarsýningum, leiksýning-
um og tónlistarviðburðum.
Engin breyting hefur verið
á því en sem dæmi má geta
að myndlistarkonan Ólöf
Davíðsdóttir stendur nú
fyrir sýningu en hún tók
við af fyrrum bæjarlista-
manninum Reyni Torfa-
syni.

thelma@bb.is

Ár er liðið síðan höfð
voru eigandaskipti á kaffi-
húsinu Langa Manga, en
segja má að það hafi verið
viðburðaríkt ár. Af tilefni
afmælisins komu fasta-
kúnnar kaffihússins vertun-
um, Guðmundi Hjaltasyni
og Matthildi Helgadóttur,
á óvart á föstudag og færðu
þeim gjöf. Um var að ræða
forláta blómaskreytingu og
innrammaðan bol sem letr-

ekki borist tilnefning frá Heil-
brigðisstofnun né sameigin-
lega frá félögum eldri borgara
í Ísafjarðarbæ og Bolungar-
vík. Eldri borgarar stefnu á að
halda fund um þá tilnefningu
í gær, 30. ágúst. Þess má vænta
að fullskipuð nefnd geti hafið
störf mjög fljótlega.“

Úttekt á kynja-
bundnum launamun

Á fundi bæjarstjórnar á
fimmtudag lagði Í-listinn
fram fyrirspurn til meiri-
hlutans um hvað liði úttekt
á kynjabundnum launamun
hjá bænum, sem samþykkt
var á kvennafrídaginn 24.
október í fyrra. Erindinu var
svarað, líkt og hafði reyndar
komið fram á bb.is fyrr í ár,
að óskað hefði verið eftir
tilboði og þegar kostnaður
var ljós hefði Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri, í sam-
ráði við flytjanda tillögunn-
ar, Lárus Valdimarsson
(sem ekki lengur á sæti í

bæjarstjórn), ákveðið að fresta
úttektinni og leitað leiða til að
vinna úttektina með öðrum
hætti. Lægsta tilboð hljómaði
upp 650 þúsund krónur. Í
bókun Lárusar á sínum tíma
sagði m.a.: „Í dag eru liðin 30
ár frá því haldið var upp á
Kvennafrídaginn svo eftir var
tekið. Þrátt fyrir að nokkuð
hafi miðað áleiðis í réttinda-
baráttu kvenna á þeim árum
sem liðin eru þá hefur launa-
munur kynjanna haldist
óásættanlega mikill. Með því
að Ísafjarðarbær sýni frum-
kvæði í þessu brýna réttinda-

máli getur hann skapað gott
fordæmi fyrir aðra atvinnu-
rekendur.“

Á heimasíðu Halldórs
sagði hann meðal annars að
vel fari á að samþykkja slíka
tillögu á kvennafrídegi.
„Mér finnst líka áhugavert
að kynnast því hvernig slík
úttekt er unnin og auðvitað
að sjá hvort um kynbundinn
launamun er að ræða. Ef það
er kynbundinn launamunur,
hvernig er þá starfsmats-
kerfið að virka? Það verður
fróðlegt að sjá niðurstöðu
úr þessari könnun.“

Konur komu saman á kvennafrídaginn til að mótmæla kynbundnum launamuni.

Kurteisir unglingar í
eftirlitslausri veislu
Snemma morguns á laugar-

dag hafði lögreglan afskipti
af eftirlitslausu unglingasam-
kvæmi sem var haldið í „fé-
lagsaðstöðu í miðbæ Ísafjarð-
ar“, eins og það er orðað í
tilkynningu frá lögreglu. Í
samkvæminu voru um 30
ungmenni 16 ára og eldri, og
var það leyst upp auk þess
sem hald var lagt á óáteknar
áfengisumbúðir en eigandi
þeirra reyndist ekki hafa aldur
til þess að meðhöndla áfengi.
Nokkrir unglinganna voru
undir áhrifum áfengis, en
sérstaklega er tekið fram í
tilkynningu lögreglu að ung-
lingarnir hafi allir verið kur-
teisir og yfirgefið samkomuna
fúslega. Ekki þurfti því að
koma til óeirða, né heldur
þurfti lögregla að flýja ágang
líkt og gerðist í Skeifunni í
Reykjavík þegar lögreglan þar
reyndi að tvístra hópi drukk-
inna unglinga þessa sömu
nótt.

Um korteri áður en veisl-
unni var lokað hafði lögreglan
afskipti af ölvuðu ungmenni,

stúlku sem nýlega hafði náð
17 ára aldri. Stúlkunni var ekið
til síns heima og foreldrum
gert viðvart.

Aðfararnótt sunnudags var
ökumaður svo stöðvaður á
Ísafirði og handtekinn vegna
gruns um ölvun við akstur.

Í vikunni hafði lögreglan
sérstakt eftirlit við nokkra
leik- og grunnskóla í umdæm-
inu. Ekki þótti ástæða til að
grípa inn í eða hafa afskipti af
ökumönnum eða öðrum veg-
farendum sem leið áttu um
þessi svæði. Ökumenn eru
hvattir til að sýna mikla
aðgæslu sérstaklega þar sem
yngstu nemendur grunnskól-
anna eru óöruggir í umferð-
inni.

Tilkynnt var um tvö um-
ferðaróhöpp í vikunni sem
leið. Annað var minniháttar
árekstur tveggja bifreiða á
Ísafirði en hitt var bílvelta í
botni Hestfjarðar. Slys urðu
ekki á vegfarendum enda allir
með öryggisbelti spennt.

eirikur@bb.is
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Ísafjarðarbær er
eins og lítil stórborg

Tíu ár eru liðin frá því að Ísafjarðarbær varð
til, en það var 1. júní árið 1996 sem sveitarfé-

lögin Ísafjarðarkaupstaður, Suðureyrarhrepp-
ur, Þingeyrarhreppur, Flateyrarhreppur, Mýr-

arhreppur og Mosvallahreppur sameinuðust í
Ísafjarðarbæ. Þau sex sveitarfélög sem samein-
uðust árið 1996 voru upphaflega ellefu talsins,

Ísafjarðarkaupstaður, Eyrarhreppur, Sléttu-
hreppur, Grunnavíkurhreppur, Snæfjalla-

hreppur, Suðureyrarhreppur, Flateyrarhrepp-
ur, Mosvallahreppur, Mýrahreppur, Þing-

eyrarhreppur, og Auðkúluhreppur. Samkvæmt
áætlun Hagstofu Íslands bjuggu 4.106 manns í

Ísafjarðarbæ þann 1. apríl síðastliðinn. Ísafjarð-
arbær er stærsta sveitarfélag á Vestfjörðum og
þar hefur löngum verið mikið og merkt menn-
ingarlíf. Þess má svo einnig geta að Ísafjörður

sjálfur fékk kaupstaðarréttindi 26. janúar 1866
og fagnaði því 140 ára afmæli fyrr á árinu.
En hvernig er að búa í stærsta sveitarfélagi

Vestfjarða? Bæjarins besta spurði nokkra íbúa
sveitarfélagsins spurninga um heimabæ þeirra.

Nafn: Halldór Halldórsson
Starfsheiti: Bæjarstjóri
Aldur: 42 ár.
Byggðakjarni: Holtahverfi
Stjörnumerki: Ljón
Te eða kaffi: Te og kaffi.
Skóstærð: 43-44
Hvort myndirðu frekar vilja
búa í stórborg eða smá-
bæ: Það er ekki sama
hvaða bær. Ísafjarðarbær
er sérstakur og þess vegna
vil ég búa hér.

Nafn: Bryndís Friðgeirsdóttir
Starfsheiti: Svæðisfulltrúi
Aldur: 48 ára
Byggðakjarni: Ísafjörður
Stjörnumerki: Sporðdreki
Te eða kaffi: Kaffi
Skóstærð: 37
Hvort myndirðu frekar vilja
búa í stórborg eða smá-
bæ: Smábæ

Nafn: Albertína Elíasdóttir
Starfsheiti: Forstöðumaður
Aldur: 26 ára
Byggðakjarni: Ísafjörður
Stjörnumerki: Vatnsberi
Te eða kaffi: Bæði betra
Skóstærð: 38-39
Hvort myndirðu frekar vilja
búa í stórborg eða smá-
bæ: Smábæ

Nafn: Björgmundur Örn
Guðmundsson.
Starfsheiti: Forstjóri
Aldur: 31
Byggðakjarni: Ísafjörður
Stjörnumerki: Naut
Te eða kaffi: Te
Skóstærð: 43
Hvort myndirðu frekar vilja
búa í stórborg eða smá-
bæ: Stórborg enda bý ég í
stórborgAlbertína Friðbjörg Elíasdóttir

Aukin samskipti
og samvinna á

milli kjarnanna
– Hvað finnst þér það besta við að búa í Ísafjarðarbæ?
„Bestu orðin til að lýsa því hvernig er að búa í Ísafjarðarbæ

eru hreinlega orðin „notalegt“ og „stresslaust“. Hér heilsast
fólk á förnum vegi, þú þekkir nágrannana þína, öll þjónusta er
aðgengileg og fljótleg. Ég gæti haldið lengi áfram. Ísafjarðarbær
er í raun eins og lítil stórborg. Við höfum hér allt til alls en
erum á sama tíma laus við galla stórborgarinnar.“

– Bjóst þú í einhverjum byggðakjarnanum áður en þeir
sameinuðust, og ef svo er hvað finnst þér hafa breyst til batn-
aðar?

„Já, ég er og var búsett á Ísafirði. Það sem ég tel að hafi
breyst til batnaðar við sameininguna eru aukin samskipti og
samvinna á milli kjarnanna, sem mætti þó vera meiri. Einnig
tel ég mikilvægt að minnast þess hversu gríðarleg áhrif Vest-
fjarðagöngin hafa haft á líf okkar allra og samskipti á milli
kjarnanna, í raun jafnvel enn meiri áhrif en sameiningin hefur
haft.“

– .. en til hins verra?
„Það er ekki margt sem mér kemur til hugar varðandi breyt-

ingar til hins verra, enda tel ég mig vart vera hæfa til að meta
það. Sumir kvarta þó t.d. undan lakari þjónusta við smærri
kjarnana. Það er líka erfitt að meta nákvæmlega hvað er af-
leiðing sameiningarinnar og hvað er afleiðing tilkomu gangn-
anna og annarra atburða eins og t.d. snjófljóðsins á Flateyri og
breytinga á kvótakerfinu.“

–Hvað finnst þér að mætti fara betur í sveitarfélaginu?
„Við mættum leggja meiri metnað í að ganga vel um sveit-

arfélagið okkar. Frágangur eftir framkvæmdir og umgengni
einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila hefur því miður
ekki alltaf verið sem skildi. Eins tel ég að íbúar Ísafjarðarbæjar
mættu standa betur og vinna betur saman, í stað þess sem ger-
ist alltof oft að við erum að vinna á móti hvort öðru. Þá tel ég
mikilvægt að fleiri fari að hugsa um sveitarfélagið sem heild í
stað gömlu kjarnanna.“

– Hefur þig einhvern tímann langað til þess að búa annars
staðar, ef já hvar?

„Já, þegar ég var yngri fékk ég meira en nóg af því að búa
hér og ætlaði aldrei að flytja aftur heim. Ég flutti suður til
Reykjavíkur en þá kom í ljós að ég hafði í raun haldið að
grasið væri grænna hinum megin og það var langt frá því að

vera svo. Í dag gæti ég ekki hugsað mér að búa annars staðar
á Íslandi en í Ísafjarðarbæ. Hins vegar gæti ég hugsað mér að
flytja erlendis, en hugurinn mun alltaf leita aftur heim.“

– Hvað fannst þér um sameininguna þegar hún átti sér stað?
„Þar sem ég var aðeins 16 ára þegar sameiningin átti sér stað

þá velti ég því í raun ekki mikið fyrir mér. Mér fannst þetta þó
spennandi og var frekar jákvæð en neikvæð gagnvart henni.“

– En nú í dag?
„Í dag tel ég að kostir sameiningarinnar séu fleiri en gallarnir.

Enn á eftir að sníða af vissa vankanta, en ef allir leggjast á eitt
og ræða málin og vinna saman, í stað þess að festast í kreddum
og fordómum, þá tel ég að við ættum að geta staðið uppi með
efnilegasta og flottasta sveitarfélag á Íslandi.“

Halldór Halldórsson

Styrking stjórnsýslunnar
– Hvað finnst þér það besta við að búa í Ísafjarðarbæ?
„Umhverfið og kúltúrinn í bænum. Hér býr einnig afbragðs

fólk.“
– Bjóst þú í einhverjum byggðakjarnanum áður en þeir

sameinuðust, og ef svo er hvað finnst þér hafa breyst til
batnaðar?

„Ég flutti vestur og settist að á Ísafirði eftir að sameining
átti sér stað.

– Hvað finnst þér að mætti fara betur í sveitarfélaginu?
„Hér þarf að framkvæma enn meira t.d. í gatnagerð í

öllum byggðakjörnum og svo vil ég sjá fólki fjölga. Hins
vegar er mjög góð þjónusta hér og gott að búa.

– Hefur þig einhvern tímann langað til þess að búa annars
staðar?

„Ég hef búið svo víða annars staðar að Ísafjarðarbær
stenst samanburð við aðra staði sem ég hef kynnst.“

– Hvað fannst þér um sameininguna þegar hún átti sér stað?
„Ég horfði á þetta utanfrá og fannst þetta skynsamlegt -

fannst reyndar og finnst enn að Bolungarvík og Súðavík
hefðu átt að vera hluti af þessu sveitarfélagi.“

– En nú í dag?
„Ég er enn á þeirri skoðun og reyndar að Vestfirðir eigi að

sameinast í eitt sveitarfélag.“
– Eitthvað annað sem þú vilt koma að?
„Sameining sveitarfélaga er styrking stjórnsýslunnar og

efling sveitarfélaga sem sérstök þörf er fyrir á landsbyggð-
inni. Mér finnst íbúar Ísafjarðarbæjar hafa verið framsýnir
fyrir rúmum 10 árum.“

36.PM5 5.4.2017, 10:594
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Bryndís Friðgeirsdóttir

Heillaðist strax
af mannlífinu

– Bryndís svaraði öllum spurningunum í einu löngu svari.
„Ég kom fyrst til Ísafjarðar sem unglingur í Menntaskólann

sem þá var nýstofnaður og ég heillaðist strax af mannlífinu
sem iðaði milli fjallanna. Ég vissi ekki mikið um bæinn annað
en að sjávarútvegur var undirstaðan. Ísafjörður líktist samt
ekki neinni verstöð eins og margir bæir á Íslandi gerðu á þess-
um tíma. Ég er alin upp á malbikinu í Reykjavík og Esjan var
mjög fjarlæg og spilaði ekki svona stórt hlutverk í lífi fólks á
hverjum degi eins og fjöllin gera hér fyrir vestan. Hér skiptir
miklu máli að hver og einn taki þátt í að skapa auðvelt er fyrir
fólk að hrífast með. Ég var oft spurð hér áður fyrr af ættingjum
og vinum hvenær ég ætlaði að snúa til baka og flytja suður.
Núna eru allir hættir að spyrja og eru jafnvel farnir að kalla
mig Ísfirðinginn með stóru Í. Við fjölskyldan fluttum suður
um tíma meðan heimilisfaðirinn var að mennta sig og að því
loknu og heim var aftur snúið kunnum við enn betur að meta
kosti þess að búa fyrir vestan.

Ísafjörður en menningarbær og dregur svipmót sitt af því.
Við erum svo heppin að hafa varðveitt þetta svipmót enda er
fólk meðvitað um þau verðmæti sem sagan geymir í gömlum
húsum og hefðum. Síðustu ár hefur þó borið á því að við höf-
um sofnað á verðinum. Í miðbænum hafa verið byggð hús sem
passa ekki inn í heildarmyndina og bærinn þess vegna látið á
sjá. Við þurfum sífellt að vera á verðinum og hugsa fram í tím-
ann og skoða heildarmyndina. Þannig gerðu þeir sem vörðuðu
veginn fyrir okkur.

„Ég var bæjarfulltrúi í gamla Ísafjarðarkaupstað þegar sam-
einingin átti sér stað og sveitarfélagið Ísafjarðarbær varð til.
Ég var þá sannfærð um að það var spor í rétta átt og er það enn.
Við erum sterkari sameinuð og þjónustan verður faglegri. Það
getur þó reynt verulega á tilfinningalega þáttinn og það er eðli-
legt, allt hefur sinn tíma.

Jarðgöngin voru skilyrði fyrir því að sameiningin gæti orð-
ið að veruleika og ef við ætlum að stækka sveitarfélagið og
sameinast Bolungarvík og Súðavík þurfa samgöngur að vera
með í því ferli auk þess sem tekjustofnar sveitarfélaga þurfa að
eflast. Með réttlátari tekjuskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga
verða sveitarfélögin sjálfstæðari og öflugri og það græða allir
á því. Þau ættu að hafa alla burði til að taka við fleiri verkefnum
frá ríkinu ef þau fá svigrúm til þess.

– Hvað finnst þér það besta við að búa í Ísafjarðarbæ?
– Hæfilega lítill bær þar sem allir þekkja alla og hæfilega

stór til þess að öll þjónusta er innan seilingar. Hér er ekki stöð-
ugt áreiti á mann eyða peningum. Sveitin er nálæg og náttúran.“

– Bjóst þú í einhverjum byggðakjarnanum áður en þeir sam-
einuðust, og ef svo er hvað finnst þér hafa breyst til batnaðar?

„Já ég bjó í Mosvallarhrepp, Önundarfirði. Stjórnsýslan er
orðin faglegri og meiri samhugur í dreifðum kjörnum. Sveit-
arfélagið er betur í stakk búið til að mæta áföllum í einum
byggðakjarna heldur en að byggðakjarninn stæði einn uppi
með sín vandamál. Svo þegar laun og fasteignaverð hækka í
einum kjarna kemur það öllum til góða.“

– .. en til hins verra?
„Minni áhugi á stjórnsýslunni og stjórnmálum eftir því sem

stjórnsýslan verður stærri. Á móti getur fólk sinnt meira sínum
áhugamálum.“

– Hefur þig einhvern tímann langað til þess að búa annars
staðar, ef já hvar?

„Mig hefur alltaf langað til að búa erlendis í einhvern tíma
og á það sjálfsagt eftir. En það yrði alltaf tímabundið.“

– Hvað fannst þér um sameininguna þegar hún átti sér stað?
„Ég var hlynntur henni.“
– En nú í dag?
„Í heildina er ég ánægður en að sjálfsögðu er gott að vera

vitur eftir á og maður getur alltaf bent á eitthvað sem betur
mátti fara.“

– Eitthvað annað sem þú vilt koma að?
„Svo lengi sem maður upplifir það að maður velur að búa í

Ísafjarðarbæ en lítur ekki á það sem kvöð þá er maður á réttum
stað í lífinu.“

Björgmundur Örn Guðmundsson

Sveitarfélagið er
betur í stakk búið

til að mæta áföllum
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Styrktarfélag fatlaðra
á Vestfjörðum 30 ára

Mér er það bæði ljúft og skylt
að minnast nokkrum orðum
míns gamla félags Styrktar-
félags fatlaðra á Vestfjörðum
áður nefnt Styrktarfélag van-
gefinna á Vestfjörðum, sem er
30 ára um þessar mundir.

Mikið vatn hefur runnið til
sjávar á þessum  þrjátíu árum
og gríðarlegar breytingar hafa
orðið í málefnum fatlaðra.
Okkur, sem komum að þessum
málum á Vestfjörðum fyrir
margt löngu hefði ekki órað
fyrir þeim öllum og hefðum
ekki einu sinni haft hugmynda-
flug til að sjá þær fyrir.

Það var að frumkvæði Styrkt-
arfélags vangefinna í Reykja-
vík að haldinn var undir-
búningsfundur að stofnun sama
félags á Vestfjörðum og í
framhaldi af því var Styrktar-
félag vangefinna á Vestfjörðum
stofnað þann 5. september
1976.

Ákveðið var að safna
styrktarfélögum og gekk sú
söfnun afar vel enda eignaðist
félagið öfluga liðsmenn strax í
upphafi en það voru kvenfélags-
konur, Lionsmenn og fjöl-
margir aðrir sem létu sig þessi
mál varða og gengið var hús úr
húsi og erindið borið upp. Þegar
söfnun lauk höfðu um 1400
manns gerst styrktarmenn
félagsins og var félagið þá
langfjölmennasta félag á Vest-
fjörðum og þó víðar væri leitað.

Sr. Gunnar Björnsson í Bol-
ungarvík var fyrsti formaður
félagsins, aðrir í stjórn og
varastjórn á þessum fyrstu árum
félagsins voru undirrituð,
Kristján Jónsson, Evlalia Sigur-
geirsdóttir, Ólafía Aradóttir,
Páll Jóhannesson, Kristjana
Jónsdóttir, Lilja Jónsdóttir,
Guðmundur Kristjánsson ,
Níelsína Þorvaldsdóttir, Krist-
rún Hermannsdóttir og fleira
gott fólk kom einnig við sögu í
lengri eða styttri tíma.

Við stofnun Styrktarfélags-
ins 1976 skorti alla aðstöðu og
þjónustu við fatlaða og var
tilgangur félagsins fyrst og
fremst að bæta úr brýnni þörf,
en eins og segir í fyrstu drögum
að samþykktum félagsins, að
tilgangur þess sé að koma upp
meðferðarheimilum fyrir fatl-
aða, að leita leiða til að nýta
starfsorku fatlaðra, að styðja
einstaklinga sem leita sér
menntunar í umönnun fatlaðra
og að kynna málefni fatlaðra
með útgáfustarfsemi eða á
annan hátt.

Innblásin af miklum meðbyr
og velvilja fjölda fólks, félaga-
samtaka og fyrirtækja réðst
stjórn félagsins strax í það
verkefni að koma á fót þjón-
ustumiðstöð fyrir fatlaða. Sótt
var um lóð, arkitekt fenginn til
að teikna, skipuð var byggingar-
nefnd og allir brettu upp ermar.
Nokkrar tafir verða þó á þessum
málum 1978, bæði vegna þess

að lóð sú sem úthlutað var í
fyrstu reyndist óhentug og eins
að  ný lög um þroskahefta voru
í vinnslu og vildu menn sjá
hvað þar kæmi fram. Þessi nýju
lög tóku gildi 1. janúar 1980 og
nefndust lög um aðstoð við
þroskahefta og þar komu fram
mörg nýmæli. Mörg baráttumál
samskonar félaga rötuðu nú
rétta leið inn í lögin og þar var
m.a. kveðið á um að í hverjum
fjórðungi skyldi rísa þjónustu-
miðstöð fyrir fatlaða.

Það gerist síðan 1981 að
dásamleg lausn finnst á lóða-
vanda félagsins, bræðurnir
Sigurjón og Bjarni í Tungu gefa
félaginu spildu úr landi sínu
undir þjónustumiðstöð. Þessi
gjöf  bræðranna sýndi einstakan
hlýhug þeirra til félagsins og
skjólstæðinga þess.

Þegar ofangreind lög tóku
gildi var ljóst að það yrði
félaginu fjárhagslega ofviða að
rísa undir þeim kröfum sem
settar voru um þesskonar fram-
kvæmd.

Svæðisstjórn, sem hafði
verið sett á laggirnar samkvæmt
nýju lögunum tók nú við
byggingarmálunum í samráði
við Styrktarfélagið sem tók þá
ákvörðun að gerast öflugur
stuðningsaðili við framkvæmd-
ina.

Framhaldið þekkja margir en
ekki allir og  því finnst mér rétt
að stikla á stóru þessi ár sem ég
gegndi formennsku í félaginu
eða frá 1982 og næstu 10-12
árin.

30 ár eru nú ekki langur tími
í mínum huga, en kannski hefur
tíminn bara liðið svona hratt?

Stjórnarmenn köstuðu sér
bókstaflega í hörkuvinnu í tíma
og ótíma og gerðu ótrúlegustu
hluti til að afla félaginu fjár.
Einna frægastur okkar var
Kristján Jónsson hafnsögu-
maður sem lét sig ekki muna
um að drífa  Lionsmenn í róður
árlega og afrakstur aflans var
síðan færður félaginu. Það
merkilega við þennan árlega
róður var að alltaf lánaði sama
útgerð sama skipið sem var
Guðný ÍS. Kristján lét engin
tækifæri fram hjá sér fara
félaginu til framdráttar. Undir-
rituð fór um alla Vestfirði og
heimsótti kvenfélög og ýmis
félagasamtök og kynnti fyrir-
hugaðar framkvæmdir á Ísa-
firði, m.a. með líkönum af þeim
húsum sem til stóð að reisa
upphaflega. Við í stjórninni
lögðum alltaf mikla áherslu á
það að fyrirhuguð þjónustumið-
stöð yrði Vestfirðinga allra en
ekki eingöngu Ísfirðinga.
Stjórnin hélt reglulega fundi og
reyndi stöðugt að finna nýjar
fjáröflunarleiðir. Enginn kostn-
aður var vegna stjórnarinnar,
allt var unnið í sjálfboðavinnu,
allir fundir, ferðalög um fjórð-
unginn, ferðir til Reykjavíkur
vegna funda o.fl.o.fl. allt var

gefið. Við höfðum mjög út-
sjónarsaman gjaldkera, Ólafíu
Aradóttur og þegar stjórnin
bakaði með fundakaffinu þá
seldi hún fundarmönnum  kaffi
og meðlæti. Hún sá líka um að
ávaxta okkar pund og gerði það
vel. Við seldum árum saman
dagatöl Þroskahjálpar og áttum
orðið okkar föstu viðskiptavini,
við seldum alls konar hluti, kerti
og jólakort  eftir fatlaða lista-
menn sem við létum gera og er
þá varla allt upptalið.

Og það var ekki bara innan
félagsins sem góðir samstarfs-
menn voru, en að öðrum ólöst-
uðum þá voru þeir ötulir
stuðningsmenn þeir  Kristinn
Jón Jónsson byggingarnefnd-
armaður Bræðratungu og
Magnús Reynir Guðmundsson
formaður Svæðisráðs, ásamt
Pétri Bjarnasyni þáverandi
fræðslustjóra, en þeir unnu
félaginu og málefnum fatlaðra
á Vestfjörðum ómetanlegt
gagn.

Ég ætla ekki heldur að
gleyma bæjaryfirvöldum á
þessum tíma en þau sýndu
félaginu mikinn skilning og
velvilja og gerðu sitt til að greiða
götuna.

Okkur tókst að virkja með
okkur mikinn fjölda fólks og
ég hef ekki tölu á öllum þeim
fundum sem ég var boðin á
víðsvegar um Vestfirði til að
taka á móti fjárframlögum fyrir
félagið okkar. Það var sannar-
lega gaman að fá að taka þátt í
þessu ævintýri, ég get eiginlega
ekki kallað það annað. Það eru
viss forréttindi að taka þátt í
svona starfi með frábæru sam-
starfsfólki sem hafði það mark-
mið að auka og bæta lífsgæði
fatlaðra.

Það var bókstaflega vakning
heimafyrir og með góðri kynn-
ingu og ekki síst breyttum
viðhorfum í garð fatlaðra í
þjóðfélaginu tókst félaginu að
sjá draum sinn rætast þegar
Bræðratunga var vígð af þá-
verandi félagsmálaráðherra
Alexander Stefánssyni með
pompi og pragt 1984.

Sá maídagur var mikill
hátíðisdagur í huga flestra því
ekki var eingöngu um eitthvað
hús að ræða, heldur heimili
fatlaðs fólks og fjölmennur
vinnustaður. Á vígsludegi
Bræðratungu bauð Styrktar-
félagið kaffiveitingar sem
ríflega 200 manns þáðu.

Ég er nokkuð viss um að
dregist hefði úr hömlu að taka
Bræðratungu í notkun ef ekki
hefði komið til stuðningur
Styrktarfélagsins, en félagið
nýtti nú fjármuni sína og gaf
m.a. alla innstokksmuni í húsið
ásamt fleiru. Við héldum áfram
og keyptum sérhannaðan bíl
fyrir fatlaða fyrir gjafafé Vest-
firðinga og við gáfum áhöld og
tæki til endurhæfingardeildar
F.S.Í. o.fl. o.fl. Við veittum því

fé sem okkur hafði verið trúað
fyrir í velferðarmál fyrir fjórð-
unginn til stuðnings okkar
minnstu bræðrum.

Ég get nú ekki sagt að störf
stjórnarmanna hafi verið mikið
fleiri en að ýta þessu verkefni
úr vör, það tók mikinn tíma og
við gerðum það með gleði. Við
reyndum þó að fylgjast vel með
því sem var að gerast í málefn-
um fatlaðra og sóttum ráð-
stefnur og fundi vítt og breytt
um landið og fengum líka til
okkar afbragðs fagfólk, fyrir-
lesara og kennara sem veittu
okkur innblástur og skilning.
Svo má ekki gleyma því að
árum saman var Kristján Jóns-
son fulltrúi okkar í stjórn lands-
samtakanna  Þroskahjálp og
hann sótti fundi mjög sam-
viskusamlega og færði okkur
kúrsinn heim.

Endurminningin um þessi ár
er góð og við vissum að við
vorum að gera góða hluti.

Það sem síðar gerðist og
Bræðratunga var aflögð reynd-
ist okkur öllum afar þungbært
og óskiljanlegt og mun ég ekki
ræða það frekar hér.

Öllu því fólki sem ég starfaði
með að málefnum fatlaðra á
þessum árum vil ég þakka
óeigingjörn og fórnfús störf í
þágu félagsins og ánægjulegt
samstarf. Öllum þeim félaga-
samtökum, klúbbum, fyrir-
tækjum og sveitarfélögum sem
treystu okkur til að sjá um að
málefni fatlaðra í fjórðungnum
væru í lagi þakka ég sömuleiðis.

Undirrituð flutti frá Ísafirði
1996 og hefur því lítið haft af
félaginu að segja eftir það. Hitt
veit ég að ennþá fæðast fötluð
börn og enn þurfa foreldrar að
berjast fyrir réttindum þeirra en
aldrei þó  á sama hátt og fyrir
30 árum. Þrátt fyrir það er alltaf
nauðsyn að hafa öflugt bakland
eins og Styrktarfélagið. Ég færi
félaginu hugheilar hamingju-
óskir með 30 ára afmælið og
vona að það eflist og  dafni um
ókomin ár.

Hildigunnur Lóa Högnadóttir
fyrrverandi formaður

Styrktarfélags fatlaðra
á Vestfjörðum

Hildigunnur Lóa
Högnadóttir.
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,,Í okkar huga er koma bókanna að Hólum hliðstæð því þegar handritin komu heim,“ sagði
Jón A. Baldvinsson, vígslubiskup að Hólum, eftir að hafa með formlegum hætti tekið við
gjöf ríkisstjórnar Íslands úr hendi forsætisráðherra, 490 bókum úr fornbókasafni séra Ragn-
ars heitins Fjalars Lárussonar. Bókunum verður fundinn staður í Guðbrandsstofnun, fræðasetri
sem verið er að byggja upp á þessum forna sögustað.

Ástæða er til að fagna framtaki stjórnvalda. Vel má orða það svo að með framtakssemi og
einstakri elju hafi séra Ragnar Fjalar fært íslensku þjóðinni ómetanleg verðmæti, gersemar
sem óvíst er að komist hefðu í eigu hennar með öðrum hætti.

En það komu fleiri færandi hendi að Hólum en forsætisráðherra. Landbúnaðarráðherra lét
sitt ekki eftir liggja. Upp úr eins manns hljóði tilkynnti hann að hann myndi leggja fram á Al-
þingi í haust frumvarp um að Hólaskóli yrði gerður að háskóla. Í fyllingu tímans verða land-
búnaðarháskólarnir þá orðnir tveir, en eins og segir í leiðara Morgunblaðsins 15. ágúst, þá
hefur á Hólum ,,lengi verið rekinn landbúnaðarskóli, sem margir merkir menn hafa leitt og
starfað við í gegnum tíðina.“

Tvennt í tilgreindum leiðara Morgunblaðsins er ástæða til að undirstrika. Hið fyrra:
,,Reynsla okkar Íslendinga er sú, að háskólar hafa reynzt mikil lyftistöng fyrir byggðirnar,

sem þeir starfa í. Það á við um Háskólann á Akureyri, landbúnaðarháskólann á Hvann-
eyri og Viðskiptaháskólann í Bifröst. Segja má að starfsemi Háskólans á Akureyri hafi
stöðvað þá þróun til fækkunar, sem hafin var á Akureyri og í Eyjafirði. Starfsemi tveggja
háskóla í Borgarfirði er að gjörbreyta því byggðarlagi.“ Hið síðara: ,,Ganga má út frá því
sem vísu, að Alþingi samþykki frumvarp landbúnaðarráðherra (ekki þörf á stjórnar-
frumvarpi?) og þess verði skammt að bíða að formleg háskólastarfsemi hefjist að Hól-
um.“ (Leturbr.BB)

Bæjarins besta tekur undir hvert orð í fyrri tilvísuninni enda haft uppi sömu rök fyrir
háskóla á Ísafirði. Það hafa fleiri gert. Nægir í því sambandi að nefna tvo fyrrverandi
menntamálaráðherra, Birgir Ísleif Gunnarsson og Sverrir Hermannsson. Seinni tilvitnunin
kemur Vestfirðingum í opna skjöldu. Á meðan Hólamenn eiga að fá háskóla afgreiddan
á færibandi verða Vestfirðingar að sætta sig við alls kyns fyrirslátt og seinagang ótal
,,humm-humm-nefnda“ embættismanna og álitsgjafa, sem virðast hafa það helst að
markmiði að þvælast fyrir framgangi málsins.

Til hamingju Hólamenn! Þið eruð greinilega í náðinni! Vestfirðingar krefjast svara:
Hvers eiga þeir að gjalda?                                                                                              s.h.

Mjög fallegt einbýlishús á pöllum ásamt
bílskúr, frábær staðsetning og góðir
nágrannar.

Tilboð óskast. Upplýsingar í símum 893-
9977 og 863-0220

Til sölu Sunnuholt 1
LAUST STARF

Óskum eftir að ráða starfskraft, karl-
mann og kvenmann, við baðvörslu
við íþróttahúsið við Austurveg. Um
er að ræða  tæplega 70% starf á skóla-
tíma.
Nánari upplýsingar gefa Guðjón
Höskuldsson og Jón Björnsson í síma
456 3200.

Fokker flugvél Flugfélags
Íslands lenti á Þingeyrar-
flugvelli á mánudagsmorg-
un en misvinda var í Skutuls-
firði. Þetta var fyrsta áætl-
unarflug Flugfélagsins til
Þingeyrar eftir víðtækar
endurbætur á vellinum og
samkvæmt upplýsingum frá
Flugfélaginu gekk allt eins
og í sögu. Áætlunarflug til
Þingeyrar lagðist af árið
1996, en völlurinn hefur
verið varaflugvöllur fyrir
Ísafjarðarflugvöll einkum ef
veður hefur verið óhagstætt
á Ísafirði. Eftir endurbæt-
urnar má búast við því að
þeim ferðum fækki sem
felldar eru niður.

Talið er að á hverju ári
frestist um 70-80 flugferðir
til Ísafjarðar, vegna veðurs.
Með tilkomu endurbyggðs
Þingeyrarflugvallar ætti sú
tala að lækka umtalsvert.
Endurbæturnar hófust í júní
á síðasta ári og lauk um mitt

Fokker Flug-
félagsins lenti

á Þingeyri

Reglulega eru framkvæmdar
mengunarmælingar í Funa

þetta sumar. Nú getur
Fokkervél Flugfélags Ís-
lands lent á flugvellinum og
tekið á loft með sama flug-
taksþunga og á Ísafirði.
Flugbrautin var lengd og er
nú orðin tæpir 1200 metra
með öryggissvæðum, en
öryggissvæðin eru nýtt til
flugtaks. Einnig voru ör-
yggissvæði gerð í fulla
breidd. Bundið slitlag hefur
verið lagt á brautina ásamt
flugvélahlaði og bílastæð-
um.

Sett voru upp flugbrautar-
og akbrautarljós af full-
komnustu gerð, einnig að-
flugsljós ásamt leifturljós-
um. Hæðahindrunarljós
verða sett upp næstu dögum
sem eru nauðsynleg vegna
aðflugs og brottflugs frá
flugvellinum. Tvær veður-
stöðvar eru á flugvellinum
og tengjast þær flugturnin-
um á Þingeyri og Ísafirði.

smari@bb.is

Flugstöðin á Þingeyri.

blæstri, frárennsli og ösku frá
sorpeyðingarstöðinni Funa
sem gerð var þann 25. október
síðastliðinn var innihald
þungmálma í öskuleif frá
brennsluofni og leir of hátt
miðað við þau mörk sem gefin
eru upp í starfsleyfi. Í skýrsl-
unni kemur fram að eftir-
farandi atriði hafi verið mæld:
Heildarryk, kolmónoxíð,
vetnisklóríð og brennisteins-
tvíoxíð. Þá var lofthraði og
hitastig útblásturs einnig
mælt, ásamt súrefni og koltví-
oxíði. Þungmálmar voru
mældir í ryki frá útblæstri,
botnfalli úr vothreinsun, ösku
og frárennslisvatni frá vot-
hreinsun. pH og leiðni voru

mæld í frárennslisvatni, en á
meðan mælingum stóð var að
mestu verið að brenna hefð-
bundnu sorpi, þ.e. blöndu af
kvörnuðu timbri, pappa, plasti
og heimilissorpi.

Heildarryk frá brennslunni
mældist á bilinu 135-177 mg/
Nm³ og að meðaltali 151 mg/
Nm³. Umreiknað að staðalað-
stæðum er meðaltalið 168 mg/
Nm³, en mengunarmörk eru
200 mg/Nm³, miðað við árs-
meðaltal. Vetnisklórið mæld-
ist um 175 mg/Nm³, um-
reiknað 195 mg/Nm³, en

mengunarmörk eru 250 mg/
Nm³. Kolmónoxíð mældist að
meðaltali 9 mg/Nm³, um-
reiknað 10 mg/Nm³, en meng-
unarmörk eru heil 100 mg/
Nm³. Þungmálmainnihald í
útblæstri er þá nálægt meng-
unarmörkum og yfir í einu
tilviki, og þungmálmainni-
hald í öskuleif frá ofni og leir
er í sumum tilfellum of hátt sé
miðað við mörk í starfsleyfi.

Tekið skal fram að pokasíu-
virki var ekki virkt þegar
mælingarnar fóru fram.

eirikur@bb.is

Mengunin úr Funa á það til að ganga ansi langt á langlundargeð bæjarbúa.

Meðal þeirra fyrirspurna
sem bæjarfulltrúar Í-listans
lögðu fram á aukafundi bæjar-
stjórnar í síðustu viku var
fyrirspurn um hvort farið
hefðu fram rannsóknir á út-
blæstri frá sorpeyðingarstöð-
inni Funa, og ef ekki hvort þá
stæði til að fara í slíkar
rannsóknir. Í svari bæjarstjóra
kemur fram að reglulega eru
framkvæmdar mælingar á
útblæstri Funa og niðurstöður
þeirra bornar saman við þær
mengunarkröfur sem gerðar
eru til stöðvarinnar. Segir að
mælingar séu innan viðmið-
unargilda. „Undantekning var
varðandi þungmálma í út-
blæstri en mjög nálægt við-
miðunarmörkum engu að
síður.“ Umsagnar- eða
athugasemdafrestur vegna
auglýsingar um nýtt starfsleyfi
fyrir Funa rann út 1. septem-
ber. Stöðin fær ekki starfsleyfi
ef útblástur er ekki innan
viðmiðunarmarka. Þá segir að
vandamál fylgi útblæstri
stöðvarinnar hvort sem meng-
un er innan viðmunargilda
eður ei.

Samkvæmt skýrslu um
mengunarmælingar í út-
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Felldu tillögu um gjaldfrjálsan
leikskóla fyrir fimm ára börn

Tilboð í vetrar-
þjónustu í Súðavík
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps óskar eftir

tilboðum í vetrarþjónustu í Súðavík árin
2006 -2008.

Útboðsgögn eru afhent á skrifstofu
Súðavíkur frá 7. september 2006 gegn
3.000.- kr. skilatryggingu.

Tilboðum skal skila á sama stað eigi
síðar en miðvikudaginn 20. september
2006 kl. 14.00. þar sem þau verða opnuð
í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska.

Súðavíkurhreppur áskilur sér rétt til að
taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim
öllum.

Sveitarstjóri

Bæjarstjórn hefur fellt til-
lögu Í-listans um að gjald-
frjálst verði í leikskóla fyrir
fimm ára börn frá og með 1.
janúar 2007 og fjögurra ára
börn frá árinu 2008, en hún
var lögð fram á aukafundi
bæjarstjórnar sl. fimmtudag.
Þá var einnig felld tillaga um
að niðurgreiðslur til foreldra
sem vista börn sín hjá dagfor-
eldrum verði hækkuð úr
13.130 kr. í 26.155 kr. á mán-
uði, frá og með 1. september.
Í bókun meirihlutans vegna
fellingar tillögunnar segir:
„Varðandi lækkun leikskóla-
gjalda og niðurgreiðslur vegna
vistar hjá dagforeldrum vísast
til meirihlutasamnings þar
sem segir: „Leikskólavist
verði gjaldfrjáls frá og með
áramótum 2006/2007. Unnið
verður að viðurkenningu
ríkisvaldsins á að leikskóli
fyrir fimm ára börn eigi að
vera hluti af skólakerfinu og

sveitarfélög fái auknar tekjur
vegna þess. Dagmæðrakostn-
aður verði jafn leikskólakostn-
aði frá og með áramótum
2006/2007.” Ekki verður séð
að mikið beri á milli manna í
þessum málaflokki, þó meiri-
hlutinn hafi fellt tillögu minni-
hlutans, og hljóta menn að
undrast að ekki skuli hafa
náðst lending í málinu á
fundinum í gær, einhvers
konar málamiðlun sem allir
gátu sæst á.

Í greinargerð sem fylgir
tillögunum segir meðal ann-
ars: „Lækkun leikskólagjalda
var á stefnuskrá allra framboð-
anna fyrir sveitarstjórnakosn-
ingar nú í vor. Með leyfi
forseta ætla ég að vitna í
stefnuskrá Sjálfstæðisflokks-
ins, en þar segir orðrétt: „Leik-
skólavist verði gjaldfrjáls fyrir
fimm ára börn og leikskóla-
gjöld lækkuð“ og orðrétt upp
úr stefnuskrá Framsóknar-

flokksins: „Framsóknar-
flokkurinn leggur því áherslu
á að: Leitað verði leiða til að
lækka leikskólagjöld; Dag-
vistun hjá dagmæðrum verði
niðurgreidd til jafns við leik-
skóla. Með því að samþykkja
þessa tillögu er þetta kjörið
tækifæri fyrir bæjarfulltrúa að
sýna bæjarbúum að kosninga-
loforð eru til þess að standa
við en ekki svíkja.“

Í greinargerð vegna niður-
greiðslna til foreldra sem vista
börn sín hjá dagforeldrum er
kostnaður borinn saman á milli
sveitarfélaga: „Niðurgreiðslur
til foreldra sem vista börn hjá
dagforeldrum í Ísafjarðarbæ eru
langt fyrir neðan niðurgreiðslur
hjá öðrum sveitarfélögum. T.d.
hjá Hafnarfjarðarbæ er niður-
greiðslan 29.640 kr. á mánuði,
hjá Akureyrarbæ 28.000 kr.,
Reykjavíkurborg 21.000 kr.
Vert er minnast á að leikskóla-
gjöld í þessum sveitarfélögum

er líka töluvert lægri en í sveitar-
félaginu okkar. Foreldrar sem
eiga tvö börn með búsetu í
Ísafjarðarbæ, annað barnið á
leikskóla og hitt hjá dagforeldri
er að borga 74.715 kr. á mánuði

fyrir átta tíma vistun að teknu
tilliti til niðurgreiðslunnar. Þessi
sama fjölskylda myndi greiða
49.670 kr. byggi hún í Hafnar-
firði. Þessi gjaldtaka Ísafjarðar-
bæjar er ekki til þess fallin að

hvetja barnafólk til að setjast
að í bæjarfélaginu eða sem
hvatning til fyrir fólk með ung
börn að fara út á vinnumark-
aðinn.“

eirikur@bb.is

Leikskólinn Sólborg.

Fengu blóm og gjafir
Skipsverjum á Guðmundi

Einarssyni ÍS voru færð
blóm og gjafakarfa er þeir
komu að landi í síðustu viku
í tilefni þess að hafa enn
einu sinni bætt eigið heims-
met í smábátaveiðum, og
veitt meira en 1.500 tonn á
fiskveiðiárinu. Á myndinni
má sjá Kristján Andra Guð-
jónsson, útgerðarmann á
Ísafirði, afhenda blómin.
Fyrir tveimur árum bætti
Guðmundur Einarsson
heimsmet sitt með því að ná
1.013 tonnum á fiskveiði-
árinu, í fyrra bætti hann enn
um betur og náði 1.314

Skipverjar voru að vonum ánægðir með gjafirnar.

tonnum á land og nú er hann
farinn yfir 1.500 tonnin, eins
og áður segir, og því búinn að

Kristján Andri Guðjónsson afhendir blómin.

bæta heimsmet sitt frá árinu
2004 um tæp 50%.

eirikur@bb.is

Upplýsingar um
líkamsræktarstöð

trúnaðarmál
Ein þeirra fyrirspurna sem

bæjarfulltrúar Í-listans lögðu
fyrir aukafund bæjarstjórnar
fyrir sl. helgi var hvort fundað
hefði verið með undirbúnings-
félagi að byggingu sundhall-
ar- og líkamsræktarstöðvar á
Torfnesi og ef svo væri hver
staðan væri í málinu og hver
væru næstu skref bæjaryfir-
valda í málinu. Í svari bæjar-
stjóra segir: „Óskað var eftir
kostnaðar- og rekstraráætlun
á fundi í sumar af hálfu
bæjarstjóra. Bæjarstjóri átti
fund með fulltrúum áhuga-
fólks um byggingu sundlaug-
ar og líkamsræktarstöðvar
föstudaginn 25. ágúst. Þar
komu fram upplýsingar sem
verða kynntar sem trúnaðar-
mál fyrir bæjarráði á næstunni.
Ekki er hægt að fjalla um
slíkar upplýsingar á undirbún-
ingsstigi með öðrum hætti þar
sem fram koma tölur o.fl.
upplýsingar sem ekki er hægt
að birta meðan málið er í
skoðun.“

Í málefnasamningi meirihlut-
ans segir að: „Unnið verði að
þátttöku Ísafjarðarbæjar í verk-
efni um byggingu íþróttamið-
stöðvar með sundlaug á Ísafirði.
Þátttaka bæjarins verði í formi
leigu á sundlaugar-mannvirkjum
en aðrir hlutar mannvirkisins í
einkarekstri. Miðað er við að leigu-

og rekstrarkostnaður standist þær
forsendur að núverandi rekstar-
kostnaður við Sundhöllina á
Ísafirði að viðbættum auknum
tekjum standi undir leigukostnaði.
Reiknað verði með þeim kostnaði

sem hlýst af flutningi íþrótta-
mannvirkja sem fyrir eru og
hugsanlegum kostnaði vegna
flutnings skólabarna í sund-
kennslu.“

eirikur@bb.is
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Jón Viggó og leiðin í forstjórastólinn

„Ég er alinn upp á Ísafirði“,
segir Jón. „Ég flyt þangað með
foreldrum mínum árið 1970,
að ég held. Þá hafði pabbi
fengið vinnu í Kaupfélaginu
á Ísafirði. Áður höfðu þau bú-
ið á vegamótum á Snæfells-
nesi, þar sem þau höfðu rekið
greiðasölu, verslun og bensín-
sölu.“

– Er ættin að vestan?
„Nei. Þeirra ættir koma úr

Borgarfirðinum. Og nú þegar
bræður mínir og móðir eru
flutt, á ég tæknilega séð enga
ættingja fyrir vestan aðra en
pabba gamla. En hann hefur
reyndar gefið það út opinber-
lega, meðal annars í viðtali
við Bæjarins besta, að hann
sé ekkert að fara neitt.“

– Þú gengur skólaveginn á
Ísafirði.

„Já, ég geng í grunnskóla
og menntaskóla á Ísafirði, sem
var stórfínt alveg. Eftir mennta-
skóla fer ég svo suður í Tækni-
skólann frá 1991-1993, og
læri þar iðnrekstrarfræði. Að
því loknu leitaði ég fyrir mér
á vinnumarkaðnum hérna í
Reykjavík, en það var einfald-
lega enga vinnu að fá. Ég fór í
fullt af viðtölum en maður
þótti greinilega ekki nógu

vantaði nefnilega ákveðna
stærðfræðikunnáttu vegna
þess að ég hafði útskrifast af
málabraut í menntaskóla. Og
það hafði greinilega ekki verið
nógu mikil stærðfræði í iðn-
rekstrarfræðináminu, svo mig
vantaði einn áfanga og ég
ákvað að skella mér bara út
og taka hann þar. Á þessum
tíma erum við Helga komin
með eitt barn, og það var rosa-
lega vel búið að okkur þarna
úti.

„Skólinn var náttúrulega al-
veg frábær. Álaborgarháskóli
er byggður þannig upp að það
er unnið rosalega mikið í
grúppum. Það eru stofnaðar
5-7 manna grúppur sem end-
ast út önnina. Annað hvort
býr skólinn til grúppuna fyrir
þig, eða maður býr hana til
sjálfur, það er gefið rými til
þess. Námið sjálft er svo byggt
þannig upp að fyrst fer maður
á fyrirlestra og síðan fer maður
í grúppuna sína og vinnur
verkefnin sín. Prófessorinn
kemur svo þangað og hjálpar
til og ráðleggur. Grúppan skil-
ar síðan einu stóru verkefni af
sér yfir önnina. Það má eigin-
lega segja að það séu loka-
verkefni á hverri einustu önn.
Þetta eru stór og mikil verkefni
sem eru yfirleitt unnin í sam-
starfi við einhver fyrirtæki.
Til dæmis vann ég verkefni
fyrir Grundfoss og Danfoss,
og ýmis smærri norðurjósk
iðnfyrirtæki.“

– Hvernig verkefni voru
þetta, sem dæmi?

„Þessi verkfræði sem ég fór
í er að upplagi vélaverkfræði.
Tæknilega séð er ég með B.S.
próf í vélaverkfræði, og svo
tekur maður rekstrarverkfræð-
ina ofan á það, þannig að mast-
ers-prófið mitt er í rekstrar-
verkfræði. Fyrst í náminu var
ég í grúppu sem gerði t.d. litla

Ísfirðingurinn Jón Viggó Gunnarsson tók
á dögunum við forstjórastóli hjá hinu sögu-
fræga hátæknifyrirtæki EJS, sem lengst af

hét reyndar Einar J. Skúlason og seldi skrif-
stofuvélar og búðarkassa, en Jón hefur

starfað fyrir fyrirtækið frá því hann lauk
námi árið 2000. Jón fæddist 1. október árið

1969 og er sonur þeirra Herdísar Viggós-
dóttur og Gunnars Jónssonar, sem rekur

Skipaafgreiðsluna á Ísafjarðarhöfn. Hann
giftist Helgu Bryndísi Kristjánsdóttur árið
1997, og saman eiga þau þrjár dætur. Sess-
elja Malín er þriggja ára, Embla Katrín er

tíu ára og Ingveldur Birna er tólf ára.

stimpla í kælipressu í ísskáp-
um. Síðan þróaðist þetta út í
það að búa til framleiðsluferla,
og svo fóru að tengjast inn í
þetta fleiri ferlar eins og starfs-
mannahald, markaðsmál og
sölumál og þvíumlíkt. Þannig
byggðum við utan um fram-
leiðsluna og tengdum þetta
annarri starfsemi fyrirtækj-
anna. Fyrstu árin vorum við
mikið að fást við smáatriði í
framleiðslu á íhlutum og
vélum og þannig löguðu. Svo
þegar við vorum komin lengra
í náminu fóru menn að takast
á við heilu kerfin, hanna fram-
leiðsluferla og búa til sölu- og
markaðsáætlanir, sem mér
fannst mjög áhugavert.“

– Hvað er þetta langt nám?
„Þetta voru fimm ár. Ég

kom heim vorið 2000.“

„Loksins orðinn„Loksins orðinn„Loksins orðinn„Loksins orðinn„Loksins orðinn
nógu merkilegur“nógu merkilegur“nógu merkilegur“nógu merkilegur“nógu merkilegur“

– Stóð aldrei til að ílengjast
í Danmörku?

„Jú, maður íhugaði það.
Akkúrat á þessum tímapunkti
var Ingveldur sex ára og þá
spurði maður sig hvort maður
ætlaði að vera úti og setja
barnið í danskan skóla og vera
þá í Danmörku í einhvern
tíma, eða ætlaði maður að
koma heim og setja barnið í
íslenskan skóla. Ég fór heim í
maímánuði og kannaði at-
vinnumarkaðinn og komst að
því að það var mikil eftirspurn
eftir mönnum eins og mér,
með mína menntun. Maður
var loksins orðinn nógu merki-
legur, búinn að eyða fimm
árum í að læra merkilegheitin!
Svo við ákváðum bara að
koma heim.“

– Hverjum þótti þú svo
merkilegastur, hjá hvaða fyrir-
tæki endaðirðu?

„Ég endaði hjá EJS, og hef

verið þar síðan. Það var maður
hérna sem var framkvæmda-
stjóri hugbúnaðar- og þjón-
ustusviðs og honum leist
svona líka bærilega á mig,
vildi endilega fá mig í vinnu
og sótti það fast. Ég lét eftir
og fór inn á hugbúnaðarsviðið
sem verkefnastjóri og ráð-
gjafi, auk þess sem ég var
með gæðastjórnun á minni
könnu í samvinnu við gæða-
stjóra sem sá um öll gæðamál
í fyrirtækinu.“

– Spyr sá sem ekki veit,
hvað gerir maður í gæða-
stjórnun?

„EJS var og er ISO9001-
vottað fyrirtæki, en það er al-
þjóðlegur staðall sem segir að
fyrirtæki sé með skilgreinda
ferla sem tengjast þeirri starf-
semi sem fyrirtækið er í. Þar
sem að EJS var í hugbúnaðar-
þróun þurfti fyrirtækið að vera
með ferla sem tryggðu það að
gæði vörunnar sem þeir fram-
leiddu væru alltaf svipuð.
Gæðastjórnun segir ekki endi-
lega til um að varan sé alltaf
góð, heldur að þú getir skilað
út mörgum vörum í svipuðum
gæðum, að það sé ákveðin
samkvæmni í gæðum. Þetta
snerist oft mikið um að passa
að menn væru að vinna eftir
kerfislýsingum og kröfugerð-
um viðskiptavina. Svo þurfti
náttúrulega að prófa hugbún-
aðinn mjög vel, staðfesta að
hann gerði nákvæmlega það
sem hann ætti að gera og væri
í lagi. Þetta var mjög spenn-
andi og maður lærði heilmikið
á þessum tíma.“

– Hvaða hugbúnaður er
þetta sem EJS er að vinna með
á þessum tíma?

„Hugbúnaðarsvið var í nokkr-
um deildum. Það voru vef-
lausnir, sem sá um vefsíður
og innra net og þvíumlíkt. Svo
vorum við mikið í að þróa

hugbúnað fyrir erlendan mark-
að, kerfi sem heitir MMDS.
Þetta var mikið selt til Ástralíu
og Asíu. Svo var deild sem sá
um afgreiðslukerfi og þróaði
hugbúnað fyrir það. Þannig
að það voru ýmsar áherslur í
þessu hugbúnaðarstarfi.

„Ég hef gegnt einhverjum
7-8 störfum hjá EJS frá því að
ég hóf þar störf fyrir sex árum.
Þetta er búinn að vera svolítill
rússibani. Það gekk rosalega
vel hjá EJS fram yfir áramót
2001 en þá fór að fjara undan
í kjölfar þess að „.com-bólan“
sprakk og þá hurfu mörg verk-
efni hreinlega. Skipulaginu
var breytt sökum þessa og nýj-
ar áherslur settar á söluna, og
ég var fluttur yfir á sölusvið.
Þar átti ég að sjá um sölu á
lausnum tengdum fjármála-
markaðnum. Það stóð yfir í
stuttan tíma, þangað til að nýr
framkvæmdastjóri var ráðinn.
Honum líkaði ekki við þá sem
voru að stjórna sölunni, og
gerði við þá samkomulag um
að þeir hættu störfum.

„Þannig að ég tók í raun og
veru við sölusviðinu árið
2002. Þá settum við okkur það
markmið að auka söluna á
Dell-vélbúnaði, því að það lá
beinast við. Við gáfum all-
hressilega í og á örfáum mán-
uðum hafði okkur tekist að
snúa þessu við. Hugbúnaðar-
svið EJS var reyndar flutt í
dótturfélag fyrirtækisins sem
hét Hugur, þannig að EJS stóð
eftir sem fókuserað vélbún-
aðar- og þjónustuapparat. Þá
ertu kominn með einingu sem
er hægt að stýra miklu betur.
Hugur var svo síðar seldur til
Kögunar.“

– Hvað ertu lengi í sölunni?
„Ég var á sölusviðinu fram

í ágúst 2004. Þá gerðum við
enn eina skipulagsbreyting-
una, en við teljum að til að

merkilegur. Þá brá ég á það
ráð að fara vestur á Ísafjörð
að vinna hjá pabba mínum í
Skipaafgreiðslunni. Þá var
þetta heilmikill rekstur hjá
honum, hann var náttúrulega
með Samskip og svona á þess-
um tíma, svo það var nóg að
gera.

En þó að pabbi sé skemmti-
legur maður ákvað ég að fara
og mennta mig eitthvað meira.
Ég fékk þá flugu í höfuðið að
fara til Noregs að læra alþjóða-
viðskipti, var búinn að finna
skóla þar. Það gekk svo ekki
alveg upp, skólinn breytti
náminu, svo að ég færði mig
yfir til Danmerkur í verkfræði-
nám.“

– Hvernig breyttu Norsar-
arnir náminu? Var því breytt í
búfræðinám, eða...?

„Nei, reyndar ekki. Þeir
lengdu námið og hækkuðu
verðið á því. Þetta var farið að
kosta einhverjar milljónir og
ég hafði engan pening í það.
Þá kíkti ég á Danmörk og sótti
um í Háskólanum í Kaup-
mannahöfn og Háskólanum í
Álaborg, og fékk inni í Ála-
borg.

„Ég fer út um mánaðamótin
janúar-febrúar 1995. Mig
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halda okkur sjálfum á tánum
og aðlaga okkur að síbreyti-
legum markaði þá þurfum við
að breyta til reglulega. Ég held
að flestir starfsmennirnir séu
bara orðnir sáttir og vanir
breytingunum núorðið. En
þarna búum við til svið sem
heitir lausnasvið og sér um
sölu og þjónustu gagnvart
stærri fyrirtækjum. Svo gerð-
um við annað svið sem hét
búnaðarsvið, sem sá um sölu
og þjónust gagnvart smærri
fyrirtækjum. Þetta keyrum við
áfram alveg fram í maí 2006,
og ég er framkvæmdastjóri
yfir sviðinu allan tímann.“

Mikill uppgangurMikill uppgangurMikill uppgangurMikill uppgangurMikill uppgangur
– Er það núna í maí sem þú

sest í forstjórastólinn?
„Já. Skýrr kaupir EJS í febr-

úar 2006, en þáverandi for-
stjóri, Viðar Viðarsson, átti
félagið, og hafði keypt það
árið 2003.  Þannig að hann
var alráður í félaginu, og stýrði
þessu af mikilli hörku, var að-
alsprautan í því að einfalda
reksturinn, losa okkur við
hugbúnaðarhlutann og ná
þessum fókus sem við þurft-
um að ná. En þegar hann selur
svo í febrúar þá ákveður hann
fljótlega að hætta, og gerir
samning um það við stjórn
félagsins, sem svo ákveður að
ráða mig í djobbið.“

– Ertu næstráðandi þegar
þetta gerist, eða er þetta stórt
stökk?

„Við vorum þrír fram-
kvæmdastjórar sem störfuð-
um beint undir Viðari. Þannig
að ég færðist í raun bara upp
um einn flokk.“

– Hvað er EJS stórt fyrirtæki
í dag?

„EJS er með 130 starfs-
menn, samtals. Árið 2004
keyptum við annað hugbún-
aðarhús, til að flækja þetta
aðeins aftur. Þetta fyrirtæki
heitir Eskill og er rekið alveg
sér, en innan EJS samt. Ég er
stjórnarformaður þar og eini
stjórnarmaðurinn, svo Eskill
er rekinn eins og deild eða
svið innan EJS. Með Eskli
erum við um 150 manns. 10
starfa á Akureyri, en við höf-
um byggt upp ágætis starfsemi
þar. Við erum búnir að stækka
úr 75 manna fyrirtæki, þegar
við vorum hvað minnstir, árið
2002 og 2003, höfum tvöfald-
ast að stærð. “

– Þannig að það er búinn að
vera mikill uppgangur?

„Já, við erum búnir að vera
að vaxa um 15-30% á ári, og
töluvert umfram markaðinn
sjálfan. Hann hefur vissulega
stækkað eitthvað líka, en við
höfum verið að auka okkar
markaðshlutdeild. 2001 og
2002 voru mjög erfið ár, í
kjölfar þess að „.com-bólan“
sprakk, en 2004 og 2005 voru
svo aftur mjög góð ár. Þá fóru
mörg fyrirtæki að nýta sér
upplýsingatæknina meira en
þau gerðu áður. Það eru nátt-
úrulega blikur á lofti núna,
alltaf er verið að gefa í skyn
að neysla muni minnka á næst-
unni. Aðallega einkaneysla,
en svo auðvitað fyrirtækja-
neysla í kjölfarið. Allt hangir
þetta saman. En við höfum

ekkert fundið fyrir þessu hérna
hjá okkur.“

– Eigið þið mest ykkar við-
skipta við fyrirtæki, eða?

„Já, 90% af okkar sölu er til
fyrirtækja. Við erum umboðs-
menn fyrir Dell og svo Dell|-
MC, sem eru stórar gagna-
geymslur og stór miðlægur
búnaður. Svo erum við nátt-
úrulega með Microsoft og
mjög öfluga birgja í standard
hugbúnaðarlausnum. Einnig
erum við með sölu og þjón-
ustu á NCR afgreiðslukerfa-
búnaði og hraðbönkum.  Í
kringum það veitum við svo
mikla þjónustu, svo við erum
með ágætis hlutfall af þjón-
ustutekjum.

„Við erum að reka fullt af
skemmtilegum upplýsinga-
kerfum. Við erum meðal ann-
ars að reka fjárhags- og mann-
auðskerfi ríkissjóðs, það er
með hýsingu hjá okkur. Það
er kerfi sem Skýrr seldi ríkinu
árið 2002, og reksturinn á því
var svo boðinn út í kjölfarið
og við fengum hann. Þetta er
fyrir birgðabókhald, launa-
bókhald, tímaskráningar, þetta
er hrikalega stórt kerfi.“

– Íslenska þjóðin er kannski
keyrð áfram á þessu?

„Já, nánast. Það hefur verið
mjög gaman að reka þetta
kerfi. EJS sem fyrirtæki hefur
tekið stórt stökk fram á við í
vinnubrögðum og þróun með
því að reka svona stórt kerfi. Í
fyrra tókum við upp í kjölfarið
öll upplýsingakerfi ESSO.

Við erum í hörkusamkeppni
við tölvudeildir bankanna.
Þær eru orðnar mjög þekk-
ingarmiklar, og þetta er orðinn
hluti af kjarnastarfsemi bank-
anna að vera með upplýsinga-
tækni. Þeir kaupa mjög mikið
af búnaði en eru um leið mjög
sjálfstæðir og sjálfbærir með
það sem þeir eru að gera.
Þekkingin í bönkunum er orð-
in alveg gríðarlega mikil. Það
er að einhverju leyti sam-
keppni, en við höfum viljað
stilla því þannig upp að við
séum í samstarfi við þá. Við
erum umboðsmenn fyrir fullt
af lausnum sem bankarnir eru
að nota, veitum þeim sölu-
ráðgjöf og hátækniþjónustu
þegar á þarf að halda. Við
sem fyrirtæki þurfum því að
vera vel í stakk búnir til að
takast á við verkefnin, og
halda uppi gríðarlega háu
þekkingarstigi, sem svo aftur
er mjög dýrt að gera.“

Spilar ekki golf – enSpilar ekki golf – enSpilar ekki golf – enSpilar ekki golf – enSpilar ekki golf – en
byrjaður í laxinumbyrjaður í laxinumbyrjaður í laxinumbyrjaður í laxinumbyrjaður í laxinum

– Er þetta viðkvæmur bransi?
„Þessi bransi hefur verið í

gríðarlegum vexti undanfarið.
Ég held samt að hann sé ekki
sérstaklega viðkvæmur. Menn
hafa lært heilmikið á þessu
ævintýri þarna frá 2000-2002
og séu ekkert að yfirfjárfesta í
þessum rekstri. Það hefur
verið launaskrið í þjóðfélag-
inu og það hefur auðvitað áhrif
á reksturinn í þessum fyrir-
tækjum, en við höfum náð að
halda rekstrinum í ásættan-
legu formi og ég lít björtum
augum á framtíðina. Fyrstu
sex mánuðir 2006 voru góðir

og virðast júlí og ágúst ætla
að verða góðir mánuðir.“

– Hverjir eru helstu keppi-
nautar EJS á íslenskum mark-
aði?

„Það er Nýherji og Opin
kerfi. Opin kerfi er reyndar í
eigu sömu aðila og eiga okkur,
svo þetta er svolítið sérstök
staða. Skýrr á einhver 58% í
okkur, svo á Dagsbrún 30%
og síðan eigum við 10% í okk-
ur sjálfum. Dagsbrún á svo
Kögun, 100%, sem aftur á
80% af Opnum kerfum hér á
Íslandi. Við reynum að halda
ákveðinni fagmennsku í þessu,
og rekstur félaganna er auðvit-
að algerlega aðskilinn, menn
eru ekki í neinu samstarfi eða
samráði og hörkusamkeppni
á milli félagana.“

– Þú spilar ekki golf með
hinum forstjórunum?

„Nei, ég spila ekki golf. Ég
er nýbúinn að taka upp lax-
veiði, og nota þá tímann frekar
til að veiða með viðskiptavin-
um en að fara með hinum for-
stjórunum.“

– Hvernig er forstjóralífið?
Hvernig hafa forstjórar það?

„Ég held þeir hafi það bara
svipað og allir aðrir.“

– Þetta eru nú væntanlega
einhver viðbrigði frá námsár-
unum?

„Jú, vissulega. En það var
reyndar svo vel búið um mann
í Danmörku. Af því maður
var á námslánum þá reiknuð-
ust engar tekjur á mann, svo
að húsaleigan var niðurgreidd,
sem og leikskólaplássin. Þann-
ig að maður hafði það nú
helvíti fínt á námsárunum.

„Ég mæli með því að fólk
fari eitthvað svona út, hvort
sem það er til að fara í nám
eða sem skiptinemi, eða til að
vinna eitthvað. Þetta er af-
skaplega hollt og gott.

„En lífið núna er bara alveg
ágætt. Maður sinnir náttúru-
lega allt öðruvísi verkefnum
nú en maður sinnti, og spáir í
allt öðrum hlutum. Maður er í

miklu meiri samskiptum við
eigendurna og stjórnarmenn-
ina núna en áður. En það skipt-
ir ekki síst miklu í þessu að
vera með gott fólk með sér og
ég tel mig vera með sérstak-
lega gott stjórnunarteymi og
starfsfólk sem er hæft til þess
að gera það sem þarf að gera.“

– Er mikið álag í þessari
vinnu? Er erfitt að samræma
forstjórastarfið því að vera
fjölskyldufaðir?

„Já, þetta er mikið álag.
Maður þarf að gefa sér tíma
til að sinna fjölskyldunni. Í
sumar fórum við til dæmis í
þrjár vikur til sólarlanda, en
það höfðum við aldrei gert
áður, og það var alveg ómetan-
legur tími. Maður þarf að gera
þetta svona, þarf að kúpla sig
alveg út. Hér heima er stöðugt
áreiti, bæði í fyrirtækinu og
utan frá og fullt af málum sem
maður þarf að sinna. Svo er
maður sjálfur með helling af
verkefnum sem þarf einhvern
veginn að þoka áfram. Í vor
var það þannig að maður gat
ekkert unnið nema á kvöldin,
það var stöðugur erill á dag-
inn.“

– Er starfið þér mikil ást-
ríða?

„Ef maður hefur gaman af
því sem maður er að gera getur
starfið orðið manni mikil ást-
ríða, og ég hef mjög gaman af
því sem ég er að gera og hef
mikinn metnað fyrir því að
láta þetta ganga upp. Það er
bara eins og með flest sem
maður hefur tekið sér fyrir
hendur, maður reynir að hafa
metnað fyrir því og skila góðu
verki.“

Mikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt aðMikilvægt að
spila á sérstöðunaspila á sérstöðunaspila á sérstöðunaspila á sérstöðunaspila á sérstöðuna
– Ef við færum sjónir okkar

hingað vestur; hvernig líst þér
til dæmis á starfsemi tækni-
fyrirtækjanna hérna sem fag-
manni í bransanum?

„Mér líst mjög vel á þetta

og er stoltur af þessum fyrir-
tækjum þarna fyrir vestan. Ég
er mjög ánægður með hvernig
hljóðið er í mönnum fyrir vest-
an núna, það virðist vera meiri
bjartsýni og drifkraftur. Menn
er tilbúnir til að framkvæma
ýmislegt og það er gaman að
sjá það að fyrirtæki eins 3X-
stál og Pols-tækni eru að gera
ágætis hluti. Maður vonar nú
í lengstu lög að Marel fari
ekki að breyta neinu í tengsl-
um við reksturinn á Pols. Mað-
ur hefur nú séð hvernig eig-
endur fyrirtækja hugsa og þeir
myndu taka þá ákvörðun að
loka deildum og fyrirtækjum
ef aðstæður væru þannig. Ef
einingin gengur vel fyrir vest-
an þá þarf samt auðvitað ekki
að hafa neinar áhyggjur.

„Menn verða að spila á sér-
stöðuna og mér sýnist margir
fyrir vestan vera að spila á
sérstöðu Vestfjarða, sem er
t.d. náttúrufegurð, ferðamenn-
ska og smáiðnaður, ég held
að það sé mikil framtíð í því.“

– Hvernig líst þér á upp-
byggingu háskóla á Ísafirði?

„Mér finnst það algerlega
brilljant. Þetta er alger for-
senda fyrir því að það verði
hægt að halda yngri kynslóð-
um á svæðinu. Því lengur sem
þær eru þarna, og ef þær kom-
ast í skapandi umhverfi, eins
og háskólaumhverfi á að vera,
þá munu koma upp fullt af
góðum tækifærum. Fullt af
smáiðnaði, eða ráðgjöf, til
dæmis. Þetta er alveg eins og
þegar fiskiðnaðurinn var í
blóma og Pols-tækni varð til.
Þá voru ákveðnar forsendur
fyrir hendi til þess að fyrirtæki
eins og Pols-tækni gæti kom-
ist á fót, og sama gildir um
3X-stál sem gat verið inni á
gólfi hjá fiskvinnslufyrirtækj-
unum og prófað sitt eigið hug-
vit á raunverulegum dæmum,
í raunverulegum aðstæðum.
Og ég held að með góðu og
öflugu háskólasetri þá geti
menn nýtt hugvitið til góðra

verka.“
– Kemurðu oft vestur?
„Já, mér finnst það. Ég kem

svona 3-4 sinnum á ári. Pabbi
er mikið hér fyrir sunnan svo
ég hitti hann oft hér. Helga
konan mín á svo sína foreldra
fyrir vestan og bróður, og
hann á börn á svipuðum aldri
og börnin okkar. Svo er bara
fínt að fara vestur og slappa
aðeins af. Finna sér tíma fyrir
fjölskylduna. Við förum alltaf
um páska, svo förum við á
sumrin líka, og síðan hefur
myndast hefð fyrir því að fara
fyrstu helgina í desember. Þá
er kveikt á jólatrénu auðvitað,
og þá hittir maður alla sem
maður þarf að hitta á einum
bletti, á torginu.

– Er mikið eftir af skólafé-
lögum þínum hér fyrir vestan?

„Nei, það er frekar lítið.
Flestir eru fluttir suður. Flestir
fóru í einhvers konar nám og
komu ekkert aftur. Það voru
ekki beinlínis tækifæri fyrir
menn fyrir vestan.“

– Hvað ber framtíðin svo í
skauti sér?

„Tja... bara tóma hamingju
er það ekki?“

– Botnlaus uppgangur?
„Já, það er gaman að fylgj-

ast með því sem er að gerast á
Austfjörðum til dæmis. Þar er
allt á fleygiferð og botnlaus
uppgangur. Það mun hugsan-
lega hafa einhver áhrif á
Reykjavíkursvæðið. Ég er
viss um að það seljast miklu
færri flatskjássjónvörp en
áður, en ég held að það muni
ekki ráða úrslitum um það
hvort að Bræðurnir Ormsson
eða BT fara á hausinn. Það
verður kannski eitthvað 6-12
mánaða tímabil þar sem mun
hægjast á þessari einkaneyslu,
og svo er spurning hvað gerist
eftir það.

En ég stefni sjálfur að botn-
lausri hamingju, fyrir mig og
mína“, segir Jón að lokum.

– eirikur@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Þroskaþjálfi á að fjölga Bolvíkingum
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

Mikil umskipti urðu í bæjarstjórn Bolungarvíkur við síðustu kosningar,
en þá klofnaði Sjálfstæðisflokkurinn og sá fulltrúi sem ekki fékk efsta sætið
á lista hans í sinn hlut stofnaði til nýs framboðs og náði sæti í bæjarstjórn.
Síðar myndaði fulltrúinn nýjan meirihluta með andstæðingum Sjálfstæðis-
flokksins, sem nú situr í minnihluta í fyrsta sinn í áratugi og hefðu einhvern
tíma þótt tíðindi til næsta bæjar. Bæjarstjóri var ráðinn ungur maður, ættað-
ur úr Súðavík, en þar hefur núverandi forseti bæjarstjórnar látið til sín taka
í menningarmálum af dugnaði og metnaði. Bæjarstjórinn mætti til vinnu í
Ástarvikunni og hefur það hlutverk að fjölga Bolvíkingum með öllum ráð-
um og á að fá bónus fyrir.

Bolvíkingar fara ekki troðnar slóðir. Kannski hefði fremur átt að veita
bæjarstjóra umbun fyrir að ná fram jarðgöngum milli Bolungarvíkur og Ísa-
fjarðar. Fróðlegt verður að fylgjast með því hvernig bæjarstjórinn lætur til
sín taka í fjölgunarmálum. Mun hann nota gamla alþekkta aðferð, sem
mörgum þykir skemmtileg og heilsubætandi eða á að flytja inn fólk frá út-
löndum? Sú gamla hefur lengi reynst Íslendingum drjúg og haldið þjóðinni
við. Til eru aðrar, en auðvitað ræðst það af því hvað fólk er tilbúið að leggja
á sig hver aðferðin verður fyrir valinu.Vonandi hefur ekki verið gengið
fram af bæjarstjóranum unga í ástarvikunni, sem einmitt var til þess hugsuð
að fjölga Bolvíkingum.

Reyndar hafa margir velt því fyrir sér hvers vegna þroskaþjálfi hafi verið
tekinn fram yfir marga sem virðast hafa margt til brunns að bera er duga má
til þess að stjórna í samræmi við kenningar nútímans. Við því á aðeins bæj-
arstjórn Bolungarvíkur svar. Hún hefur neitað að rökstyðja opinberlega
ákvörðun sína. Það er ekki vænlegt að hunsa með þeim hætti kjósendur sína.
Getur verið að forseti bæjarstjórnar telji ástæðulaust að þreyta kjósendur
með rökstuðningi? Kjósendur hafi þegar sinnt sínu hlutverki. Þeir kusu og
nú er röðin komin að því að sýna þeim hver fer með völdin. Vart verður því
trúað. Tilfellið er að gefin hefur verið yfirlýsing þessa efnis. Vekur það um-
hugsun margra og hlýtur sú hugsun að vakna hvort tónninn hafi verið sleg-
inn. Ekkert er að því að ganga framhjá fólki með menntun á sviði stjórnunar
ef aðrir reynast betri. Að minnsta kosti gildir það meðan ekki eru gerðar
kröfur um að bæjarstjóri skuli hafa til að bera sérstaka kosti, svo sem mennt-
un á sviði stjórnunar, fjársýslu eða mannauðsstjórnunar, svo dæmi sé tekið.

Getur verið að þögn forseta bæjarstjórnar um ástæður þess að sá ágæti
maður var ráðinn, sem ráðningu hlaut, stafi af því þeir ákvörðuninni réðu
hafi talið hann búa yfir menntun og kostum sem myndu nýtast þeim sem
sitja í meirihlutanum við vandsöm og erfið störf þeirra að stjórnun Bolungar-
víkurkaupstaðar næstu fjögur árin eða réðu aðrir kostir sem munu nýtast við
að fjölga bæjarbúum næstu fjögur árin?

Ný stjórn Fjórðungssambandsins

Ný stjórn Fjórðungssam-
bands Vestfirðinga var kosin
á nýafstöðnu 51. Fjórðungs-
þingi. Anna Guðrún Edvards-
dóttir frá Bolungarvíkurkaup-
stað var kosin formaður en
aðrir í stjórn eru Ingi Þór
Ágústsson frá Ísafjarðarbæ,
Guðni Geir Jóhannesson frá

Ísafjarðarbæ, Jón Hákon
Ágústsson frá Vesturbyggð og
Valdemar Guðmundsson frá
Strandabyggð. Ný stjórn á
eftir að koma saman og skipta
með sér verkum. Í varastjórn
voru kosin þau Svanlaug
Guðnadóttir frá Ísafjarðarbæ,
Gísli Halldór Halldórsson frá

Ísafjaðrarbæ, Ómar Már Jóns-
son frá Súðavíkurhreppi,
Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir
frá Tálknarfjarðarhreppi og
Egill Sigurgeirsson frá Reyk-
hólahreppi. Skoðunarmenn
Fjórðungssambandsins, Ólaf-
ur B. Halldórsson og Guð-
mundur Steinar Björgmunds-

son voru endurkjörnir. Jafn-
framt voru fulltrúar í heil-
brigðisnefnd endurkjörnir þau
Jón Reynir Sigurvinsson,
Kristján G. Jóakimsson,
Kristján Arnarson, Jón Hörður
Elíasson og Sigríður Karls-
dóttir. Ragnheiður Hákonar-
dóttir, Eysteinn Gunnarsson,
Bragi G. Gunnarsson og
Sigurbjörg Daníelsdóttir voru
kosin fulltrúar Fjórðungssam-
bandsins á aðalfund Lands-
virkjunar. Í fastanefnd Fjórð-
ungssambandsins um sam-
göngumál voru kosnir þeir
Jóhann Hannibalsson, Þór-
ólfur Halldórsson, Már Ólafs-
son og Gústaf Jökull Ólafsson.
Ný stjórn Fjórðungssam-
bandsins kýs einn fulltrúa úr
sínum röðum sem er jafnframt
formaður nefndarinnar.

Á þinginu samþykktu sveit-
arstjórnarmenn fjölmargar
ályktanir t.a.m. um að fela
stjórn Fjórðungssambandsins
að óska eftir tilnefningum í
Menningarráð Vestfjarða í
samræmi við drög að menn-
ingarsamningi á milli vest-
firskra sveitarfélaga og

 Guðni Geir fráfarandi formaður í pontu á þinginu. Hann lét af formennsku á þinginu
og við tók Anna G. Edvardsdóttir.

menntamálaráðuneytisins.
Menningarráðið og Fjórð-

ungssamband Vestfirðinga á
að hafa það sem markmið að
ljúka gerð menningarsamn-
ings fyrir Vestfirði fyrir lok
árs 2006. Jafnframt ítrekar
þingið að stjórnvöld og Al-
þingi tryggi fjármagn til
menningarsamnings Vest-
fjarða á fjárlögum 2007.

Fjórðungsþing fól jafnframt
stjórn Fjórðungssambands
Vestfirðinga að kalla eftir
tilnefningu sveitarstjórna á
Vestfjörðum í starfshóp, sem
vinni að undirbúningi svæðis-
skipulags fyrir Vestfirði.
Svæðisskipulagið verði fram-
tíðarsýn fyrir Vestfirði sem
byggi á samspili nýtingar
náttúru, þróunar efnahags og
samfélags á grunni sjálfbærrar
þróunar. Fulltrúar á þinginu
samþykktu ályktun sem lýsir
yfir andstöðu við þær hug-
myndir sem fram koma í
frumvarpi til nýrra skipulags-
og byggingarlaga sem kveða
á um að byggingarnefndir
sveitafélaga skuli aflagðar.

smari@bb.is

Til sölu bílskúr við Mánagötu 2
á Ísafirði, 56 fm að stærð. Uppl.
gefur Bæring í síma 456 3051.

Terrier minkaveiðihvolpar til
sölu. Uppl. gefur Jóhanna í
síma 451 4030.

Til sölu stofusamstæða. Upp-
lýsingar í síma 895 7653.

Toyota Landcruiser til sölu árg
1998 ekinn 154 þús. Í góðu
standi, skipti möguleg Uppl. í
síma 456 4028.
Íbúð óskast. 24 ára karlmaður
óskar eftir 2ja herbergja íbúð á
Ísafirði eða í Hnífsdal sem fyrst.
Nánari upplýsingar í síma 662
5272.

Góð tveggja herbergja í búð til
leigu á Eyrinni. Uppl í síma 893
6274.

Óska eftir að kaupa þægan
hest, hann á að vera hreinn á
gangi. Hafið samband við Lóu
í síma 862 03679.

Hornsófi og svefnsófi fást
gefins. Uppl í síma 861 4659.
Til sölu MMC Pajero Gls 3,2
BID árgerð 2000. Ekinn 110 þús.
Uppl. í síma 897 6795.

Óska eftir íbúð eða einbýli á
Ísafirði eða í Bolungarvík á
leigu í eitt ár. Uppl. í síma 867
2946.

Kisa týnd. Rósótt stór og falleg
læða með gula merkta ól hefur
verið týnd í nokkra daga frá
Hafraholti 50 og er sárt saknað.
Fólk í Holtahverfi er vinsamleg-
ast beðið um að kíkja í bílskúr-
inn og kjallarann hjá sér og láta
vita í síma 860 4414 hafi það
orðið hennar vart. Hulda.

Flateyrarkirkja
Guðsþjónusta á

sunnudaginn kl. 14:00
með aðstoð skólabarna

og kennara grunnskólans
á Flateyri.

Allir velkomnir

kirkja Grunnskólanemendur að Reykjum
Vestfirskir grunnskólanem-

endur í verðandi 7. bekk fóru
í skólabúðir að Reykjum í
Hrútafirði á dögunum. Að því
er fram kemur á heimasíðu
Grunnskólans á Ísafirði var
dvölin mjög ánægjuleg.
„Dvölin í Skólabúðunum að
Reykjum í Hrútafirði gengur
mjög vel, allir ánægðir og hafa
nóg fyrir stafni. Einhverjir
nemendur hafa orðað það að
gaman væri að framlengja
dvölina um viku!“, segir
meðal annars á vefnum. Ferðir
af þessu tagi, til Reykja, eru
árlegur viðburður og tíðkast
hjá grunnskólum víða um
land. Hópurinn sneri heim sl.
föstudag og var komin vestur
síðdegis.                   eirikur@bb.is Eins og sjá má var glatt á hjalla að Reykjum. Ljósm. Þorsteinn J. Tómasson.
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Vegaframkvæmdir:

 Fjármálaráðherra fundaði
með sveitarstjórnarmönnum

Árni Mathiesen fjármála-
ráðherra fundaði með forráða-
mönnum stærstu sveitarfélaga
landsins fyrir rúmri viku og
var fundurinn liður í samráði
ríkis og sveitarfélagi í aðgerð-
um sem ríkisstjórnin boðaði
til fyrr í sumar til að sporna
við þenslu í þjóðfélaginu.
Halldór Halldórsson bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar sat fund-
inn og segir að stærstu sveitar-
félögin hafi frestað einhverj-
um framkvæmdum á þessu
ári. Vegaframkvæmdir hafa
mjög verið í brennidepli á
Vestfjörðum enda átti að
bjóða út stór verk í haust og
segir Halldór að hann hafi lagt
áherslu á sérstöðu Vestfirð-

inga, framkvæmdir við vega-
kerfið þola enga bið og einnig
að horfa þyrfti á málið
byggðatengt. Ekki stendur til
að svo stöddu að fresta fram-
kvæmdum hjá Ísafjarðarbæ en
mestu framkvæmdir í háa
herrans tíð standa nú yfir hjá
sveitarfélaginu. Stækkun
Grunnskólans sem er stærsta
einstaka verkið var komið í
útboð áður en ríkið boðaði til
aðgerða sinna. Ekki fæst
uppgefið hvenær þessum
aðgerðum lýkur, ríkisstjórnin
ætlar að sjá hvaða árangri þær
séu að skila við kælingu
hagkerfisins áður en frekari
ákvarðanir verða teknar. Lík-
legast verður það þó ekki fyrr

en við afgreiðslu fjárlaga í
haust.

Stærstu verkin sem bjóða
átti út í haust samkvæmt vega-
áætlun og höfðu verið auglýst
eru; Djúpvegur, frá Reykja-
nesi að Hörtná, Tröllatungu-
vegur á Ströndum, oft kallaður
vegur um Arnkötludal og
framkvæmdir í Kollafirði í
Gufudalssveit. Samgöngu-

ráðherra lýsti því yfir nýlega
að árið 2008 verði fram-
kvæmdum við brú yfir Mjóa-
fjörð og aðliggjandi vegi verði
lokið árið 2008 auk Trölla-
tunguvegar. Bæjarráð Ísa-
fjarðarbæjar ályktaði á fundi
sínum að ef svo ætti að vera
þá mættu útboð verka ekki
dragast mikið lengur.

smari@bb.is

Frá vegaframkvæmdum

Ráðherrabústaðurinn 100 ára

fyrirtæki á Íslandi, þar sem
um 200 manns störfuðu. Þá
segir Björn að húsið sé fræg-

asti brottflutti Önfirðingurinn,
kominn á fermingaraldur þeg-
ar hann flutti að heiman.

hér á landi til 3. september í
góðu yfirlæti í boði Önfirð-
ingafélagsins. Í hópi Norð-
mannanna er fólk úr fæðinga-
rbæ Ellefsens, menn frá hval-
veiðisafni í Sandefjord ásamt
tveimur afkomendum Ellef-
sens.

Björn Ingi Bjarnason for-
maður Önfirðingafélagsins
segir í samtali við Morgun-
blaðið að ferðin hafi gengið
vel. Meðal annars var farið á
slóðir hvalfangara í Dýrafirði,
í Mýrarkirkju og hvalbeinin í
hliðinu á garðinum Skrúði
skoðuð. Hans Ellefsen reisti
húsið sem glæsilega forstjóra-
höll á Sólbakka þar sem hann
var með hvalveiðistöð sína frá
1889 til 1901. Á þeim tíma
var stöðin stærsta atvinnu-

Á föstudag voru liðin 100
ár frá reisugildi Ráðherrabú-
staðarins í Reykjavík og af
því tilefni var efnt til hátíðar-
halda á Sólbakka á Flateyriþá
um kvöldið. Ráðherrabú-
staðurinn stóð upphaflega á
Sólbakka á Flateyri og var
íbúðarhús norska hvalfangar-
ans Hans Ellefsens. Gaf Ellef-
sen húsið vini sínum Hannesi
Hafstein, fyrsta ráðherra Ís-
lands 1904, og var húsið flutt
og reist við Tjörnina í Reykja-
vík 1906. Bústaðurinn hafði
þá staðið í 14 ár á Sólbakka en
húsið kom tilsniðið frá Stokke
í Noregi, fæðingarbæ hval-
fangarans. Í tilefni af hátíðar-
höldunum komu til landsins
níu Norðmenn frá Stokke og
Vestfoldfylki og munu dvelja

Hópurinn í Mýrarkirkju í Dýrafirði. Mynd:
Önfirðingafélagið/BIB.

Enn ekki vitað hvar félags-
miðstöðin verður í vetur

Á aukafundi bæjarstjórnar
Ísafjarðarbæjar í síðustu viku
lögðu bæjarfulltrúar Í-listans
m.a. fram fyrirspurn um hvar

starfsemi félagsmiðstöðvar-
innar á Ísafirði yrði til húsa. Í
fyrirspurninni segir m.a.:
„Legið hafa fyrir í talsvert

birgðahúsnæði fyrir félags-
miðstöðina á Ísafirði, og að
henni væri ætluð framtíðar-
staðsetning á annarri hæð
Sundhallarinnar, en sú hæð
verður nýtt undir kennslu-
stofur í þau tvö ár sem bygg-
ingarframkvæmdir við GÍ
standa yfir.

Þá segir: „Ekki hefur enn
fengist niðurstaða í þessa
úttekt en a.m.k. 11 staðir eða
hús hafa verið skoðuð. Stefnt
er á að taka málið fyrir bæjar-
ráði í næstu viku bæði varð-
andi félagsmiðstöð á Ísafirði
og Þingeyri en verið er að
skoða húsnæði þar líka.“

langan tíma þær breytingar
sem standa nú yfir á húsnæði
Grunnskólans á Ísafirði og að
þeir unglingar sem sækja
félagsmiðstöðina myndu
missa athvarf sitt. Spurt er
hvar bæjaryfirvöld hugsa sér
að starfsemi félagsmið-
stöðvarinnar verði til húsa,
annars vegar til frambúðar og
hins vegar á meðan á breyting-
unum stendur.“ Halldór Hall-
dórsson, bæjarstjóri, svaraði
fyrirspurninni skriflega og
kom fram í svari hans að
starfsmenn félagsmiðstöðvar-
innar hefðu skoðað ýmsa
möguleika varðandi bráða-

Félagsmiðstöðinni er hugað framtíðarhúsnæði í
Sundhöllinni.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Soffía M. Gústafsdóttir á Patreksfirði

Grilluð gæsabringa og heimareyktur sjóbirtingur

kartöflurnar með hýði í söltuðu
vatni þar til mjúkar. Kælið og
skerið í báta, eða til helminga ef
smáar. Veltið fennelinu úr hveiti
og hristið lauslega áður en að
það er steikt á pönnu í olívuolíu
þar til stökkt. Setjið síðan á
eldhúsþurrku og látið kólna.
Fiskisoð soðið upp (má nota
fiskitening) og lækkið þá hitann.
Kælið. Kældu fiskisoði blandað

Sælkeri vikunnar býður
upp á tvo dýrindis rétti. Fyrst
er grilluð gæsabringa með
bláberjum og geitaosti. Soffía
mælir með að nota vestfirsk
aðalbláber í uppskriftina.
Seinni uppskriftin er að
heimareyktum sjóbirtingi
með nýjum kartöflum og lár-
peru. Mælir hún með að
rétturinn sé borinn fram með
vestfirskri rúgköku og smjöri,
en það fæst í Albínu á Pat-
reksfirði.

Grilluð gæsabringa með
bláberjum og geitaosti

Gæsabringa
Beikon
Maldon salt/pipar

Vestfirsk aðalbláber
Mable syrup
Rauðvíns vinegar
Geitaostur (má nota camenbert)
Rucola salat
Sætar kartöflur
Smjörklípa
Sýrður rjómi
Ristaðar furuhnetur

Kryddið gæsabringuna með
salti og pipar og vafinn í beikon.
Grillið þar til ca „medium rare“
og bætið þá þurrkuðu bláberja-
lyngi ofan á kolin og /eða
hickory-viðarspæni (fæst í
mörgum veiðibúðum) -og grill-
ið gæsina í 5-8 mín til viðbótar.
Grillið kartöflurnar þar til mjúk-
ar og bætið sýrðum rjóma við,
slettið síðan af mable syrup yfir.

Hitið í potti sýróp og vinegar,
hrærið aðeins og bætið síðan
bláberjum í. Látið malla aðeins.
Komið gæsinni fallega fyrir á
rucola salati og ca msk af geita-
osti ofan á. Hellið bláberjasoð-
inu yfir ostinn og gæsina, síðan
ristaðar furuhnetur. Borið fram
með sætri kartöflu.

Heimareyktur sjóbirtingur með
nýjum kartöflum og lárperu

2 flök af sjóbirting
Sjávarsalt
Pipar
250 g af nýjum kartöflum (í
smærri kantinum)
1 lítill (baby) fennel  skorinn í
þunnar sneiðar
Hveiti

Olívu olía
300 fiskisoð
100 ml majónes
Sitrónusafi úr hálfri sítrónu
100ml þeyttur rjómi
2 þroskaðar lárperur (avocado)
skorinn í sneiðar
Kaviar (má sleppa)
Fersk mynta (má sleppa)

Setjið fiskinn í glerskál og
stráið sjávarsalti yfir flökin.
Lokið og látið standa í 10 mín.
Hreinsið saltið og skolið flökin
með köldu vatni og þurrkið síðan
lauslega með eldhúsþurrku.
Setjið fiskinn (roðið niður) í
reykbox (fæst í veiðibúðum)
með hickory viðarspæni og
reykið í 2-3 mín. (Einnig má
nota kolagrill). Kælið. Eldið

við majónes og sitrónusafa,
salti og pipar ásamt smá slettu
af þeyttum rjóma. Hrærið allt
saman. Takið roðið af fisk-
inum og skerið í smá bita.
Raðið kartöflum á disk,
fiskinum komið fyrir ofan á
og síðan lárperu og koll af
kolli. Fennelið sett efst og
sósan sett yfir. Skreytt með
kavíar og myntu.

Stálþil við Ásgeirs-
bakka langt komið
Framkvæmdir við Ásgeirs-

bakka í Ísafjarðarhöfn ganga
vel og eru starfsmenn Íslenska
gámafélagsins hálfnaðir með
niðurrekstur þilsins. Lenging
stálþilsins og uppsteypa nýs
hafnarkants er liður í að endur-
nýja Ásgeirsbakkann en í fyrir
tveimur árum var steypt ný
hafnarþekja á um helming
hafnarinnar. Íslenska gáma-
félagið ehf. bauð lægst, tæp-
lega 55 milljónir eða 88,9% af
kostnaðaráætlun. KNH ehf.
bauð tæplega 59 milljónir, eða
95,4% af kostnaðaráætlun.
Guðlaugur Einarsson ehf. bauð
tæplega 61 milljón, eða 98,6%
af kostnaðaráætlun, og Ísar ehf.
bauð ríflega 76 milljónir, eða
123,5% af kostnaðarætlun.
Kostnaðaráætlun hljóðaði upp
á tæplega 61,7 milljónir. Í
verkinu felst múrbrot á 133 m
kanti, brot á þekjum 2700 m²
og fyllingu í þil allt að 7800
m³. Þá á að reka niður 110
tvöfaldar stálþilsplötur, ganga
frá festingum og stögum,

byggja 139 m kantbita með
pollum, stigum og fríholtum
og leggja lagnir og byggja
ljósamasturs og vatnshús.
Verkinu skal lokið eigi síðar

en 15. desember 2006. Útboðs-
ferli framkvæmdanna við
Ágeirsbakka var lokið þegar
ríkisstjórnin dró niðurskurðar-
hnífinn úr slíðri sínu í krossferð

Faktorshúsið lokar

gegn þenslu og ofhitnun, öfugt
við margar aðrar framkvæmdir
á hafnarmannvirkjum í Ísa-
fjarðarbæ sem urðu hnífnum
að bráð.                   smari@bb.is

Vel gengur að reka niður stálþilið við Ásgeirsbakka.

Faktorshúsið í Hæstakaupstað, eitt glæsilegasta hús bæjarins.

Faktorshúsið á Ísafirði er
að hætta rekstri en veitinga-
húsið hefur verið lokað síðan
15. ágúst. Þorleifur Ágústsson
faktor í Hæstakaupstað segir
að mögu-leiki sé á að taka á
móti hópum til 1. október en
eftir það rennur út leigusamn-
ingur við eiganda hússins. Þá
verður einnig opið í Faktors-
húsinu á svokölluðu Fiskiríi,
en það er hátíð sjávarútvegs-
ráðuneytisins í samstarfi við
Klúbb matreiðslumeistara.
Tilgangur hátíðarinnar er að
hvetja til fiskneyslu.

smari@bb.is

Innbrot í Hnífsdal:

Stálu hljóm-
sveitargræjum

Tilkynnt var um innbrot í
mannlaust hús við Árvelli í
Hnífsdal í síðustu viku, en
þar mun hljómsveit nokkur
hafa haft æfingaaðstöðu.
Þjófarnir höfðu á brott með
sér hljómflutningstæki,
nánar tiltekið tvo stóra
hátalara úr söngkerfi af
tegundinni Mackie. Þá var
einnig stolið Shure Drum
Mic hljóðnemum í töskum.
Ekki er vitað nákvæmlega
hvenær innbrotið var framið
en það hefur að líkindum
verið einhvern tímann á
síðustu tveimur vikum. Þeir
sem geta gefið upplýsingar
um innbrotið eða hvar hlutir
þessir eru niðurkomnir eru
beðnir um að hafa samband

við lögregluna á Ísafirði í
síma 450 3730 eða 112.

Hátalarnir voru af
tegundinni Mackie.

Ferðamöguleikar
á Vestfjörðum

Fræðslumiðstöð Vest-
fjarða undirritaði nýlega
samning við James Mac-
Letchie frá Tourist Board
Training í Skotlandi um að
hann geri úttekt á ferða-
möguleikum á Vestfjörðum
sem byggja á náttúru og sögu
svæðisins. MacLetchie mun

svo nota úttektina til að gera
námsefni sem nýtt verður á
námskeiðum sem halda á í
framhaldinu, en þar verður
fólki kennt að markaðssetja
þær hugmyndir sem til um-
fjöllunar verða. James Mac-
Letchie er frá Suðureyjum
(Hebrides) í Skotlandi.
Hann var áður fyrr sjómaður
á eigin báti. Fyrir allnokkru
síðan söðlaði hann um, seldi
bátinn og snéri sér að ferða-
mennsku. Hann hefur unnið
svipaðar úttektir nokkuð
víða og er orðinn býsna
kunnugur á Íslandi. Sam-
starfsaðilar Fræðslumið-
stöðvarinnar að verkefninu
eru Markaðsskrifstofa Vest-
fjarða, Ferðamálasamtök
Vestfjarða, Náttúrustofa
Vestfjarða, auk Tourist
Board Training.

eirikur@bb.is

James MacLetchie.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er fimmtudagurinn
7. sept.,  252. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1972 var gerður samningur við Belga
um heimild fyrir belgíska togara til veiða innan 50

mílna landhelgismarkanna næstu tvö árin.

Þennan dag árið 1973 var mósaíkmynd Gerðar
Helgadóttur á húsi Tollstöðvarinnar í Reykjavík afhjúp-
uð. Myndin er 142 ferm. og í henni eru milljónir marg-

litra mósaíksteina.

Þennan dag árið 1992 komu Haraldur fimmti Noregs-
konungur og Sonja drottning í þriggja daga opinbera

heimsókn til Íslands.

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?    · Anna G. Edvardsdóttir, nýkjörinn formaður FV

Á þessum degi fyrir 51 áriÁ þessum degi fyrir 51 áriÁ þessum degi fyrir 51 áriÁ þessum degi fyrir 51 áriÁ þessum degi fyrir 51 ári

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Minnkandi suðvestan átt og rigning eða skúrir, en

styttir upp um landið norðanvert síðdegis.
Hiti breytist lítið.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Suðlæg átt og vætusamt um sunnan- og vestanvert

landið, en annars úrkomulítið. Kólnar lítið eitt í veðri.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Suðlæg átt og vætusamt um sunnan- og vestanvert
landið, en annars úrkomulítið. Kólnar lítið eitt í veðri.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Suðlæg átt og vætusamt um sunnan- og vestanvert

landið, en annars úrkomulítið. Kólnar lítið eitt í veðri.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Ertu búin(n) að eiga gott sumar?
Alls svöruðu 579. – Já sögðu 390 eða 67% – Nei

sögðu 56 eða 10% – Bærilegt sögðu 133 eða 23%

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

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

Í Hólshreppi eru miklir möguleikar til aukinnar ræktunar.
Síðastliðin sumur hefur verið unnið hér í Syðridal og Tungudal, og
eins hefur mikið verið unnið að jarðræktarframkvæmdum í
Skálavík. Er nú óðum verið að breytast í frjósamt land. Á árunum
1953 og 1954 hafa samtals verið grafnir um 80 þús. teningsmetra
skurðir í hreppnum. Þannig fórst Kristjáni Ólafssyni, bónda á
Geirastöðum í Bolungarvík, orð, er fréttamaður Mbl. á Ísafirði hitti
hann að máli s.l. laugardag.

– Verður ekki algjört neyðarástand hjá ykkur með hey í vetur?
„Nei ekki er hægt að segja það. Heyskapartíð hefur að vísu

verið mjög erfið í sumar, eins og alls staðar annars staðar á
Suður- og Vesturlandi, en alls ekki svo að hægt sé að tala um
neyðarástand. Í sumar hafa aðeins komið tveir heilir þurrkadagar
og þrír og hálfur síðan sláttur hófst. Er dagurinn í dag þriðju
þurrkadagurinn og bætir hann mjög mikið úr. Hefur víðast hvar
náðst mikið inn af heyjum í dag.

Einstaklingsbundið hversu vel maður stendur sig

Golffélagarnir Jón Hjörtur
Jóhannesson, Birgir Jónsson,
Gunnar P. Ólason og Þröstur
Marsellíusson kalla sig Fjóra
flotta og hittast daglega á golf-
vellinum. Þeir hvetja hvern
áfram í íþróttinni og hafa mjög
gaman af. Þá hafa þeir látið
hanna fyrir sig sérstakt vöru-
merki sem þeir merkja golf-
hluti sína með og þannig fá
þeir aðeins öðruvísi yfirbragð
en aðrir félagar þeirra í Golf-
klúbbi Ísafjarðar. Bæjarins
besta spjallaði við Birgi um
golfíþróttina og félagskapinn.

„Við Fjórir flottir mætum á
hverjum degi á golfvöllinn og
spilum einn hring, níu holur.
Það er ekkert gefið eftir og
meira að segja þegar ég
hringdi einn rigningardaginn
og spurði hvort við ættum
nokkuð að vera spila golf núna
þar sem það væri leiðinda-
veður og þá spurði Kaji mig
hvort ég ætti ekki rigningar-
galla. Þegar ég játaði því sagði
hann að þá hefði ég enga af-
sökun og myndi bara mæta.
Við mætum sama hvernig
viðrar og þetta gefur okkur
gífurlega mikið, félagskapur-
inn er virkilega skemmtilegur
og það er alltaf gott að komast
út og eiga notalega stund með
þessum félögum. Ég tala nú
ekki um ef maður nær að slá
eina og eina kúlu vel, þá fer
maður alveg í Tiger Woods-
fíling.

Þeir eru allir menn komnir
um og yfir sjötugt og svo er

ég sprelligosinn eða ungling-
urinn í hópnum. Ég finn þó
ekki fyrir neinum aldursmuni
á milli okkar því þeir eru svo
hressir og klárir. Mér finnst
það vera forréttindi að fá að
vera með þeim því þeir eru
allir svo miklir öðlingar.

Það er svo gott að komast
út, hitta aðra og fá smá hreyf-
ingu og ferskt loft. Ég tala nú
ekki um þegar fólk er hætt
eða farið að minnka við sig
vinnuna. Þetta gefur lífinu
gildi.“

Besti golfarinnBesti golfarinnBesti golfarinnBesti golfarinnBesti golfarinn
krýndurkrýndurkrýndurkrýndurkrýndur

– Hvernig kom það til að
þið urðu golffélagar?

„Það var nú bara eins og í
öllum golfklúbbum að maður
fer út með þeim sem mæta á
sama tíma. Það var bara til-
viljun að við vorum farnir að
hittast alltaf á golfvellinum.
Þetta var ekkert fyrirfram
ákveðið heldur bara þróaðist
svona. Svo var byrjað að
skjóta á okkur að við værum
alltaf saman í golfinu og eitt
sinn var sagt í glensi að við
værum svo flottir fjórir saman.
Í fyrstu var þetta bara leikur
en síðan höfum við gert heil-
mikið úr því og höfum fengið
okkur sérmerktar vörur eins
og handklæði og sérspjöld á
skápunum okkar. Það er nú
bara gert til þess að stríða hin-
um í klúbbnum og hafa gaman
af. Partur af því að spila golf

er einmitt samheldni og að
finna stuðning hver frá öðrum.
T.d. er Gunnar vitið í hópnum,
eins og við köllum það, en
hann veit allt um golf og segir
okkur til þegar við erum að
gera einhver mistök. Jón
Hjörtur er þessi rólegi maður
sem alltaf er yfirvegaður alveg
sama hvert kúlan fer. Þessi
rólegheit smita út frá sér og
maður verður svo rólegur ná-
lægt svona mönnum. Svo er
Þröstur krafturinn því að hann
slær svo langt. Og ég er sprelli-
gosinn í hópnum og nýt þess
mikið að fá að vera með þeim
að spila. Það er yndislegt að
geta komið beint úr vinnunni
og farið að spila, maður kemur
alveg endurnærður heim.
Enda held ég að það votti fyrir
pínulítilli öfund hjá sumum í
klúbbnum yfir því að við skul-
um alltaf vera saman. Það er
farið að sækja að okkur að fá
að koma með okkur þegar ein-
hver okkar forfallast. Þannig
að við erum með varamenn.

Við skráum niður í hvert
einasta skipti sem við spilum
og í lok tímabilsins í septem-
ber mun einhver okkar verða
krýndur sem besti golfarinn í
hópnum. En til þess verðum
við allir að vera spila, eða
a.m.k. þrír okkar. Ef við erum
færri er það ekki skráð. Við
reynum alltaf að mæta nema
eitthvað mikið sé um að vera.

Við reynum að hafa gaman
af því spila og gerum það á
léttu nótunum. Við njótum

þess að vera saman og erum
að fíflast hver í öðrum. Við
einbeitum okkur ágætlega
þegar við erum að kjafta sam-
an og okkur hefur fyrir vikið
farið fram. Allavega finnst
mér það á skorunum frá því í
maí og þangað til núna. Við
byrjuðum að spila saman í
fyrra en ekkert af alvöru fyrr
en nú í sumar.

Félagskapurinn ýtir undir
að maður mæti og þetta er
virkilega gaman. Að degi
loknum setjumst við saman
inn í golfskála og fáum okkur
kaffi. Þá spjöllum við saman
og förum yfir höggin. Þær eru
nú svo góðar stúlkurnar í golf-
skálanum að þær gefa okkur
oft köku eða eitthvað góðgæti.
Þetta er ekki síðra en að spila
golfið, að koma svona saman
og slappa af. Margir sem eru
að koma þegar við erum að
klára hafa haft á orði að þetta
þeim þyki þetta fyrirkomulag
þrælsniðugt. Aðrir mættu
hugsa um að taka þetta upp
líka því að það er ekki nóg að
rjúka bara út á völl og slá
nokkrar kúlur og beint heim
aftur. Það er mun betra að
setjast aðeins niður og melta
þetta. Erlendis tíðkast það að
menn fái sér bjór og jafnvel
hádegismat eða kvöldverð að
spili loknu. Við erum nú ekki
komnir á það stig ennþá“,
segir Birgir kíminn.

– thelma@bb.is

Fjórir flottir í golfinu
Fjórir flottir: Þröstur, Jón Hjörtur, Birgir og Gunnar.

„Það leggst bara mjög vel í mig að vera í formennsku fyrir Fjórðungssamband Vestfjarða.
Fjórðungssambandið hefur verið að eflast á undaförnum árum og það leggst mjög vel í mig
að fara að starfa með öllum sveitarstjórnarmönnum í fjórðungnum og efla enn betur
samvinnu sveitarfélaganna. Mér fannst vera nokkur samstaða um málefnin á þinginu um
síðustu helgi svo ég á ekki von á öðru en þetta eigi eftir að ganga vel.

Mér finnst það ekki skipta neinu máli að ég sé fyrsta konan sem kjörin er til formennsku
hjá sambandinu. Það er einstaklingsbundið en ekki kynjabundið hversu vel maður stendur
sig, en það spillir að sjálfsögðu ekki fyrir að ég sé kona.

Helstu verkefni framundan í Bolungarvík eru að fylgja jarðgöngunum eftir, það er ef til vill
stærsta verkefnið. Svo erum við líka að hefja undirbúning fyrir íbúaþing sem við ætlum að
halda, erum í fjarhagsáætlunargerð og að athuga með gerð snjóflóðavarnargarðsins. Það
er því alveg nóg að gera.“

Stórfelldar ræktunarfram-
kvæmdir í Bolungarvík
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

London í uppáhaldi Hver er útlendingur...?

Alltaf haft gaman að því að sauma
Þórey Gunnarsdóttir á Ísa-

firði hefur alla tíð haft gaman
að saumaskap og hefur saum-
að og hannað föt af og til. Í
sumar vakti hún mikla athygli
á götum bæjarins með óvenju-
legar töskur sem hún hannaði
sjálf. Bæjarins besta spjallaði
við þessa hæfileikaríku ungu
konu.

– Hefurðu alltaf haft áhuga
á handavinnu?

„Já, alveg frá því að ég var
í grunnskóla. Mér fannst
skemmtilegast að vera í sauma-
tímum og í frímínútum“, segir
Þórey og brosir breitt.

– Hefurðu verið að dútla
við þetta síðan eða hefurðu
tekið saumaskapinn í köstum?

„Sko, það hefur nú svolítið
verið í köstum, þegar ég hef
tíma. Ég hef alltaf haft mjög
gaman að því að sauma föt og
þegar ég var lítil var ég mikið
að sauma út. Ég er enn að
sauma föt en útsaumurinn er
eiginlega alveg dottinn upp
fyrir. En nú í sumar datt mér í
hug að búa til töskur. Og gerði
nokkrar sortir af þeim, langar
og stuttar og í mismunandi
efnum.“

– Hefur þig aldrei langað til

þess að gera saumaskap eða
fatahönnun að ævistarfi?

„Ég veit það ekki alveg.
Þetta er áhugamál og gaman
núna, veit ekki hvort það væri
það ef ég væri saumandi allan
daginn. Ég er nú samt ekki
alveg hvað ég ætla að leggja
fyrir mig. Ég er að læra bóka-
safns- og upplýsingafræði.
Mig langar samt til þess að
læra ótrúlega margt og margt
sem mig langar til þess að
starfa við. Þegar ég var lítil
langaði mig jú að verða fata-
hönnuður. Ég hef mikinn
áhuga á hönnun og horfði
mikið á þætti sem fjalla um
hana. Það finnst mér mjög
gaman og ég fæ ýmsar hug-
myndir úr þeim, það er nú
samt annað mál með að finna
tíma til þess að framkalla
þær.“

– Hefurðu tekið að þér að
sauma fyrir aðra?

„Já,já svona eitt og eitt
stykki. Þá aðallega fyrir litlu
systur mína. Það getur komið
sér afar vel að kunna að
sauma því að maður fær ekk-
ert alltaf það sem manni dett-
ur í hug út í búð. Kannski eru
föt sem mann langar til að

eignast sem fást ekki í búðum.
Ég hef aðallega verið að sauma
föt þegar kemur að þannig
sérþörfum annarra.“

Skemmtilegar ogSkemmtilegar ogSkemmtilegar ogSkemmtilegar ogSkemmtilegar og
heillandi töskurheillandi töskurheillandi töskurheillandi töskurheillandi töskur

– Segðu mér aðeins frá þess-
um óvenjulegu töskum sem þú
hefur verið að hanna.

„Mig langaði sjálfa svo í
tösku, en fann enga sem mér
langaði í. Ég ætlaði því að
sauma einhverja mjög einfalda
tösku en útkoman varð mjög
skemmtileg og heillaði, og þá
er ég ekki bara að meina mig.
Hún varð mjög löng og mjó og
skemmtileg. Og mjög stór, það
er endalaust hægt að koma ofan
í hana. Svo prófa ég mig bara
áfram með gerðirnar. Ég fæ
líka smá aðstoð úr fjölskyld-
unni en pabbi minn hefur smíð-
að fyrir mig höldin á töskurn-
ar.“

– Töskurnar þínar hafa vakið
mikinn áhuga, er það ekki?

„Jú, það kom mér mjög á
óvart. Upphaflega ætlaði ég
bara að gera tösku fyrir sjálfa
mig en þó nokkrir hafa sýnt

þeim áhuga og spurt um þær.
Ég hef bara gaman af því.“

– Hvar lærðir þú að sauma,
er þetta í fjölskyldunni þinni?

„Nei, þetta er ekkert í fjöl-
skyldunni. Ég tók samt einn
kúrs í fatasaum í menntaskóla
en að öðru leiti hef ég bara
lesið mér til í bókum og þess
háttar.“

– Sérðu það fyrir þér að þú
munir sauma allt þitt líf, eða
heldurðu að þú fáir leið á því?

„Já, það held ég. Ég sé sjálfa
mig fyrir mér sem gamla konu
að sauma og prjóna líka, mér
finnst alls ekki leiðinlegt að
prjóna. Ég mun ekki hætta

því á meðan mér finnst það
gaman og ég efast um að mér
muni einhvern tímann finnast
það leiðinlegt.“

– Stundarðu einhverja aðra
handavinnu?

„Ég get prjónað, eða ég
kann slétt og brugðið en kann
ekki að prjóna peysur eða
neitt slíkt. Svo get ég heklað
en kann ekki að gera mynstur.
Ég ætla samt að læra það því
það væri gaman að geta gert
þetta allt. Svo á ég eftir að
sitja sem gömul kona fyrir
framan sjónvarpið og alltaf
með eitthvað í höndunum“,
segir Þórey skælbrosandi.

Þórey Gunnarsdóttir.

Kvóti Flateyr-
inga rúm tvö
þusund tonn
Fiskistofa hefur sent út-

gerðarmönnum íslenskra fiski-
skipa tilkynningar um afla-
heimildir á fiskveiðiárið 2006-
07 sem hófst á föstudag.
Heildarkvótaúthlutun báta og
skipa með heimahöfn á Flat-
eyri fyrir kvótaárið er rúm tvö
þúsund þorskígildistonn.
Kvótahæstur í flota Önfirðinga
er Halli Eggerts með rúm 744
þorskígildistonn, þá kemur
Siggi Þorsteins með tæp 476
tonn og þriðji kvótahæstur
Kristján með 464 tonn.

smari@bb.is

Óli Rafn og
Bjarney skála-

meistarar

Óli Rafn Kristinsson er
skálameistari Golfklúbbs Ísa-
fjarðar 2006 en síðasta tíunda
og síðasta fimmtudags-Skála-
mótið fór fram á Tungudals-
velli á fimmtudag. Titilinn
hlýtur sá sem fær flesta punkta
úr 5 bestu fimmtudags-skála-
mótum sumarsins og var Óli
Rafn með 99 punkta. Í 2. sæti
var Jakob Tryggvason með 98
punkta og í 3-4. sæti er Anton
H. Guðjónsson og Emil Páls-
son með 97 punkta. Í kvenna-
flokki er Bjarney Guðmunds-
dóttir efst, og er því skála-
meistari kvenna 2006, með 99
punkta . Í 2. sæti er Guðrún Á
Stefánsdóttir með 88 punkta.
Sigurvegari mótsins á fimmtu-
dag var Emil Pálsson með 23
punkt.

thelma@bb.is

Óli Rafn Kristinsson er
skálameistari GÍ árið

2006.

Ef 10% íbúa á Íslandi eru útlendingar þarf ekkert að koma
á óvart ef 10% glæpamanna á Íslandi eru útlendingar og
engin ástæða til þess að tengja þjóðerni við glæpsamlega
hegðun. Og óháð réttmæti fréttaflutnings af þessu tagi er
langt frá alltaf auðvelt að skilgreina þjóðerni. Fjöldi íslenskra
ríkisborgara er fæddur og uppalinn í fjarlægu landi og talar
ef til vill litla sem enga íslensku. Og margir Íslendingar sem
hafa alltaf búið á Íslandi eru jafnframt erlendir ríkisborgarar,
til dæmis vegna þess að annað foreldrið er ekki íslenskt.
Hvenær skyldi maður vera nógu „útlenskur” til þess að það
þyki þess virði að tiltaka það opinberlega þegar maður
kemst í kast við lögin?

„Ég myndi segja að
London væri uppá-
haldsborgin mín. Söfn-
in, byggingarnar og
mannlífið þar var einna
helst sem heillaði mig.
Ég hef komið einu sinni
til London, og það var í
fyrra, en ég stefni á að

fara þangað aftur. Ég hef
nú ekki komið víða en
eitt sinn kom ég til Kaup-
mannahafnar um jól.
Það var alveg ótrúlega
gaman. Ég á trúlega eftir
að heimsækja Kaup-
mannahöfn aftur, eða
allavega vona ég það.“
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Drengileg en ekki
slysalaus keppni

Keppendum var þakkað fyrir drengilega en skemmtilega keppni.

Þríþraut VASA2000 hóps-
ins og Heilsubæjarins Bolung-
arvík var haldin á laugardag.
Keppendur hófu þrautina á því
að synda 700 metra í sundlaug
Bolungarvíkur. Lagði sá sem
var fljótastur að synda af stað
á hjólinu um Óshlíð til Ísa-
fjarðar og svo koll af kolli.
Þriðja þrautin var að hlaupa

meðfram Skutulsfjarðarbraut-
inni. Fyrsti karl og fyrsta kona,
Ásgeir Elíasson frá Bolungar-
vík og Guðbjörg Rós Sigurð-
ardóttir frá Ísafirði fengu
farandbikara til varðveislu
fram að næstu þraut og eignar-
bikara fyrir sigur í sínum
flokki. Þetta var í fimmta sinn
sem þríþrautin var haldin.

Að því er fram kemur á
fréttavef VASA2000 hópsins
settu bifreiðar á ferð strik í
reikninginn, en einn keppandi
slasaði sig þegar vörubíll fór
fyrir hann en hann viðbeins-
brotnaði og hlaut smávægi-
legum skrámur. „Mótsstjórn
þakkar keppendum drengi-
lega og skemmtilega keppni,

starfsmönnum fyrir þeirra þátt
en ljóst er að ekki er fram-
kvæmanlegt að halda svona
keppni án þess að vera með
harðsnúna og góða starfs-
menn“, segir á síðunni. Úrslit
má finna á heimasíðu VASA-
2000.

thelma@bb.is

Busarnir eru óhikað píndir til verka, svo sem eins og að
tannbursta bílhjól.

Busar að andvirði 67
þúsund króna niður-
lægðir að fornum sið

Nýnemar Menntaskólans á
Ísafirði voru í síðustu viku
niðurlægðir að fornum sið,
látnir þjónusta eldri nemendur
með ýmislegum verkum, svo
sem bílaþvotti, og ekki leyft
að komast upp með annað en
hreinræktaða þrælslund. Hinir
svonefndu busar, sem ekki
teljast til mennskra sína fyrstu
daga í menntaskóla, eru jafnan
seldir hæstbjóðanda á uppboði
og látnir fremja ýmsan verkn-
að fyrir þá nemendur sem
þegar hafa orðið siðbót og
menntun MÍ aðnjótandi, og
teljast því nokkuð hærra settir

á andlega skalanum. Að sögn
Helgu Lindar Mar, eins nem-
enda í þriðja bekk MÍ, sem sá
um framkvæmd uppboðsins,
seldust busar fyrir alls 67
þúsund krónur. „Nemendur
voru seldir í hópum og fór
dýrasti hópurinn á tíu þúsund
krónur, en venjulegt var að
hópur færi á um fimm þús-
und“, segir Helga. Einungis
var boðið upp á busa í kippum
en Helga segist einnig hafa
orðið var við að einstaklingar
gengju kaupum og sölum á
hinum svarta markaði.

Busaeigendur höfðu vald

yfir busum sínum til klukkan
á fimmtudag, að undanskild-
um þeim tíma er busar þurfa
að sitja í kennslustofu, en
kennaravald ku enn æðra en
þriðjabekkjarvald. Segir
Helga að sá tími hafi verið
nýttur til hins ítrasta, og hafi
strax verið byrjað að pína
börnin á uppboðinu þar sem
þau voru látin gera armbeygj-
ur, skríða á gólfinu, girða sig
og fleira. Þræluðu þau til sex
við bílaþrif, kökubakstur og
„bara hvað sem fólki dettur í
hug“, eins og Helga orðar það.

eirikur@bb.is

Anna G. Edvardsdóttir
oddviti A-listans og formað-
ur bæjarráðs Bolungarvíkur
var kjörin formaður stjórnar
Fjórðungssambands Vest-
firðinga á þingi sambandsins
í Súðavík um helgina. Anna
er fyrsta konan til að gegna
embætti formanns í Fjórð-
ungssambandinu og tekur
hún við af Guðna Geir Jó-
hannessyni formanni bæjar-
ráðs Ísafjarðarbæjar sem
gegnt hefur formennsku
undanfarin fjögur ár.

Anna kjörin
formaður
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Sparisjóður Vestfirðinga,
Sparisjóður Hólmavíkur og
Sparisjóður Húnaþings og
Stranda hafa ákveðið að
opna starfsstöð í Reykjavík.
Um er að ræða samstarfs-
verkefni þessara þriggja
sjóða, þar sem ætlunin er að
auka þjónustu sjóðanna við
viðskiptavini þeirra á höfuð-
borgarsvæðinu sem og að
afla nýrra. Ráðinn hefur
verið starfsmaður til að veita
þessari starfsstöð forstöðu

og er það Kristján Hjelm.
Kristján er mjög kunnur
sparisjóðafjölskyldunni,
bæði sem starfsmaður og
fyrrverandi sparisjóðsstjóri
og nú síðast starfsmaður
Sparisjóðabanka Íslands hf.
Starfsstöð sjóðanna hefur
verið gefið nafnið SP-ráð-
gjöf. Samstarfssjóðirnir
hafa fest kaup á húsnæði
fyrir starfsemina, að Engja-
teigi.

smari@bb.is

Sparisjóðsstjórar samstarfssjóðanna klippa á borða
við vígslu húsnæðisins og Kristján Hjelm fylgist

með.

Spvf opnar
starfsstöð í
Reykjavík
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