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Lögreglan á Ísafirði
hafði afskipti af erlend-
um manni á laugardags-
kvöld sem grunaður er
um að hafa gengið í hús
á Ísafirði og boðið mál-
verk til sölu án þess að
hafa til þess tilskilin
leyfi. Við nánari skoðun
lögreglunnar vöknuðu
sterkari grunsemdir um
að svo hafi verið, auk
þess sem ekki virtist ljóst
vera að maðurinn væri
löglegur í landinu. Mað-
urinn var handtekinn
ásamt því að lagt var hald
á nokkra fjármuni, far-
tölvu, nokkur málverk
og vegabréf sem hann
hafði í fórum sínum.

Maðurinn var yfir-
heyrður og síðan færður
fyrir Héraðsdóm Vest-
fjarða þar sem lögreglu-
stjórinn á Ísafirði krafð-
ist farbanns gagnvart
manninum. Héraðsdóm-
ur úrskurðaði manninn í
farbann til 5. október nk.
Maðurinn er grunaður
um hafa tekist að selja
málverk á Ísafirði og
víðar á landinu. Um
farandsölu gilda ákveðin
lög og lögreglusam-
þykktir og lýtur rann-
sóknin að hugsanlegum
brotum á þeim, auk þess
sem maðurinn er frá
landi utan EES svæðis-
ins.

Alls voru 61 hlutafélag og
einkahlutafélag nýskráð á
Vestfjörðum á síðasta ári, sem
er nokkuð meira en árið áður
þegar 49 hlutafélög voru
skráð. Að meðaltali hafa 73
fyrirtæki verið skráð á ári frá
árinu 1999. Árið 2002 voru
alls nýskráð 128 hlutafélög
og einkahlutafélög, og hækkar

það meðaltalið nokkuð mikið.
Á þessum sama tíma hafa
nýskráningar hlutafélaga á lands-
vísu aukist nokkuð mikið, eða
úr 7 á hvern íbúa landsins í 10
á hvern íbúa.

Að meðaltali voru stofnuð
8,6 fyrirtæki á hvern íbúa á
landsvísu á umræddu tímabili.
Á höfuðborgarsvæðinu er

þetta meðaltal 9,5, en á Vest-
fjörðum er það 9. Vestfirðir
eru því undir meðaltali höfuð-
borgarsvæðisins, en yfir lands-
meðaltali. Flest hlutafélög
voru stofnuð í Ísafjarðarbæ
árið 2005, eða 21. Í Vestur-
byggð voru stonfuð 11 hluta-
félög, í Bolungarvík 7, í Súða-
víkurhreppi 5. Fjögur hlutafé-

lög voru stofnuð í Reykhóla-
hreppi og jafn mörg í Kaldr-
ananeshreppi. Þrjú hlutafélög
voru stofnuð í Hólmavíkur-
hreppi og Tálknafjarðarhreppi,
tvö í Bæjarhreppi og eitt í
Broddaneshreppi.

Öll nýskráð hlutafélög á
Vestfjörðum árið 2005 voru
einkahlutafélög. – eirikur@bb.is

Meðaltal nýskráðra hlutafélaga
á Vestfjörðum yfir landsmeðaltali

Grunaður
um sölu
án leyfis

Sjö dróttskátar frá skátafé-
laginu Einherjar-Valkyrjan á
Ísafirði fengu afhent svonefnt
Forsetamerki af Ólafi Ragnari
Grímssyni, á Bessastöðum á
laugardag. „Þetta var mjög
spennandi upplifun og mjög
svo öðruvísi en það sem mað-
ur er vanur að gera hversdags-
lega. Okkur var boðið í kaffi
til forsetans og var boðið upp

á smákökur og gos sem borið
var fram í kristalsglösum“,
segir Ágúst Þráinsson, drótt-
skáti og einn þeirra sem fékk
forsetamerki á laugardag.

Alls voru 27 dróttskátar sem
unnið höfðu til merkisins að
þessu sinni en til þess þarf að
vinna ýmis strembin verkefni
tengd skátastarfinu. Forseta-
merkið er afhent árlega en var

þetta í fyrsta sinn sem skátar
frá Ísafirði hljóta merkið síðan
rétt fyrir aldamótin síðustu.
„Þetta var mjög mikill heið-
ur“, segir Ágúst.

„Dróttskátaþjálfunin hefur
frá upphafi verið tengd við
ættjörðina, lýðveldið Ísland.
Táknið um lok dróttskátaþjálf-
unarinnar er nefnt Forseta-
merki og hafa dróttskátar alla

tíð þegið það úr hendi forseta
Íslands. Fyrstu Forsetamerkin
voru afhent 24. apríl 1965,
það gerði Ásgeir Ásgeirsson
þáverandi forseti Íslands og
verndari skátahreyfingar-
innar. Árið 2000 voru hand-
hafar Forsetamerkisins orðnir
rúmlega 1000“, segir á skáta-
vefnum.

– thelma@bb.is

„Spennandi upplifun“ að hitta forsetann
Ísfirsku dróttskátarnir ásamt forseta Íslands Ólafi Ragnari Grímssyni

og forsetafrúnni Dorrit Moussaieff. Mynd: Bjarni Hákonarson.
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Ræstingar
Hjá Heilbrigðisstofnuninni Ísafjarðarbæ

er nú laus 80% staða (vaktavinna) í ræst-
ingu. Þarf að geta byrjað fljótlega.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi
Verkalýðsfélags Vestfirðinga og stofnana-
samningi HSÍ. Umsóknareyðublöð fást í
afgreiðslu Fjórðungssjúkrahússins á Ísa-
firði. Öllum umsóknum verður svarað er
ráðið hefur verið í starfið.

Frekari upplýsingar gefur Guðrún Krist-
jánsdóttir, ræstingarstjóri í síma 450 4500.

Halldór kosinn formaður Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga
Halldór Halldórsson, bæjar-

stjóri Ísafjarðarbæjar, var kos-
inn nýr formaður á landsþingi
Sambands íslenskra sveitar-
félaga, sem lauk á föstudag.
Halldór vann nauman sigur á
Smára Geirssyni, með 68 at-
kvæðum á móti 64. Eitt at-
kvæði var ógilt. Halldóri líst
að sögn vel á að gegna for-
mennsku í sambandinu. „Mér
líst mjög vel á þetta. Ég lýsti
því yfir á þinginu, fyrir kosn-
inguna, að hlyti ég kosningu
væri ég samt sem áður fyrst
og fremst bæjarstjóri en myndi
sinna þessu starfi með því. Ég
mun því nú láta af öðrum þeim
trúnaðarstörfum sem ég hef

víslegum störfum fyrir sveit-
arfélögin, m.a. setið í stjórn
Jöfnunarsjóðs, en mun nú láta
af þeim störfum öllum. „Ég er
fyrst og fremst bæjarstjóri Ísa-
fjarðarbæjar. Ég lít líka á þetta
sem mikið tækifæri fyrir okk-
ur, þetta er í fyrsta skipti í
rúmlega sextíu ára sögu Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga
sem formaður kemur ekki af
höfuðborgarsvæðinu,“ sagði
Halldór.

Kjörtímabil formanns Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga
er fjögur ár, og tekur Halldór
við af Vilhjálmi Þ. Vilhjálms-
syni, borgarstjóra Reykjavík-
ur, sem gegndi starfinu undan-

farin 16 ár. Að sögn Halldórs
er formennskustarfið fyrst og
fremst stefnumótandi hlut-
verk, þar sem formaður kemur
fram í ákveðnum málum fyrir
hönd sveitarfélaganna í land-
inu.

Þess má geta að sterkur orð-
rómur hafði verið á sveimi
um að Halldór væri einn þeirra
sem sterkast kæmu til greina
sem arftakar Vilhjálms, en auk
hans voru m.a. nefndir Krist-
ján Þór Júlíusson, bæjarstjóri
á Akureyri og fyrrverandi bæj-
arstjóri Ísafjarðarbæjar, og
Árni Þór Sigurðsson, borgar-
fulltrúi VG í Reykjavík.

– eirikur@bb.is

gegnt á vegum sveitarfélag-
anna.“

Halldór hefur gegn marg-

Halldór Halldórsson.

Fimm mánaða fang-
elsi fyrir ýmis brot
Rúmlega tvítugur maður

hefur verið dæmdur í fimm
mánaða fangelsi í Héraðs-
dómi Vestfjarða fyrir fíkni-
efnabrot, brot á umferðar-
lögum og vopnalögum.

Maðurinn framdi brot á
umferðarlögum þegar hann
keyrði bifreið dágóðan spöl
án ökuréttinda í Reykjavík.
Við leit í bílnum daginn eftir
fann lögreglan á Ísafirði
136,77 grömm af hassi,
28,09 grömm af amfetamíni

og 1,13 grömm af tóbaks-
blönduðu hassi auk byssu-
stings.

Ákærði játaði sök en með
brotunum rauf hann skilorð,
vegna fyrri mála, var því
ekki hægt að skilorðsbinda
dóminn. Byssustingur, sem
maðurinn hafði í fórum sín-
um, var gerður upptækur,
svo og hass og amfetamín
og ýmis tól til blöndunar
fíkniefna að lokum gramm-
vog og ½ líters kókflaska.

Ungmenni í gleðskap
Aðfaranótt laugardags

hafði lögreglan á Ísafirði af-
skipti af samkvæmi í heima-
húsi, en þar var húsráðandi,
17 ára gamall, mjög ölvað-
ur. Foreldrar hans höfðu
brugðið sér út úr bænum.
Nokkur önnur ungmenni
voru í gleðskapnum. Haft
var samband við foreldra
drengsins og var gleðskap-

urinn leystur upp.
Nóttina á eftir stöðvaði

lögreglan för ökumanns
sem var með tvo farþega
umfram það sem hann leyfi-
legt er skv. skráningarvott-
orði viðkomandi bifreiðar.
Allhá sekt er við broti sem
þessu, auk þess sem mikil
áhætta er tekin ef slys verða
á farþegum.

Hafna afturvirkum breytingum
á sorpeyðingargjöldum Miðfells

Rækjuverksmiðjan Miðfell
hf., á Ísafirði skrifaði bæjar-
yfirvöldum bréf í sumar þar
sem sagði að við yfirferð og
skoðun á álagningu gjalda
sem greidd eru til Ísafjarðar-
bæjar hafi komið í ljós að röng
sorphirðugjöld hefðu verið
lögð á Miðfell, og var í fram-
haldinu farið fram á leiðrétt-
ingu. Þórir Sveinsson, fjár-
málastjóri bæjarins, kannaði
málið fyrir hönd bæjaryfir-
valda og komst að þeirri nið-
urstöðu að ekki væru haldbær
rök fyrir að mæla með endur-
skoðun á flokkun fyrirtækis-
ins í annan sorpflokk en nú-
verandi.

Í bréf Þóris til bæjarstjóra
segir m.a.: „Lögaðilum er
skipað í 11. flokka og fer þar
eftir tegund starfsemi fyrir-
tækisins eða sorpmagni. Mið-
fell hf. er skipað í 11. flokk,
„kílóaflokk“, sem samkvæmt
gjaldskrá 2006 er 19 kr. á kíló
án vsk. Um lögaðila í 11.
flokki segir í gjaldskrá: „Fyrir-
tæki óflokkuð eða rúmast eigi
vel innan flokka 1-10, gjald
lagt á samkvæmt reynslu fyrri

ára eða samkvæmt mati.““
Þá kemur fram að það sé

mat stöðvarstjóra Funa, og
hafi verið lengi, að starfsemi
Miðfells eigi ekki heima í
flokkum 1-10, og að tillaga
hafi verið gerð á hverju ári
um að Miðfell sé í flokki 11.
„Til að skoða sorpmagn frá
fyrirtækinu voru árin 2002 til
dagsins í dag (júlí, 2006) at-
huguð. Á þessu tímabili hefur
Funi móttekið 638,9 tonn af
sorpi til brennslu og 11,1 tonn
af brotajárni frá Miðfelli hf.
Gefnir hafa verið út reikningar
á fyrirtækið á sama tímabili
fyrir tæpar 11 milljónir króna,
þar af er virðisaukaskattur
tæpar 2,2 milljónir króna.
Stöðvarstjóri Funa gerði á sín-
um tíma munnlegan samning
við framkvæmdastjóra Mið-
fells um 20% afslátt af gjald-
skrá fyrir brennslu á sorpi og
10% afslátt af móttöku brota-
járns vegna mikils sorpmagns,
svo og gegn því að reikningur
fyrri mánaðar yrði greiddur
fyrir eindaga. Þetta gekk eftir
um nokkurn tíma en á þessu
ári og á árunum 2004-2005

Hafin hefur verið undir-
skriftasöfnun til að mótmæla
nýlegum þjónustubreytingum
hjá Símanum, sem fela meðal
annars í sér að venjulegur
ADSL notandi á Vestfjörðum
greiðir sama verð fyrir 6MB/
s tengingu og ADSL notandi
á höfuðborgarsvænu borgar
fyrir 12MB/s. Háhraðabreyt-
ingar áttu sér stað hjá Síman-
um um síðustu mánaðamót
og var tengihraði tvöfaldur á
eftirtöldum stöðum: Höfuð-
borgarsvæðinu, Mosfellsdal,

Grindavík, Sandgerði, Garði,
Keflavík, Njarðvík, Vogum,
Akranesi, Borgarnesi, Akur-
eyri, Húsavík, Vestmannaeyj-
um, Hvolsvelli, Hellu, Stokks-
eyri, Eyrarbakka, Selfoss,
Hveragerði og Þorlákshöfn.

Annars staðar gildir sami
hraði og áður, á sama verði og
áður, en sömuleiðis á sama
verði og áðurnefndir háhraða-
notendur greiða fyrir sína
tengingu, sem er helmingi
hraðari. Breytingarnar, þar
sem þær áttu sér stað, tóku

gildi strax hjá nýjum við-
skiptavinum en stefnt er að
því að klára uppfærslu núver-
andi viðskiptavina í septem-
ber mánuði. Þá verða notendur
að vera með ADSL2+ hæfan
endabúnað, auk þess sem
tengingin er háð línugæðum
og því að notendur séu innan
við 3 km frá símstöð, og inn-
anhúslagnir þurfa eðlilega að
vera í lagi.

Yfirlýsing undirskriftasöfn-
unarinnar, sem sett er af stað
undir heitinu „Aftur til fortíð-

ar?“, hljóðar svo: „Við undir-
rituð krefjumst þess að Síminn
veiti þá þjónustu sem við
borgum fyrir og dragi til baka
þá ákvörðun að skipta landinu
upp í misdýr gjaldsvæði í
skjóli einokunar! Undirskrifta-
söfnun þessi  er til komin
vegna fjölda fyrirspurna við-
skiptavina Snerpu og óánægju
þeirra með það að hafa verið
látnir sitja eftir í þessar þjón-
ustubreytingar hjá Símanum.“

Hægt er að skrifa undir á síð-
unni: http://snerpa.is/siminn/

Mótmæla skiptingu landsins í „mis-
dýr gjaldsvæði í skjóli einokunar“

Fjármálastjóri
Orkubú Vestfjarða hf., óskar eftir að ráða

starfsmann í stöðu fjármála- og skrifstofu-
stjóra.

Umsækjendur skulu hafa lokið háskóla-
prófi í viðskiptafræði, hagfræði eða tölv-
unarfræði.

Konur jafnt sem karlar sem uppfylla
menntunarkröfur eru hvött til að sækja um
starfið.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist Orku-
búi Vestfjarða, Stakkanesi 1, 400 Ísafjörður,
fyrir 17. október nk.

Allar frekari upplýsingar gefa Kristján
Haraldsson og Bjarni Sólbergsson í síma
450 3211.

Orkubú Vestfjarða hf.

hefur ekki verið staðið við
þetta samkomulag og vanskil
hlaðist upp vegna ógreiddra
sorpeyðingargjalda sem í dag
nema 6,3 milljónum króna.
Það skal tekið fram að Ísa-
fjarðarbær hefur greitt til rík-
issjóðs virðisaukaskatt af
reikningum útgefnum á fyrir-
tækið vegna móttöku sorps
án þess að fá þessa reikninga
greidda um hæl.“

Fjármálastjóri mótmælir
því svo að Miðfell hafi verið
flokkað á undangengnum ár-
um í rangan sorpflokk, og seg-
ir að fyrrverandi stöðvarstjóri

Funa, Víðir Ólafsson, hafi
staðfest í samtali við sig að
forráðamenn Miðfells hafi
aldrei gert athugasemd um
niðurröðun fyrirtækisins í
sorpflokk. Þá lagði hann til að
erindi Miðfells yrði hafnað
„þar sem engin haldbær rök
með með endurskoðun á
flokkun fyrirtækisins í annan
sorpflokk en nú er.“ Bæjarráð
fjallaði um erindið og hafnaði
afturvirkum breytingum á
sorpeyðingargjöldum Mið-
fells, en fól stöðvarstjóra Funa
að kanna hvort mat á fyrir-
tækinu í 11. flokk á enn við.

Rækjuverksmiðjan Miðfell ehf.
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Gliðnun sprungunnar í Ós-
hyrnu var mæld upp á nýtt
fyrir stuttu og kom í ljós að
engin gliðnun hafði orðið frá
því í júlí. Að því er fram kemur
á heimasíðu Bolungarvíkur-
kaupstaðar stendur nú til að
kanna hvort hægt verði að
koma fyrir staðbundnum bún-
aði til mælingar á sprungunni.

„Enginn staðbundinn bún-
aður er í eða við sprunguna
og því þarf að mæla gliðnun-
ina og skrá upplýsingar hand-
virkt. Í athugun er að koma
fyrir staðbundnum búnaði er
getur sjálfkrafa sent upplýs-

ingar í byggð og mundi slíkur
búnaður tryggja öruggari og
tíðari mælingar auk þess sem
þróun gliðnunarinnar yrði bet-
ur vöktuð“, segir m.a. á bol-
ungarvik.is. Þá segir að í dag
sé ekki hægt að mæla gliðn-
unina nema yfir sumarmán-
uðina því klaki og snjór aftri
mælingum að vetrarlagi.

„Vísindamenn búa yfir
ýmsum reiknilíkönum til þess
að reikna út og leiða í ljós
hvaða hugsanlegu afleiðingar
það gæti haft í för með sér ef
gliðnun sprungunnar veldur
hruni úr fjallinu. Það þarf þó

vart að hugsa þá hugsun til
enda ef slíkt gerðist því fall-
hæðin er um 600 m og sé
tekið mið af þeim skaða er
hefðbundið grjóthrun úr Ós-
hyrnu hefur valdið í gegnum
tíðina, má ljóst vera að afleið-
ingar hruns á svo miklum
massa gæti valdið miklum
skaða.“

Þá segir að gliðnun sprung-
unnar renni enn styrkari stoð-
um undir þá skoðun að örugg-
um og tryggum samgöngum
til og frá Bolungarvík verði
einungis komið á með jarð-
göngum.       – eirikur@bb.is Sprungan í Óshyrnu hefur ekkert gliðnað í sumar.

Í athugun að koma fyrir staðbundnum mælingabúnaði í Óshyrnu

Útvegsmannafélag Vest-
fjarða leggur áherslu á að
hafnar verði hvalveiðar í at-
vinnuskyni nú þegar. Ályktun
þessa efnis var samþykkt á
aðalfundi félagsins sem hald-
inn var í síðustu viku. Í frétt
frá félaginu segir m.a:

„Stærð helstu hvalastofna
við Ísland er nú í sögulegu
hámarki, en talið er að fjöldi
hvala sé nú vel yfir 300.000
dýr.  Ljóst er að afrán hvala er
mun meira en vísindamenn
höfðu talið. Áætlað er að þær
12 tegundir hvala sem halda
reglulega til hér við land éti
um 6 milljónir tonna af fæðu
á ári hverju. Af þessum 6

milljónum tonna eru rúmlega
2 milljónir tonna fiskur. Þetta
er mun meira magn en allur
íslenski fiskveiðiflotinn ber að
landi.

Hrefnan er atkvæðamesti
afræninginn bæði hvað varðar
heildarmagn (2 millj. tonna)
og fiskát (1 millj. tonn). Talið
er að hvalir éti á aðra milljón
tonna af loðnu á ári og bráða-
birgðaniðurstöður úr fyrri
helmingi rannsókna Hafrann-
sóknastofnunar benda til þess
að hlutdeild þorsks í fæðu
hrefnu sé umtalsvert meiri en
gert var ráð fyrir í eldri út-
reikningum. Frumathuganir
benda til  að hvalastofnar gæti

haft veruleg áhrif á langtíma
afrakstur þorskstofnsins. Þann-
ig gæti afraksturinn í framtíð-
inni orðið allt að 20% minni
en ella ef hvalastofnarnir nytu
algerrar friðunar samanborið
við að þeir væru nýttir á sjálf-
bæran hátt og haldið í 70% af
hámarksstærð.

Miðað við 300.000 tonna
veiði sem er sú veiði sem
stefnt er að í komandi framtíð
er hér um að ræða 60 þúsund
tonn af þorski, en ef miðað er
við núverandi verðmæti er um
að ræða rúmlega 8,5 milljarða
króna,“ segir í frétt frá Útvegs-
mannafélagi Vestfjarða.

– bb@bb.is

Vilja hefja hvalveiðar í
atvinnuskyni nú þegar

Von á 30.000 manns með skemmti-
ferðaskipum til Ísafjarðar árið 2007

Stöðug aukning er í skipa-
komum til Ísafjarðar og eru
nú búin að skrá sig til leiks á
næsta ári ein 28 skip, en skipa-
komur í sumar voru 21. Með
þessum 28 skipum eru að sigla
hingað um 30.000 manns, ef
allt er talið bæði gestir og
áhafnir. Nokkur ný skip láta
sjá sig og enn fleiri eru að
koma aftur. Frægast þeirra
skipa sem er að koma í fyrsta
sinn hlýtur að teljast „Queen
Elisabeth II“ en hún er þekkt
glæsifley og var um hríð stær-
sta skemmtiskip í heimi.

Þetta er meðal þess sem
kom fram á fundi sem Vestur-
ferðir og Ísafjarðarhöfn buðu
til á Hótel Ísafirði á fimmtu-
dag. Þangað var þeim boðið
sem hafa með einum eða öðr-
um hætti komið að skemmti-
skipakomum í sumar, bæði til
að þakka fyrir vel unnin störf
sem og að fara yfir það sem
var gert, það sem verið er að
gera og hvernig horfurnar eru
með næsta sumar.

Starfsmaður Vesturferða
fór yfir fjölda í ferðum og

hver þróunin hefur verið und-
anfarin ár. Í sumar fóru tæp-
lega 2000 fleiri í ferðir en í
fyrrasumar eða úr 3440 í 5346.
Góður rómur hefur verið gerð-
ur að ferðunum þar sem gest-

irnir hafa sérstaklega haft á
orði að þeim finnist þeir vera
að sjá Ísland í sinni raunveru-
legustu mynd. Farið var yfir
þær nýjungar sem í boði verða
næsta sumar og ber þar hæst

ný ferð sem ber heitið „Heim-
sókn í Sjávarþorp“ en í þeirri
ferð verður Sjávarþorpið Suð-
ureyri heimsótt. Þar verður
farið um fiskvinnsluna Ís-
landssögu með leiðsögn, beitn-

-ingarskúr heimsóttur, farið til
fiskiveislu á Talisman þar sem
á meðan rúllar glærusýning
um lífið í þorpinu og loks
verður þorskurinn í Lóninu
heimsóttur.

Það er því nóg um að vera á
þessum vettvangi í framtíð-
inni og gaman að sjá hvaða
sóknarfæri Vestfirðingar koma
til með að nýta sér í þessum
efnum.          – annska@bb.is

Vesturferðir og Ísafjarðarhöfn buðu þeim sem komið hafa að skemmtiskipakomum í sumar til kaffisamsætis á Hótel Ísafirði.

Alþjóðleg ráðstefna í Reykjanesi
Alþjóðleg ráðstefna hófsr

í Reykjanesi í Ísafjarðar-
djúpi á þriðjudag og stendur
fram til föstudags. Von var
á um 50 þátttakendum er-
lendis frá Svíþjóð, Noregi,
Skotlandi og Kanada auk
10-15 þátttakendum hér að
vestan. Ráðstefnan er tengd
verkefni sem ber heitið
„Nature Based Tourism“.

Tólf ferðaþjónustufyrir-
tæki á Vestfjörðum taka þátt
í verkefninu og hefur Doro-
thee Lubecki hjá Atvinnu-
þróunarfélagi Vestfjarða
stýrt verkefninu undanfarin
þrjú ár. Nature Based Tour-
ism er styrkt af Norður-
slóðaáætlun Evrópusam-
bandsins. Það er unnið í
samstarfi vestfirskra ferða-
þjónustuaðila, Hólaskóla og

ferðaþjónustuaðila í Skot-
landi, Noregi og Svíþjóð.

Markmiðið með verkefninu
er m.a. að skapa samstarfs-

vettvang fyrir fulltrúa af-
þreyingar- og ferðafyrir-
tækja og auka vöruframboð
á milli landamæranna.

Ráðstefnan fer fram í Reykjanesi í Ísafjarðardjúpi.
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Sækja
um styrk

Önfirðingafélagið í
Reykjavík hefur sótt um
100 þúsund króna styrk
til Ísafjarðarbæjar fyrir
heiðursborgaraþátt ársrits
Önfirðingafélagsins. Á
skólaslitum á Flateyri
vorið 2004 var ákveðið
að 200 þúsund króna
afmælisstyrkur Ísafjarð-
arbæjar færi í útgáfu árs-
ritsins. Um er að ræða
bók upp á 172 síður sem
er helguð aldarminningu
Hjartar Hjálmarssonar,
sem var síðasti heiðurs-
borgari Flateyrarhrepps
og skálahaldi á Flateyri í
100 ár, frá 1903 til 2003.

Bæjarráð fjallaði um
erindið á dögunum og
vísaði því áfram til menn-
ingarmálanefndar.

Lögheimili í
sumarbústað

Tveir íbúar á Ísafirði
fluttu nýlega lögheimili
sitt innan Ísafjarðarbæjar,
frá Ísafirði til Dýrafjarðar.
Við nánari athugun kom
í ljós að híbýlin í Dýra-
firði teljast samkvæmt
fasteignamati sumarbú-
staðir. Í bréfi sem bæjar-
ritari ritar bæjarráði á
dögunum um málið segir:
„Samkvæmt upplýsing-
um frá Þjóðskrá hjá Hag-
stofu Íslands, þarf sam-
þykki sveitarstjórnar um
skráningu lögheimilis
þegar um sumarbústað er
að ræða.“

Bæjarráð fjallaði um
málið og óskaði eftir um-
sagnar bæjarlögmanns í
málinu.

Kristján Kristjánsson,
fyrrum deildarstjóri hjá
Vegagerðinni á Ísafirði,
hefur verið ráðinn yfir-
maður veghönnunar-
deildar Vegagerðarinnar.
Tekur hann við starfinu
af Jóni Helgasyni sem
tekinn er við stöðu fram-
kvæmdastjóra fram-
kvæmdasviðs.

Veghönnunardeild er
staðsett í Reykjavík en
hefur yfir að ráða starfs-
mönnum á Ísafirði, Akur-
eyri, Sauðárkróki og höf-
uðborgarsvæðinu. Þó er
rétt að taka fram að aðeins
einn starfsmaður er á
vegum deildarinnar á Ísa-
firði og Sauðárkróki.

Kristján yfir
veghönnun

Hjartalæknir
Sigurpáll Scheving, hjartalæknir verður

með móttöku á Ísafirði dagana 11.-13.
október.

Tímapantanir eru alla virka daga frá kl.
08:00-16:00 í síma 450 4500.

ÚTBOÐ
Ísafjarðarbær óskar eftir tilboðum í
verkið „Austurvegur 9, félagsmið-
stöð“. Um er að ræða niðurrif á inn-
veggjum og fullnaðarfrágangur á
kjallara sundhallar, alls 315m².
Ofangreindu verki skal að fullu lokið
eigi síðar en 15. febrúar 2007. Útboðs-
gögn eru til sölu á kr. 3.000.- hjá Ísa-
fjarðarbæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.
Tilboðin verða opnuð þriðjudaginn
17. október nk. kl. 11:00 að viðstödd-
um þeim bjóðendum sem þess óska.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar.
ATVINNA

Óskað er eftir karlmanni í 70% starf
í íþróttahúsinu við Austurveg.
Upplýsingar gefur forstöðumaður í
síma 456 3200.

Körfuknattleiksfélag Ísa-
fjarðar hefur loks fengið at-
vinnuleyfi fyrir leikmenn og
þjálfara til félagsins eftir mik-
inn barning. Félaginu hafði
verið áður verið synjað um
leyfi fyrir umrædda menn
vegna reglugerðarbreytingar
olli því að erfitt er um vik að
fá atvinnuleyfi fyrir mennina
vegna þjóðernis þeirra. Þegnar
þeirra ríkja sem ganga í Evr-
ópusambandið fljótlega, eins
og Pólland og Rúmenía, ganga
fyrir í afgreiðslu atvinnuleyfa
en körfuboltafélög á Íslandi
hafa lengi sótt mjög fyrrum
Júgóslavíu í leit að leikmönn-

um.
Ástæða þess er sú að í lönd-

um fyrrum Júgóslavíu er að
finna góða leikmenn sem eru
jafnframt tilbúnir að spreyta
sig í atvinnumennsku fyrir
mun minni pening en leik-
menn margra annarra landa.
Nú hins vegar hefur verið ráð-
in bót á málinu og getur félag-
ið því farið að undirbúa tíma-
bilið sem er að skella á. „Það
ríkir mikil eftirvænting hér hjá
KFÍ og loks er hægt að fara í
að undirbúa alla flokka fyrir
Íslandsmót sem byrjar næstu
helgi hjá 8. flokk“, segir í frétt
á kfi.is.

Leikmennirnir sem um ræð-
ir eru Bojan Popovic, skot-
bakvörður frá Serbíu sem spil-
aði í unglingalandsliði Serbíu
1999, og Pance Ilievski leik-
stjórnandi sem spilað hefur
með unglingalandsliði Make-
dóníu.

Auk þess hefur verið ráðinn
fyrrverandi unglingalands-
liðsþjálfari Makedóníu og hef-
ur hann um árabil rekið sinn
eigin körfuboltaskóla í borg-
inni Stip þar í landi. Hann er
menntaður þjálfari og vænst
er mikils af honum sem og
leikmönnunum tveimur.

– thelma@bb.is

KFÍ fær atvinnuleyfi fyr-
ir leikmenn og þjálfara

Aðalfundur sauðfjárbænda
á Vestfjörðum samþykkti á
dögunum að skora á hið opin-
bera að gera gangskör að því
að stemma stigu við fjölda
minks og refs. Áskorunin
hljóðar svo, orðrétt: „Aðal-
fundur deildar sauðfjárbænda
innan B.S.V., haldinn í Hey-
dal 14. júní 2006, skorar á
sveitarfélög og ríki að auka

fjármagn til veiða á refum og
mink og beita öllum tiltækum
ráðum til að stemma stigu við
fjölgun þeirri sem orðið hefur
á undanförnum árum.“

Fjórðungsþing Vestfjarða
fjallaði um ágang refs og
minks í byrjun mánaðarins.
Þingið fól stjórn Fjórðungs-
sambandsins að skipa vinnu-
hóp sem hafi það markmið að

gera úttekt á refa- og minka-
veiðinni. Vinnuhópurinn á
svo að koma með tillögur um
samræmdar aðgerðir sveitar-
félaga til að ná tökum á mikilli
fjölgun á ref og mink á Vest-
fjörðum. Þá skoraði fjórð-
ungsþingið á umhverfisráðu-
neytið að auka þátttöku ríkis-
ins í þeim mikla kostnaði sem
felst í refa- og minkaveiðum.

Vilja að fjármagn til veiða á
refum og mink verði aukið

Í kjölfar sameiningar lög-
regluembætta á landinu hefur
verið lagt fram frumvarp til
lagabreytingar vegna flutn-
ings verkefna til sýslumanns-
embætta á landsbyggðinni.
Má þar nefna skipaskrá sem
til stendur að flytja til sýslu-

mannsins á Ísafirði.Flutningur
verkefnanna er að sögn liður í
áformum dóms- og kirkju-
málaráðherra, Björns Bjarna-
sonar, um að efla og styrkja
sýslumannsembætti utan höf-
uðborgarsvæðisins. Verkefn-
in flytjast frá ráðuneytum og

stofnunum. Markmiðið með
breytingunum er m.a. að flýta
afgreiðslu mála, enda má gera
ráð fyrir að ýmisleg skrif-
finnska gangi hraðar fyrir sig
í héraði en lengra í burtu, þó
yfirstjórn mála verði enn hjá
dómsmálaráðuneytinu. Vegna
smæðar sumra sýslumanns-
embætta og takmarkaðs mála-
fjölda í sumum málaflokkum,
er lagt til að ráðherra geti falið
einum sýslumanni að annast
tiltekinn málaflokk.

Samkvæmt frumvarpinu

stendur til að flytja eftirtalin
verkefni til sýslumanna: Sjóð-
ir og skipulagsskrár. Allsherj-
arskrá um kaupmála. Leyfi til
að reka útfararþjónustu. Mál-
efni bótanefndar. Leyfi til að
annast öryggisþjónustu í at-
vinnuskyni. Leyfi til ættleið-
ingar. Löggilding dómtúlka
og skjalaþýðenda. Löggilding
fasteignasala. Útgáfa Lögbirt-
ingarblaðs. Happdrættisleyfi
og eftirlit.

Dóms- og kirkjumálaráðu-
neytið lagði á sínum tíma drög

að því að auk ofantalinna verk-
efna yrðu eftirfarandi verkefni
flutt til minni sýslumannsem-
bætta: Miðstöð ættleiðinga,
sjóðir- og skipulagsskrár,
málefni skjalaþýðenda og inn-
heimtumiðstöð sekta og sak-
arkostnaðar. Áætlaður heild-
arkostnaður við fjölgun starfa
og flutning verkefna, að und-
anskildum flutningi á inn-
heimtumiðstöð sekta og sak-
arkostnaðar, er um 50 millj-
ónir króna.

– eirikur@bb.is

Dómsmálaráðuneytið flytur
verkefni til sýslumannsembætta

Skipaskrá verður flutt til sýslumannsembættisins á Ísafirði.
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Á síðasta fundi bæjarráðs
Ísafjarðarbæjar var lagt fram
bréf frá Byggðasafni Vest-
fjarða með álitsgerð stjórnar
safnsins vegna umsóknar
Hraðfrystihússins Gunnvarar
hf. um leyfi til stækkunar á
frystigeymslu félagsins við
Árnagötu 1 á Ísafirði. Er það
álit stjórnarinnar og forstöðu-
manns safnsins að með fyrir-

hugaðri stækkun muni götu-
lína Suðurgötu raskast og
fyrirhuguð bygging eyði-
leggja mynd friðlýstu húsanna
í Neðstakaupstað sé frá Mjó-
sundum. Í bréfinu segir meðal
annars að reynslan hafi sýnt
að snjósöfnun sé veruleg hlé-
megin við núverandi bygg-
ingu þannig að Tjöruhúsið,
sem kemur til með að standa

nýbyggingunni, í 5 metra fjar-
lægð, sé í verulegri hættu af
þeim sökum.

Þá segir: „Ef af þessari
framkvæmd verður kemur
byggingin til með að skyggja
og þrengja verulega að aðal-
starfssvæði safnsins í Neðsta-
kaupstað. Það er ástæða til að
árétta að um svæðið fara um
15 þúsund manns á ári og fer

fjölgandi með hverju ári. Allar
framkvæmdir á þessu svæði
eru afskaplega viðkvæmar og
verða ekki gerðar nema að
undangenginni mjög nákvæm-
ri úttekt með framtíðarhags-
muni í huga og að höfðu sam-
ráði við alla hagsmunaaðila.“

Bréfið var lagt fram til
kynningar í bæjarráði og vísað
áfram til umhverfisnefndar.

Stjórn Byggðasafns Vestfjarða telur að Tjöruhúsinu
standi hætta af fyrirhugaðri stækkun á frystigeymslu HG.

Telja fyrirhugaða stækkun á
frystigeymslu HG óæskilega

Undanfarin misseri hefur
mikið verið deilt um skiptingu
kostnaðar milli ríkisvaldsins
og sveitarfélaga vegna meiri-
háttar viðhalds, tækjakaupa og
stofnkostnaðar svæðissjúkra-
húsa, deildasjúkrahúsa og al-
mennra sjúkrahúsa. Á fundi
bæjarráðs Ísafjarðarbæjar á
dögunum var lagt fram bréf
frá Sambandi íslenskra sveit-
arfélaga þar sem gerð er grein
fyrir niðurstöðum gerðardóms
í þessari deilu. Þar segir m.a.:

„Ástæða deilunnar er sú að
í lok ársins 2002 samdi Sam-
band íslenskra sveitarfélaga
við ríkið um að sveitarfélög
hættu að greiða þá 15% hlut-
deild í framangreindum kostn-
aði sem þeim vavr að lögum
skylt að greiða. Greiðslur rík-
isins í Jöfnunarsjóð sveitarfé-
laga skertust á móti um sam-
svarandi fjárhæð og sveitar-
félögin spöruðu. Þessi samn-
ingur var leiddur í lög með
lögum nr. 78/2003 sem breyttu
lögum um heilbrigðisþjón-
ustu. Í framangreindum samn-
ingi var hins vegar samið um
það að sveitarfélög ættu áfram
að greiða 15% hlutdeild vegna
hjúkrunarheimila, endurhæf-
ingastofnana, sjúkrasambýla
og vinnu- og dvalarheimila
samkvæmt lögum um heil-

brigðisþjónustu.“
Deilan snerist um það hvort

hjúkrunarrými inni á svæðis,
deilda- eða almennum sjúkra-
húsum teldust hjúkrunarheim-
ili eða ekki. Ef þau teldust til
hjúkrunarheimila væri sam-
kvæmt lögum um blandaða

starfsemi að ræða og sveitar-
félögin væru enn skyldug til
að greiða 15% kostnaðar í
samræmi við hlutfall hjúkrun-
arrýma af starfseminni. „Sam-
band íslenskra sveitarfélaga
taldi að hjúkrunarrýmin væru
ekki hjúkrunarheimili í þess-

um skilningi og sveitarfélögin
ættu að vera að fullu laus und-
an skyldu sinni til að greiða
kostnaðarhlutdeild vegna fram-
angreindra tegunda sjúkra-
húsa hvort sem þar væru
hjúkrunarrými eða ekki. Reynt
var að ná samkomulagi við

ríkið en það tókst ekki og var
samið um að vísa málinu til
sérstaks gerðardóms“, segir í
bréfi SÍS.

Gerðardómur dæmdi sveit-
arfélögunum í vil og er þeim
því ekki skylt að taka þátt í
áðurnefndum kostnaði. Nið-

urstaða þessi var lögð fram í
bæjarráði Ísafjarðarbæjar fyrir
skemmstu, og fól ráðið fjár-
málastjóra bæjarins að kanna
hvort bæjarsjóður eigi inneign
hjá ríkinu vegna úrskurðar
gerðardóms.

– eirikur@bb.is

Hlíf, íbúðir aldraðra á Ísafirði.

Tekist á um kostnað vegna hjúkrunarrýma

Alþingi Íslendinga var sett á mánudaginn. Kosningaþing. Síðasta tækifæri þingmanna til
að dusta rykið af kosningaloforðunum. Þingmaður NV-kjördæmis orðaði það svo að nú
væri að renna upp tími endurloforða. (Væntanlega með tilheyrandi útskýringum og afsök-
unum!) Þannig hefur þetta alltaf verið, er enn, og verður áfram! Eða sjá menn einhver teikn
á lofti sem benda til að breytinga sé að vænta?

Vestfirðingar hljóta að bíða kosningaþingsins með eftirvæntinu, að skrúfað verði frá
framkvæmdakrananum. Æði mörgum finnst sem bæði lítið og seint hafi runnið úr honum
til fjórðungsins svo árum skiptir. Gott dæmi um seinagang eru vegaframkvæmdir í Djúp-
inu. Endalaust hefur þeim verið lofað – og frestað og Vestfirðingar verið mataðir á misvís-
andi upplýsingum um framgang mála. Og sannarlega ríður þessi upplýsingamisvísun em-
bættismanna og stjórnmálamanna ekki við einteyming. Svart er sagt hvítt og hvítt svart,
eftir því sem blæs í seglin. Kjósendum skenkt bland í poka á fjögurra ára fresti. Og þar við
situr.

 Hvað sem hverjum og einum kann að finnast eru líkur á því að í upphafi nýs þings beri
eitt nafn öðrum fremur á góma í sölum Alþingis: Ómar Ragnarsson. Að þúsundir Íslendinga
skyldu fyrirvaralaust flykkjast að baki fréttamannsins landskunna og með táknrænum hætti

lýsa yfir stuðningi við baráttu hans gegn ,,mestu gróðureyðingu af völdum einnar fram-
kvæmdar í Íslandssögunni,“ eins og hann hefur sjálfur orðað það, hlýtur að teljast eins-
dæmi. Slíkt verður ekki afgreitt sem gamanmál.

Kárahnjúkavirkjun og Hálslón munu verða til í fyllingu tímans. Eflaust ber tilvist þeirra
með sér innspýtingu í hagkerfið um einhvern tíma. Að 400 árum liðnum verður þessi
stærsta framkvæmd Íslandssögunnar þó aðeins minnismerki, (Um hvað?) en þá verður
lónið væntanlega orðið fullt af leir.  Aukinn bráðnum jökla, ekki hvað síst sakir mengunar
af mannavöldum, gæti þó lengt líftímann. Hvaða dóm Íslendingar þess tíma láta falla um
endursköpun Austurlands veit enginn. Við sem nú njótum landsins verðum aftur á móti að
spyrja: Höfðum við rétt til þessa? Við höfum hér aðeins stuttan stans. Hvað með rétt þeirra
sem á eftir koma? Svörin við spurningunum eigum við hvert og eitt við samvisku okkar.

Framtak Ómars og Ísfirðingsins, Sigurðar Grímssonar, kvikmyndagerðarmanns, að
festa hægt deyjandi gróðurlendi ósnortinnar náttúru og sköpun þriðja stærsta stöðuvatns
landsins á filmu, verður aldrei metið sem vert væri. Barátta Ómars Ragnarssonar kemur
ekki í veg fyrir fyllingu Hálslóns. Kannski leiðir hún  íslensku þjóðina til umhugsunar. Í
því fælist stórsigur Ómars Ragnarssonar.                                                                       s.h.
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Bæjarstjórar, sveitarstjórar
og oddvitar á Vestfjörðum fá
að meðaltali um 657 þúsund
krónur fyrir störf sín á mánuði
hverjum. Launahæsti bæjar-
stjórinn er einnig sá sem stýrir
stærsta sveitarfélaginu, Hall-
dór Halldórsson, með krónur
1.080.000 á mánuði, ef gert er
ráð fyrir því að hann fái 140
þús. kr. á mánuði fyrir fundar-
setu og fundarstjórn, en ein-

hver áhöld eru enn um hvort
það sé nákvæm tala, og er það
mál í skoðun.

Grímur Atlason fær um
642.500 kr. á mánuði, ef gert
er ráð fyrir farsímakostnaði
upp á 10 þúsund krónur og
jafn dýrri internettengingu.
Næstur kemur Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri Súða-
víkur, sem skv. fréttavef Rík-
isútvarpsins fær 547 þúsund

krónur í föst laun á mánuði,
auk 15 þúsund króna fyrir
stjórnarsetu og stjórnun í fé-
lögum sem ekki greiða stjórn-
arlaun, 41 þúsund í símastyrk,
og frían GSM-síma og inter-
nettengingu. Alls gerir þetta
um 642.500 kr. ef aftur er gert
ráð fyrir 10 þúsund krónum í
síma og sama í internet.

Ásdís Leifsdóttir, sveitar-
stjóri Súðavíkur, mun fá um

612 þúsund krónur í mánaðar-
laun, og teljast þar með 65
tímar í yfirvinnu og 1.000 km
á mánuði í bílastyrk. Eyrún
Sigþórsdóttir, oddviti Tálkna-
fjarðarhrepps, fær 514 þúsund
á mánuði, en þar eru innifaldir
dagpeningar upp á 50 þúsund
kr. á mánuði. Óskar Stein-
grímsson, sveitarstjóri Reyk-
hólahrepps, er svo, að því er
að hann upplýsti fréttavef

RÚV um, með 440 þúsund
krónur í grunnlaun, tíu þúsund
krónur í símastyrk og tíu þús-
und krónur í bílastyrk. Þá fær
Ólafur 4.000 kr. fyrir hvern
hreppsnefndarfund, en 2.000
krónur fyrir aðra fundi. Laus-
lega áætlað má gera ráð fyrir
um 1,5 hreppsnefndarfundum
á mánuði, 6.000 kr., og einum
í annarri nefnd, 2.000 kr. Alls
gerir þetta 468 þúsund krónur.

Tölurnar hér að ofan eru
flestar fengnar af fréttavef
RÚV. Þar kemur einnig fram
að Ragnar Jörundsson, bæjar-
stjóri Vesturbyggðar, hafi
ekki viljað senda ráðningar-
samning sinn þegar hann var
beðinn um það. Upplýsti hann
þó um að hann þæði ekki laun
fyrir nefndarstörf, og greiddi
lága húsaleigu, eða 42.500 kr.
með hita og rafmagni.

Sveitarstjórar á Vestfjörðum með 657 þús-
und krónur að meðalali í mánaðarlaun

Gengin var svonefnd Jök-
ulsárganga á Ísafirði sem og á
þremur öðrum stöðum á land-
inu á miðvikudagskvöld í síð-
ustu viku. Talið er að um
fimmtíu manns hafi gengið á
Ísafirði, á annað hundrað á
Akureyri, um hundrað manns
á Egilsstöðum og svo upp
undir fimmtán þúsund í Reyk-
javík. Hér vestra var komið
saman á Silfurtorgi þar sem
hópurinn söng „Ísland ögrum
skorið“ og lék Hrólfur Vagns-
son undir á harmonikku. Að

því loknu arkaði hópurinn
saman inn í fjörð landinu til
heilla.

Þegar á leiðarenda var kom-
ið las Helga Vala Helgadóttir
upp úr bréfi frá Ómari Ragn-
arssyni, þar sem meðal annars
kom fram sýn hans um að
fylla ekki lónið, heldur láta
virkjunina standa til ævarandi
áminningar um þó að svona
langt í ferlinu væri komið þá
stæðum við vörð um landið
okkar. Hann vildi líka minna
fólk á að þó að orrustan væri

töpuð þá þýddi það ekki að
stríðið væri tapað. Í ræðunni
kom líka fram að það vatn
sem komið verður í lónið eftir
átta mánuði þegar gengið
verður til kosninga verði enn
tiltölulega hreint og því með
nokkuð góðu móti hægt að
tæma það aftur.

Í lokin var svo harmonikkan
dregin upp á nýjan leik og
„Öxar við ána“ sungið áður
en hrópað var ferfalt húrra fyr-
ir Íslandi að það mætti lengi
lifa.              – annska@bb.is

Þegar komið var á leiðarenda las Helga Vala
Helgadóttir upp úr bréfi frá Ómari Ragnarssyni.

Um fimmtíu manns gengu
landinu til heilla á Ísafirði

„Langþráður draumur rætist“
með pólskri menningarhátíð

Pólsk menningarhátíð var
sett með hátíðlegri opnunar-
hátíð í Safnahúsinu á Ísafirði
í síðustu viku. Í opnunarávarpi
sagði Barbara Gunnlaugsson,
fyrir hönd Félags Pólverja á
Vestfjörðum, að loks hefði
langþráður draumur ræst því
með þessari hátíð gætu Pól-
verjar miðlað af menningu
sinni til Íslendinga. Boðið var
upp á tónlistarflutning og
dansatriði pólskra barna sem
féllu í afar góðan farveg hjá
áhorfendum. Því næst var
Chris Niedenthals með fróð-
lega en skemmtilega skyggnu-
sýningu og fyrirlestur um Pól-
land á áttunda og níunda ára-
tugnum. Hann fæddist í Eng-
landi en foreldrar hans flúðu
Pólland í seinni heimstyröld-
inni. Chris sneri aftur til Pól-
lands á áttunda áratugnum og
starfaði sem fréttaljósmyndari
hjá hinum þekktu tímaritum
Newsweek og Time.

Pólland á sér mikla og langa
menningarsögu og á hátíðinni
verður boðið upp á smá sýn-
ishorn. Meðal annars má
nefna tónleika Jazztrío Jago-
dizinski sem þekkt er fyrir að
djassa upp verk pólska meist-
arans Chopin á einstakan hátt,
verðlaunakvikmynd Dorotu

Kedzierzawska sem sýnd
verður á alþjóðlegri kvik-
myndahátíð sem fór fram á
Ísafirði um helgina, og klippi-
myndasýningu sem fer fram í
Safnahúsinu en klippimyndir
eiga djúpar rætur í pólskri
þjóðmenningu.

Hátíðinni lýkur á laugardag
með kvöldverði að hætti Pól-
verja á Hótel Ísafirði. Félag

Pólverja á Vestfjörðum sér um
framkvæmd menningarhátíð-
arinnar á Ísafirði en samhliða
henni fer einnig fram pólsk
menningarhátíð í Reykjavík.
Markmiðið er að halda stærstu
kynningu á pólskri menningu
sem fram hefur farið á Íslandi.
Hátíðin hefur verið í undir-
búningi í 2 ár og er þetta í
fyrsta sinn sem hún er haldin.

Chris Niedenthals hefur tekið ýmsar þekktar
 myndir sem birst hafa í Newsweek og Time.

Börn af pólskum uppruna fluttu dansatriði.
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Söngurinn býr í öllum
Bjarney Ingibjörg Gunnlaugsdóttir hefur

allt sitt líf haft ástríðu fyrir tónlist. Hún
byrjaði snemma að feta sín fyrstu spor á

tónlistarsviðinu í Tónlistarskóla Ísafjarðar
en hefur farið víða síðan. Meðal annars hef-

ur hún sungið með Mótettukór Hallgríms-
kirkju auk þess sem hún stjórnaði barna- og

unglingakór kirkjunnar í 9 ár. Ingibjörg
Bjarney er flutt aftur heim á bernskuslóðirn-

ar ásamt tveimur börnum sínu, Hún hefur
mikla ástríðu fyrir tónlist og ýmsar hug-

myndir hvernig bæta megi hið góða tónlist-
arlíf sem til staðar er á Ísafirði enn betur.

Ég er fædd og uppalin á
Ísafirði og bjó þar fyrstu 20
árin mín. Þá fór ég suður í
nám. Ég byrjaði snemma í tón-
listinni og var rétt sex ára þeg-
ar ég fór að læra á píanó í
Tónlistarskóla Ísafjarðar. Þeg-
ar maður lítur til baka finnst
mér það vera svo langur tími,
en það er kannski ekki svo
óalgengt. Svo mörg börn byrja
á þessum aldri að læra á eitt-
hvað hljóðfæri. Nú á dögum
er það algengara að sex ára
börn byrji í forskóla og byrja
þá frekar á einhverju einfald-
ara eins og blokkflautu. Ég
kenni forskóla í TÍ og þar er
byrjað að fara yfir takt og sam-
hæfingu handa og slíkt ásamt
miklum söng. Það er mjög
mismunandi hvar börn eru
stödd þegar kemur að grófum
og fínum hreyfingum. Mér
finnst vera töluverð breyting
á þessu frá því að ég fór að
læra á píanó barn að aldri.“

Fannstu þig strax á þessu
sviði?

„Já, þetta er líka mjög ríkt í
fjölskyldunni minni. Bæði
föður- og móðuramma mín
áttu heima í næsta nágrenni
við mig þegar ég var að alast
upp og þær voru báðar í
kirkju- og Sunnukórnum. Sér-
staklega í föðurættinni minni
var mikið um að fólk legði
fyrir sig tónlistarnám. Svo
þetta er nú svolítið í genunum
hjá mér. Ég man eftir því þegar
ég var að fara í kirkjuna með
ömmum mínum, þá fékk ég
sálmabók þótt ég væri ekki
byrjuð að lesa. Ég fékk að
sitja margar kirkjukórsæfing-
ar og það síaðist náttúrulega
inn. Ég uppgötvaði það þegar
ég var tvítug og komin til
Reykjavíkur og fór að syngja
með kór að ég þekkti marga
sálma sem voru sungnir. Ég
komst að því að ég þekkti þá
frá þessum kirkjukórsæfing-

um því ég var ekki mikið að
sækja messur. Á unglingsár-
unum t.d. gerði ég nú ekki
mikið af því. En þetta sat
svona fast í mér frá bernsk-
unni.

Það var mikið sungið í
kringum mig, t.d sungu bæði
mamma og pabbi mikið. Oft
sat ég á eldhúsbekknum hjá
Bubbu ömmu minni á meðan
hún bakaði og söng fyrir hana
á meðan. Hún kenndi mér alls
kyns vísur og lög. Söngurinn
hefur því fylgt mér alla tíð.“

Frumtaktur semFrumtaktur semFrumtaktur semFrumtaktur semFrumtaktur sem
býr innra með öllumbýr innra með öllumbýr innra með öllumbýr innra með öllumbýr innra með öllum

Kom aldrei neitt annað til
greina en að starfa á þessu
sviði?

„Það hvarflaði aldrei annað
að mér á menntaskólaárunum
að fara í annað en tónlistar-
nám. Ég fékk líka ofsalega
hvatningu til þess. Bæði frá
foreldrum mínum og um-
hverfinu. Svo einhvern veginn
kom það bara að sjálfu sér að
ég legði þetta fyrir mig. Þegar
ég lauk stúdentsprófi var sam-
vinna á milli Tónlistarskólans
og menntaskólans svo ég var
bæði á mála- og samfélags-
fræðibraut og tónlistarbraut.
Svo ég fékk tónlistarnámið
metið. Ég var þá bæði að læra
söng og á píanó og þurfti að
skila af mér bæði prófum og
tónleikum til þess að fá eining-
ar fyrir námið.

Ég fór því næst í Tónlistar-
skólann í Reykjavík í áfram-

haldandi söng- og píanónám.
Þar kynntist ég kórlífinu og
kórsamfélaginu en þegar ég
var að alast upp var aldrei
neinn barnakór á Ísafirði. Það
eina sem nálgaðist það var
söngur á sal þegar Sigríður
Ragnarsdóttir,yngri, kom og
spilaði undir fyrir allan skól-
ann. Við sungum þá þessi
gömlu, góðu íslensku lög. Mér
finnst það einmitt sérkennilegt
að mér finnst krakkar í dag
kunna ekki þau. Ég tók eftir
því þegar ég var með börn í
inntökuprófum fyrir kóra sem
ég stýrði í Reykjavík að krakk-
ar könnuðust ekki einu sinni
við klassísk lög eins og Siggi
var úti. Það kom fyrir oftar en
einu sinni, en ég hélt í fyrstu
að það væri einangrað tilfelli.

Mun minna er um söng í
dag heldur en áður fyrr. Ég
hef starfað mjög mikið inn á
leikskólum, eða allt í allt 8 ár,
sem tónlistarkennari og einnig
sem starfsmaður á deild. Ég
tók eftir því að það voru mjög
margir foreldrar sem syngja
aldrei fyrir börnin sín. Ekki
einu sinni á kvöldin þegar þau
fara að sofa. Þau eru hreinlega
ekki vön því að sungið sé fyrir
þau. En þau dýrka það, finnst
ekkert skemmtilegra en að
syngja og fá að hreyfa sig.
Það er svo gaman að sjá lítið
barn, alveg niður í 20 mánaða,
þegar það nær að hreyfa sig í
takt við sönginn. Það er svo
mikil gleði sem fylgir því.
Þarna er kominn frumtaktur-

inn og hreyfingin sem býr
innra með manni. Þetta þarf
að virkja þótt allir búi yfir
þessu. Þegar lítil börn vagga
sér fram og til baka á sér stað
ákveðin sefun. T.d. er algengt
að munaðarlaus börn sem
skortir umönnun vaggi sér
mjög mikið sitjandi á rúmum
sínum og það gera þau til þess
að sefa sjálf sig. Til að halda
ró. Þetta er í okkur alveg frá
blautu barnsbeini.

Nú á dögum finnst mér
mikið um að foreldrar kunni
ekki mikið af vögguvísum og
veigri sér við að syngja. Þeir
bera það fyrir sig að þeir kunni
ekki að syngja. En það er eins
og að segja að maður kunni
ekki að ganga. Það geta allir
sungið en það er bara spurning
um að byrja á því. Söngur
kannski tilheyrir ekki svo mik-
ið lífi þeirra og þess vegna
vilja þau ýta því til hliðar. Það
er erfitt að byrja þegar maður
er óvanur hlutunum. Maður
þarf ekki að vera einhver stór-
söngvari til þess að geta sung-
ið fyrir börnin sín, það sem
mér finnst mestu máli skipta
er samveran sem þessu fylg-
ir.“

Hugsjón íHugsjón íHugsjón íHugsjón íHugsjón í
tónlistarkennslutónlistarkennslutónlistarkennslutónlistarkennslutónlistarkennslu

Þú hlýtur þá að vera sérstak-
lega ánægð með nýtt sam-
starfsverkefni Grunnskólans á
Ísafirði og Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar þar sem öll börn á

ákveðnum aldri fá söng- og
tónlistarkennslu, er það ekki?

„Já, mjög svo. Nú nýlega
fór ég ásamt öðrum frá TÍ á
fund með fulltrúum Skóla- og
fjölskylduskrifstofu Ísafjarð-
arbæjar til þess að leggja til
að tónlistarkennsla væri inn-
leidd á leikskólum líka. Ég
bjó áður út á Seltjarnarnesi
þar sem börnin mín gengu í
leikskóla þar sem þau ólust
upp við að tónlist væri partur
af þeirra leikskólaveru. Þá
kom fastur tónlistarkennari
yfir í leikskólann og kenndi
þeim alveg frá þeirra fyrstu
tíð. Þetta er verkefni á vegum
bæjarins. Þess vegna lagði ég
til að bærinn myndi auka
starfshlutfall mitt hjá Tónlist-
arskólanum svo ég gæti kennt
í leikskólunum hérna. Ég veit
að leikskólakennarar hafa
mikinn áhuga á slíku fyrir-
komulagi. En þetta er alltaf
spurning um peninga.

Söngurinn og taktþjálfunin
styður við annan þroska barn-
anna, þá sér í lagi málþroska.
Þegar maður vinnur með takt
er svo auðvelt að tengja það
við orð orð. Börnin eru nátt-
úrulega ekki orðin læs og læra
allt í gegnum eyrun. Þess
vegna er svo gott að ná til
barnanna sjálfa. Rannsóknir
hafa sýnt að þegar börn eru að
læra tungumálin eru stöðvarn-
ar í eyrunum ofurnæmar. Þar
af leiðandi er svo gott að nota
tónlistina til þess að styðja
við lærdóminn.
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Svo ég haldi áfram að taka
fyrirkomulagið á Seltjarnar-
nesi sem dæmi þá var þar einn-
ig boðið upp á frían forskóla í
tónlistarnámi. Börnin fóru
vikulega í tónlistarskólann og
fengu kennslu frá sama kenn-
ara og hafði leiðbeint þeim í
leikskóla. Þetta var því alveg
samfellt. Dóttir mín var orðin
7 ára gömul þegar ég þurfti
sjálf að sjá fyrir því að veita
henni tónlistarnám.

Þetta er hugsjón og ég veit
ekki hvað verður af því á Ísa-
firði. Það er allavega búið að
fá það í gegn að nemendur í 4.
og 5. bekk fái tónlistarkenn-
slu.

Ég er menntaður söngkenn-
ari og kórstjóri, og í gegnum
það hefur maður verið að
vinna með svo marga þætti
og tvinna þá alla saman. Það
er mjög skemmtilegt.“

Töfrar kórstarfsinsTöfrar kórstarfsinsTöfrar kórstarfsinsTöfrar kórstarfsinsTöfrar kórstarfsins

Þú hefur verið að endur-
vekja barna- og unglingakór-
anna á Ísafirði, segðu mér að-
eins frá því.

„Okkur langar til að koma
á fót öflugu barna- og ungl-
ingakórstarfi. Það hefur verið
í gangi með hléum, en ekkert
síðustu 2 ár. Það er alltaf svo-
lítið erfitt að koma upp starfi
sem hefur legið niðri í ein-
hvern tíma. Við höfum fundið
að fólk er mjög lengi að
kveikja. Sem mér finnst algjör
synd en maður þarf að vera
þolinmóður og svo sem ágætt
að byrja hægt og rólega. Ég er
með hugmyndir af fullt af
verkefnum og langar til að
byggja þetta upp. Ég hvet alla
til þess að koma. Það er svo
gaman að vera í kór. Það eru
einhverjir töfrar sem gerast,
þegar allir byrja á sama tíma
og allir anda saman. Allir eru
með sameiginlegt markmið í
hug. Það fer af stað ævintýri
þegar allir byrja og því lýkur
ekki fyrr en kórstjórinn slær
síðustu nótuna af. Þetta er sér-
stök upplifun.

Mér finnst kórstarfið mjög
heillandi. Það er ákveðið and-
rúmsloft og samkennd sem
ríkir þegar fólk syngur saman.
Tala nú ekki um þegar fólk er
þjálfað þannig að það komi
fallegur hljómur. Þá er það
miklu meira gefandi.

Draumurinn er að byggja
upp öflugt starf. Þriðja sunnu-
dag í aðventu er fjölskyldu-
guðsþjónusta í Ísafjarðar-
kirkju og mig langar til þess
að geta þá sett upp helgileik.
En mig vantar fleiri börn til
þess að það gangi upp. Eins
með unglingana þá verður
haldið norrænt kóramót í vor
sem gaman væri að taka þátt
í. Ég tók þátt í þessu móti með
kór sem ég stjórnaði hjá Hall-
grímskirkju. Kóramótið flakk-
ar á milli Norðurlandanna og
í ár verður það haldið á Íslandi.
Þegar ég fór var það haldið í
Danmörku. Þar voru saman
komin 1000 börn frá öllum
Norðurlöndunum. Þá samdi
danskt tónskáld sem heitir
John Hoyby verk sem allir
fluttu.

Í ár mun Hildigunnur Rún-
arsdóttir semja verk sem allir

þátttakendur mótsins munu
flytja, og það byggir hún á
íslenskri þjóðsögu. Þetta verð-
ur mjög spennandi og gaman
ef við getum tekið þátt. En ég
þarf að fá yfir 20 til þess að
geta það.

Síðast þegar kóramótið
Norbusang var haldið á Íslandi
var sett af stað verkefni sem
hét Syngjandi borg. Kórarnir
skiptu sér niður á 5 svæði í
borginni. Við mynduðum
keðju á milli og alls staðar
voru syngjandi börn. Það var
gert til þess að vekja athygli á
öflugu kórastarfi í landinu og
á mótinu sjálfu. Svo voru
haldnir stórir tónleikar í Laug-
ardalshöll með hljóðfæraleik-
um úr sinfóníuhljómsveitinni.
Ég bara vona að krakkar og
foreldrar bregðist við og komi
og taki þátt þegar það veit af
þessum möguleika.

Ég var líka að stofna kvenna-
kór en hugmyndin var nú ekki
mín. Hún var hjá skólasystur
minni, henni Sigríði Sigur-
jónsdóttur í Jón og Gunnu.
Ég kíkti við í búðina hjá henni
í sumar og þá stakk hún upp á
að ég skyldi koma á fót
kvennakór. Ég hlustaði á
hvaða hugmyndir hún hafði
og hugsaði með mér: Já hví
ekki, þetta gæti verið spenn-
andi verkefni. Svo hitti ég
hana síðar og þá var hún kom
með 8 konur á blað sem vildu
taka þátt. Hún hafði sem sagt
gengið bara beint í málið. En
ég sá þar að greinilega var
áhugi fyrir hendi og lét slag
standa. Við héldum kynning-
arfund og um 20 konur mættu.
Á fyrstu æfingunni og það
mættu yfir 20 konur en vitað
var um fullt af konum sem
ekki komust. Ég er því spennt
að sjá hvað verður. Við æfum
í kapellunni í Hnífsdal og ég
hvet allar konur sem hafa
áhuga að koma og vera með.
Markmiðið með kórnum er
að skapa vettvang fyrir konur
sem hafa gaman af því að
syngja fjölbreytta og skemmti-
lega tónlist. Mér finnst þetta
mjög spennandi verkefni.“

Hin mestaHin mestaHin mestaHin mestaHin mesta
dyggð að æfa sigdyggð að æfa sigdyggð að æfa sigdyggð að æfa sigdyggð að æfa sig

„Maður veit vitaskuld að
mörg börn eru í mörgu í einu,
þau eru kannski í íþróttum og
tónlistarnámi og þurfa að
skipuleggja tíma sinn vel. En
þau læra mörg hver mjög
mikið af þessu. Oft fylgir að
þau eru mjög góðir námsmenn
því að þau læra skipuleggja
sig og tileinka sér öguð vinnu-
brögð. Það minnir mig á orð
sem Smári Haraldsson, sem
nú er forstöðumaður Fræðslu-
miðstöðvarinnar, lét falla þeg-
ar hann var umsjónarkennari
minn í menntaskólanum. Nem-
endurnir höfðu skilað inn
verkefni og hann sagði að það
væri alveg á hreinu hverjir
þeirra væru í tónlistarnámi.
Hann sá það bara á verkefnun-
um, hversu vel þau voru unn-
in. Enda munaði ekki um tón-
listaruppeldið sem maður fékk
í Tónlistarskólanum hjá hon-
um Ragnari H. Það var sam-
æfing á hverjum einasta sunnu-
degi og það kom ekkert annað

til greina en að mæta. Maður
klæddi sig upp, fór í spari-
kjólinn og lakkskó, greiddi
hárið vel. Fór niður í Smiðju-
götu 5 og sat þar í dágóðan
tíma án þess að segja múkk á
meðan hann færði samvisku-
lega inn í stílabók verkefni
hvers og eins. Tilkynnt var
hver átti að spila hvaða verk
og eftir hvern það væri, svo
að maður lærði mikla tónlist-
arsögu í leiðinni. Allt var þetta
mjög formlegt og vel skipu-
lagt. Þetta uppeldi agaði mann
rosalega mikið. Og þegar
maður var orðinn eldri sagði
Ragnar manni oft margar sög-
ur af tónskáldum og af gildi
þess að æfa sig. Hann sagði
það vera hina mestu dyggð,
og enginn yrði snillingur án
þess að æfa sig. Maður fór
heim með brjóstið þanið og
fullur af innblæstri. Þegar
maður varð eldri áttaði maður
sig á hversu gott tónlistarupp-
eldi maður fékk í skólanum.

Tímarnir breytast auðvitað,
þannig er það bara. En við
verðum samt að halda í ákveð-
in gildi. Maður tekur eftir því
í kennslunni og sum gildi eru
ekki lengur í hávegum höfð.”

Nýr heimur opnastNýr heimur opnastNýr heimur opnastNýr heimur opnastNýr heimur opnast
„Fyrir sunnan var ég að

vinna við margt, meðal annars
tók ég við barna- og unglinga-
kór í Hallgrímskirkju 1994,
þá nýkomin úr námi. Ég starf-
aði þar í 9 ár og byggði upp
mjög öflugt starf. Við tókum
upp marga geisladiska og í 2
utanlandsferðir auk ferðalaga
innanlands. Allt í allt var ég
með um 60 börn í þessum
kórum. Þetta starf hefur borið
skemmtilegan ávöxt. Í svona
kórstarfi verða alltaf til ákveð-
nir kjarnar. Ég var með nokkr-
ar stelpur, en meirihluti kórfé-
laganna voru stelpur, í einka-
tímum að kenna þeim að
syngja. Hjá mér lærðu þær og
svo kom löggildur prófdómari
og lagði fyrir þær stigspróf.
Mjög margar af þessum stelp-
um, sérstaklega kjarni sem ég
var með 1998-99 voru rosa-
lega öflugar. Ein þeirra tók
þátt í Idolinu og komst mjög
langt. Þar var hún þekkt sem
Nana en ég þekki hana sem
Guðrúnu Láru“, segir Bjarney
Ingibjörg og hlær. „Ég t.d.
kenndi henni að syngja. Svo
árin 2003 og -4 unnu stelpur í
kórnum mínum Söngvakepp-
ni Framhaldsskólanna. Marg-
ar hafa haldið áfram að læra
söng og ein þeirra er starfandi
sem tónlistarmaður í dag undir
nafninu Mr. Silla. Hún kom
einmitt á tónlistarhátíðina Al-
drei fór ég suður. Ein þessara
stelpna í þessum ákveðna
kjarna, Hrund Ósk Árnadóttir,
hefur verið að gera góða hluti.
Hún söng t.d. Eyjalagið í ár
og tók þátt í blúshátíð með
Pálma Gunnarssyni og þeim í
Mannakornum. Þeir heyrðu
hana syngja þegar hún sigraði
söngvakeppninni og höfðu
samband við hana og báðu
hana að syngja með þeim.
Þetta er fósturdóttir mín og ég
kenndi henni að syngja. Mjög
gaman af því“, segir Bjarney
Ingibjörg og stoltið leynir sér

ekki.
Eftir að ég hætti í Hall-

grímskirkju bauðst mér starf
hjá Nýja Söngskólanum og
byrjaði þar að byggja upp
unglingadeild. Við vorum
með krakka frá 11 ára aldri og
uppúr. Ég var í 3 ár áður en ég
flutti hingað vestur. Það var
mjög skemmtilegt starf. Ég
hef því verið mikið að kenna
unglingum og börnum að
syngja, en náttúrulega fullorð-
nu fólki líka. Ég var t.d. að
raddþjálfa Söngsveitina Fíl-
harmóníu og Árnesingakór-
inn. Ég hef svo farið í meira
nám og eignast börnin. Ég hef
því aldrei þurft að kvarta und-
an því að hafa ekki nóg að
gera, oft var manni meira að
segja nóg um.

Ég er í námi frá skóla í Dan-
mörku sem heitir Vocal Insti-
tut hjá konu sem heitir Katrin
Satolin sem hefur verið að
rannsaka í árafjöld hvernig lík-
aminn, og þá aðallega vöðv-
arnir í hálsinum virka þegar
maður syngjum. Og hún er
búin að kortleggja hvern stíl
út af fyrir sig; djass, þunga-
rokk, popp o.s.frv. Hún stofn-
aði sem sagt þennan skóla og
þau bjóða meðal annars upp á

ársnám fyrir starfandi söng-
kennara. Ég mun útskrifast úr
því námi í nóvember. Þarna
lærir maður vissar staðreyndir
sem að fyrir konu eins og mig
sem vill fá á hreint hvernig
hlutirnir fúnkera er frábært.
Það hefur opnast fyrir mér nýr
heimur. Hérna á Íslandi höfum
við sótt þetta nám í FÍH og
kennararnir komið að utan til
okkar, en í nóvember förum
við út til Danmörku og það er
búið að bóka tónleika með
okkur nemendunum á Jazz-
festival House í Kaupmanna-
höfn. Alveg rosalega spenn-
andi.”

Skapar sínSkapar sínSkapar sínSkapar sínSkapar sín
eigin tækifærieigin tækifærieigin tækifærieigin tækifærieigin tækifæri

„Svo urðu þau tímamót í
lífi mínu að ég skildi við
manninn minn. Þá fann ég að
mig langaði til að breyta til.
Ég ákvað því að flytja aftur
vestur. Ég held að það hafi
verið ein besta ákvörðun sem
ég hef tekið um ævina. Mér
finnst æðislegt að vera komin
aftur. Það var tekið alveg rosa-
lega vel á móti mér og það
hefur hjálpað mér til þess að

sjá að þetta var rétt ákvörðun.
Það er mjög mikið mál að
leysa upp eitt heimili og búa
til tvö. Þetta er heilmikið mál.
En mér finnst það hafa tekist
vel og krakkarnir eru mjög
ánægðir hér á Ísafirði. Eða
það er að segja þau tvö yngri
en strákurinn minn sem er 16
ára og fósturdóttir mín sem er
21 urðu eftir í Reykjavík. Þau
eru bæði í námi, hann var að
byrja í MH og hún í Söngskól-
anum. Þau eru mjög ánægð
með það.

Það hefur alltaf verið ákveð-
inn standard í menningarlífinu
á Ísafirði og maður getur alltaf
haft nóg fyrir stafni hérna.
Þegar ég sagði fólki frá því
fyrir sunnan að ég væri að
flytja aftur heim þá fannst mér
eins og því fyndist sem að ég
væri að fara frá einhverjum
tækifærum í öllum þeim hraða
lífsgæðahlaupi sem ríkir í höf-
uðborginni. En maður skapar
sér auðvitað sín tækifæri sjálf-
ur á þeim stað sem maður er
á“, segir Bjarney Ingibjörg og
Ísfirðingar bíða spenntir eftir
að sjá hvaða tækifæri hún fær-
ir bæjarbúum í tónlistinni.

– thelma@bb.is
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STAKKUR SKRIFAR

Náttúruverndarsinnar
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

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

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar

Til sölu er VW Golf árg. 96, ek-
inn 198 þús. km. Ný skoðaður.
Verð kr. 80 þús. Upplýsingar í
síma 849 8177.

Góðir Springer Spaniel hvolpar
til sölu. Mjög góðir heimilis-,
veiði- og leitarhundar. Uppl. gef-
ur Sigga í síma 849 4300 eða
588 0961.

Ég heiti Elmar Breki og er 2ja
ára gutti. Mig vantar einhverja
skemmtilega stelpu til að gæta
mín og bróður míns (7 ára) á
þriðjudögum og fimmtudögum
á milli kl. 18 og 19:30 á meðan
mamma og pabbi eru á æfingu.
Mamma heitir Helga og gefur
nánari upplýsingar í síma 899
8733 eða 456 5333.

Til sölu er Land Rover Disco-
very árg. 97. Sjálfskiptur, dísel
turbo Intercooler. Upplýsingar
í síma 892 0429.

Fyrirhugað er að halda námskeið
fyrir flughrædda á Ísafirði í októ-
ber á vegum Rúnars Guðbjarts-
sonar, sálfræðings og flug-
stjóra, ef næg þátttaka fæst.
Upplýsingar og skráning er í
síma 898 4329 eða 892 4329
eftir kl. 18.
Tilboð óskast í húseignina að
Seljalandsvegi 30. Skipti koma
einnig til greina. Upplýsingar í
síma 894 3518 og 456 3794.
Til sölu er Toyota Corolla árg.
2005, ekin 20 þús. km. Upplýs-
ingar í síma 696 7316.

Ljúf og barngóð, 4ra ára, Boxer
Spaniel tík fæst gefins á gott
heimili vegna breyttra heimilis-
aðstæðna. Upplýsingar í síma
897 9360.

Til sölu er sófasett, 3+1+1, borð-
stofuborð úr beyki með tveim-
ur stækkanlegum plötum og
sex stólar úr beyki. Fæst á góðu
verði. Upplýsingar í síma 893
1769 og 456 4212.

Til sölu er Sunnuholt 1, mjög
fallegt einbýlishús á pöllum
ásamt bílskúr. Frábær staðsetn-
ing og góðir nágrannar. Tilboð
óskast. Upplýsingar í símum
893 9977 og 863 0220.

Til leigu er 2ja heb. íbúð að Urð-
arvegi 78. Laus strax. Upplýs-
ingar í síma 864 4408. Skipstjóri hefur verið

dæmdur í Héraðsdómi Vest-
fjarða til að greiða 30.000
krónur fyrir að hafa siglt
óhaffæru skipi úr höfn á
Suðureyri. Haffæriskírteini
skipsins var útrunnið en
Landhelgisgæslan kom að
skipinu þar sem það var að
togveiðum í vestanverðum
Reykjafjarðarál í febrúar.
Þar með braut skipstjóri
siglingalög er varða eftirlit
með skipum. Var þess kraf-

ist að ákærði væri dæmdur til
refsingar.

Ákærði sótti ekki þing, sem
hann var boðaður til með fyrir-
kalli, þar sem þess er getið að
fjarvist hans yrði metin svo
að hann viðurkenndi að hafa
framið þá háttsemi sem hann
er ákærður fyrir og að málið
yrði dæmt að honum fjar-
stöddum. „Með skírskotun til
afstöðu ákærða sem hann hef-
ur gefið til kynna með fjarveru
sinni og efnis rannsóknar-

gagna lögreglu, þykir sök
ákærða nægilega sönnuð og
varðar háttsemi hans við til-
greind lagaákvæði í ákær-
unni“, segir í dómnum.

Tekið var fram að saka-
ferill ákærða hafði ekki
ákvörðun héraðsdóms um
refsingu hans sem er, eins
og áður sagði, 30.000 króna
sekt til ríkissjóðs eða sæta
ella fangelsi í tvo daga verði
sektin ekki greidd innan fjög-
urra vikna. – thelma@bb.is

Sektaður fyrir að
sigla óhaffæru skipi

Rúnar Guðbjartsson, sál-
fræðingur og fyrrum flug-
stjóri, hyggst halda námskeið
til að takast á við flughræðslu
á Ísafirði í október, ef næg
þátttaka fæst. Rúnar hefur
haldið slík námskeið víða um
land og þykir afar fær á sínu
sviði. Flughræðsla er ein al-
gengasta tegund fælni.

Erlendar kannanir sýna að

fimmti til tíundi hver fullorð-
inn einstaklingur er flug-
hræddur. Ekki er komin end-
anleg dagsetning á nám-
skeiðahaldið og fer það eftir
því hvort nægur áhugi sé til
staðar. Skráning á námskeiðið
fer fram í síma 898 4329 eftir
klukkan 18 á virkum kvöldum
en allan daginn um helgar.

– thelma@bb.is

Námskeið til að tak-
ast á við flughræðslu

Á fundi umhverfisnefnd-
ar Ísafjarðarbæjar á dögun-
um var tekin fyrir umsókn
um byggingaleyfi fyrir fjöl-
býlishús með fimm íbúðum
að Brunngötu 20. Umhverf-
isnefnd benti á að sam-
kvæmt deiliskipulagi er um-
rædd lóð við Brunngötu 20
hugsuð sem skólalóð, og því
ekki laus til nýbyggingar.

Á þeim forsendum lagði
nefndin til við bæjarstjórn að
erindinu verði hafnað, en lagði
sömuleiðis til að byggingar-
fulltrúi ræði við umsækjanda
um mögulega lausn á málinu.

Samkvæmt deiliskipulagi
verður heimilt að færa hluta
Brunngötu út að austurhluta
skipulagssvæðisins sem teng-
ist Skólagötunni. Íbúðarhúsið

að Brunngötu 20 var reist
árið 1903 og er 194 fermetr-
ar að stærð. Á lóð hússins
stendur bílskúr sem er 52
fermetrar að stærð.

Fasteignamat hússins og
skúrsins er rúmlega 8,4
milljónir króna og bruna-
bótamat tæplega 19,9 millj-
ónir króna.

– eirikur@bb.is

Vill byggja fimm íbúða
fjölbýlishús við Brunngötu

Umsækjandi vill byggja fjölbýlishús að Brunngötu 20.
Ung ísfirsk söngkona, Her-

dís Anna Jónasdóttir, fyrrum
nemandi Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar hefur fengið styrk úr
Styrktarsjóði Halldórs Hansen
að upphæð 500.000 kr. Styrkt-
arsjóður Halldórs Hansen var
formlega stofnaður í janúar
2005 svo nú eru veitt verðlaun
í þriðja sinn úr sjóðnum.

Meginmarkmið sjóðsins,
sem er undir verndarvæng
Listaháskóla Íslands, er að
styrkja uppbyggingu og styðja
við tónlistarsafn skólans. Auk
þess veitir sjóðurinn árlega
styrki til tónlistarnema sem
náð hafa framúrskarandi ár-
angri. Ekki er hægt að sækja
um styrk til sjóðsins, heldur
velur sérstök dómnefnd verð-
launahafann hverju sinni.
Dómnefndin nú var skipuð
Árna Tómasi Ragnarssyni
lækni, dr. Mist Þorkelsdóttur

deildarstjóra tónlistardeildar
LHÍ og dr. Árna Heimi Ing-
ólfssyni tónlistarfræðingi.

Gert er ráð fyrir að styrk-
þegar hafi lokið háskólanámi
á grunnstigi en Herdís Anna
lauk B.Mus prófi frá Listahá-
skólanum síðasta vor og hefur
framhaldsnám í haust við
Hanns Eisler-tónlistarháskól-
ann í Berlín. Í tilefni af úthlut-
uninni var fjölda gesta boðið
til hátíðadagskrár í Sölvhól,
sal Listaháskólans. Þar kynnti
dr. Árni Heimir forsendur vals
dómnefndar, rakti feril Her-
dísar Önnu og loks söng hún
nokkur lög við undirleik
Selmu Guðmundsdóttur pí-
anóleikara, m.a. lagið Hjarð-
meyna, sem var samið af afa
hennar, Ragnari H. Ragnar,
skólastjóra Tónlistarskóla Ísa-
fjarðar.

– thelma@bb.is

Herdís Anna fær
hálfa milljón í styrk

Herdís Anna Jónasdóttir.

Tveir menn sem tekið hafa afstöðu gegn stóriðju, hvor með sínum hætti,
voru í fréttum liðinnar viku. Halldór Halldórsson var kjörinn formaður Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga með 68 atkvæðum, en Smári Geirsson frá Nes-
kaupstað hlaut 64 og einn skilaði auðu. Halldór er sjálfstæðismaður og
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, sem lýst hefur yfir eindregnum vilja sínum um
stóriðjulausa Vestfirði. Smári hefur verið forystumaður Samfylkingarinnar
í Neskaupstað og síðar í Fjarðabyggð á Austurlandi og eindreginn talsmaður
Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirði. Ómar Ragnarsson fréttamaður
er hinn náttúruverndarsinninn sem náði athygli fjölmiðla.

Halldóri er óskað til hamingju með formennsku í stjórn Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga. Það er vandasamur starfi. Erfitt er að fylgja Vilhjálmi
Þ. Vilhjálmssyni sem nú er orðinn borgarstjóri Reykvíkinga og hefur gegnt
formennsku í 16 ár með sóma. Í spaugi má velta því fyrir sér hvort það sé
mönnum til framdráttar í baráttu fyrir kjöri að bera nafn föður síns þannig að
eiginnafn og eftirnafn séu stuðluð og þess vegna hafi Smári aldrei átt raun-
hæfan möguleika. Halldór er fyrsti formaður stjórnar sambandsins sem ekki
kemur af höfuðborgarsvæðinu. Staða formanns er mikilvæg og kann að hafa
áhrif út í þjóðlífið. Að sumu leyti er hún ekki ómerkari en þingmennska, þó
með ólíkum hætti sé. Að einhverju leyti er hún merkari. Hafið er yfir allan
vafa að sá er henni veldur telst áhrifamaður. Megi Halldóri vegna vel.

Hinn náttúruverndarsinn er Ómar Ragnarsson fréttamaður, sem því miður
hefur of lengi skýlt sér á bak við meint hlutleysi sitt. Margt má gott um Ómar
segja. Hinu má velta fyrir sér hvort hann hafi nokkurn tíma verið hlutlaus
þótt sjálfur fullyrði hann að svo hafi verið. Hvar liggur trúnaður fréttamanna?
Kannski skiptir það marga ekki máli hvort um sé að ræða hlutlausa og hlut-
læga umfjöllun. Vart er við hæfi að slíkir menn sem geta ekki skilið á milli
einkaskoðana og hins sem fréttamenn eru ítrekað að reyna að sannfæra al-
menning um, að þeir gæti þessara tveggja megin þátta. Því eigi þeir skilið
grið til að stunda störf sín. Ómar fær hrós fyrir að staðfesta grun margra og
varpa af sér stakk hlutleysis. Lengi hefur hann notað ríkisfjölmiðil til að
veita skoðunum sínum, að vísu dulbúnum, til almennings. Margir trúa því að
fréttamenn séu í raun það sem þeir segjast vera, hlutlausir. Vonandi eru þeir
það flestir.

Ómari er að sumu leyti vorkunn. Hann er ákafamaður og deilir þeirri skoð-
un með mörgum að Kárahnjúkavirkjun hefði ekki átt að rísa. Lögformlegar
ákvarðanir hafa verið teknar og þeim hrundið í framkvæmd. Mikil bjartsýni
er að halda að þeim verði hrundið í sviphendingu. Skoðanir Ómars eiga full-
an rétt á sér. Staða hans er sterkari fyrir tvennt. Hann hefur notið meiri trú-
verðugleika en flestir vegna starfa sinna sem fréttamaður og fjölmiðlamenn
eru ákafir í að fjalla um kollega sína. Því þarf að breyta.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Suðureyrarkirkja: Guðs-

þjónusta kl. 11 á sunnu-
dag. Kirkjukórinn syngur

undir stjórn Bryndísar
Gunnarsdóttur.

Súðavíkurkirkja: Guðs-
þjónusta kl. 14 á sunnu-
dag. Söngkór Súðavíkur

syngur undir stjórn Sigríð-
ar Ragnarsdóttur.
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Telja eðlilegt að aðrir bank-
ar fái að bjóða í þjónustuna

Landsbankinn er
aðalviðskiptabanki

Ísafjarðarbæjar.

Eins og sagt hefur verið frá
hefur Glitnir farið þess á leit
við bæjaryfirvöld í Ísafjarðar-
bæ að bankinn fái að gera til-
boð í bankaþjónustu fyrir Ísa-
fjarðarbæ, en fjármálastjóri
bæjarins hefur sagt að ekki
séu nægjanlegar forsendur til
að segja upp viðskiptum við
Landsbankann. Atvinnumála-
nefnd bæjarins hefur bókað
að nefndin telji eðlilegt að aðr-
ir bankar fái að bjóða í þjón-
ustuna. Í bókuninni segir m.a.:
„Slíkt hefur verið gert vegna
ýmissrar annarar þjónustu,
sem Ísafjarðarbær kaupir af
þjónustuaðilum á mörgum
sviðum og bankaþjónusta ætti
ekki að vera þar undanskilin.
Mörgum þykir fákeppni ríkja
á bankamarkaði og Ísafjarðar-
bær ætti að leggja sitt af mörk-
um til að auka samkeppnina.“

Bæjarráð fór þess fyrir

stuttu á leit við fjármálastjóra
bæjarins að hann veitt umsögn
sína, og svaraði fjármálastjóri
því til að hann teldi ekki nægj-
anlegar forsendur til þess að
segja upp viðskiptum við
Landsbankann sem er aðal-
viðskiptabanki Ísafjarðarbæj-
ar, og var þar áður aðalvið-
skiptabanki Ísafjarðarkaup-
staðar, enda hafi samstarfið
verið farsælt frá stofnun úti-
búsins á Ísafirði.

Þá er aðgangur að lánsfé
góður hjá bænum en ekki hef-
ur þurft að taka skammtímalán
í fimm ár þar sem lausafjár-
staða hafi verið góð í fram-
haldi af sölu hlutabréfa Ísa-
fjarðarbæjar í Orkubúi Vest-
fjarða árið 2001. Á þessu tíma-
bili hafa langtímalán nær ein-
vörðungu verið tekin hjá
Lánasjóði sveitarfélaga og
býður sjóðurinn upp á mun

hagstæðari kjör en bankarnir
hafa verið að bjóða á undan-
förnum árum. Landsbankinn
hefur annast skuldastýringu
fyrir Ísafjarðarbæ og sagði
fjármálastjóri í svari sínu að
árangur hafi verið góður og
nefnir að vaxtaviðmið sveitar-
félagsins sé hagstæðara en á
viðmiðunarkörfu Seðlabanka
Íslands.

Í bréfi Glitnis til bæjaryfir-
valda segir: „Við rekstur sveit-
arfélags eins og Ísafjarðarbæj-
ar þarf að mörgu að hyggja og
sífellt að leita leiða til sparn-
aðar. Útboðsleið er m.a. leið
til að ná fram sem hagstæðust-
um viðskiptum á hverjum
tíma. Útboð á fjármálaþjón-
ustu er þar engin undantekn-
ing, samanber útboð annarra
sveitarfélaga á bankaviðskipt-
um á undanförnum misserum,
þar geta að sjálfsögðu legið

mikil tækifæri til sparnaðar.“
Fjármálastjóri Ísafjarðarbæjar
virðist ekki hafa trú á að út-
boðsleiðin muni leiða til
sparnaðar fyrir bæinn en hann
segir í umsögn sinni að hann
leggi til að tilboði Glitnis verði
afþakkað.      – eirikur@bb.is

Enn hefur ekki verið komið
upp slá til þess að loka Austur-
vegi neðan Aðalstrætis á Ísa-
firði til að minnka umferð bif-
reiða við Grunnskóla Ísafjarð-
ar á skólatíma. Byggingar-
nefnd framtíðarhúsnæðis
Grunnskólans á Ísafirði og
umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar hafa unnið að því að
greiða úr umferðarmálum við
skólann en þrátt fyrir að al-
menningsakstur sé bannaður
um þennan hluta Austurvegs
frá kl. 8:15 til kl. 15 er sífellt

verið að brjóta á því og er
ekið um götuna þrátt fyrir að
fjöldi ungra barna sé þar á
ferð.

„Það verður gríðarlegt fram-
fararspor ef götunni verður
lokað, og mjög mikilvægt, þar
sem að þetta er ekki spurning
um hvort það verði slys þarna
heldur hvenær ef ástandið
helst óbreytt“, segir Skarphéð-
inn Jónsson, skólastjóri Grunn-
skólans á Ísafirði.

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hafði samþykkt tillögu um-

hverfisnefndar um að loka
veginum með slá en á síðasta
fundi stjórnarinnar var tekin
fyrir tillaga umhverfisnefndar
um almenningsakstri um Aust-
urveg og Sundstræti verði
hætt, og þess í stað verði ein-
göngu um Pollgötu, til reynslu
frá og með 1. október 2006 til
1. febrúar 2007. Bæjarstjórnin
vísaði tillögunni aftur til um-
hverfisnefndar og Byggingar-
nefnd framtíðarhúsnæðis GÍ
til frekari skoðunar.

Bæði foreldrar og kennarar

hafa látið í ljós miklar áhyggj-
ur vegna umferðar í kringum
skólann. Aðspurður segir
Skarphéðinn að vissulega hafi
umferð barna yfir Austurveg
aukist mjög nú í kjölfar breyt-
inga við húsnæði skólans.
„Það hefur ætíð verið töluverð
umferð á milli húsa þegar
nemendur eru að fara í sund
og leikfimi en nú er heill ár-
gangur kominn með skóla-
stofur í Sundhöllinni sem eyk-
ur enn frekar umferðina.“

– thelma@bb.is

Mikið framfaraspor
ef götunni verður lokað

Skarphéðinn Jónsson, skólastjóri Grunnskóla Ísafjarðar

Mikil umferð skólabarna um og yfir Austurveg er á hverjum degi.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Anna Gunnlaugsdóttir á Ísafirði

Pickliskótelettur og eplakaka
Sælkeri vikunnar býður

lesendum Bæjarins besta
upp á tvo af eftirlætisréttum
hans. Fyrst býður Anna upp
á bragðsmiklar Pickliskóte-
lettur í aðalrétt og er upp-
skriftin ætluð fyrir fjóra.
Kóteletturnar mælir Anna
með að bera fram með kart-
öflum og grænu salati. Í eft-
irrétt er eplakaka sem er í
uppáhaldi hjá fjölskyldu
Önnu. Kakan er best þegar
hún er borin fram volg með

þeyttum rjóma eða vanilluís.

Pickliskótelettur
4 svínakótelettur
¼ tsk pipar
1 tsk pipar
1 msk smjör
1 ½ dl hakkaður Pickles
(kryddmauk)
1-2 msk franskt sinnep
4 msk rifinn ostur

Hitið ofninn í 275°, piprið
kóteletturnar, bræðið smjörið

og brúnið kóteletturnar á
báðum hliðum. Stráið salti á
kóteletturnar og leggið í eld-
fast mót. Blandið Picklis og
sinnepi saman og smyrjið yfir
kjötið. Stráið rifnum osti yfir
og bakið í 10-15 mín.

Eplakaka í uppáhaldi
300 g smjörlíki
300 g sykur
300 g hveiti
5 græn epli
Rifið súkkulaði

Kanilsykur

Hnoðið þurrefnin saman.
Flysjið eplin og skerið í þunna
báta og raðið í eldfast mót.
Stráið kanilsykri yfir. Myljið
deigið ofan á eplin og dreifið
svo rifnu súkkulaði yfir. Bakið
við 180° í um 30 mín.

Ég skora á Maríu Hagalíns-
dóttur í Hnífsdal að verða
næsti gestakokkur. Hún lumar
örugglega á einhverju góm-
sætu.

Lækkun tekna sveitarfélaga af fasteignaskatti

215 milljóna króna út-
hlutun til Vestfjarða

Félagsmálaráðherra hefur
samþykkt tillögu ráðgjafar-
nefndar Jöfnunarsjóðs sveitar-
félaga um úthlutun framlags
til sveitarfélaga til að jafna
tekjutap sveitarfélaga vegna
lækkunar tekna af fasteigna-
skatti á árinu 2006. Heildar-
úthlutun framlaganna í ár

nemur 1.950,7 m.kr. Sveitar-
félögin hafa fengið allt fram-
lagið greitt. Alls koma tæp-
lega 215 milljónir til sveitar-
félaga á Vestfjörðum, og er
þar Ísafjarðarbær með hartnær
helminginn. Greiðslur til vest-
firskra sveitarfélaga eru um
11% heildarúthlutunarinnar.

Bolungarvíkurkaupstaður
fær tæplega 24 milljónir, Ísa-
fjarðarbær fær ríflega 103
milljónir, Reykhólarhreppur
fær tæplega 9,7 milljónir,
Tálknafjarðarhreppur fær tæp-
lega 6,6 milljónir, Vestur-
byggð fær 39 milljónir og
Súðavíkurhreppur fær 11,6

milljónir. Árneshreppur fær
úthlutað tæplega 3,4 milljón-
um, Kaldrananeshreppur fær
tæplega 2,9 milljónir, Bæjar-
hreppur fær 1,6 milljónir,
Broddaneshreppur fær 1,65
milljónir og Hólmavíkur-
hreppur fær úthlutun upp á
11,4 milljónir. – eirikur@bb.is

Alþjóða geðheilbrigðisdag-
urinn í Ísafjarðarkirkju

Alþjóða geðheilbrigðis-
dagurinn verður haldinn 10.
október og af því tilefni
verður fólki boðið að fjöl-
menna í Ísafjarðarkirkju og
hlýða á hugleiðingu og tón-
list. Að því loknu verður
gengið að pollinum þar sem
fram fer kertafleyting til
minningar um þá sem fallið
hafa fyrir eigin hendi. „Yfir-
skrift dagsins er vaxandi vit-
und – aukin von. Saman
eflum við geðheilsu og
drögum úr sjálfsvígum“,
segir í tilkynningu.

„Samkoman er ekki ein-
göngu fyrir þá sem glíma

við geðsjúkdóma eða tengj-
ast einhverjum sem gerir
það, heldur fyrir alla sem
áhuga hafa. Dagurinn er
haldinn um allt land en mik-
ið hefur verið að gerast í
þessum málum á Ísafirði
þó ekki hafi borið mikið á
því og því enn mikilvægara
að hampa deginum“, segir
Bryndís Friðgeirsdóttir ein
þeirra sem skipuleggur við-
burðinn. Dagurinn hefur
verið haldinn árlega hér á
landi í fjölda ára.

Rétt er að geta að kertin
fyrir kertafleytinguna verða
afhent á staðnum.

Alls eru 367 nemendur
skráðir í mötuneyti Grunn-
skólans á Ísafirði sem er
aukning frá síðasta vetri
þegar að meðaltali voru 320
nemendur skráðir í mötu-
neytið. Í bréfi sem að Ingi-
björg María Guðmunds-
dóttir, forstöðumaður Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísa-
fjarðarbæjar, hefur skrifað
bæjaryfirvöldum kemur
fram að starfsmenn SKG-
veitinga, sem reka mötu-
neytið, telji að aukning hafi
orðið á unglingastigi og
flestir nemendur yngstu ár-
ganganna nýti sér mötu-
neytið.

Ekki hefur þó verið skoð-
að sérstaklega hver nýtingin
er í þessu tilliti þar sem yfir-
lit eru ekki farin að berast
fyrir þetta skólaár, en þau

berast með reikningum eftir
hvern mánuð. Samkvæmt
ofangreindu eru það um
74% nemenda GÍ sem nýta
sér mötuneytið, og hefur
þeim fjölgað um 14,7% frá
því í fyrra.

Tekjur vegna mötuneyt-
isins í fyrra voru 1.260.000
kr. Eingöngu er um að ræða
leigutekjur upp á 120.000
kr. í níu mánuði og 60.000
kr. í þrjá mánuði á ári.
Kostnaður við mötuneytið
kemur eingöngu til af nið-
urgreiðslum á mat til nem-
enda og kennara, en á síð-
asta skólaári voru máltíðir
nemenda greiddar niður um
4.317.280 kr. og máltíðir
kennara um 388.509 kr.
Alls var kostnaður því
4.705.789 kr.

– eirikur@bb.is

Grunnskólinn á Ísafirði

74% nemenda nýta
sér mötuneytið

Von er á nýjum djassdisk með tónlistarmanninum og
rakaranum Vilberg Vilbergssyni á Ísafirði, eða Villa Villa
eins og hann er ætíð kallaður. Upptökustjóri á disknum er
barnabarn hans Viðar Hákon Gíslason, gítarleikari í hljóm-
sveitinni Trabant. „Ég ólst upp við glamr afa á píanóið á
Ísafirði og það er eiginlega honum að kenna að ég fór að
vinna í tónlist,“ segir Viðar í samtali við Fréttablaðið.

Platan verður gefin út á næstunni á vegum 12 Tóna en
ekki er enn komið nafn á verkið. „Þetta er djassplata og
samansafn af lögum eftir afa. Ég sá aðallega um upptök-
urnar og að velja úr efni,“ segir Viðar en upptökurnar
fóru fram í Félagsheimilinu á Bolungarvík og í sundlaugar-
stúdíói Sigur Rósar í Mosfellsbæ. Viðar fékk strákana í
hljómsveitinni Flís til að leggja þeim lið á plötunni en auk
þeirra spila gömlu kempurnar Óli Kitt og Maggi Reynir á

disknum. Þá syngur barnabarn Villa Valla, Ylfa Mist, eitt
lag á disknum.

Í fréttinni kemur fram að Vilberg Vilbergsson, sem er 76
ára gamall og algjör snillingur á harmonikku og saxófón
auk þess að raka hár, hafi smitað nánustu fjölskyldumeð-
limi af tónlistarbakteríunni. Segir Viðar afa sinn vera
hinn fyrsta Hairdoctor.

„Ástæðan fyrir því að ég ákvað að fara með afa í stúdíó
og gera plötu var að mér langaði að gefa honum eitthvað
tilbaka. Hann hefur haft áhrif á mína tónlistargerð og nú
þegar ég kann að taka upp tónlist langaði mér að gera
eitthvað sniðugt með honum,“ segir Viðar og bætir því við
að tónlist Vilbergs sé með einhvern ákveðinn hljóm sem
erfitt sé að lýsa en að platan sé fyrsta flokks blús og djass-
plata.                                                             – thelma@bb.is

Gefur út djassplötu með afa sínum
Viðar ásamt afa sínum Vilberg Vilbergsyni og strákunum úr hljómsveitinni Flís við upptökur
á plötunni sem er að sögn Viðars fyrsta flokks djass og blúsplata. Ljósm: Sara Vilbergsdóttir.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

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

Í dag er fimmtudagurinn
5. október,  280. dagur ársins 2006

Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Birgir Þór Halldórsson, ferðalangur með meiru

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

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustan 5-13 m/s, hvassast norðvestantil og við

suðausturströndina. Víða súld eða rigning, en skýjað
með köflum og þurrt á SV og Vesturlandi. Hiti 2-10 stig.

Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:
Austan- og norðaustanátt. Dálítil slydda eða él norðan

og austanlands, en annars skýjað. Hiti 1-8 stig.
Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:

Austan- og norðaustanátt. Dálítil slydda eða él norðan
og austanlands, en annars skýjað. Hiti 1-8 stig.

Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:
Austan- og norðaustanátt. Dálítil slydda eða él norðan

og austanlands, en annars skýjað. Hiti 1-8 stig.

Alls svöruðu 799. – Já sögðu 700 eða 88% – Nei
sögðu 78 eða 10% – Alveg sama sögðu 21 eða 2%

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

Heimsflakkið heldur áfram...
„Það sem er helst í fréttum frá mér er auðvitað sú staðreynd að heimsflakk mitt heldur áfram

enda löngu tímabært þar sem dvöl mín heima voru heilir 7 mánuðir! Í fyrra var það Indland en
núna er ferðalagið styttra, yfir hafið til frænda okkar í Skandinavíu. Fór út til Danmerkur þann
18. september og dvaldist í vinabæ Ísafjarðar, Hróaskeldu. Var þar í viku og fékk hýsingu hjá
alheimsflakkaranum Hauk Sigurðssyni en hann dvelst hér ytra þessa stundina vegna náms.
Eftir að hafa dvalið með Hauki og fengið að kynnast aðeins skólalífinu hér í Danmörku þá var
kominn tími til að halda ferðinni áfram og var förinni heitið til Álaborgar en þar býr hún Hafdís
Sunna Hermannsdóttir um þessar stundir. Hefur hún verið að sýna mér hitt og þetta í borginni
og getur maður ekki kvartað undan móttöku Íslendinga erlendis þegar gesti ber að garði. En
brátt mun ég kveðja bæði Sunnu og Danmörku því leiðin heldur áfram til Svíþjóðar þar sem
ég hef leigt mér herbergi í Stokkhólmi og hyggst dveljast þar næstu 3 mánuði og kynna mér
nánar frændur okkar Svía. Fylgist með á www.bloggari.is.“

Bíll endastakkst út af veginum rétt utan við Súðavík á
laugardag. Tveir menn voru í honum og báðir drukknir.
Ljóst var af ummerkjum að bíllinn var á mikilli ferð, og
verður því að teljast mesta mildi að ekki skyldu hljótast af
nema meinni háttar meiðsli. Ökumaður rotaðist og hentist
út úr bílnum og lá þar með höfuðið í vatnspolli. Farþeginn
skreiddist út úr flakinu og bjargaði að líkindum ökumanninum
frá drukknun. Bíllinn er ónýtur og verður eigandinn
væntanlega að bera tjónið sjálfur. Þótt illt sé að bílar fari út
af vegum á mikilli ferð, verður það samt að teljast skárri
kostur en að þeir sveigi í hina áttina og drepi vegfarendur
sem koma á móti eins og stundum kemur fyrir. Stundum
virðist mönnum gleymast, að ökuhraði og önnur hegðun í
umferðinni er ekkert einkamál. Ekki frekar en skattarnir.

Bílslys í Álftafirði

Hvern skyldi hafa grun-
að að hún Gulla (Guðlaug
Auðunsdóttir) á Flateyri
sé að verða 50 ára, þann
9. október 2006? Af því
tilefni hefur hún ásamt
fjölskyldu og vinum ákveð-
ið að efna til vinafagnað-
ar í Samkomuhúsinu á
Flateyri, laugardaginn 14.
október klukkan 20.

Það myndi gleðja hana
mikið ef vinir hennar sæu
sér fært að samgleðjast
henni og þiggja léttar veit-
ingar fram eftir kvöldi.
Ræður verða reyndar bann-
aðar, en léttmeti í formi
leiklistar, ljóða eða söngs
komast ef til vill á dag-
skrá.

Áður en skólaárið byrjaði á
ný fór hópur nemenda úr 9.
bekk Grunnskólans á Ísafirði
í ferð til Danmerkur og hittu
þar jafnaldra sína frá öðrum
Norðurlöndum. Þau tóku þátt
í ýmsum uppákomum á Norð-
urlandamótinu og komu heim
reynslunni ríkari og tilbúin að
takast á við enn eitt skólaárið
og það síðasta í grunnskóla.
Blaðamaður Bæjarins besta
hitti tvær hressar stelpur, þær
Andreu Gylfadóttur og Elmu
Sturludóttur, og fékk þær til
þess að segja stuttlega frá
þessari skemmtilegu ferð.

„Þetta var alveg rosalega
gaman og mikil lífsreynsla“,
segir Elma og Andrea tekur
undir með henni. „Á mótinu
hittust krakkar frá Íslandi,
Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og
Danmörku.“

Hvað gerðu þið þarna úti?
„Það var nú margt og mikið.

T.d. fórum við í skoðunar-
ferðir, héldum kvöldvökur og
kepptum á íþróttamóti. Í gegn-
um þetta allt kynntumst við
hinum krökkunum“, segir
Andrea.

Fenguð þið að kynnast
menningu hinna landanna á
meðan dvöl ykkar stóð?

„Já og við komumst að því
að þau eru mjög lík okkur.
Krakkarnir á hinum Norður-
löndunum hlusta á sömu tón-

50 ára

list, klæðast eins fötum og
hafa gaman af sömu hlutum.
Það var ekki mikill munur á
menningum okkar“, segir
Andrea.

Hvað stóð mest upp úr í
ferðinni?

„Ég myndi segja að það hafi
verið kvöldvökurnar. Það var
oft mjög gaman á þeim, en oft
var hvert land með skemmti-
atriði og við skemmtum okkur
vel saman“, segir Elma.

„Já, það var líka gaman á
íþróttamótinu en þar vorum
við í öðru sæti“, bætir Andrea við.

„Svo vorum við síðust til
að fara og fengum að fara í

tívolí síðasta daginn okkar í
Danmörku. Það var rosalega
gaman, svo ég myndi segja að
það stæði upp úr líka“, skýtur
Elma að.

Ef þið fenguð tækifæri til
þess mynduð þið sækja aftur
svona mót?

„Já, alveg hiklaust. Og ég
mæli með því við alla sem fá
tækifæri til þess að fara á
svona mót. Þetta var mikil
upplifun“, segir Andrea og án
efa á þessi ferð þeirra eftir að
lifa lengi í minningu ferða-
langanna nú þegar veturinn
og lærdómurinn tekur við af
sumrinu.

Andrea og Elma.

Svipuð menning á hin-
um Norðurlöndunum

Allur hópurinn saman kominn eftir vel heppnað íþróttamót.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Finnst þér að Vestfirðingar eigi að sitja við sama borð
og aðrir landsmenn hvað varðar áhraðatengingar?

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

Þennan dag árið1949 var dregið í fyrsta sinn í Vöru-
happdrætti Sambands íslenskra berklasjúklinga

(SÍBS). Hæsti vinningur varr húsgögn í tvær stofur.

Þennan dag árið 1963 léku Hljómar í fyrsta sinn opin-
berlega, í Krossinum í Njarðvík.

Þennan dag árið 1991 var Blönduvirkjun formlega
tekin í notkun. Framleiðslugeta hennar er 150 mega-

wött. Stofnkostnaður virkjunarinnar var meira en 12
milljarðar króna.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Á þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árumÁ þessum degi fyrir 20 árum
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Borgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mínBorgin mín  · Úlfar Ágústsson, athafnamaður á Ísafirði Orðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinuOrðrétt af netinu   · www.kristinn.is
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Andrúm íbúanna undirstrikar fegurðina Fréttablaðið?

Bryndís Friðgeirsdóttir hef-
ur ákveðið að gefa kost á
sér í 2.-3. sæti á framboðs-
lista Samfylkingarinnar í
NV kjördæmi fyrir komandi
alþingiskosningar. Bryndís
sem býr með fjölskyldu
sinni á Ísafirði hefur verið
bæjarfulltrúi síðastliðin 15
ár, fyrst fyrir Ísafjarðar-
kaupstað og síðar Ísafjarð-
arbæ eftir sameiningu
sveitarfélaga á svæðinu.
Hún hefur tvisvar tekið
sæti sem varamaður á al-
þingi. Bryndís er kennari
að mennt og starfaði í 15
ár sem grunnskólakennari
á Ísafirði en hefur gegnt
stöðu svæðisfulltrúa
Rauða krossins á Vest-
fjörðum síðastliðin 9 ár.

Bryndís
í framboð

Benedikt
í framboð
Benedikt Bjarnason gefur
kost á sér í 3.-4. sæti á
lista Samfylkingarinnar í
Norðvesturkjördæmi fyrir
næstu alþingiskosningar.
Benedikt er á lokaári í
viðskiptafræði við Háskól-
ann á Bifröst og samhliða
því vinnur hann  að upp-
byggingu verkefnisins
Sjávarþorpið Suðureyri.
Benedikt er fæddur og
uppalinn á Suðureyri við
Súgandafjörð í Ísafjarðar-
bæ.

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Ylfa Mist Hegladóttir, fréttakona hjá Svæðisútvarpi Vestfjarða

Á líklega þúsundir eftirlætislaga!!
„Mér finnst agalega erfitt

að þurfa að takmarka mig
við tíu lög því að ég á líklega
þúsundir eftirlætislaga!! En
þá var ekkert annað í stöð-
unni og skoða í Ipodinum
hvaða playlista ég hlustaði
á síðast. Þar kennir ýmissa
grasa.“

Sexual healing
– Anita Lane

Ótrúlega flott útsetning á
þessu annars klassíska Mar-
vin Gaye lagi. Kemur manni
alltaf í „rétta stuðið!!“

Spark – Tori Amos
Yndislega fallegt og trega-

fullt. Fáar söngkonur snerta
jafn mikið við mér og þessi!

Can´t keep it in
– Cat Stevens

Ótrúlegt stemningslag og
einmitt það sem maður hlust-
ar á þegar maður er ástfang-
inn og lífið brosir við manni!

Don´t stop me now – Queen
Þegar ég fæddi yngsta son

minn, hlustuðum við hjónin
á „The best of Queen“ allan
tímann þar til kom að því að
leggjast á skurðarborðið. Það
er fátt sem drífur mann meira
áfram í hríðarverkjunum en
einmitt þetta lag. Spilist á
hæsta styrk!

Don´t leave home – Dido
Dido er ótrúlega hæfileika-

ríkur lagasmiður. Röddin er
þýð og falleg og mikil orka í
lögunum hennar. Þetta hlusta
ég á við öll tækifæri.

Hymne á l´amour
– Edith Piaf

Hymne á l´amour í flutningi
Edith Piaf hefur verið eitt af
mínum eftirlætislögum frá því
að ég man eftir mér. Söngkona
sem snertir sálina á ótrúlegan
hátt. Svo er svo skemmtilegt
að syngja með kórnum!

Here comes
your man – Pixies

Þetta lag heyrði ég þegar ég
dansaði fyrst við hann Halla
minn á skemmtistaðnum 22 í
Reykjavík. Við dönsum enn

saman, enda held ég að Pixies
hafi verið að segja mér eitt-
hvað....

Björgvin Bóndi – Niður
Þarna á ferðinni er gullmoli

sem allt of fáir hafa fengið að
hlýða á. Vonandi verður bætt
úr því. Hann Halli minn
trommaði í þessari hljómsveit
og Ólafur Egill Ólafsson söng.
Hverjir fleiri spiluðu í hljóm-
sveit þessari man ég ekki en
mikið skrambi var hún góð!

Wild is the wind
– Nina Simone

Ferlega gaman að hlusta á
þetta og spreyta sig á því að
syngja með. Það má líklega
orða útkomuna þannig: það

fer ENGINN í sporin hennar
Ninu!
 

Canon í D dúr
– Johann Pachelbel

Þetta verk eftir stórtón-
skáldið Johann Pachelbel er
það sem á að spila yfir mér
þegar ég legg endanlega upp
laupana! Þá hlýt ég að rísa
upp við þá Guðlegu hljóma
og sálu minni borgið!

Ylfa Mist Helgadóttir.

„Borgin mín er San Francisco. Ég hef komið þangað
nokkrum sinnum og varð strax heillaður af umhverfinu,
þessum bröttu hlíðum og nærveru sjávarins. Litskrúðugt,
óvenjulega afslappað og vinalegt andrúm íbúanna und-
irstrikar fegurðina. Ég hef stundað fiskveiðar um stund frá
borginni og hef því siglt um Gullna hliðið og undir hina
undurfögru brú. Í annað sinn sat ég á bar um nótt þar sem
eldri maður, sem taldi sig eiga líf sitt að launa því að skipið
sem hann átti að sigla á til Murmansk í Rússlandi í seinni
heimstyrjöldinni braut vél og var dregið inn til Hvalfjarðar,
hann orti síðan ljóð í tilefni af endurfundum við Íslending.“

Það hefur ekki verið algengt
í gegnum tíðina að konur
þreyti bílpróf á stórum öku-
tækjum en það verður þó æ
algengara, ein þeirra kvenna
sem á dögunum bætti við sig
slíkum blómum er kvenskör-
ungurinn Guðrún Sigríður
Matthíasdóttir eða Gunna
Sigga eins og við flest þekkj-
um hana.

– Hvernig stendur á því að
þú ákvaðst að taka meirapróf?

„Mig hefur alltaf langað til
þess, pabbi var vörubílstjóri
til margra ára og sem lítil
stelpa langaði mig alltaf til
þess að keyra vörubíl þannig
að ég ákvað bara að skella
mér og láta drauminn rætast.“

– Hvaða ökutæki eru það
þá sem þú hefur rétt til að

keyra núna?
„Ég má keyra vörubíla, rút-

ur, vöruflutningabíla og leigu-
bíla. Bókstaflega flestar teg-
undir bifreiða nema trailera og
ennþá stærri ökutæki.“

– Núna sigraðir þú ökuleikni
hérna um árið og varðst í fjórða
sæti á landsvísu? Er það að
vera góður bílstjóri þér í blóð
borið eða vandar þú þig sér-

staklega mikið?
„Bæði og, ég passa mig sér-

staklega á að vera tillitssöm
gagnvart öðrum í umferðinni,
það er mitt mottó. Sérstaklega
á stórum bifreiðum þar sem
stöðvunarvegalengd er lengri
en á minni bílum, það er alltaf
eins gott að hafa það í huga að
maður ekur ekki um á neinum
leikföngum.“

– Ofan á allt annað bakarðu
sérdeilis ljúffengar kökur,
málar myndir og gerir kort
fyrir utan það svo að vera
móttökuritari Fræðslumið-
stöðvar, Háskóla- og Þróun-
arseturs Vestfjarða. Er það
ekkert sem þú vílar fyrir þér
Gunna Sigga?

„Jú, að prjóna lopapeysu“,
segir Gunna Sigga og hlær.

Alltaf langað til að keyra vörubíl
Guðrún Sigríður Matthíasdóttir tekur sig vel út undir stýri.

Fréttablaðið er algerlega borið uppi af auglýsendum eins og kunnugt
er. Það er borið út inn á öll heimili endurgjaldslaust. Slíkt blað á allt
undir þeim sem borgar, auglýsandanum, það á ekkert fjárhagslega
undir lesandanum. Forsenda útgáfunnar verður hins vegar alltaf fyrst
og fremst fréttaflutningurinn. Jafnvel þótt tilgangurinn kunni að vera
að afla tekna með sölu auglýsinga þá eru það fréttirnar sem gera það
mögulegt. Blaðið verður að njóta trausts lesenda sinna til þess að
halda velli. Það þarf að vera fréttablað fremur en auglýsingablað.Þetta
tvennt fer ekki alltaf saman, hagsmunir lesandans og auglýsandans.
Þegar þessir hagsmunir rekast á getur illa farið. Mér finnst mikil
breyting hafa orðið á Fréttablaðinu síðustu mánuði og bitið er farið úr
fréttunum. Jákvæðar fréttir úr viðskiptalífinu og fréttatilkynningar eru
meira áberandi en gagnrýnin umfjöllum. Þægðin við auðvaldið lekur
af síðunum.

40.PM5 5.4.2017, 11:5815



Stofnað 14. nóvember 1984 · Sími 456 4560 · Veffang: www.bb.is · Verð kr. 300 m/vsk

bb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinnbb.is – fjölsóttasti vestfirski vefurinn
Sparisjóður Bolungarvíkur í kvótaviðskiptum til að halda honum í heimabyggð

Endurselja kvótann til útgerða á staðnum
Sparisjóður Bolungarvíkur

hefur undanfarin misseri keypt
kvóta sem hefur verið til sölu
á viðskiptasvæði sparisjóðs-
ins, á Suðureyri og í Bolungar-
vík, og selt hann aftur til við-
skiptavina og útgerða á við-
skiptasvæðinu með það að
markmiði að halda kvótanum
í heimabyggð. Að sögn Ás-
geirs Sólbergssonar, spari-
sjóðsstjóra, er jafnan mikill
hraði á slíkum viðskiptum.
„Ef að við fréttum af kvóta til
sölu á okkar viðskiptasvæði

höfum við reynt að komast
inn í þá samninga og kaupa
kvótann, og höfum svo endur-
selt hann innan svæðisins“,
segir Ásgeir.

„Þegar menn taka ákvörðun
um að selja er yfirleitt mjög
mikill hraði á viðskiptunum,
og þar sem við höfum aðgang
að fjármagni getum við gengið
hratt inn í samninga“. Verk-
efnið hófst haustið 2004, í
smáum stíl, og hefur sótt í sig
veðrið á síðastliðnu ári, en
mikil tilfærsla hefur verið á

kvóta upp á síðkastið, að sögn
Ásgeirs. „Við gerum þetta til
þess að varna því að kvótinn
fari af svæðinu. Ef heimamað-
ur vill kaupa kvótann sem er
til sölu, skiptum við okkur
ekki af því.“

Yfirleitt er kvótinn endur-
seldur í smærri skömmtum en
hann var keyptur í. Þá kemur
fyrir að kvóti sé keyptur og
geymdur í einhvern tíma. „Ef
einhver viðskiptavina okkar
vill kaupa kvóta snýr hann sér
til okkar og spyr hvort við

getum útvegað honum 10-20
tonn af þorski. Ef við eigum
hann til þá göngum við til
viðræðna og afgreiðum þetta
eins hratt og hægt er.“ Lengi
vel stundaði sparisjóðurinn
eingöngu kvótakaup í króka-
aflamarkskerfinu, en fyrir stuttu
keypti hann kvóta af útgerð í
Súgandafirði í stóra kerfinu.

„Það var pakki sem var
seldur aftur til fjögurra aðila í
Bolungarvík og á Suðureyri.
Þetta eru ekki stórar upphæðir,
en það kemur þó fyrir.“ Sparisjóður Bolungarvíkur.

Héraðsdómur Vestfjarða
leiðréttir rangfeðrun barns

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur úrskurðað að faðerni
ungs drengs verði leiðrétt,
en hann var skráður sonur
fyrrverandi eiginmanns
móður sinnar. Móðirin höfð-
aði mál fyrir hönd ólögráða
sonar síns gegn fyrrum manni
sínum og hélt því fram að
núverandi sambýlismaður
hennar væri faðirinn. Að

sögn hennar var fyrrum eigin-
maðurinn með óþekkt heimil-
isfang og dvalarstað í Póllandi.

Við fæðingu drengsins var
móðirin í hjúskap með stefnda
en hafði slitið samvistum við
hann nokkrum árum fyrr og
var í sambúð með núverandi
sambýlismanni sínum. Sá
stefndi var skráður faðir drengs-
ins við fæðingu hans hjá Hag-

stofu Íslands, með skírskotun
til feðrunarreglna barnalaga,
þrátt fyrir að móðirin hefði þá
verið búsett um árabil á Ís-
landi.

Nokkrum árum síðan var
hjónunum veittur lögskilnað-
ur í Póllandi. Var óumdeilt að
núverandi sambýlismaður
móður stefnanda sé raunveru-
legur faðir hans og viðurkenndi

héraðsdómur því að stefndi
er ekki faðir stefnanda.

„Með tilliti til málavaxta
eins og þeim hefur verið
lýst hér að ofan og þess að
núverandi sambýlismaður
móður stefnanda hefur við-
urkennt faðerni hans, þykir
ekki varhugavert að fallast
á dómkröfur stefnanda án
frekari gagnaöflunar.“

Félagsmálaráðherra hefur
samþykkt tillögu ráðgjafar-
nefndar Jöfnunarsjóðs sveitar-
félaga frá 20. september sl.,
um áætlaða úthlutun tekju-
jöfnunarframlaga á árinu 2006.
Áætluð heildarfjárhæð fram-
laganna nemur 1.094.908.163
kr. en endanleg framlög ársins
2005 námu 951.937.391 kr.

Alls koma í hlut sveitarfélaga
á Vestfjörðum 32.568.697 kr,
og skiptist fjárhæðin niður á
sex sveitarfélög.

Mest fær Tálknafjarðar-
hreppur eða tæplega 11,7
milljónir. Þar á eftir kemur
Hólmavíkurhreppur með tæp-
lega 8,5 milljónir, því næst
Bæjarhreppur með 4,6 millj-

ónir, Bolungarvíkurkaupstað-
ur með 3,75 milljónir, Vestur-
byggð með 2,2 milljónir og
loks Kaldrananeshreppur með
1,86 milljónir. Ísafjarðarbær,
Reykhólahreppur, Súðavíkur-
hreppur, Árneshreppur og
Broddaneshreppur hlutu ekk-
ert framlag að þessu sinni.

Komu ¾ hlutar framlag-

anna til greiðslu 28. septem-
ber, en fjórðungur framlag-
anna verður greiddur út í árs-
lok á grundvelli leiðréttrar
skrár um álagðar skatttekjur
sveitarfélaganna og endan-
legra talna um íbúafjölda
sveitarfélaganna 1.desember
2005.

– eirikur@bb.is

Tæplega 32,6 milljónir í tekju-
jöfnunarframlag til Vestfjarða

Ísafjarðarbær fékk ekkert framlag að þessu sinni.

Samfylkingin í NV-kjördæmi

Ellefu gefa kost
á sér í prófkjöri

Ellefu manns hafa gefið
kost á sér í fjögur efstu sætin
á lista í prófkjöri Samfylk-
ingarinnar í Norðvestur-
kjördæmi, en framboðs-
frestur rann út síðastliðinn
föstudag. Þeir sem gefa kost
á sér eru: Sveinn Kristins-
son, bæjarfulltrúi, Akranesi
gefur kost á sér í 1. sætið.
Guðbjartur Hannesson, skóla-
stjóri, Akranesi gefur kost
á sér í 1.-2. sæti listans.
Anna Kristín Gunnarsdótt-
ir, alþingismaður, Sauðár-
króki, gefur kost á sér í 1.-
2. sætið. Séra Karl Matt-
híasson, fyrrverandi alþing-
ismaður, Reykjavík, gefur
kost á sér í 1.-2. sæti listans.
Sigurður Pétursson, bæjar-
fulltrúi, Ísafirði gefur kost
á sér í 1.-4. sæti listans.

Bryndís Friðgeirsdóttir,
fyrrverandi bæjarfulltrúi,
Ísafirði gefur kost á sér í 2.-
3. sæti listans. Helga Vala
Helgadóttir, fjölmiðlakona
og laganemi, Bolungarvík
gefur kost á sér í 2.-3. sæti
listans. Ragnhildur Sigurð-
ardóttir, lektor á Hvanneyri,
Snæfellsbæ, gefur kost á sér
í 3. sæti listans. Benedikt
Bjarnason, nemi við Há-
skólann á Bifröst, Ísafirði,
gefur kost á sér í 3.-4. sætið.
Einar Gunnarsson, kennari,
Stykkishólmi, gefur kost á
sér í 3.-4. sætið listans og
Björn Guðmundsson, smið-
ur, Akranesi gefur kost á
sér í 4 sætið.

Prófkjörið verður haldið
verður helgina 28.-29. októ-
ber.            – eirikur@bb.is

Hársnyrtistofan Hárkompaní á Ísafirði hefur flutt í nýtt
húsnæði og er nú til húsa að Silfurgötu 6. „Þetta leggst ljóm-
andi vel í okkur og við erum alsælar hér á fyrsta degi en við
opnuðum kl. 10 á föstudag“, segir Guðrún M. Karlsdóttir,
eigandi Hárkompanís. Miklar endurbætur hafa átt sér stað á
húsinu að undanförnu en eins staðkunnugir vita Baðstofan
þar til húsa undanfarin ár. Þess má til gamans geta að Hár-
kompaní fagnaði 5 ára afmæli í júlí. Á myndinni má sjá þær
Jónínu Jónsdóttur, Jóhönnu Fylkisdóttur og Guðrúnu M.
Karlsdóttur á nýja staðnum.                            – thelma@bb.is
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