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Ofbeldið
skilur eftir
sig djúp sár
– sjá viðtal við Sunnevu Sigurðardóttur, 25 ára Ísfirðing, sem var
misnotuð kynferðislega í æsku. Hún hefur í dag stofnað sjálfshjálparhóp
til handa þeim sem lent hafa í svipuðum raunum í samstarfi við Stígamót

Fjárlaganefnd Alþingis hef-
ur lagt til að verkefnið Sjávar-
þorpið Suðureyri fái 3 millj-
ónir til undirbúnings grunn-
gerðar Suðureyrar sem vist-
væns sjávarþorps. Um er að
ræða samfélagsverkefni sem
gengur út á að efla mannlíf og
snúa við atvinnuþróun og
fólksfækkun á Suðureyri.

„Stefnan hefur verið mörk-
uð um að árið 2008 verði Suð-
ureyri þekktasta sjávarþorp á

Íslandi með blómstrandi mann-
líf og fjölbreyttu atvinnulífi.
Suðureyri verði aðdráttarafl
ferðamanna, jafnt innlendra
sem og erlendra og þekkt fyrir
aðlaðandi bæjarbrag og vist-
vænt samfélag. Það sem ein-
kennir Sjávarþorpið Suður-
eyri er að það er vistvænt þorp
af náttúrunnar völdum hvað
varðar orku -og vatnsöflun
ásamt vistvænum atvinnuhátt-
um. Þaðan er gerður út fjöldi

smábáta sem sækir á hin gjöf-
ulu fiskimið svæðisins. Fisk-
urinn er ýmist veiddur á vist-
vænan hátt á línu eða handfæri
og unninn að mestu leyti í
Fiskvinnslunni Íslandssögu,
nýr og ferskur“, segir í frétt á
vef Suðureyrar.

Klasinn Sjávarþorpið Suð-
ureyri stefnir að því að fá Blá-
fánavottun fyrir höfnina á
Suðureyri og eins strandlengj-
una við þorpið. Jafnframt

verður unnið því að þorpið fái
Green Globe umhverfisvott-
un. „Sjávarþorpið Suðureyri
þarf að taka á mun færri þátt-
um en flest önnur sambærileg
þorp vegna náttúrulegra að-
stæðna og því gæti þetta
verkefni gert Suðureyri kleift
að vera sýnidæmi á heimsvísu
um umhverfisvænt sjávar-
þorp“, segir vefsíðunni sudur-
eyri.is.

– thelma@bb.is

Suðureyri verði sýnidæmi á
heimsvísu um vistvænt sjávarþorp

Slasaður
sjómaður

Á sunnudag lagði togari
að bryggju á Ísafirði með
áhafnarmeðlim sem slas-
ast hafði um borð. Maður-
inn var fluttur á Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Ísafirði með
alvarlega áverka á hand-
legg. Maðurinn var útskrif-
aður af sjúkrahúsinu dag-
inn eftir.

Í haust hefur lögreglunni
á Ísafirði af og til borist
kvartanir frá íbúum, aðal-
lega á Ísafirði, vegna akst-
urs vélsleðamanna í þétt-
býli. Vill lögreglan í því
sambandi minna á að akst-
ur vélsleða er stranglega
bannaður í þéttbýli og gild-
ir það jafnt um akstur til
og frá heimili til fjalla.

Lögreglan hefur undan-
farnar vikur verið með sér-
stakt eftirlit með útivist
barna á kvöldin. Segir lög-
reglan það gleðiefni hversu
fá afskipti hún hefur þurft
að hafa af börnunum.
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1916 strandaði Goðafoss, annað af tveim-
ur skipum Eimskipafélags Íslands í hríðarveðri og náttmyrkri
við Straumnes, norðan Aðalvíkur á Hornströndum. Mann-
björg varð en skipið náðist ekki aftur á flot. Goðafoss hafði
komið til ladsins hálfu öðru ári áður.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
30. nóvember 2006 – 336. dagur ársins30. nóvember 2006 – 336. dagur ársins30. nóvember 2006 – 336. dagur ársins30. nóvember 2006 – 336. dagur ársins30. nóvember 2006 – 336. dagur ársins

Grænigarð-
ur 10 ára
Leikskólinn Græni

garður á Flateyri verður
10 ára 1. desember nk. Í
tilefni af afmælinu verður
bæjarbúum boðið að koma
í heimsókn og samgleðj-
ast starfsfólki og börnum.
Boðið verður upp á veit-
ingar milli kl. 16:00 og
18:00. Grænigarður er
rekinn af Ísafjarðarbæ og
opnaði formlega 1.desem-
ber 1996. Hann var byggð-
ur eftir að snjóflóðið á
Flateyri fyrir tilstuðlan
Færeyinga.

Fjórtán nemendur eru
við skólann og eru sex af
þeim af erlendum uppruna
svo að fjölmenningarsam-
félagið blómstrar í Græna-
garði. Mikil áhersla er
lögð á foreldrasamstarf
með virkri þátttöku for-
eldra og þar er líka lögð
mikil áhersla á að efla
hreyfingu og tónlist.

Vestramenn
sigursælir
Sundkrakkar í Vestra á

Ísafirði héldu suður á land
um sl. helgi til þátttöku í
Gullfiskamóti SH, sem
Sundfélag Hafnarfjarðar
bauð til. Keppt var í tveim
aldursflokkum eða 13 –
14 ára og 12 ára og yngri.

Vestrakrakkarnir voru
mjög sigursælir á mótinu
og komu þau heim með
fjöldann allan af verðlaun-
um eða 34 verðlaunapen-
inga í það heila, sem
skiptist í 15 gull, 10 silfur
og 9 brons. Sigursælastar
á mótinu voru þær Ástrós
Þóra Valsdóttir, Herdís
Magnúsdóttir og Anna
María Stefánsdóttir.

Góð aðsókn
Starfsemi listasmiðj-

unnar í Bolungarvík hefur
verið með miklum blóma
að undanförnu. Mikil og
góð aðsókn hefur verið í
smiðjuna frá því í sept-
ember og talsvert meiri
en búist hafði verið við.
Að sögn Valdísar Hrólfs-
dóttur, forstöðumanns
listasmiðjunnar hefur það
komið skemmtilega á
óvart hversu góð aðsóknin
hefur verið að undan-
förnu. Mestur hefur áhugi
gesta verið á gerð gler-
muna og eru þeir orðnir
ófáir munirnir sem litið
hafa dagsins ljós í smiðj-
unni. Frá þessu var greint
á bolungarvik.is.

Engar athugasemdirEngar athugasemdirEngar athugasemdirEngar athugasemdirEngar athugasemdir
Umhverfisnefnd Ísafjarðarbæjar gerir ekki athugasemdir við umhverfismat í tillögu að
samgönguáætlun 2007 – 2018. Matið var unnið af vinnuhópi sem skipaður er full-

trúum samgönguráðuneytisins, Vegagerðinni, Siglingastofnun og Flugmálastjórn Íslands.
Vinnan við umhverfismatið hófst í mars 2006 áður en frumvarp til laga um umhverfis-

mat áætlana varð að lögum.  Samgönguáætlun er unnin í samræmi við lög nr. 71/
2002 og er hún samræmd áætlun fyrir flug-, siglinga- og vegamál. Tekur umhverfismat-

ið til áhrifa helstu markmiða og helstu framkvæmda samgönguáætlunar á umhverfið.

Tveir námsmenn sem stunda
nám við Sjávarútvegsskóla
Sameinuðu þjóðanna eru
staddir á Ísafirði um þessar
mundir. Tilgangur þeirra með
dvölinni er að nema veiðar-
færatækni af Einari Hreins-
syni sem er einn helsti sér-
fræðingur Íslendinga á veiðar-
færasviði. Nemarnir, sem

heita Johnson Mubasen Gur-
iab frá Namibíu og Devenand
Bolaky frá Máritíus komu til
Ísafjarðar í byrjun mánaðarins
og verða þeir líklega hér næstu
þrjá mánuðina. Hafa þeir feng-
ið vinnuaðstöðu í Háskólasetri
Vestfjarða.

Sjávarútvegsskóli Háskóla
Sameinuðu þjóðanna tók til

starfa á árinu 1998, en í ágúst
það ár hófu fyrstu sex nem-
endurnir nám hér á landi, allir
frá Afríku. Síðan þá hefur
fjöldi nemenda þrefaldast og
koma þeir nú víðsvegar að úr
heiminum. Í náminu er lögð
áhersla á hagnýta þekkingu
og reynslu, og nemendur
vinna náið með íslenskum

leiðbeinendum í verkefna-
vinnu og starfskynningum
sem taka rúman helming
þeirra sex mánaða sem námið
varir. Á hverju ári er boðið
upp á sérnám á 3-4 brautum,
en sérnámið tekur á bilinu 4-5
mánuði.

Skólinn er að mestu leyti
fjármagnaður með hluta af

framlagi Íslands til þróunar-
mála og með framlögum frá
Háskóla Sameinuðu þjóðanna.
Að auki hafa nokkrir nemend-
ur stundað nám með styrk frá
öðrum aðilum. Skólinn hefur
sérstaka stjórn og er sam-
starfsverkefni fjögurra stofn-
ana undir forystu Hafrann-
sóknastofnunar.

Námsmenn á framandi slóðum

Þátttakendur fyrir utan golfskála GÍ.

Vel lukkaðar samæfingar gönguskíðafólks
Samæfingar fyrir væntan-

lega Vasafara og aðra viðlíka
skíðakappa var haldin á Ísa-
firði um sl. helgi. Fossavatns-
gangan og göngunefnd Skíða-
félags Ísfirðinga buðu til æf-
inganna og voru þær haldnar
þátttakendum að kostnaðar-
lausu. Boðið var upp á troðnar
brautir á golfvellinum í Tungu-
dal, leiðsögn, fyrirlestra og
fleira. Leiðbeinandi var Åshild
Sporsheim frá Noregi, en hún
er yfirþjálfari skíðagönguliðs
Ísfirðinga. Aðalmarkmiðið
með æfingunum var að ná til
þeirra sem hafa áhuga á
trimmgöngum á borð við
Vasagönguna, Fossavatns-
gönguna og aðrar slíkar göng-
ur.

Vaxandi áhugi er fyrir trimm-
göngum að sögn Heimis
Hanssonar, eins aðstandanda
æfinganna, segir hann til að
mynda 80 Íslendinga hafa
tekið þátt í síðustu Vasa göngu.
Heimir segir fólk meira vera
að stunda skíðagönguna sem
trimm en keppnisíþrótt sem

slíka. Hann segist mjög ánægð-
ur með hvernig til tókst um
helgina.

„Það var mjög breiður hóp-
ur sem sótti æfingarnar, allt
frá mjög vönu fólki sem hefur
æft og keppt svo áratugum
skiptir yfir í fólk sem aldrei
hefur stigið í göngubraut.“ 34

einstaklingar voru skráðir til
leiks og þar af rétt tæplega
helmingur aðkomufólk. Sex
samæfingar voru á dagskránni
meðal annars sem og fyrir-
lestrar og sameiginlegur kvöld-
verður. Heimir segir þátttak-
endur hafa verið í sjöunda
himni þegar að yfir lauk og

ákveðið hefur verið að halda
samskonar samæfingu að ári
og vonar hann að þá verði
hægt að bjóða fólki upp á æf-
ingar á Seljalandsdal.

Eins og fram hefur komið
voru æfingarnar í þetta sinn
haldnar á golfvellinum í
Tungudal og veitti GÍ leyfi

fyrir göngubrautum á golf-
vellinum og afnotum af golf-
skála. Heimir segir félaga í
göngunefnd SFÍ hafa lagt á
sig töluverða vinnu við að
troða og lýsa upp brautir, en
eins og þekkt er orðið er fjár-
magn til reksturs Skíðasvæð-
isins á Ísafirði uppurið.

Fyrirlestur á Hótel Ísafirði.
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STAÐA LEIKSKÓLASTJÓRA VIÐ
BAKKASKJÓL Í HNÍFSDAL

Staða leikskólastjóra við leikskólann
Bakkaskjól í Hnífsdal er laus frá og
með 1. janúar 2007 eða eftir nánara
samkomulagi. Skólinn vinnur eftir
aðalnámskrá leikskóla og er með börn
á aldrinum eins til sex ára. Leitað er
eftir faglegum stjórnanda til að leiða
áframhaldandi starf skólans. Leik-
skólamenntun er skilyrði.
Umsóknir skulu berast til Sigurlínu
Jónasdóttur, leikskólafulltrúa, Skóla-
og fjölskylduskrifstofu Ísafjarðarbæj-
ar, Hafnarstræti 1, Ísafirði. Leikskóla-
fulltrúi veitir nánari upplýsingar í
síma 450 8000 eða á netfanginu:
leikskolafulltrui@isafjordur.is.
Umsóknarfrestur er til 14. desember.

STAÐA LEIKSKÓLAKENNARA VIÐ
GRÆNAGARÐ Á FLATEYRI

Leikskólinn Grænigarður auglýsir
lausa stöðu leikskólakennara. Um er
að ræða 75% stöðu. Leikskólinn er
einnar deildar skóli sem vinnur eftir
Hjallastefnunni og aðalnámskrá leik-
skóla og er með börn á aldrinum eins
til sex ára. Æskilegt er að viðkomandi
sé sjálfstæður í vinnubrögðum, hafi
frumkvæði, metnað og sé góður í
mannlegum samskiptum. Sæki eng-
inn um með leikskólakennaramennt-
un, verður ráðið í stöðuna með tilliti
til menntunar og fyrri starfsreynslu.
Nánari upplýsingar veitir Barbara
Ferster, leikskólastjóri í síma 456
7775 eða á netfanginu graenigardur@
isafjordur.is.

Kristrún Lind nýr aðstoðarmaður samgönguráðherraKristrún Lind nýr aðstoðarmaður samgönguráðherraKristrún Lind nýr aðstoðarmaður samgönguráðherraKristrún Lind nýr aðstoðarmaður samgönguráðherraKristrún Lind nýr aðstoðarmaður samgönguráðherra
Kristrún Lind Birgisdóttir, aðstoðarskólastjóri Lindaskóla í Kópavogi og fyrrum skólastjóri Grunnskóla Önundar-

fjarðar á Flateyri hefur verið ráðinn aðstoðarmaður Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra. Kristrún Lind, sem er
fædd 1971, lauk kennaraprófi frá Kennaraháskóla Íslands árið 1998 og framhaldsnámi frá KHÍ árið 2004. Hún

hefur starfað sem kennari og skólastjóri víða auk þess sem hún hefur fengist við kennslu og ráðgjöf hjá Fræðslumið-
stöð Vestfjarða og starfað sem verkefnisstjóri hjá menntamálaráðuneytinu. Af öðrum verkefnum Kristrúnar Lindar

má nefna verkefnisstjórn við dreifmenntun í Vestur-Barðastrandasýslu og hún var formaður verkefnisstjórnar um
símenntun á Íslandi. Þá hefur hún stjórnað ýmsum öðrum verkefnum á sviði skólamála.

Skoða möguleika á niðurgreiðslu tóm-
stunda- og íþróttastarfi í Bolungarvík
Bæjarráð Bolungarvíkur-

kaupstaðar hefur lagt til að
skipaður verði starfshópur til
að vinna að tillögum í tengsl-
um við niðurgreiðslu íþrótta-
og tómstundastarfs barna í
sveitarfélaginu. „Íþrótta- og
æskulýðsráð hefur ályktað um
að þetta verði skoðað af alvöru
og er með ákveðnar tillögur í
sambandi við útfærslu sem
vert er að skoða nánar. Okkar
hugur er að skoða þessar til-
lögur íþrótta- og æskulýðsráðs
auk fleiri leiða og þess vegna
er þessi starfshópur skipaður.

Hann á þá að skoða þann
kostnað sem af þessu hlýst og
hvaða leið væri vænlegust að
fara. Engin tímamörk voru sett
en starfshópurinn mun vinna
hratt og skila tillögum sem
fyrst“, segir Anna Guðrún Ed-
vardsdóttir, formaður bæjar-
ráðs.

Að sögn hennar var þetta
eitt af þeim málum sem núver-
andi meirihluti ræddi í kosn-
ingabaráttunni síðastliðið vor.
Mörg sveitarfélög hafa farið
þá að styrkja íþróttaiðkun
barna og unglinga með ýmsu

móti, t.d. greiða niður eða fella
niður æfingagjöld sem iðk-
endur greiða til íþróttafélag-
anna. „Markmiðið er fyrst og
fremst að gera fleirum kleift
að stunda íþróttir og fjölga
þannig iðkendum og eru
íþróttir þar að auki ein besta
forvörn í sambandi við ýmis
vímuefni. Að auki var það eitt
af markmiðum þessa meiri-
hluta að gera vel við börnin
okkar og styrkja það starf þar
sem unnið er með börnum og
unglingum“, segir Anna Guð-
rún Edvardsdóttir, formaður

bæjarráðs Bolungarvíkur.
– thelma@bb.is

Bolungarvík.

Fjárlaganefnd vill selja kirkj-
urnar í Grunnavík og Aðalvík

Meirihluti fjárlaganefndar
Alþingis hefur lagt til að gamla
prestshúsið og kirkjan á Stað
í Grunnavík sem og prests-
húsið og kirkjan á Stað í Að-
alvík verði seldar. Auk þess
er lagt til að jörðin Tjaldanes í
Arnarfirði verði seld. Bygg-
ingarnar og jörðin tilheyra Ísa-
fjarðarbæ og hafa sögulegt
gildi. Tjaldanes var landnáms-
jörð Arnars þess sem Arnar-

fjörður er nefndur eftir. Að
Stað í Grunnavík var kirkja
og prestsetur þar til 1954. Á
Stað fæddist Jón Ólafsson, sá
er kallaði sig Grunnvíking og
var ritari í Safni Árna Magnús-
sonar í Kaupmannahöfn. Þekkt-
astur Staðarpresta er eflaust
Jón Þorláksson skáld á Bæg-
isá. Jón var prestur á Stað í
eitt ár og missti þá hempuna
vegna barneignar. Kirkjan

sem nú er á Stað var byggð
um aldamótin síðustu. Kirkj-
unni er haldið vel við og af og
til fer Átthagafélag Grunna-
víkur í kirkjuferðir að Stað.

Staðarkirkja í Aðalvík var
byggð árið 1904 en þá var
torfkirkja sem reist var á milli
1850-1860 orðin illa farin og
hálfhrunin. Kirkja hefur verið
í Aðalvík frá því á miðöldum
og í kaþólskri tíð var hún

helguð Maríu guðsmóðir og
Pétri postula. Til er máldagi
kirkjunnar frá 1282 sem Árni
biskup setti og á 15. öld mun
kirkjujörðin hafa verið í eigu
Vatnsfjarðar-Kristínar. Síð-
asti sóknarprestur Sléttu-
hreppinga var séra Finnbogi
L. Kristjánsson. Hann lét af
störfum árið 1945 og sjö árum
seinna lagðist hreppurinn í
eyði.             – thelma@bb.is

Félag eldri borgara óskar eftir styrk
til að koma upp bættri félagsaðstöðu

húsnæðið hentar ekki fyrir
annars konar starfsemi.“

Þá bendir bréfritari, Geir-
þrúður Charlesdóttir, formað-
ur félagsins, á að flest ef ekki
öll sveitarfélög á landinu
styðja dyggilega félög eldri

borgara í sínum byggðarlög-
um með fjárstuðningu og/eða
húsnæði. „Það er staðföst trú
okkar félaga í Félagi eldri
borgara Ísafirði að bæjarfé-
lagið okkar komi til móts við
okkur og stuðli að betri að-

búnaði og auknu starfi eldri
borgara.“.

Bæjarráð vísaði erindinu til
Skóla- og fjölskylduskrifstofu
og félagsmálanefndar til skoð-
unar.

– eirikur@bb.is

Félag eldri borgara á Ísafirði
hefur sótt um styrk til Ísafjarð-
arbæjar að upphæð 750 þús-
und krónur, og er hugmyndin
sú að hann komi inn á fjár-
hagsáætlun Ísafjarðarbæjar á
komandi ári. Í bréfi félagsins
til bæjaryfirvalda kemur fram
að á þeim 12 árum sem félagið
hefur starfað hafi það aldrei
notið fjárhagslegs styrks frá
Ísafjarðarbæ.

„Félagið hefir ekkert hús-
næði eða neina starfsaðstöðu,
gefur það auga leið að það
hamlar starfsemi félagsins,
samveru og samvinnu eldri
borgara. Sóknarnefnd Ísa-
fjarðar hefir komið til móts
við okkur og lánað félaginu
safnaðarheimili kirkjunnar
endurgjaldslaust tvo virka
daga í mánuði og þá daga not-
um við til samverustunda og
spilum. Félagið er afar þakk-
látt fyrir þá aðstöðu sem sókn-
arnefnd veitir félaginu, en

Hlíf, íbúðir aldraðra.
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Saman í sána á sunnudögum
Drengjakór Menntaskólans

á Ísafirði vekur eftirtekt hvar
sem hann stígur niður fæti þó
stundum megi deila um hvort
athyglin sé á jákvæðu nótun-
um að þeirra eigin sögn. Fljót-
lega fáum við að sjá þá á skján-
um í þættinum X-Faktor og á
næstu misserum er hugað á
frekari landvinninga þar sem
stefnt er á tónleikaferð um
Vestfirði, ætlunin var að taka
Berlín líka með trompi, en
vegna aldurs var þeim meinuð
þátttaka. Hvað öllu mótlæti
líður eru drengirnir hvergi
nærri af baki dottnir og eru
sannfærðir um að landinn í
það minnsta hafi ekki séð nóg
af hálffullorðnum drengja-
kórsmeðlimum taka slagara á
borð við Heat of the moment.
Blaðamaður Bæjarins besta
hitti tvo meðlimi Drengjakórs-
ins þá Gunnar Jónsson og Þór
Sveinsson.

– Kannski að þið byrjið að
segja mér aðeins frá uppruna
drengjakórsins?

Þór: Kórinn var stofnaður
fyrir söngvakeppnina í MÍ á
Sólrisunni í fyrra. Það var
reyndar búin að hanga uppi
auglýsing frá Gunna í langan
tíma þar sem hann óskaði eftir
strákum til að taka þátt í
drengjakór.

Gunnar: Við unnum reynd-
ar ekki, við fengum bara svona
vorkunnsemdarverðlaun.

– Þið fenguð þó verðlaun.
Þór: Já, fyrir besta atriðið.

Gunnar: Besta atriðið hlýtur
að vera best, ég skil ekki af
hverju við unnum þá bara
ekki. En hvað auglýsinguna
varðaði þá skráðu sig engir
strákar til leiks, bara tvær
stelpur.

– Þær hafa ekki verið gjald-
gengar?

Gunnar: Nei.
– Ég hélt að sem hélt að þið

hefðuð tekið öllum háum
röddum opnum örmum, svona
eins og vill vera með drengja-
kóra?

Þór: Já af því að meðlimir
drengjakóra eru vanalega
svona 6-10 ára.
Gunnar:  Aldurinn á okkur
er einmitt ástæða þess að við
fengum ekki að taka þátt í
drengjakóramóti sem verður í
Berlín.

– Var þátttaka á því eitthvað
sem ykkur hafði dreymt um?

Gunnar: Já það var mjög
stór draumur.

– Haldið þið að ykkur gefist
kostur á að taka þátt í ein-
hverju öðru drengjakóramóti?

Þór: Nei ekki nema að við
eignumst þá syni sem við get-

um farið með.
Gunnar: Kórinn er reyndar

alveg á ystu nöf núna, svona í
þeirri mynd sem hann er núna,
því flestir sem í honum eru
útskrifast úr menntaskólanum
í vor.

– Hann gæti þá kannski
breyst í Drengjakór Háskóla
Íslands?

Gunnar: Já já alveg eins.
– Drengjakórinn hefur vak-

ið töluverða eftirtekt.
Þór: Af einhverjum ókunn-

um ástæðum
– Hvað, ekki fyrir hæfileika

þá?
Þór: Kannski meira fyrir

„vanhæfileika.”
– Eitthvað er það.
Gunnar: Já það er eitthvað.

Að slá í gegnAð slá í gegnAð slá í gegnAð slá í gegnAð slá í gegn
– Þið slóguð í gegn á Aldrei

fór ég suður. Ég gúgglaði ykk-
ur og las í kjölfarið umfjallanir
margra sem voru að dást að
frammistöðunni.

Gunnar: Sindri Eldon sagði
að við hefðum verið besta atr-
iðið á hátíðinni, þangað til að
við komum fram með Mugi-
son.

Þór: Mugison klúðraði þessu
alveg fyrir okkur.

Gunnar: Hann er samt geð-
veikt fínn gaur, þetta var bara
greinilega ekki góður dagur
hjá honum.

– Þið hafið samt ekki komið
mjög oft fram á ferlinum?

Gunnar: Nei. Fyrir utan
það sem hefur verið rætt þá
höfum við komið fram á þrem-
ur árshátíðum og svo á fárán-
legu giggi hjá Sjálfstæðis-
flokknum. Þar voru gamlir
kallar sem púuðu okkur niður.

Þór: Við tókum smá gospel
og þá bara sturlaðist liðið.

– Af hamingju?
Þór: Nei, meira af óham-

ingju.
Gunnar: Þetta var kannski

ástæða þess að Sjálfstæðis-
flokkurinn missti fylgi. Þetta
er reyndar ekki eina dæmið
um að við höfum verið púaðir
niður. Á æfingu fyrir Aldrei
fór ég suður þá þurfti að fylgja
einhverjum eldri herramanni
út af því að hann öskraði svo
mikið á okkur.

– Það er nokkuð ljóst að
Drengjakór Menntaskólans á
Ísafirði er að vekja viðbrögð
hjá áhorfendum. En svo við
vindum okkar kvæði í kross,
hvað eruð þið margir í kórn-
um?

Gunnar: Við erum nýkom-
nir úr myndatöku og þar kom
í ljós að við erum 21 og 22

með Helgu Margréti stjórn-
andanum.

– Blaðamanni er kunnugt
um að Helga Margrét er kom-
inn á steypirinn og spyr af
þeim sökum hvort hún sé enn
við stjórn.

Þór: Nei, hún er að fara að
eignast krakka.

Gunnar: Halldór Smárason
sem er í húsbandi Drengja-
kórsins stökk inn í hennar stað
svona rétt á meðan.

– Þetta er töluverður fjöldi
sem er í kórnum, er hann
svona skemmtilegur félags-
skapur eða er bara svona mik-
ill áhugi á kórastarfi?

Gunnar: Ég held það sé
svona sitt lítið af hvoru. Þetta
er þéttur og góður félagsskap-
ur, við förum til dæmist alltaf
í sánu saman á sunnudögum.

SjónvarpsstjörnurSjónvarpsstjörnurSjónvarpsstjörnurSjónvarpsstjörnurSjónvarpsstjörnur
– Sú saga að þið hafið tekið

þátt í X-faktor hefur breiðst
um eins og eldur í sinu.

Þór: Já við fórum þarna í
fyrstu prufurnar og Einar
Bárðar var bara ferlega fúll
og var greinilega ekkert að
fíla okkur.

Gunnar: En Páll Óskar og
konan voru samt alveg á okkar
bandi.

Þór: Þótt Páll Óskar hafi
samt eiginlega verið þess
valdandi að þátttöku okkar í
X-faktor lauk. En það var samt
meira af því að það vantaði
eitthvað upp á koreógrafíuna.

– Þið hafið sem sagt þurft
að dansa?

Þór: Já atriðin í keppninni
þurftu að vera koreógraferuð.

– Hvernig semur maður dans
við kóratónlist?

Gunnar: Þetta var óttalegur
höfuðverkur, þið verðið eigin-
lega bara að sjá útkomuna í
sjónvarpinu.

– Þið komust svo áfram í
aðra umferð X-faktor en ég
hef heyrt fleygt samsæris-
kenningu um endalokin.

Gunnar: Já það var þannig
að önnur umferð stóð yfir í
tvo daga. En við komumst að
því að það var búið að panta
far fyrir okkur heim fyrri dag-
inn, þannig að það var aldrei
gert ráð fyrir okkur á degi 2.

– Örlögin voru sem sagt
ráðin áður en þið mættuð til
leiks?

Gunnar: Já. Við erum með
mann á okkar snærum sem
vinnur hjá Flugfélaginu og
hann lét okkur vita af þessu.
Þannig að við vorum ekkert
yfir spenntir þegar við komum
til þátttöku.

TónleikaferðTónleikaferðTónleikaferðTónleikaferðTónleikaferð
í vændumí vændumí vændumí vændumí vændum

– Hugið þið ekki á frekari
landvinninga?

Þór: Við erum núna að
safna fyrir tónleikum þar sem
við ætlum að safna fyrir tón-
leikaferð um Vestfirði.

– Þið ætlið sem sagt að hefja
leikinn á Ísafirði?

Þór: Já ætli þeir tónleikar
verði ekki um miðjan desem-
ber

– Það er greinlega mikil
spenna fyrir tónleikunum en
það er viss áheyrandahópur
sem þeir hafa meiri áhyggjur
af en öðrum.

Þór: Eldri borgarar eru ekki
vel séðir, því við höfum sko
lent illa í þeim. Það hefur
nefnilega enginn ungdómur
verið að hrella okkur.

Gunnar: Þeir sem hafa sýnt
arfaslæm viðbrögð við flutn-
ingi okkar hingað til eru gam-
almenni.

Haldið þið að það geti stafað
af því að fólk sé kannski með
fyrirfram mótaðar hugmyndir
um það hvernig kór eigi að
vera og síðan stígið þið á stokk
og fólk sér og heyrir eitthvað
annað?

Gunnar: Já, það má kann-

ski vera.
Þór: Nema að þetta séu allt

meðlimir í karlakórnum Erni
sem finnst þeim kannski eitt-
hvað ógnað.

– Eftir Ísafjörð er svo stefn-
an tekin á rest af Vestfjörðum?

Gunnar: Já, bara eftir ára-
mótin.

Þór: Það er að segja ef við
náum að spara fyrir rútu.

– Hafið þið æft alveg nóg
prógram í heila tónleika?

Gunnar: já, já, alveg klárir
í slaginn.

– Hvað er að finna á pró-
gramminu?

Þór: Við erum með hefð-
bundna kóratónlist í bland við
80’s lög og rokk og ról.

Gunnar: Við eru til dæmis
með lag sem heitir Heat of the
moment með Asia, sem er
rosalega skemmtilegt að taka.
Flott lag sem er mjög lýsandi
fyrir samtímann í dag, tíma-
laus klassík.

Strákarnir eru roknir til að
spila á enn einni árshátíðinni.
Þeir vilja samt gjarnan koma
því til skila til aðdáenda sinna
að koma á tónleikana og styðja
við bakið á því menningar-
starfi sem Drengjakór Mennta-
skólans á Ísafirði eru að sinna.

– annska@bb.is

Drengjakór Menntaskólans á Ísafirði. Á myndina vantar þá Arnar Þór Samúelsson
og Bjarna Þór Jónsson og stjórnandann Helgu Margréti Marzellíusardóttur.

Drengjakór
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Ritstjórnargrein

Á þessum degi fyrir 28 árum

Anna Kristín tekur þriðja sætiðAnna Kristín tekur þriðja sætiðAnna Kristín tekur þriðja sætiðAnna Kristín tekur þriðja sætiðAnna Kristín tekur þriðja sætið
Anna Kristín Gunnarsdóttir alþingismaður Samfylkingar í Norðvesturkjördæmi hefur ákveðið að taka
þriðja sæti á framboðslista flokksins í kjördæminu. „Ég tek þriðja sætið enda lít ég á að það sé baráttu-
sæti listans og mun leggja allt mitt af mörkum til þess að sigur flokksins verði sem glæsilegastur í vor“,
sagði Anna Kristín í samtali við Skessuhorn. Samfylkingin á tvo þingmenn í Norðvesturkjördæmi,
Önnu Kristínu og Jóhann Ársælsson, en þingmannasætum í kjördæminu mun fækka úr tíu í níu eftir
næstu alþingiskosningar. Jóhann Ársælsson gaf ekki kost á sér til áframhaldandi þingsetu. Guðbjartur
Hannesson mun leiða listann, Karl Matthíasson verður í öðru sæti og Anna Kristín í því þriðja.

Iðnaðarráðuneytið skipaði í síðasta mánuði nefnd, til að gera
um það tillögur, á hvern hátt sé vænlegast að hrinda í framkvæmd
stofnun landsfyrirtækis, er annist meginraforkuframleiðslu og
raforkuflutning um landið eftir aðalstofnlínum, að því er iðnaðar-
ráðherra, Hjörleifur Guttormsson, upplýsti á vetrarfundi Sambands
íslenskra raforkuveitna í gær. Ráðherra sagði, að umrætt fyrritæki
ætti meðal annars að tryggja sama heildsöluverð á raforku til not-
enda í öllum landshlutum. Er fyrrnefndri nefnd meðal annars ætl-
að að athuga lagalegar og samningslegar forsendur fyrir stofnun
slíks fyrirtækis með það í huga að því verði komið á fót sem fyrst.
[…] Sagði hann að nú væri geigvænlegur munur á orkuverði milli
landshluta og héraða, og að línubilanir og ófullkomið dreifikerfi
víðar valdið óhagræði í atvinnurekstri og á heimilum. Verðmuninn
sagði ráðherra fyrst og fremst bitna á þeim er skipta við Rafmagns-
veitur ríkisins og Orkubú Vestfjarða, og þyrftu íbúar viðkomandi
svæða að greiða 80 til 90% hærra verð fyrir hverja orkueiningu en
aðrir landsmenn.

Lagður grunnur að
landfyrirtæki í raforku

Hinn dýrasti arfur
,,Ég elska þig, málið undur fríða,
og undrandi krýp að lindum þínum.
Ég hlýði á óminn bitra, blíða,
brimhljóð af sálaröldum mínum.“

Hvers vegna Einar Ben? þegar allir eru á fleygi ferð inn í
jólaföstuna; verðhækkun innfluttra jólatrjáa hefur verið boð-
uð; elfur hljómdiska og jólabóka eykst með degi hverjum og
ráðamenn þjóðarinnar boða fögnuð meðal lýðsins um millj-
arða fjárstreymi út um allar trissur líkt og borhola fjárstreymis
í ríkiskassanum hafi skyndilega opnast. Og enn tólf dagar í
fyrsta jólasveininn.

Já, því ekki að ekki að rifja upp undurfallega ástarjátningu
skáldsins á móðurmálinu, sem fjöldi mætra Íslendinga hefur
sagt vera grundvöll sjálfstæðis þjóðarinnar, áður en fullveldis-
dagurinn rennur upp að morgni?

Ísland er ekki lengur afskekkta eylandið með strjálum
skipasamgöngum við umheiminn líkt verið hafði allt til þess
að Íslendingar eignuðust fyrstu millilandaflugvélina. Þús-
undir ferðamanna sækja landið heim árlega. Hermt er að hér
séu töluð 140 tungumál. Við erum aðilar að þjóðasamkomu-
lagi sem gerir ráð fyrir frelsi fólks til að velja sér land til
búsetu burtséð frá þjóðerni, litarhætti eða trúarbrögðum.

Margrét Jónsdóttir, skáldkona, slær á sömu strengi og
Einar: ,,Íslenska þjóð, þér er ætlað að geyma / íslenska
tungu, hinn dýrasta arf.“ Hvernig stöndum við okkur í þess-
um efnum? Hvernig varðveitum við arfinn, sem tilvist okkar
sem þjóðar stendur og fellur með?

Tungumál taka breytingum. Nýyrði verða til með breyttum
atvinnu- og lifnaðarháttum og orð sem við þurfum ekki
lengur á að halda, en voru forfeðrum vorum töm á tungu,
falla í gleymskunnar dá. Við því er ekkert að gera og fátt að
óttast. Hættan steðjar að á öðrum sviðum. Orðaforðinn
minnkar, eftiröpunin er í algleymi og það þykir fínt að
,,sletta“. Þegar fjöldinn allur virðist ekki lengur geta tjáð sig
um það sem gott er eða fallegt með öðrum hætti en að það sé
,,ógeðslegt“ eða ,,geggjað“ þá bendir það annað tveggja til
vaxandi andlegrar fátæktar eða aukins virðingarleysis fyrir
móðurmálinu. Og vart bætir úr skák þegar bækur okkar
helstu rithöfunda eru  orðnar ,,gargandi snilld!“ Svo mæla
börn sem fyrir þeim er haft!

Fjöldi erlends fólks sem kýs að setjast hér að skiptir ekki
sköpum um varðveislu tungunnar ef við stöndum sjálf vakt-
ina. Ef við bregðumst er ekki við aðra að sakast. Gildi fyrsta
desember fer dvínandi meðal þjóðarinnar. Ef svo fer, er fram
líða stundir, að einu árlegu tilvísunina um fullveldisdaginn
verði að finna á tiltekinni blaðsíðu í almanaki Háskóla Ís-
lands er fleira í hættu.                                                       s.h.

Þuríður Halldórsdóttir hdl.,
og Helga Leifsdóttir hdl., hafa
stofnað nýja lögfræðiþjónustu
á Ísafirði undir nafninu „Lög-
afl“. Bjóða þær alla Vestfirð-
inga velkomna til skrafs og
ráðagerða við sig til að leysa
og koma í veg fyrir lögfræði-
leg álitamál. Þær hafa báðar
áralanga reynslu sem lögmenn
fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
Þuríður og Helga leggja áher-
slu á að mikilvægt sé að koma
í veg fyrir lögfræðileg ágrein-

ingsmál með vönduðum skjala-
frágangi, samningum og yfir-
lýsingum, til að mynda kaup-
málum og erfðaskrám. Ef lög-
fræðileg álitamál koma upp
segja þær að um sé að gera að
reyna að ná sáttum, og aðstoða
þær við ýmsar sáttagerðir. Ef
ekki næst sátt aðstoða þær við
málsmeðferð fyrir dómi.

Þess má geta að Þuríður
Halldórsdóttir hdl., starfaði
hjá sýslumanninum á Ísafirði
um tíma og kom í sína fyrstu

ferð til Ísafjarðar til lögfræði-
þjónustu fyrir „Lögafl“ á
miðvikudaginn. Þuríður hafði
að orði að það hafi verið yndis-
legt að koma vestur í faðm
hvítra fjallanna og finna hlýju
streyma frá fólkinu.

Helstu málaflokkar sem
„Lögafl“ fæst við eru eftir-
farandi: Fjölskyldan; hjúskap-
ur, sambúð, kaupmálar, hjóna-
skilnaðir, sambúðarslit, forsjá,
umgengisréttur, erfðaskrár,
erfðaréttur og skipti dánarbúa.

Slysamál; Umferðarslys og
vinnuslys. Vinnuréttur. Refsi-
mál; verjendastörf og réttar-
gæsla. Fasteignir; gallar, af-
hendingadráttur, grenndar-
sjónarmið. Fjármál; greiðslu-
erfiðleikar og gjaldþrot; inn-
heimta.

Lögafl mun hafa aðsetur á
3. hæð í Neista, við Hafnar-
stræti 9-13 á Ísafirði. Nauð-
synlegt er að panta viðtalstíma
í s. 8234200 eða 8234211.

– thelma@bb.is

Ný lögfræðiþjónusta á Vestfjörðum

Sparisjóður Vestfirðinga og
Menntaskólinn á Ísafirði skrif-
uðu undir að samning á föstu-
dag um að SPVF muni styrkja
afreksbraut skólans með ár-
legu framlagi. „Við höfum
reynt að styðja öll góð málefni
sem leitað hefur verið til okkar
með og viljum styrkja góð
verkefni í heimabyggð. Það á
sérstaklega við um þessa af-
reksíþróttakrakka. Það er al-
drei of vel stutt við þessa
krakka því það er heilmikil
vinna að vera í svona miklum
íþróttum með námi og það

okkur mikil ánægja að getið
tekið þátt í að auðvelda þeim
það“, segir Katrín Skúladóttir,
deildarstjóri hjá sparisjóðnum.

Í haust var nemendum skól-
ans sem hafa áhuga á keppnis-
og afreksíþróttum boðið upp
á þá nýbreytni að æfa á skóla-
tíma samkvæmt stundaskrá.
Eru þeir á æfingum þrjá
morgna í viku og fá nemendur
tvær einingar til stúdentsprófs
standist þeir þær kröfur sem
gerðar eru um árangur. 28
nemendur eru á brautinni í
knattspyrnu, körfuknattleik,

golfi, gönguskíðum, svigskíð-
um og glímu. Kennsla og
þjálfun er samkvæmt æfinga-
áætlunum Íþróttaakademí-
unnar í Keflavík og Fjöl-
brautaskóla Suðurnesja og
koma kennarar frá ÍAK vestur
þrisvar á önn til að kenna og
aðstoða við útfærslu kennslu-
áætlana.

Hermann Níelsson íþrótta-
kennari við MÍ mun hafa um-
sjón með þjálfuninni í samráði
við ÍAK og í samstarfi við
íþróttafélögin í nágrenni skól-
ans og þjálfara þeirra. Sagði

hann í samtali við blaðið í
haust að hugmyndin að baki
þessarar nýbreytni sé sú að
koma til móts við afreksfólk í
fullu námi sem standi eðlilega
höllum fæti miðað við það
íþróttafólk sem getur æft
tvisvar á dag. Mikilvægt sé að
þjálfa grunnþætti líkamans og
samhæfingu hreyfinga ásamt
tækniþjálfun íþrótta-greinar að
morgni og fylgja því eftir með
keppnislíkri þjálfun á kvöldin,
en það sé að sjálfsögðu erfitt
fyrir fólk í fullu námi að koma
því við.          – thelma@bb.is

Sparisjóður Vestfirðinga
styrkir afreksbraut MÍ

Frá undirskrift styrktarsamningsins.
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STAKKUR SKRIFAR

Tæknileg mistök
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.

Menningarnefnd styrkir jólasýninguMenningarnefnd styrkir jólasýninguMenningarnefnd styrkir jólasýninguMenningarnefnd styrkir jólasýninguMenningarnefnd styrkir jólasýningu
Menningarmálanefnd Ísafjarðarbæjar ákvað á dögunum að veita jólaleiksýningunni
Súpan hennar Grýlu styrk að upphæð 60.000 krónur. Leikritið verður sýnt bæði á
Ísafirði og Þingeyri í jólamánuðinum Það er Kómedíuleikhúsið á Ísafirði sem stendur
fyrir sýningunni og fór fram á styrkinn. Menningarmálanefnd barst bréf vegna franskr-
ar menningarhátíðar sem haldin verður á vordögum og er hluti af hátíðinni leiksýning
með Turak leikhúsinu. Óskað var eftir samstarfi við Ísafjarðarbæ vegna verkefnisins en
gert er ráð fyrir að kostnaður Ísafjarðarbæjar verði kr. 260.000 krónur.

Ólína Þorvarðardóttir og Jóna Símonía Bjarnadóttir skrifa

Götunöfnin í Tungudal
Þann 19. október s.l. sam-

þykkti bæjarstjórn Ísafjarðar-
bæjar að breyta götnöfnum í
hinu nýja íbúðarhverfi í Tungu-
dal „þannig að þau taki mið af
sögu og landsháttum hverfis-
ins“ og tilnefna tvo fulltrúa til
þess að gera tillögur að nýjum
götuheitum. Í greinargerð til-
löguflytjanda er gert ráð fyrir
að hin nýju götunöfn „taki
mið af nafni jarðarinnar Tungu
og forskeyti taki mið af lands-
háttum, búnaðarháttum, nátt-
úrufari og sögu jarðarinnar”.
Jafnframt fylgdi tillögunni
listi yfir allmörg götunöfn sem
komið gætu til greina. Var
málinu vísað til meðferðar
bæjarráðs sem fól okkur
tveimur að leggja til ný nöfn á
göturnar.

Það er ekki á hverjum degi
sem manni gefst færi á að hafa
svo afgerandi áhrif á umhverfi
sitt sem í þessu tilviki. Sem

fræðimenn fylltumst við að
sjálfsögðu eftirvæntingu og
áhuga, enda var hér kærkomið
tækifæri til þess að halda í
heiðri ýmsum örnefnum Tungu-
dals sem annars er hætt við að
yrðu gleymskunni að bráð.
Fundum við báðar til ábyrgðar
okkar að vinna faglega og taka
fyllsta tillit til staðhátta og
örnefnasögu svæðisins.

Gögn þau sem lögð voru til
grundvallar tillögum okkar
eru:

1) Örnefnaskrá fyrir jarð-
irnar Efri-Tungu og Neðri-
Tungu í Tungudal, sem Bjarni
Halldórsson bóndi í Tungu
skráði fyrir Örnefnastofnun.

2) Skipulagsuppdráttur fyrir
Tunguhverfi (áður Lunda-
hverfi).

3) Upplýsingar um gróður-
far og landsnytjar í Tungu-
landi.

4) Ábendingar þær sem

fram koma í greiðargerð Sig-
urðar Péturssonar bæjarfull-
trúa með tillögunni sem sam-
þykkt var í bæjarstjórn 19.
október 2006.

5) Eldri tillögur sem komið
hafa fram um götunöfn í
Tunguhverfi  - m.a. tillögur
sem bárust umhverfisnefnd
frá almenningi í hugmynda-
samkeppni árið 2003.

Niðurstaða okkar varð sú
að leggja til ný nöfn á sex
götur sem þegar eru til staðar
í Tunguhverfi. Það eru nöfnin
Ártunga, Bræðratunga, Dal-
tunga, Engjatunga, Fífutunga
og Hrauntunga. Að auki leggj-
um við til nokkur nöfn til við-
bótar fari svo að hverfið
stækki. Það eru nöfnin: Jarpar-
tunga, Klappatunga, Lyng-
tunga, Nóntunga, Reyrtunga,
Startunga, Tjarnartunga og
Vallatunga (eða Veitutunga).
Tókum við það ráð, sem víðast

hvar er viðhaft í þéttbýli nú-
orðið, að láta götunöfnin
fylgja stafrófsröð til hagræð-
ingar fyrir þá sem koma inn í
hverfið.

Hin nýju götunöfn tengjast
flest örnefnum, gróðurfari eða
landsnytjum í Tungulandi.

Ártunga vísar til árinnar
sem rennur um Tungudal.
Auk þess eru örnefnin Ártung-
ur, Ártunguhvolf og Ártungu-
hjalli ofar í dalnum. Þá er Ár-
dalur ekki langt undan, en svo
nefnist „allt undirlendið með-
fram Úlfsá fram að brekku.“

Bræðratunga vísar til bræðr-
anna í Tungu sem gáfu allt
land Neðri-Tungu til heimilis
fyrir fatlaða. Heimilið sem bar
nafnið Bræðratunga hefur nú
verið lagt niður en húsin tvö
sem vistuðu starfsemina standa
við Skógarbraut. Er óvíst
hvort nafnið muni haldast á
byggingunum. Fordæmi er

fyrir því að gata hafi tekið
nafn af húsi sem stendur á
öðrum stað, en það er gatan
Brautarholt sem liggur ekki
langt frá húsinu Brautarholti
við Djúpveg.

Hrauntunga dregur nafn af
landinu upp af Tungudal sem
kallað er Hraunið, en það ligg-
ur framan við Fremri Þveráar-
dali að Þverfjalli.

Jarpartunga dregur nafn
sitt af mýrlendi fyrir „ofan og
heiman kartöflugarðana“ neð-
an við Kolfinnustaði sem bar
heitið Jörp.

Klappatunga vísar til ör-
nefnisins Klappir sem er neð-
an við grjótnámuna í námunda
við Vegagerðina, í landi Tungu.

Nóntunga vísar til ýmissa
Nón- örnefna í námunda við
Tunguhverfi. Nónmýrar hétu
til dæmis slægjublettir fram
með veginum sem liggur upp
Dagverðardal og Nónmýrar-
brekka neðan við Vegagerð-
ina.

Tjarnartunga dregur nafn
sitt af Tjörninni sem var vin-
sælt leiksvæði barna innst á
túninu, rétt ofan við Neðri-
Tungu.

Vallatunga vísar til þess
að þarna er vall-lendi, en sem

valkost leggjum við líka til:
Veitutunga eftir mýrar-

stykki neðan við Tungutúnið
sem nefnist Veita.

Í örnefnaskránni kemur
fram að fífa, stör og reyr hafa
vaxið í landi Tungu. Til þess
höfum við litið í nöfnunum
Fífutunga, Startunga og Reyr-
tunga.

Ýmis önnur örnefni gátu
komið til álita, en vegna þess
hvaða forsendum var unnið
út frá, rötuðu þau ekki inn í
tillögu okkar. Má þar nefna
Austmannsfall, Orustuhól,
Lögréttu og Þinghól. Allt eru
það falleg heiti sem vert er að
hafa í huga ef einhvern tíma
verða skipulögð þarna svæði
til afmarkaðra nota, t.d. leik-
skóli eða leikvöllur, almenn-
ingsgarður, fótboltavöllur –
eða ef stofnanir eða stórbygg-
ingar rísa á þessum stöðum.

Við höfum nú skilað tillög-
um okkar inn til bæjarráðs sem
hefur lagt til við bæjarstjórn
að þær verði samþykktar. Vilj-
um við nota þetta tækifæri og
þakka þann trúnað sem okkur
var sýndur með þessu verk-
efni. Um leið látum við í ljósi
þá von að bæjarbúar láti sér
vel líka hinar nýju nafngiftir.

Ólína Þorvarðardóttir. Jóna Símonía Bjarnadóttir.

Hið nýja hverfi í Tungudal.

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að rifja upp að lýðræðishefð á
Íslandi gerir ráð fyrir því að kjósendur, fólk sem náð hefur átján ára aldri á
kjördegi, geti kosið sér fulltrúa til setu í sveitarstjórnum og á Alþingi. Sú
hefð er mikilvæg og brýnt að sem flestir handhafar kosningaréttar nýti sér
þennan mikilvæga rétt að velja sér til setu í sveitarstjórn og löggjafarstarfa
þá sem best er treystandi. Oft fer það saman við hæfileika til stjórnunarstarfa
og meðferðar fjármuna borgaranna, sem eiga rætur sínar í sköttum, er á þá
eru lagðir. Stundum, og reyndar ekki nærri alltaf, er það ekki svo.

En hinu skal ekki neitað að þótt ekki veljist ævinlega hæfustu mennirnir
til að fara með mál almennings á sviði ríkis og sveitar, verður að hrósa þeim
sem hafa bæði vilja og löngun til þess að gefa sig að þeim störfum. Allir ætla
þeir sér að leggja sitt af mörkum og að sjálfsögðu að gera sitt besta. Oft tekst
það, en öllum getur orðið á. Þrátt fyrir að menn geri mistök á fremur að líta
á viljann sem oft er meiri en getan. Því ráða margir þættir. Einn er sá að lög
setja kjörnum fulltrúum bæði í sveitarstjórn og á hinu háa Alþingis skorður
um það hvað má og hvað ekki má. Stjórnarskráin leggur línurnar og þess
verður að gæta að ekki sé farið út fyrir ramma hennar við lagasetningu.
Mörk sveitarstjórna til ákvarðana ráðast að auki af ramma laganna. Í báðum
tilvikum er skýrt að fjárhagsrammi ræður ýmsu. Fjárlög kunna að setja
mörk að minnsta kosti um tíma varðandi lagasetningu, sem hefur í för með

sér útgjöld.
Þegar maður, hvort heldur karl eða kona, tekur að sér það mikilvæga

hlutverk að stýra málefnum almennings má ætla að viðkomandi hafi kynnt
sér ábyrgð sína, en hún getur markast af lögum, eins og áður er getið og
einnig af viðurkenndu siðferði í samfélaginu hverju sinni. Fyrri afmörkunin
er skýr, en hin síðari er oft óljósari og matskenndari. Mikið hefur verið
fjallað um prófkjör að undanförnu, kosti þeirra og galla. Fyrrum alþingis-
maður í einu kjördæmanna vék af Alþingi um skeið vegna dóms fyrir lög-
brot, sem telst með hinum alvarlegri, einkum vegna þess að það var framið
í opinberu starfi, en slíkt eykur enn alvöru málsins.

Honum var veitt uppreisn æru, tók þátt í prófkjöri og þúsundir völdu
hann til setu á framboðslista í næstu alþingiskosningum. Vissulega hafði
hann setið af sér sinn dóm og væntu margir góðs af honum. Í sjónvarpi lýsti
hann því yfir aðspurður hvort hann iðraðist, að honum hefðu orðið á tækni-
leg mistök. Það hljómar hrokafullt og margir hljóta að velta því fyrir sér
hvort þeir hafi ekki gert tæknileg mistök með því að velja hann til setu á
framboðslita. Þeir sem fara með löggjafarvald verða kunna að umgangast
lögin með hæfilegri reisn.

Annað er óhæfa og að nota tæknileg mistök sem lýsingu á því sem dóm-
urinn gekk um lýsir vanvirðu í garð kjósenda, því miður.
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Jólatré Ísfirðinga tendrað á laugardagJólatré Ísfirðinga tendrað á laugardagJólatré Ísfirðinga tendrað á laugardagJólatré Ísfirðinga tendrað á laugardagJólatré Ísfirðinga tendrað á laugardag
Árleg gjöf Hróarskeldubúa í Danmörku, stórt og mikið jólatré, er komið til bæj-
arins og verða ljósin á trénu tendruð við hátíðlega athöfn á Silfurtorgi á laugar-
dag. Önnur jólatré Ísafjarðarbæjar eru frá Skógræktarfélagi Ísafjarðar og er það í
þriðja sinn sem trén eru fengin frá félaginu. Trén hafa vaxið vel en að sjálfsögðu
þurfa þau að vera falleg til þess að hæfa þessu mikilvæga hlutverki. Jólatré
Súgfirðinga verður lýst 3. desember en á Flateyri verða jólaljósin kveikt laugar-
daginn 9. desember og á Þingeyri þann 10. Allar athafnirnar hefjast kl. 16.

Ný röntgentæki í notkunNý röntgentæki í notkunNý röntgentæki í notkunNý röntgentæki í notkunNý röntgentæki í notkun
Á dögunum voru tekin í notkun ný röntgentæki á Fjórð-
ungssjúkrahúsinu á Ísafirði eftir gagngerar endurbætur á

röntgendeild sjúkrahússins. Hin nýju tæki leysa gömul Hitachi
tæki af hólmi sem eru frá árinu 1983. Nýju tækin voru fengin
í gegn um sameiginlegt útboð þar sem tekin voru eins tæki frá

Toshiba fyrir sjúkrahúsin á Ísafirði, Akranesi og í Keflavík.
Þetta kemur fram á vef Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar.

Fjárframlögum til vega-
gerðar um Arnkötludal verður
breytt milli áranna 2007 og
2008 samkvæmt frumvarpi
sem Geir H. Haarde, forsætis-
ráðherra og formaður Sjálf-
stæðisflokksins, hefur lagt
fram á Alþingi. Í stað 400
milljóna sem áttu að fara til
verksins á árinu 2007 verður
200 milljónum varið til verks-
ins á næsta ári og lækkar fram-
lagið þannig um 200 milljónir.

Jafnframt hækkar framlagið
árið 2008 samkvæmt frum-
varpinu úr 400 milljónum í
600 milljónir. Þannig ættu
verklok árið 2008 að geta stað-
ist, svo framarlega sem að fjár-
veitingum árið 2008 verði ekki
frestað aftur eftir kosningar.

„Strandamenn hljóta nú að
leggja þunga áherslu á að
verkefnið verði boðið út í
heild sinni og tafarlaust í upp-
hafi árs 2007, þannig að verk-

lok liggi ljós fyrir áður en
gengið er til Alþingiskosn-
inga“, segir á strandir.is. Þess
má geta að í sama frumvarpi
er gert ráð fyrir tilfærslum á
framlögum frá árinu 2007 til
ársins 2008 til fleiri verkefna,
svo sem Sundabrautar og
Norðausturvegar.

Um er að ræða svokallaðan
Tröllatunguveg sem tengir
Strandir og Reykhólahrepp
um Arnkötludal og Gautsdal

og styttir vegalengdina milli
suðvesturhornsins og Vest-
fjarða um ríflega 40 km.

Árið 2001 vann verkfræði-
stofan Línuhönnun hf. skýrslu
fyrir Veg, áhugamannafélag
um arðsemi vegar milli Hólma-
víkur og Gilsfjarðar um Arn-
kötludal og Gautsdal. Þar var
metin svonefnd þjóðhagsleg
arðsemi við lagningu vegar
þessa leið. Niðurstöðum skýrsl-
unnar var skipt í fernt eftir

ólíkum forsendum og var ávallt
gert ráð fyrir 6% reiknivöxt-
um. Þá var miðað við að um-
ferð í upphafi yrði samkvæmt
teljara Vegagerðarinnar eða
um 40 þúsund bílar á ári, og
miðað við að kostnaður við
lagningu vegarins yrði um 525
milljónir króna.

Niðurstöður skýrslunnar
voru sem hér segir: Forsenda
1: Veginn færu 40 þúsund bíl-
ar á ári sem þó fjölgaði smám

saman. Arðsemi 10,9%. For-
senda 2: Veginn færu 30 þús-
und bílar á ári sem fjölgaði
ekki eftir sem árin liðu. Arð-
semi 7,6%. Forsenda 3: Sama
umferð og í lið eitt, en öll
umferð færi um Þorskafjarð-
arheiði fjóra mánuði á ári.
Arðsemi 5,1%. Forsenda 4:
Veginn færu 40 þúsund bílar
á ári eins og í lið eitt, en veg-
tollur yrði innheimtur. Arð-
semi 17,8%.  – thelma@bb.is

Fjárframlög til Arnkötludals skert 2007

Hið nýstofnaða Ráðgjafa-
og nuddsetur á Ísafirði hefur
sótt um fjárhagslegum styrk
frá Ísafjarðarbæ, en fyrirtækið
sérhæfir sig í ráðgjafaþjónustu
fyrir fólk sem á við áfengis-
og vímuefnavanda að stríða.
Segir í bréfi setursins til bæjar-
yfirvalda að á höfuðborgar-
svæðinu hafi SÁÁ unnið sams
konar starf, en hafi ekki séð
sér fært að setja upp þá þjón-
ustu annars staðar á landinu,
þó þörfin fyrir ráðgjöf sé án
efa jafn mikil hér eins og ann-
ars staðar.

„Því miður er það þannig

að langfæstir þeirra sem á
svona ráðgjöf þurfa að halda
hafa efni á að borga fullt verð
fyrir þjónustuna. Þess vegna
þarf að finna leiðir til að
styrkja þjónustuna fjárhags-
lega eða þá einstaklinga sem
hennar njóta. Þess er óskað
eftir því að Ísafjarðarbær
styrki þennan rekstur.“

Fram kemur í bréfi seturs-
ins, sem ritað er af Stefáni
Dan Óskarssyni, að miða þurfi
við að bærinn greiði 80-85%
af komugjöldum og skjól-
stæðingarnir greiði þá sjálfir
15-20%. Þá segir að flestir

þurfi 10 tíma meðferð en
áfengis- og vímuefnasjúkl-
ingar þurfi allt að 8 mánaða
eftirmeðferð 1-2 í viku. „Kostn-
aður við hvern skjólstæðing
m.v. 10 tíma er kr. 35.000 og
hlutur bæjarins væri því um
kr. 28.000.“ Bent er á að hægt
sé að hafa annað form á styrkt-
arfyrirkomulaginu, t.d. fast
mánaðargjald, sem yrði þá á
bilinu 150-200 þúsund krónur
á mánuði fyrir Ísafjarðarbæ.

Til stendur að leita einnig
stuðnings í Bolungarvík og
Súðavík.

– eirikur@bb.is Stefán Dan Óskarsson í fundarsal setursins við Sindragötu á Ísafirði.

Fer fram á fjárhagslegan styrk frá sveitarfélögunum

Rekstur skíðasvæðis Ísfirðinga í járnum
Skíðasvæði Ísfirðinga verð-

ur að öllum líkindum ekki
opnað fyrr en eftir áramót sök-
um ónógs fjármagns. Tals-
verður snjór er í Skutulsfirði
og margir segja ekkert því að
vanbúnaði að hefja skíðaiðk-
un af fullum krafti eins og
Ísfirðingar hafa gjarnan verið
þekktir fyrir. Jón Björnsson,
íþrótta- og tómstundafulltrúi
Ísafjarðarbæjar segir skíða-
svæðið vera komið yfir á rekstr-
aráætlun þessa árs þrátt fyrir
miklar leiðréttingar á rekstrar-
liðum. Segir hann viðbótar-
fjármagn þurfa að koma inn
til að rétta svæðið af svo og
fjármagn til þess að opna
svæðið á nýjan leik.

„Það fé liggur ekki á lausu
og þ.a.l. erfitt um vik að opna
svæðið. Við höfum nú þegar
bein fyrirmæli um það að
stofna ekki til fleiri útgjalda á
skíðasvæðinu“ segir Jón og
bætir við „Skíðafélagið er að
skoða hugsanlega aðkomu að
svæðinu til áramóta en við
höfum ekkert í höndunum um
það sem stendur.“

Hvað framtíðina varðar
segir Jón skipuð hafi verið
stjórn til reksturs skíðasvæðis-
ins og muni hún ásamt for-

stöðumanni setja fram áætlun
um þjónustu skíðasvæðisins í
framtíðinni og leita allra leiða
til þess að forðast slíkt ástand
sem ríkir. „Við bæjarbúar
þurfum þó að gera okkur grein
fyrir því að nú þegar er þjón-
ustuframboð sveitafélagsins
orðið meira en við stöndum
undir en í því eru fjórar sund-
laugar, fimm íþróttahús, spar-
kvellir, skíðasvæði og kemur
Ísafjarðarbær að rekstri golf-
valla. Í sveitarfélaginu eru líka
fjórir grunnskólar á tæplega
4.100 íbúa láglaunasvæði. Á
einhverju mun það hugsan-
lega bitna og í framtíðinni
þurfum við að ná fram sátt
um ásættanlegt þjónustufram-
boð, jafnt sundlauga, íþrótta-
húsa, Skíðasvæðis og annarra
hluta. Ég hef það á tilfinning-
unni að við séum einfaldlega
að verða of fá til þess að standa
undir allri þeirri þjónustu sem
við bjóðum. Auk þess höfum
við ekki nýtt okkur kosti sam-
einingar nema að litlu leyti og
rekum enn fjögur sveitarfélög
en ekki eitt.“

Jón segir að ekki sé um
neinn niðurskurð að ræða,
peningarnir séu einfaldlega
búnir. „Skíðasvæðið er komið

yfir á fjárhagsáætlun þrátt fyrir
leiðréttingar á þessu ári.“ Seg-
ir hann að ekki verði neinn
niðurskurður á komandi ári á
rekstri skíðasvæðisins, heldur
er áætluð 8% rekstraraukn-
ingu milli ára. Hvað önnur
íþróttamannvirki varði sé

aukning á rekstrarkostnaði en
flestar viðbótaráætlanir eru
úti, þ.e. innkaup á búnaði og
þess háttar.

„Á sama tíma og óskað er
eftir viðbótarfjármagni til þess
að opna skíðasvæðið höfum
við verið að hafna fjölmörgum

beiðnum um ýmsa styrki til
íþrótta- og æskulýðsmála. Þar
af leiðandi erum við í erfiðri
stöðu“ segir Jón Björnsson og
jafnframt segist hann vona að
það ástand sem við nú upplif-
um skapist ekki í framtíðinni.

Á vef Ríkisútvarpsins er

greint frá því að skíðasvæðið
fái 8 milljónir króna á fjárlög-
um. Lagt er til að Skíðafélag
Ísfirðinga fái það framlag til
áframhaldandi jarðvegsfram-
kvæmda á skíðasvæðinu í
Tungudal.

– annska@bb.is

Ekki er útlit fyrir að skíðaþyrstir Ísfirðingar geti komist á skíði alveg strax.
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„Ísafjörður getur bara eflst, hann hefur allavega alla burði til
þess þegar maður hugsar út í mannauðinn sem hér er. Allir
möguleikar Ísafjarðar eru í honum fólgnir og það á að setja
fókusinn á manneskjuna, hún er okkar stóriðja, þó þetta kunni
að hljóma klisju- eða slagorðakennt þá er þetta bara þannig.“

það að fara úr skarkalanum út
á land, í þessari fyrstu sumar-
dvöl minni hér á Ísafirði
kynntumst við Margrét. Ég
komst nú reyndar ekki á sjóinn
þetta sumarið en fór að vinna
hjá Netagerð Vestfjarða og við
hafnargerð. En alla vega þá
hefur þetta verið farsælt hjóna-
band síðan. Veturinn á eftir
fer Margrét reyndar út til
Ameríku í nám og ég varð
eftir og kláraði seinna árið í
Myndlista- og handíðaskólan-
um. Árið þar á eftir förum við
svo saman til Hollands.

Ég byrjaði í akademíu í
Haag en fór svo í Ríkisaka-
demíuna í Amsterdam. Ég var
við nám í fjöltæknideild sem
var stjórnað af grafískum lista-
manni að nafni Pieter Hol-
stein. Deildin var virkilega
skemmtileg, þarna var verið
að fást við ýmiskonar listsköp-
un og þar ægði öllu saman.
Þetta var mjög lærdómsríkt
og skemmtilegt.

– Voru fleiri Íslendingar
þarna?

„Já. Í Haag var ég reyndar
einn, en í Amsterdam þá var
þar líka Guðmundur Thorodd-
sen heitinn svili minn og
æskuvinur en hann var giftur
Elísabetu systur Margrétar.
Ætli það hafi svo ekki verið
fjórir aðrir Íslendingar sem
voru við nám þarna í akademí-
unni á sama tíma.“

Allir möguleikar Ísafjar
eru fólgnir í mannauðnu

Jón Sigurpálsson hefur komið víða við á lífsleiðinni, þó hann sé
ekki gamall maður og Ísafjörður væri eflaust mun fátækari ef hann
hefði ekki valið að flytja hingað rétt fyrir miðjan níunda áratuginn
ásamt konu sinni Margréti Gunnarsdóttur. Þá hafði hann nýlokið
myndlistarnámi í Amsterdam þar sem hann lagði stund á nám við

fjöltæknideild með áherslu á skúlptúrgerð. Jón hefur allar götur frá
komu sinni hingað starfað sem safnstjóri byggðasafns Vestfjarða og

hefur jafnhliða því sinnt myndlistinni, bæði sem myndlistarmaður og
einlægur áhugamaður um myndlist. Jón hefur komið að ýmsu með

myndlistarfélagi Ísafjarðar, til að mynda að stofnun og rekstri
 Slunkaríkis sem og kaupunum á Edinborgarhúsinu á sínum tíma.

Það er óhætt að segja að hugsjónabálið brenni bjart í brjóstinu á
honum og það hefur vafalítið reynt á úthaldið oftar en einu sinni að
ýta öllum þeim verkefnum úr vör sem hann hefur gert, það var því

kjörið að fá Jón til að segja okkur aðeins frá þó ekki væri nema
kannski hluti af því sem hann hefur verið að fást við í gegnum tíðina.

ann á Akureyri, en fann sig
ekki þar og setti þá stefnuna á
myndlistarnám. Hann vann
um tíma á teiknistofu og fór
svo í Myndlista- og handíða-
skólann og segist snemma
hafa gert sér grein fyrir hvert
stefndi.

NNNNNámsárin íámsárin íámsárin íámsárin íámsárin í
Hollandi ogHollandi ogHollandi ogHollandi ogHollandi og

Diabolus in MusicaDiabolus in MusicaDiabolus in MusicaDiabolus in MusicaDiabolus in Musica

„Ég kláraði fornámið í
Myndlista- og handíðaskólan-
um. Síðan held ég út í heim í
skúlptúrnám, því það nám var
ekki í boði hér á landi. Ég fer
út til Hollands í nám þegar ég
var 24 ára gamall.“

– Hvernig kunnir þú við
þig þar?

„Þetta var alveg frábært,
bæði land og þjóð og allt það
sem ég kynntist þar og lærði á
þessum sex árum sem ég
dvaldi þarna úti.

– Kynntust þið Margrét
þarna úti?

„Nei, það var nú ekki svo.
Á námsárum mínum í Mynd
og hand, kem ég hingað í sum-
arvinnu til þess að fara á sjó.
Unnur Jökulsdóttir og Þor-
björn Magnússon, kunningja-
fólk mitt, sem bjuggu hér á
þeim tíma buðu mér að koma
sem ég og gerði. Ég hafði
reyndar alltaf verið mikið fyrir

UppruninnUppruninnUppruninnUppruninnUppruninn
– Jón er alinn upp í Lauga-

neshverfinu í Reykjavík hjá
foreldrum sínum þeim Sigur-
páli Jónssyni sem vann við
skrifstofustörf og móður,
Steinunni Maríu Steindórs-
dóttur píanókennara. Jón segir
listagenin hafa komið nokkuð
til jafns frá foreldrum sínum
og segir hann föður sinn hafa
verið mikinn fagurkera og
áhugamann um myndlist,
þannig að á heimilinu voru
alltaf miklar umræður um
myndlist og það prýddi líka
töluvert af myndlist. Jón segir
tónlist aldrei hafa verið ofar-
lega á baugi hjá sér, þó móðir
hans hafi reynt að kenna
honum á píanó, en svona eins
og það vill vera eru afkvæmin
kannski ekki alltaf sérlega
áhugasöm um það sem for-
eldrarnir eru að fást við. Hann
mátaði þó aðeins við sig tón-
listargyðjuna og lærði aðeins
á píanóið og svo reyndi hann
fyrir sér á fiðlu hjá Ísfirðingn-
um Ingvari Jónassyni. Jón
segir það þó ekki hafa enst
lengi, kannski tvo vetur þar til
kennarinn gafst upp á nem-
andanum, það þótti ekki flott
að vera strákur að læra á fiðlu
á þessum tíma.

Jón fór í Kennaraskólann
og var þar í nokkur ár. Hann
prófaði að fara í Menntaskól-

– Varstu ekki að fást eitt-
hvað við tónlist þarna úti?

„Það var áður en ég fór út,
þá var ég í hljómsveit sem hét
Diabolus in Musica. Ég spil-
aði með þeim í tvö eða þrjú ár.

– Við góðan orðstír?
„Já, það var nú mesta furða.

Þetta þótti svolítið öðruvísi,
við vorum þarna með hálf-
klassískan jazz í einhverjum
sambræðingi. Tónlistin hefur
elst ágætlega og er spiluð
stöku sinnum á Rás 1. Hljóm-
sveitin gaf út tvær plötur og
ég var með á þeirri fyrri Hana-
stéli á Jónsmessunótt. Ég spil-
aði á kontrabassa sem ég hafði
reyndar lært á hjá Einari Waage
í tvo vetur, þannig að það var
smá nám þar að baki, en ekki
mikið og ég lít ekki á mig sem
hljóðfæraleikara.

– Þið komuð aftur saman
ekki fyrir svo löngu síðan.

„Já, árið 2003 vegna endur-
útgáfu fyrstu plötu sveitarinn-
ar. Það var líka verið að minn-
ast Guðmundar svila míns
Thoroddsen en hann spilaði
líka með hljómsveitinni. Það
fór nú reyndar lítið fyrir spila-
mennsku hjá mér.

Það var nú ekki ómerkur
maður sem tók minn stað í
sveitinni þegar að ég hætti.
Það var hvorki meira né minna
en Tómasi R. Einarssyni sem
var treyst fyrir því. í Hljóm-
sveitinni voru svo ásamt okkur
tveimur Páll Torfi Önundar-
son blóðmeinafræðingur á
Landsspítalanum, öndvegis
gítarleikari og lagahöfundur,
Aagot Óskarsdóttur sem er
lögfræðingur í dag og Jóhanna
Þórhallsdóttir söngkona sem
kemur nú alltaf hingað til Ísa-
fjarðar reglulega, já og Jóna
Dóra Óskarsdóttir sem er
víóluleikari í Frakklandi.“

Haldið heimHaldið heimHaldið heimHaldið heimHaldið heim
– Eftir Diabolus in Musica

útúrdúrinn erum við farin aftur
til Hollands. Hvert stefndu
ungu listahjónin sem þar luku
námi rétt fyrir miðjan níunda
áratuginn?

„Þegar kom að lokaári okk-
ar úti fórum við að velta því
fyrir okkur hvað við vildum
gera, hvort við vildum fara
eða vera og þar fram eftir göt-
unum. ég hafði unnið svolítið
við það á sumrin að gera upp
húsin í Neðstakaupstað með
listasmiðnum Arnóri Stígs-
syni og hafði töluverðan áhuga
á því. Síðan þegar við erum
úti þá er auglýst staða safna-
varðar, það er að veita Byggða-
og listasafninu forstöðu og sjá
um uppbyggingu friðlýstu hús-
anna í Neðstakaupstað. Ég
sótti um og fékk starfið og
Margrét fór að kenna við tón-
listarskólann og síðan höfum
við verið hér.“

– Það hefur ekkert kitlað að
vera áfram úti?

„Nei, ekki beinlínis. Það er
bara ekki á allt kosið. Kannski
væri freistandi að vera hluta
úr ári úti og hluta hér, en það
er bara svona og það er fínt.“

Þú hefur unnið myndist
samhliða starfi þínu fyrir síðan
þú laust námi?

„Já, ég hef gert það. Ég var
nú sérstaklega duglegur fyrst
og var með fyrirheit í upphafi
að vera með sýningar árlega,
eða í það minnsta annað hvert
ár og ég stóð við það. Ég er
reyndar farinn að slaka aðeins
á núna en það er líka í lagi að
láta líða svolítinn tíma á milli,
ég sýni þó reglulega bæði hér
á landi og erlendis. Þetta hefur
bara ekki verið neitt keppi-
kefli, ég sýni bara þegar að ég
er tilbúinn.

– Ertu mest að fást við
skúlptúra?

„Já, næstu eingöngu. Ég hef
nánast ekkert verið að mála
nema þá með vatnslitum. En
það er mest skúlptúrar sem ég
hef verið að fást við eins og
sjá má víða um bæinn.

ByggðasafniðByggðasafniðByggðasafniðByggðasafniðByggðasafnið
– Þú ert búinn að vera hjá

Byggðasafni Vestfjarða síðan
1984 og á þeim tíma hefur átt
sér stað heilmikil uppbygging
á safninu.

„Það væri nú helvíti hart ef
ég hefði verið þarna allan
þennan tíma og ekkert hefði
gerst. Ég er náttúrulega fyrsti
starfsmaður safnsins en fram
því hafði safnið verið rekið af
áhugamönnum um byggða-
sögu. Byggðasafnið var þá
uppi á lofti Sundhallarinnar
og þar hafði það kúrt frá 1966.
Það var opið gestum yfir sum-
armánuðina. Húsnæðið var
ókynt og fremur nöturlegt,
fyrir góðvild fólksins á bóka-
safninu fékk ég að vera þar í
einu horninu með aðstöðu og
þar vann ég pappírsvinnuna.
Samhliða þessu var töluverð
uppbygging í Neðstakaup-
stað, þannig að það var tölu-
verð vinna að halda utan um
það. 1987 fluttu svo sjóminjar
byggðasafnsins niður í Neðsta-
kaupstað.

Eftir að við opnuðum safnið
í Turnhúsinu var tekin sú
ákvörðun að loka hinu. Reynd-
ar voru tvö sumur sem opið
var á báðum stöðum, en það
var svo að á meðan við tókum
á móti milli 5 og 10 þúsund
manns í Neðsta þá voru kann-
ski að fara innan við 1000
manns í Sundhallarsafnið,
þannig að það var ekki rekstr-
arlegur grundvöllur fyrir því
að halda því úti. Þá var lögð
meira áhersla á það að dreifa
safninu. Ósvör var til að mynda
að opna um þetta leyti og bát-
urinn sem var í safninu er nú
kominn þangað. Við lánuðum
muni á safnið á Flateyri, sem
síðar fór í snjóflóðinu. Byggða-
safnið hefur einnig lánað muni
á safnið á Hrafnseyri og í Vig-
ur, þannig að þetta hefur dreifst
svolítið. Það sem er enn upp á
lofti í dag eins og módelið af
Ísafirði, sem margir Ísfirðing-
ar muna eftir bíður eftir að fá
verðugan sess á nýju safni sem
rís í Neðstakaupstað. Módelið
er sennilega sá hlutur sem
flestir spyrja mig um, en það
var gert af Jóni Hermannssyni
og er af Ísafirði eins og hann
leit út árið 1866 og var gert í
tilefni af 100 ára afmæli
bæjarstjórnar árið 1966.
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„Viðhorfið hefur breyst gífurlega. Þegar að ég
kem hingað þá var Neðstikaupstaður í augum
margra bara kofaskrifli sem alveg máttu fjúka.

Þetta hefur ekki bara breyst í augum hins al-
menna borgara heldur líka pólitíkusanna.“

Ísafjarðar
nauðnum

Byggðasafnið er mjög stórt
og það er heilmikil vinna í
gangi núna við skráningu
hluta í miðlægan gagnagrunn,
sem er gríðarlegt verk.

– Hvenær rís húsið?
„Það er ekki gott að segja,

við erum auðvitað að vonast
til að fá góða aðstoð við það.
Í málefnasamningi núverandi
meirihluta hyggst Ísafjarðar-
bær eignist húsið. Ísafjarðar-
bær hefur lagt talsverða pen-
inga til uppbyggingar á safn-
inu og ég er að vona að svo
verði áfram. Það er erfitt að
fullyrða um hvenær húsið
kemur til með að rísa en það
kostar 30 milljónir og það er
áður en eitthvað verður farið
að gera innan í því.“

– Þetta eru miklir peningar,
hvernig stendur á því að það
er ekki hægt að gera þetta fyrir
minni upphæð?

„Ég get alveg skilið það að
fólki finnist þetta svakaleg
upphæð, mér finnst það líka.
Það eru bara svo ógurlegar
kröfur sem gerðar eru til svona
bygginga. Allir öryggisfakt-
orar og allt það sem þjóð-
minjavarslan gerir kröfur um,
alls kyns tæknilegar kröfur
hleypa verðinu upp. Bygging-
arnar í Neðsta eru auðvitað
ekki staðlaðar byggingar svo
ekki er hægt að pota hverju
sem er þarna niður, ef við
myndum hafa það þannig þá
væri þetta auðvitað mun ódýr-
ara. Ég hef ekki heyrt fólk
vera óánægt með útlit Neðsta
og við viljum halda áfram að
hafa það þannig.“

– Hvernig hefur gengið að
fá fjármagn til safnsins á und-
anförnum árum?

„Það hafa að sjálfsögðu
verið tímar þar sem maður
var grútspældur og fannst
maður ekki fá nóg. En þegar
ég lít yfir farinn veg þá hefur
það alltaf einhvern veginn
gengið samt. Ég veit að sveit-
arfélagið hefur gengið í gegn-
um þrengingar og ef ég á að
vera sanngjarn þá verð ég að
telja því til tekna að starfsemi
safnsins hefur nánast aldrei
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Styrkir fornleifarannsókn í VatnsfirðiStyrkir fornleifarannsókn í VatnsfirðiStyrkir fornleifarannsókn í VatnsfirðiStyrkir fornleifarannsókn í VatnsfirðiStyrkir fornleifarannsókn í Vatnsfirði
Fjárlaganefnd Alþingis hyggst veita Fornleifastofnun Íslands á Vesturlandi 5 milljóna
króna tíma-bundið framlag vegna fornleifarannsókna í Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp.
Rannsóknirnar eru samstarfsverkefni Byggðasafns Vestfjarða, Atvinnuþróunarfélags
Vestfjarða, Fornleifastofnunar Íslands á Vesturlandi, Háskólaseturs á Ísafirði, Háskóla
Íslands og Alþjóðlega fornleifaskólans, auk erlendra samstarfsaðila. Þá vill nefndin
styrkja rannsóknir á menningarsögulegum minjum í Hringsdal og nágrenni í Arnarfirði,
sem eru á vegum Arnfirðingafélagsins um 5 milljónir.

legið alveg niðri.
Viðhorfið hefur breyst gíf-

urlega. Þegar að ég kem hing-
að þá var í augum margra
Neðstikaupstaður bara kofa-
skrifli sem alveg máttu fjúka.
Þetta hefur ekki bara breyst í
augum hins almenna borgara
heldur líka pólitíkusanna.
Neðstikaupstaður er stór hluti
af ímynd Ísafjarðar og það
sáu þessir menn sem í þessu
börðust, sem betur fer átti Ísa-
fjörður svona karla.

– Safnið spilar stóran þátt í
komu ferðamanna til bæjarins,
eins og skemmtiskipagesta til
dæmis.

„Það hefur mikið breyst hjá
safninu með tilkomu skemmti-
ferðaskipa, við höfum getað
leyft okkur aðeins meira í um-
svifum. Frá því að ég byrja í
þessu hefur krafan um að-
komu safna breyst alveg full-
komlega, frá því að vera týpísk
rokka og strokka byggðasöfn
yfir í það að vera þátttakendur
atvinnulífinu. Það er spurning
hversu mikils er hægt að ætlast
til af söfnum og það þarf virki-
lega að setjast yfir það og
skoða málin. Hlutverk byggða-
safna sem slíkt hlýtur alltaf
að vera að varðveita menning-
ararfinn. Við þurfum bara að
finna út hvar línan liggur. Við
höfum samt alltaf verið til í að
prófa eitthvað nýtt, eins og til
dæmis með sumarkvöldum,
saltfiskveislum og varðveislu
báta á sjó.

SlunkaríkiSlunkaríkiSlunkaríkiSlunkaríkiSlunkaríki
og Edinborgog Edinborgog Edinborgog Edinborgog Edinborg

– Núna hefur þú ekki ein-
göngu komið að rekstri byggða-
safnsins, þú hefur líka komið
við bæði í Slunkaríki og Edin-
borg.

„Ég er einn af stofnendum
Slunkaríkis, Myndlistarfé-
lagsins á Ísafirði. Jónína Guð-
mundsdóttir er nú eiginlega
sú sem stofnaði það og ýtti
því úr vör. Fyrsta sýningin á
vegum félagsins var haldin á
Hótel Ísafirði 1984 og síðan
opnum við Slunkaríki árið
1985, sem er eitt langlífasta
gallerý á Íslandi. Fyrir þrá-
kelkni hefur það alltaf haldið
áfram og kannski líka af því
að við tökum þetta svona
mátulega hátíðlega.“

– Slunkaríki hefur svo að
segja legið í dvala að undan-
förnu.

 „Við sáum að það var ekki
alveg grundvöllur fyrir rekstr-
inum sem að hluta má rekja til
þess að félagsheimilasjóður
var stórlega skertur, en við
höfðum við alltaf reitt okkur
svolítið á hann. Við gátum
ekki staðið í því að vera í
fjárútlátum sjálf sem komum
að rekstrinum. Við höfum
núna fengið mjög jákvæð við-
brögð frá bæði Ísafjarðarbæ

og Pennanum um aðkomu að
rekstrinum, þannig að horf-
urnar eru góðar.

– Nú er Slunkaríki mjög
þekkt gallerý á landsvísu.

„Já, það er það og við gæt-
um með það sama bókað sýn-
ingar allt næsta og þar næsta
ár, það vantar ekki.

Stendur til að flytja Slunka-
ríki yfir í Edinborg?

„Það hefur staðið til. Það er
samt ekki alveg víst hvernig
þróunin verður þar. Strax í
upphafi kem ég að Edinborg
sem félagi í myndlistarfélag-
inu. Baldur Trausti Hreinsson
og Guðmundur Stefánsson
voru aðal driffjaðrirnar í Litla
Leikklúbbnum á þessum tíma
og þeir fengu þá hugmynd að
kaupa Edinborgarhúsið. Þeir
leituðu til okkar í myndlistar-
félaginu og ég hreifst með
þeim. Við fórum síðan og töl-
uðum við Kristján hetinn Jón-
asson hjá Djúpbátnum og
hann hreifst líka, svo úr varð
að við keyptum húsið saman
og stofnuðum áhugamanna-
félag um uppbygginguna.
Smátt og smátt hefur þetta svo
þróast í það sem það er í dag,
sem er ekkert smotterí. Þó
þetta hafi verið eilíft basl, þá
þróaðist tíðarandinn okkur í
vil. Við höfðum kannski ein-
hver áhrif á hann, því til að
mynda kölluðum við Edin-
borg menningarhús, sem síð-
an þá hefur orðið þekkt hugtak
út um allt land, hvort sem það
er af okkar völdum eða ekki.
Stefnt er að því að opna húsið
með pompi og prakt á Sjó-

mannadaginn 2007 og 100 ára
afmæli hússins.

KúabúiðKúabúiðKúabúiðKúabúiðKúabúið
 – Ég get ekki skilið undan

að spyrja þig út í hið glæsilega
hús sem þið fjölskyldan búið
í, það eru kannski ekki allir
sem vita að það er gamalt kúa-
bú, kaupið þið það fljótlega
eftir að þið flytjið hingað?

„Við kaupum húsið 1989.
Ég rakst á fyrirspurn til tækni-
deildar í bæjardagskránni um
hvað það myndi kosta að rífa
húsið. Við Margrét vorum
sammála um það að okkur

þætti húsið afskaplega fallegt
og á einhverjum fallegasta
stað í firðinum. Við sendum
fyrirspurn til bæjarins þar sem
falast er eftir húsinu og það
útskýrt að það sé til þess að
breyta því í íbúðarhúsnæði,
með vinnuaðstöðu fyrir okkur
bæði. Síðan gerist það bara
afar hratt að við kaupum
húsið. Það var bara ári áður
en við keyptum húsið sem það
hætti rekstri sem kúabú.

Við tókum okkur langan
tíma í að gera húsið upp og
bjuggum á meðan í Faktors-
húsinu í Neðstakaupstað. Við
byrjuðum á því að hreinsa

alveg húsið, það var nánast
strípað. Það kom í ljós að allar
sperrurnar voru ónýtar í þak-
inu, þannig að það var rifið af.
Húsið var háþrýsti sprautað
og síðan var það bara viðrað í
á annað ár. Elísabet mágkona
hannaði breytingarnar og lík-
lega hefur það verið eitt fyrsta
verkefni fyrirtækisins Ágústs
og Flosa að setja þakið á húsið.
Við vorum síðan að dunda í
þessu í nokkur ár, þar til við
loks flytjum inn 1998. Það er
alveg einstök orka í þessu
húsi, kýrnar eru náttúrulega
alveg frábærar, miklir heim-
spekingar, þannig að það er

kannski ekkert skrýtið að ork-
an sé svona fín.“

FramtíðinFramtíðinFramtíðinFramtíðinFramtíðin
– Hvernig sérðu Ísafjörð

fyrir þér í framtíðinni?
„Ísafjörður getur bara eflst,

hann hefur allavega alla burði
til þess þegar maður hugsar út
í mannauðinn sem hér er. Allir
möguleikar Ísafjarðar eru í
honum fólgnir og það á að
setja fókusinn á manneskjuna,
hún er okkar stóriðja, þó þetta
kunni að hljóma klisju- eða
slagorðakennt þá er þetta bara
þannig.“        – annska@bb.is

40 milljónir króna úr Húsa-
friðunarsjóði til Vestfjarða
Húsafriðunarnefnd hefur úthlutað styrkjum

fyrir árið 2007 og fara um 40 milljónir króna til
Vestfjarða. Nánar tiltekið fá 13 vestfirskar bygg-
ingar styrk. Bíldudalskirkja fær 5 milljónir króna,
Staðarkirkja í Aðalvík 3 milljónir króna, Patreks-
kirkja fær 2 ½ milljón og Prestssetrið á Brjánslæk
fær 2 miljónir. Vélsmiðjan á Þingeyri, Vatneyrar-
búð, Pakkhúsið á Patreksfirði og Eyrardalsbærinn
í Súðavík fá öll 4 milljónir króna.

Barnaskólinn í Reykjanesi og Einarshús í Bol-
ungarvík fá þrjár miljónir hvort. Bræðurnir Eyj-
ólfsson, verslunin á Flateyri og Miðstræti 3 í
Bolungarvík fá 2 milljónir. Þá fá Verksmiðju-
byggingar síldarverksmiðjunnar í Djúpavík á
Ströndum 1 milljón króna. Á fjárlögum er gert
ráð fyrir 135 og ½ milljón til friðaðra húsa á land-
inu.                                             – thelma@bb.is Kirkjan á Bíldudal fær 5 milljónir úr Húsafriðunarsjóði.
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Minni afli en meira aflaverðmætiMinni afli en meira aflaverðmætiMinni afli en meira aflaverðmætiMinni afli en meira aflaverðmætiMinni afli en meira aflaverðmæti
Alls komu 2.496 tonn af afla á land á Vestfjörðum í ágúst og er það nokkuð meira en í ágúst árið áður þegar

2.260 tonnum var landað. Það er aukning um 10,4%. Enn meiri aukning var í verðmæti aflans, en það var
rúmar 272 milljónir í ágúst í ár á móti ríflega 213 milljónum á sama tíma í fyrra. Það er aukning upp á 27,6%.
Ef litið er á afla og aflaverðmæti frá byrjun árs og fram til loka ágúst er einnig um umtalsverða aukningu í afla-

verðmæti að ræða, þó aflinn sjálfur hafi dregist saman. Á tímabilinu janúar-ágúst í ár komu 26.491 tonn á land
á Vestfjörðum að verðmæti 2.713 milljónir, en á sama tíma í fyrra komu 29.847 tonn á land að verðmæti

2.492 milljónir króna. Afli dregst því saman á milli ára um 11,2%, en aflaverðmæti eykst um 8,9%.

„Stór hluti fjárhagsvandans tengist inn-
lausn íbúða úr félagslega leigukerfinu“
Grímur Atlason, bæjarstjóri

Bolungarvíkur, hefur svarað
þeim athugasemdum sem
bæjarfélaginu barst frá Eftir-
litsnefnd um fjármál sveitarfé-
laganna vegna stöðu bæjar-
sjóðs Bolungarvíkurkaup-
staðar. Í svari Gríms kemur
fram að eiginfjárhlutfall sveit-
arsjóðs á viðmiðunarárum
nefndarinnar hafi verið nokk-
uð hátt, og nefnir hann þar
sérstaklega árin 2001-2004.

„Þessi ár stóð eiginfjárhlut-
fallið hærra en árunum á und-
an og á árinu 2005. Skýringin
er sú að á árinu 2001 seldi
sveitarfélagið hlut sinn í Orku-
búinua fyrir kr. 338.000.000,.
Við þessa sölu jókst eigin-
fjárhlutfall um tíma á meðan
sveitarfélagið er að ráðstafa
söluhagnaðinum. Þetta fé var
uppurið við lok árs 2005. Hluti
af söluhagnaði Orkubúsins fór

í framkvæmdir við leikskóla
bæjarins og ennfremur var
tækjabúnaður slökkviliðsins
endurnýjaður. Hins vegar fór
stór hluti söluandvirðisins í
að greiða niður vanskil bæjar-
sjóðs við Íbúðalánasjóð vegna
félagslegra leiguíbúða“, segir
m.a. í bréfi Gríms.

Þá segir Grímur að eftir á
að hyggja geti menn spurt sig
hvort greiðsla áðurnefndra
skulda við Íbúðalánasjóð hafi
verið skynsamleg ráðstöfun á
eiginfé, og tekur dæmi af
ónefndu sveitarfélagi sem hafi
verið í sambærilegri stöðu
gagnvart íbúðalánasjóði og
fékk skuldir sínar niðurfelldar
skömmu eftir að Bolungarvík-
urkaupstaður greiddi sín van-
skil.

„Veltufé frá rekstri hefur
ekki staðið undir langtímalán-
um á undanförnum árum.

stöðvarinnar á Bolafjalli. Nú
þegar hafa 6 tæknimenntaðir
starfsmenn hætt þar störfum
og fyrirséð er að 5 aðrir hætti
fljótlega á næsta ári. Útsvars-
tekjur sveitarfélagins vegna
þessara starfsmanna hafa ver-
ið í kringum 4.5% af heildar-
útsvarstekjum sveitarfélags-
ins Þensluháhrif vegna fram-
kvæmda og breytinga á hús-
næðismarkaði hafa ekki skilað
sér á Vestfjörðum.

Stórframkvæmdir í fjórð-
ungnum hafa til þessa dags
verið hverfandi og hefur ekki
verið reist íbúðarhús í sveitar-
félaginu frá árinu 1994. Þensla
hefur þannig aðeins átt sér stað
í skuldasöfnun bæjarsjóðs –
ef svo má að orði komast. Sveit-
arfélagið stendur hins vegar
við allar lögboðnar skyldur
sem því er falið að sinna. Stór
hluti fjárhagsvanda sveitarfé-

lagsins undanfarin ár hefur
tengst innlausn íbúða úr fé-
lagslega leigukerfinu. Á tíma-
bili voru íbúðir í eigu sveitar-
félagsins í kringum áttatíu. Í
dag er staðan allt önnur og eru
íbúðir í eigu sveitarfélagsins
rétt um tuttugu talsins í dag.
Hefur talsvert af þessu hús-
næði verið selt á opnum mark-
aði. Varasjóður húsnæðismála
hefur tekið þátt í tapi á sölu
íbúðanna og hefur sjóðurinn
greitt 90% af tapinu í þeim
tilfellum þar sem ekki tókst
að selja eignirnar yfir því verði
sem á þeim hvíldi. Sveitarfé-
lagið hefur þurft að greiða
10% af sölutapinu og er það
auðvitað nokkur baggi. Á móti
kemur sparnaður á rekstri
íbúðanna og kemur því sala
íbúðanna til með að bæta
reksturinn til lengri tíma litið.“

– eirikur@bb.is

Staða sveitarfélaga í landinu
er ærið misjöfn en horfa ber á
það að lögbundin þjónusta
sveitarfélaga leggst jafnt á öll
sveitarfélög óháð fjárhags-
stöðu þeirra. Greiðslur frá
Jöfnunarsjóði leiðrétta ekki
þennan mun nema að hluta
til. Síðastliðin ár hefur orðið

talsverð fólksfækkun í Bol-
ungarvíkurkaupstað og hafa
útsvarstekjur lækkað að sama
skapi. Hátekjustörfum hefur
fækkað hlutfallslega mest og
kemur það auðvitað illa við
bæjarsjóð. Vert er að benda á
nýleg dæmi í tengslum við
breytingar á rekstri Ratsjár-

Bolungarvík.

Ólína Þorvarðardóttir,
formaður Vestfjarða-aka-
demíunnar og Jóna Símonía
Bjarnadóttir, sagnfræðing-
ur, hafa skilað inn tilögum
að götunöfnum í nýju íbúð-
arhverfi á Skeiði sem áður
hefur verið nefnt Lunda-
hverfi.Þær stöllur voru
fengnar til að koma með
nýjar tillögur að götuheitum
þar sem nöfn af skógarlund-
um þóttu hvorki í anda
sögulegrar né náttúrulegrar
hefðar á svæðinu. Ákveðið
var að kenna göturnar frekar
við tungur, enda eru göturn-
ar í landi Tungu.

Tillögur að breyttum nú-
verandi götuheitum eru
þannig Asparlundur verði

Ártunga, Eikarlundur verði
Daltunga, Grenilundur verði
Fífutunga, Birkilundur verði
Bræðratunga, Furulundur
verði Engjatunga og Hnotu-
lundur verði Hrauntunga.
Þá er lagt til að fari svo að
bætt verði við götum lengra
inn Tungudalinn fái þær
eftirfarandi nöfn í áfram-
haldandi stafrófsröð: Jarp-
artunga, Klappatunga, Lyng-
tunga, Nóntunga, Reyr-
tunga, Startunga, Tjarnar-
tunga og Vallatunga (eða
Veitutunga).

Bæjarráð tók erindið
fyrir og lagði til við bæjar-
stjórn að tillögur Ólínu og
Jónu Símoníu verði sam-
þykktar.   – eirikur@bb.is

Breytt götunöfn í nýja
íbúðahverfinu á Skeiði

Hugbúnaðarfyrirtækið TM
Software opnaði starfstöð í
Súðavík í síðustu viku. Leigu-
samningar um húsnæði að
Langeyri voru undirritaðir við
sama tækifæri og var Magnús
Kristjánsson aðstoðarfram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins
meðal viðstaddra. TM Soft-
ware er alþjóðlegt hugbúnað-
arfyrirtæki sem hefur höfuð-
stöðvar á Íslandi. Hjá fyrir-

tækinu starfa 450 manns í 11
löndum, en það þjónar yfir
1800 viðskiptavinum í um 20
löndum.

„Það er mikið ánægjuefni
að Tm Software skuli vera
komið til okkar Súðvíkinga.
Nú þegar starfar á starfstöð-
inni einn starfsmaður og þetta
er vonandi fyrsta skrefið í að
fá til okkar fyrirtæki eða
starfsmenn sem hafa aðstöðu

á Langeyri“, segir Ómar Már
Jónsson, sveitarstjóri í Súða-
víkurhrepp og stjórnarmeð-
limur í fasteignafélaginu
Langeyri. Nú þegar er stað-
settur starfsmaður frá Og
Vodafone á Langeyri. „Við
horfum björtum augum til
þess að við munum í framtíð-
inni, hvort sem það er í gegn-
um þessi fyrirtæki eða önnur,
fá fleiri störf til Súðavíkur.“

TM Software var stofnað
árið 1986 og hét upprunalega
Tölvumyndir. Fyrirtækið hef-
ur birst á lista yfir 500 fram-
sæknustu fyrirtæki Evrópu
um árabil. „Þetta er mjög já-
kvæð þróun, þeir hjá TM Soft-
ware er ánægðir með að starfs-
maður þeirra starfi í Súðavík
og við erum hæstánægð að
störfum fjölgi í sveitarfélag-
inu“, segir Ómar Már.

TM Software opnar útibú í Súðavík
Við undirskriftina voru viðstaddir Magnús Kristjánsson aðstoðarframkvæmdastjóri TM

Software og Ómar Már Jónsson sveitarstjóri Súðavíkurhrepps. Mynd: Vilborg Arnardóttir.
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Ofbeldið
skilur eftir
sig djúp sár

Þegar ég var 13 ára sagði ég
loks mömmu frá því sem væri
að gerast. Ég man einmitt
hversu yfirveguð og róleg hún
var og talaði við mig og bað
mig um að segja sér allt sem
hafði gerst. Ég treglega sagði
henni frá því í grófum dráttum
hvað væri um að vera. Mamma
sagði pabba frá þessu eftir að
hann kom heim af sjó. Það
var erfitt fyrir foreldra mína
að heyra þetta um mig, sem er
auðvitað skiljanlegt. Þetta var
skelfilegt áfall fyrir þau þar
sem gerandinn var tengdur
fjölskyldunni. Eftir að ég hafði
sagt mömmu frá þessu hætti
ofbeldið.

Við fluttum í kjölfarið úr
landi. Þegar ég sá að mér gekk
illa í skóla bað ég um að fara
aftur heim og klára grunnskól-
ann. Gerandinn bjó enn í bæn-
um sem gerði mér erfitt fyrir.

Ég reyndi þá að segja frá
þessu í grunnskólanum í von
um að koma í veg fyrir að
aðrir lentu í því sama en ónafn-
greindir aðilar ráðlögðu mér
að gera það ekki þar sem að
ég gæti verið að bjóða upp á
einelti með því. Ég þagði því
í mörg ár um reynslu mína.
Ég var hrædd við að segja
fólki frá þessu vegna þess að
ég vissi ekki hvaða viðbrögð
ég myndi fá. Ég hélt að fólk
myndi halda að ég væri að
ljúga og þess vegna snúa baki
við mér.

Eftir að dómsmáli mínu var
lokið gekk ég áfram til sál-
fræðings og var staðráðin í að
byggja sjálfa mig upp og losa
mig við afleiðingar kynferðis-
ofbeldisins. Það var margt gott

byrja. Ég fór að hitta sálfræð-
ing reglulega sem hjálpaði
mikið til við að vinna mig út
úr þessari hræðslu sem ég upp-
lifði hvern dag. Á þeim tíma
hafði ég misst alla trú á að
mér gæti liðið betur.

Eftir dómurinn hafði verið
kveðinn upp kom mér það
mjög á óvart að ellefu einstakl-
ingar komu til mín skömmu
eftir málslok og sögðu mér að
þeir hefðu lent í svipaðri reyn-
slu. Þeir voru bara að leita til
einhvers sem þeir gætu talað
við sem hafði þessa reynslu.
Ég vissi varla hvernig ég ætti
að bregðast við þar sem ég
var rétt farin að vinna í mínum
málum sjálf.“

Stígamót björg-Stígamót björg-Stígamót björg-Stígamót björg-Stígamót björg-
uðu lífi mínuuðu lífi mínuuðu lífi mínuuðu lífi mínuuðu lífi mínu

Það var þá, en síðan hefur
Sunneva fengið aðstoð, unnið
í sínum málum og er nú sjálf
farin að hjálpa öðrum í sömu
sporum.

„Ég hafði reynt að leita til
fólks eftir hjálp. Þegar ég var
12 ára hringdi í vinalínu Rauða
krossins og manneskjunni á
hinum endanum varð svo um
og ó að mér leið ennþá verr. Ég
vildi enga vorkunn, ég vildi
stuðning og skilning. Ég reyndi
líka eitt sinn að tala um þetta
við vinkonu mína en hún bað
mig um að hætta því þar sem
henni fannst svo óþægilegt að
heyra þetta. Við vorum nátt-
úrulega bara börn og hún hefur
ekki vitað hvernig hún átti að
bregðast við. En þessi reynsla
fældi mig frá því að trúa öðr-
um fyrir þessu.

stoð hér á Ísafirði?
„Svo ég segi eilítið frá minni

sögu þá varð ég fyrir kynferð-
islegri misnotkun frá 9 til 13
ára aldurs. Ég hafði ekkert
unnið úr misnotkuninni frá
barnsaldri og það lá þungt á
mér. Ég kærði gerandann. Það
var mikill sigur fyrir mig og
ég hélt að þetta væru lokin á
þessu máli. En það var rétt að

vaxandi. Hjá Stígamótum
liggur fyrir áratugareynsla af
rekstri hundraða sjálfshjálpar-
hópa fyrir fullorðið fólk sem
beitt hefur verið ofbeldi. Kann-
anir sýna að árangurinn er
góður. Í fyrsta sinn er nú slík
hjálp í boði á Vestfjörðum.

– Hvað varð til þess að þú
fórst þess á leit að fórnarlömb
kynferðisofbeldis fengju að-

skeið til þess að geta stýrt
sjálfshjálparstarfi og hjálpa
þeim sem bera djúp sár eftir
kynferðisofbeldi. Þörfin er
brýn því kannanir sýna að um
17% barna á landinu eru beitt
einhvers konar kynferðisof-
beldi fyrir 18 ára aldur. Að
auki bætast svo við nauðganir
en undanfarin misseri hefur
umræða um slíkt ofbeldi farið

Sunneva Sigurðardóttir hef-
ur barist fyrir því að fórnar-
lömb kynferðisofbeldis á Ísa-
firði og nágrenni fái aðstoð í
heimabyggð. Það var fyrir
hennar tilstuðlan að sjálfs-
hjálparstarf á vegum Stíga-
móta hófst á Ísafirði fyrr á
árinu, en þörfina fyrir slíkt
þekkir hún af eigin reynslu.
Nú hefur hún sjálf sótt nám-

„Fórnarlömb kynferðisofbeldis eru einu sönnu sérfræð-
ingarnir í málinu. Alveg sama hversu gróft er brotið á
viðkomandi, hvort það er síendurtekið ofbeldi eða káf,
er það fórnarlambið sem situr uppi með skömmina.
Það er ekki auðvelt að brjótast úr viðjum hennar.“

„Allir hafa rétt á að segja nei alveg sama
 hverjar kringumstæðurnar eru. Það býður
enginn upp á það að láta nauðga sér. Það

skiptir miklu máli að samfélagið viðurkenni
þetta og fordæmi ekki fórnarlömbin.“

Útvegum varahluti
í allar gerðir
bíla og vinnuvéla!

Opið frá kl. 08-18
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sem kom út úr því en það var
ekki fyrr en ég leitaði til Stíga-
móta að ég fékk þá hjálp sem
ég raunverulega þurfti.

Í fyrsta skipti sem ég fór
þangað fannst mér það ótrú-
legt að konan sem ég talaði
við skildi mig. Hún talaði við
mig eins og jafnoka sinn. Eng-
in vorkunn eða óþægindi. Hún
skildi nákvæmlega hvað ég
hafði gengið í gegnum frá
upphafi til enda. Ég grét og
grét í fyrsta tímanum mínum
en ég var komin á réttan stað.

Þolandinn situr uppiÞolandinn situr uppiÞolandinn situr uppiÞolandinn situr uppiÞolandinn situr uppi
með skömminameð skömminameð skömminameð skömminameð skömmina

„Þegar ég var fyrir sunnan í
námi sótti ég Stígamótahóp
og kynntist þar konum sem
allar báru sömu ör á sálinni og
ég. En fyrst og fremst kynntist
ég sjálfri mér. Ég hafði aldrei
raunverulega viljað gera það
áður.

Sjálfshjálparstarfið snýst ein-
mitt um það; að kynnast sjálf-
um sér, að finna samkennd og
skilja tilfinningar hver ann-
arra. Því fórnarlömb kynferð-
isofbeldis eru einu sönnu sér-
fræðingarnir í málinu. Alveg
sama hversu gróft er brotið á
viðkomandi, hvort það er sí-
endurtekið ofbeldi eða káf, er
það fórnarlambið sem situr
uppi með skömmina. Það er
ekki auðvelt að brjótast úr
viðjum hennar. Margir halda
jafnvel að þeirra reynsla sé of
lítilfjörleg miðað við hræði-
lega reynslu annarra. En sann-
leikurinn er sá að það er alveg
sama hvort glæpurinn er stór
eða smár, hann skilur eftir sig
sár sem gróa ekki af sjálfu
sér.

Þegar ég var komin heim til
Ísafjarðar var engin hjálp í
boði og ég leitaði því til Rauða
krossins og bæjarins um að fá
einhverja starfsemi hingað
vestur. Það er ekki hægt að
ætlast til þess að fólk sem þarf
á þessu að halda ferðist til
Reykjavíkur kannski einu
sinni í viku. Ég bjóst alveg
eins við því að fá engin við-
brögð en það var nú ekki svo.
Þær konur sem ég leitaði til
voru svo ánægðar að loksins
væri einhver sem myndi ham-
ra á því að fá þetta í gegn. Ég
þrýsti og þrýsti því ég ætlaði
að fá það í gegn. Og í samstarfi
við Stígamót var settur á stofn
sjálfshjálparhópur.

Nú þegar hafa leitað til mín
um 30 manns, bæði konur og
karlmenn, sem vilja hjálp.
Þörfin fyrir svona starf er
greinileg og ég hef leitað til
Halldórs Halldórssonar, bæj-
arstjóra Ísafjarðarbæjar til að
aðstoða mig við að koma á fót
enn öflugra starfi. Halldór tók
mér mjög vel, ég gat ekki
ímyndað mér viðbrögð fólks
en þau fóru vonum framar.

Sunneva á því tímabili sem misnotkunin átti sér stað.

Við erum heppin að eiga
svona góðan og mannlegan
bæjarstjóra. Hann sýndi mik-
inn áhuga á þessu starfi. Við
erum þegar byrjuð að vinna
gott verk en ég vil gera miklu
betur. Eins og er nær hópurinn
aðeins til norðanverðra Vest-
fjarða en ég vil koma þessu í
gang í öllum fjórðungnum.“

Nú er farinn í gang sjálfs-
hjálparhópur á Ísafirði, hvern-
ig hefur starfið gengið?

„Það hefur gengið mjög vel,
ég hef nú sjálf farið á nám-
skeið hjá Stígamótum til þess
að læra að geta leiðbeint slík-
um hópum.

Það bjargaði lífi mínu að
leita til Stígamóta og öðlast
þá hjálp sem ég þurfti. Nú vil
ég endurgjalda lífgjöfina með
stuðningi við aðra sem eru að
ganga í gegnum það sama og
ég gerði.

Það skiptir höfuðmáli að
100% trúnaður ríki á milli
þeirra sem eru í hópnum. Við
leggjum mikið upp úr því og
ef einhver brýtur þann trúnað
eru afleiðingarnar alvarlegar.
En það vill enginn brjóta trún-
aðinn því að enginn vill að
einhver annar í hópnum brjóti
trúnað við sig. Það eru allir á
sama báti í hópnum. Við erum
loksins komin með húsnæði
sem við getum nýtt okkur fyrir
þessa starfsemi. Það er að
Sindragötu 7, sem er ráðgjafa-
og nuddsetrið hjá Stebba Dan.
Hann hefur verið ótrúlega
hjálpsamur í sambandi við allt
sem ég hef verið að vinna að.
Við höfum reglulega hist og
rætt málin. Stuðningur hans
hefur verið ómetanlegur.“

Allir hafa réttAllir hafa réttAllir hafa réttAllir hafa réttAllir hafa rétt
á að segja neiá að segja neiá að segja neiá að segja neiá að segja nei

„Það er svo skrítið með
fórnarlömb kynferðisofbeldis
að þau taka á sig sökina. Þegar
ég var 13 ára fannst mér það
vera mér að kenna því ég var
veik heima í nærfötum einum
fata undir sæng og af því ég

hafði ekki læst húsinu. Þá væri
þetta nú örugglega mér að
kenna. Svo þegar ég var um
tvítugt varð ég ofurölvi í partýi
og mér var nauðgað. Mér
fannst það vera mér að kenna
af því að ég drakk of mikið og
fór í þetta partý. Í dag veit ég
vel að maður á alltaf rétt á að
segja nei og stjórna því hvað
gert er við manns eigin líkama.
Það skiptir engu máli hvernig
konan er klædd, hvort hún sé
of drukkin eða of daðrandi.
Það er ekki það sama og sam-
þykki um kynlíf. Þetta á að
sjálfsögðu líka við um karl-
menn. Allir hafa rétt á að segja
nei alveg sama hverjar kring-
umstæðurnar eru. Það býður
enginn upp á það að láta
nauðga sér.

Það skiptir miklu máli að
samfélagið viðurkenni þetta
og fordæmi ekki fórnarlömb-
in. Það er sem betur fer að
lagast, held ég. Og í hvert sinn
sem að einhver kærir svona
ofbeldi opnar það umræðuna
og ryður brautina fyrir aðra
sem vilja fá réttlæti gegn þeim
sem brjóta á þeim.

Að mínu mati ættu allir að
kæra slík afbrot og glæpa-
mennirnir að fá dóma sem

hæfa glæpnum. En því miður
er það oft svo að fórnarlömbin
eru of brotin til þess að geta
gengið í gegnum það ferli.
Það skiptir því höfuðmáli að
þolendum kynferðisofbeldis
standi til boða að geta leitað
sér aðstoðar. Að þau geti byggt
sig upp og endurheimt líf sitt.

Það má ekki gleyma því
þegar verið er að tala um fórn-
arlömb kynferðisofbeldis að
karlmenn eru líka í þeim hópi.
Oft vill það verða svo að fólk
lítur öðruvísi á það þegar karl-
maður á í hlut en kona. Of-
beldið skilur samt eftir sig
sömu sár, sama hvort kynið
er. Oft leiðir það fólk til mik-
illar drykkju eða eiturlyfja-
neyslu. Jafnvel átröskunar eða
ofáts. Einhvers konar sjálfs-
eyðingarhvöt. Margir hafa
tekið eigið líf, vegna þess að
þeir hafa ekki þolað að lifa
með þessa skömm. Sjálfs-
hjálparstarfið gagnast öllum.

Einnig hafa leitað til mín
konur sem vita að eitthvað
hefur hent þær í æsku en þær
muna ekki eftir atburðinum.
Tilfinningarnar eru til staðar,
þær bera skömmina án þess
að muna eftir verknaðinum.
Hugurinn er nefnilega svo

máttugur að oft þegar eitthvað
kemur fyrir sem of erfitt er að
höndla lokar hann á það. Ég
er einmitt að reyna að komast
að því hvort í þeim tilfellum
sé hægt að vinna á sama hátt
úr málunum. Hvort að hægt
sé að vinna úr tilfinningunum
svo að viðkomandi geti haldið
áfram með líf sitt og hvort að
verknaðurinn rifjist þá upp.

Í gegnum sjálfshjálparstarf-
ið lærir maður að þekkja sjálf-
an sig og hver takmörk manns
eru. Það er því ærið verk fyrir

höndum. Ég er uppfull af
krafti til að hrinda þessu í
framkvæmd. Ég veit að um
leið og boltinn er farinn að
rúlla munu aðrir ganga til liðs
við mig. Kannski eiga ein-
hverjir þessara einstaklinga
sem hafa leitað til mín nú og
eru að vinna í sjálfum sér eftir
að geta hjálpað öðrum seinna
meir. Ég vona að við séum að
hrinda af stað keðjuverkun.
Það er draumurinn,“ segir
Sunneva.

– thelma@bb.is

„Það skiptir höfuðmáli að
þolendum kynferðisofbeldis
standi til boða að geta leitað sér
aðstoðar. Að þau geti byggt sig
upp og endurheimt líf sitt.“

Leggja til að heimaþjónusta verði fríLeggja til að heimaþjónusta verði fríLeggja til að heimaþjónusta verði fríLeggja til að heimaþjónusta verði fríLeggja til að heimaþjónusta verði frí
Félagsmálanefnd Súðavíkurhrepps hefur lagt til að greiðslur

skjólstæðinga heimaþjónustu hjá hreppnum verði lagðar
niður og þjónustan verði þeim að kostnaðarlausu. Í fundar-
gerð nefndarinnar segir að í ljós hafi komið að aldraðir og

öryrkjar sem rétt eiga til heimaþjónustu hjá hreppnum hafi
ekki nýtt þjónustuna til fulls og af þeim sökum hafi starfs-

maður þjónustunnar ekki nýst sem skyldi.
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Upplýsingaskilti við ÓshlíðUpplýsingaskilti við ÓshlíðUpplýsingaskilti við ÓshlíðUpplýsingaskilti við ÓshlíðUpplýsingaskilti við Óshlíð
Eins og glöggir vegfarendur um Óshlíð hafa tekið eftir að undanförnu hefur Vegagerð-
in unnið að uppsetningu upplýsingabúnaðar við veginn um Óshlíð. Samkvæmt upplýs-

ingum frá Geir Sigurðssyni, rekstrarstjóra Vegargerðarinnar, er þarna um að ræða
veðurstöð í Seljadal og ljósaskilti við Skarfasker og Óshólavita. Frá þessu var greint inn

á bolungarvik.is. Alla jafna munu upplýsingar um vindstyrk og hita í Seljadal koma
fram á ljósaskiltunum, en einnig verða skiltin notuð til að koma boðum til vegfarenda

til að vara við hrunhættu auk viðvarana um lokanir og framkvæmdir á veginum um Óshlíð.

Súpan hennar Grýlu sýndSúpan hennar Grýlu sýndSúpan hennar Grýlu sýndSúpan hennar Grýlu sýndSúpan hennar Grýlu sýnd
Sögusvuntan sýnir jólaleikritið Súpan hennar Grýlu á Ísafirði og Þingeyri
samstarfi við Kómedíuleikhúsið fyrir jól. Um brúðuleikhússýningu að
ræða en höfundur og leikari er Hallveig Thorlacius. Sögusvunta er eins
manns ferðaleikhús sem Hallveig stofnaði árið 1984. Súpan hennar
Grýlu er vönduð sýning sem hefur verið sýnd bæði hér heima og
erlendis við mikinn fögnuð. Sýningin verður sýnd í Félagsheimilinu
Þingeyri 9. desember og í Edinborgarhúsinu á Ísafirði þann 10.

Útgáfu Ljóssins í Djúpinu fagnað

Reynir Traustason og Ragna Aðalsteinsdóttir með bókina.

Edda-útgáfa blés til hófs á
Hótel Ísafirði á laugardag til
að fagna útkomu ævisögunnar
Ljósið í Djúpinu – örlagasaga
Rögnu Aðalsteinsdóttur á
Laugabóli eftir Reyni Trausta-
son. Vaka-Helgafell gefur
bókina út, en það er eitt þeirra
forlaga sem eiga
heimili sitt innan
E d d u - ú t g á f u .
Reynir var stadd-
ur hér vestra með-
al annars til að lesa
upp á Opinni bók
og var sjálfur að
sjá bókina í fyrsta
skipti, en hún er
nýkomin úr prent-
un. Í fréttatilkynn-
ingu frá Vöku-Helgafalli segir
m.a.:

„Hér er sögð einstök saga
sterkrar og sjálfstæðrar konu
sem upplifir meiri sorgir en
lagðar eru á flest fólk. Náttúru-
hamfarir á Vestfjörðum taka
tvö börn hennar og barnabarn.

Þrátt fyrir þung áföll býr
Ragna yfir einstökum krafti
sem samferðafólk hennar
hefur notið góðs af, ekki síst
þeir sem átt hafa undir högg
að sækja í lífinu.

Bakgrunnur þessarar ör-
lagasögu eru miklar þjóðfé-

lags- og þjóðlífsbreytingar
síðustu aldar, en í forgrunnin-
um stendur ótrúleg kona sem
á stundum virðist hafa sam-
band við aðra heima. Ragna
Aðalsteinsdóttir er kvenskör-
ungur í bestu merkingu þess
orðs.“            – eirikur@bb.is
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Kynna öryggishnapp Securitas í SúðavíkKynna öryggishnapp Securitas í SúðavíkKynna öryggishnapp Securitas í SúðavíkKynna öryggishnapp Securitas í SúðavíkKynna öryggishnapp Securitas í Súðavík
Félagsmálanefnd Súðavíkurhrepps samþykkti á dögunum að efna til kynningar á öryggishnappi Securitas fyrir

eldri borgara í hreppnum. Öryggishnapp Secur-itas er auðvelt að bera á sér í armbandi um úlnliðinn eða í
festi um hálsinn. Hnappurinn er á stærð við armbandsúr og því þægilegur og meðfærilegur. Hnappur þessi
virkar þannig að þegar ýtt er á hann berast boð til stjórnstöðvar Securitas og nauðsynlegar upplýsingar um

viðskiptavininn birtast á tölvuskjá. Þá er komið á beinu talsambandi milli viðskiptavinar og stjórnstöðvar, og
því haldið opnu. Stjórnstöð sendir þá öryggisvörð á vettvang, en öryggisvörðurinn er með lykla að húsnæði

viðskiptavinar. Loks er sendur sjúkrabíll og/eða læknir ef þörf krefur og haft samband við aðstandendur.

Jazzistarnir Sigurður Flosa-
son, saxófónleikari, Tómas R.
Einarsson, kontrabassaleikari,
Eyþór Gunnarsson, píanóleik-
ari og Gunnlaugur Briem,
trommuleikari, léku á als oddi
á tónleikum sínum í Edinborg-
arhúsinu á fimmtudagskvöld
undir heitinu Jazzkvartett
Reykjavíkur. Léku þeir félag-
ar meðal annars þekkta stand-
arda á borð við Body & Soul,
Mo’ Better Blues og Caravan,
auk þess sem leikin voru tvö
lög af nýrri plötu Tómasar R.,
RommTommTomm, Eineyg-
ði kötturinn og Rabbað við
bændur, auk tveggja nýrra
laga eftir Sigurð Flosason.
Þá brugðu þeir í tvígang á leik
– í fyrra skiptið tóku þeir hið
þekkta lag, Siggi var úti, ferð-
uðust með það þvert og kruss
um heimsbyggðina og spiluðu
það í útgáfum sem áttu við
hvert og eitt land, Írland, Arg-
entína, Spánn, Búlgaría, Banda-
ríkin, Kúba og svo framvegis,
við mikinn fögnuð gesta.
Sögðust þeir kumpánar hafa
endurskírt lagið í þessari út-

Allur heimsins jazz – á tæpum tveimur tímum

gáfu og nefnt það Siggi var í
útlöndum. Í seinna skiptið sem
brugðið var á leik lögðu
hljómsveitarmeðlimir frá sér
sín eigin hljóðfæri og tóku
upp ásláttarhljóðfæri og ferð-
uðust um taktheima, með sýn-
ishorn af þekktum jazztöktum.

Óhætt er að segja að áhorf-
endur hafi látið vel af tónleik-
unum, enda sveitin skipuð
miklum reynsluboltum úr
jazzheimum, hérlendis og er-
lendis. Trymbillinn knái,

Tómas R. Einarsson.

Gunnlaugur Briem, hefur ver-
ið kosinn trommuleikari árs-
ins á íslensku tónlistarverð-
laununum, og lék eitt sinn með
hinni fornfrægu sveit, Mezzo-
forte, sem og píanóleikarinn
Eyþór Gunnarsson sem meðal
annars er höfundur stærsta

smells þeirrar sveitar, Garden
Party, og hefur margoft fengið
íslensku tónlistarverðlaunin,
bæði sem hljómborðsleikari
og jazzleikari ársins.

Tómas R. Einarsson hefur
samið vinsælan jazz ofan í
landsmenn árum saman, en

síðustu árin hefur hann eink-
um fengist við kúbanska jazz-
músík, sem meðal annars hef-
ur fært honum heim íslensku
tónlistarverðlaunin. Sigurður
Flosason hefur mikið samið
af íslenskri jazztónlist, auk
þess sem hann hefur verið

duglegur við að spila klassík-
era, og tilraunakenndari jazz í
þokkabót. Sigurður hefur
tvisvar verið kjörinn jazzleik-
ari ársins á íslensku tónlistar-
verðlaununum og tvívegis
verið tilnefndur til Tónlistar-
verðlauna Norðurlandaráðs.

Jazzkvartett Reykjavíkur fór hamförum á tónleikunum.
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Ábendingar um efni sendist  til Thelmu
Hjaltadóttur, thelma@bb.is – sími 849 8699

Mannlífið

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

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan
http://marshall.ishttp://marshall.ishttp://marshall.ishttp://marshall.ishttp://marshall.is

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Til sölu eru Pirelli 175/65R14,
líið notuð og óslitin nagladekk.
Verðhugmynd kr. 20 þús. Uppl.
í síma 895 2078.

Til sölu er vel með farinn horn-
sófi 2+horn+1 með dökkbrúnu
Bicast leður áklæði. Uppl. í sím-
um 456 4208 eða 894 4208.

Til sölu eru fjögur nagladekk,
185/70/R14. Á sama stað er til
sölu vel með farið hvítt klósett.
Upplýsingar í síma 456 4756
og 865 4756.

Lítil og illa á sig komin læða
fannst í Árholti fyrir helgi. Kött-
urinn er bröndóttur með hvítar
lappir og bringu. Hann er með
hálsól sem er blá með rauðum
jöðrum ásamt bjöllu. Eigandinn
getur vitjað kattarins í áhalda-
húsi Ísafjarðarbæjar sem fyrst,
annars verður honum fargað.

Til sölu er fjórtán hesta hesthús
í Hnífsdal. Uppl. í síma 848 3460.

Óska eftir að kaupa notaða
haglabyssu og notaðan riffil.
Upplýsingar í síma 848 3460.

GSM sími tapaðist á leiðinni
frá Skólastig að Þjóðólfsvegi í
Bolungarvík. Finnandi vinsam-
legast hafi samband í síma 866
4645.

Úlpa tapaðist á dansleik í Bol-
ungarvík laugardaginn 11. nóv.
Uppl. í síma 456 1418.

Til leigu er 2-3ja herb. íbúðir í
miðbæ Ísafjarðar. Möguleiki er
að nýta íbúðirnar sem eina
stóra. Uppl. í síma 848 3460.
Til sölu er hvítt hringlaga eld-
húsborð og svart tölvuborð úr
málmi með fjórum hillum. Er á
hjólum með bremsu. Upplýsing-
ar í síma 456 4569 eftir kl. 20.
Óska eftir aðstoð til að búa til
heimasíðu fyrir lítinn pening.
Uppl. í síma 456 4569.

Til sölu eru fjögur nýleg nagla-
dekk, 14", á álfelgum undir
Subaru. Uppl. í síma 893 4711.

Emma Rafnsdóttir, leiðbeinandi, Ingibjörg S. Guðmundsdóttir forstöðumaður, Halldóra Guðmundsdóttir
 starfsmaður, Guðrún Jónsdóttir leiðbeinandi og Ragnheiður Ásta Sveinbjörnsdóttir starfsmaður.

Í nægu að snúast í Hvestu
Hæfingarstöðin Hvesta var

stofnuð fyrir 10 árum síðan
og var hún fyrst til húsa í
Bræðratungu þar sem einnig
var rekið sambýli fyrir fatlaða
einstaklinga. Árið 2004 flutt-
ist hún í gamla Pósthúsið við
Hafnarstræti. Ingibjörg Sól-
veig Guðmundsdóttir forstöðu-
kona Hvestu segir það miklu
hafa breytt að flytja niður í
bæ.

„Það var mjög jákvæð
breyting fyrir starfsfólkið þar
sem þau eru nú í daglegum
samskiptum við umheiminn.“
Á þessu ári var vinnurýmið
svo allt tekið í gegn í samráði
við arkitektastofu sem hefur
mikla reynslu af því að hanna
rými fyrir fólk með mismun-
andi þarfir. „Þegar við fluttum
inn fyrir 2 árum ákváðum að
við fá smá tilfinningu fyrir
nýja rýminu og sjá hvað við
vildum gera, síðan var ráðist
til framkvæmda í sumar,“ seg-
ir Ingibjörg.

KertagerðinKertagerðinKertagerðinKertagerðinKertagerðin

Í hæfingarstöðinni Hvestu
á Ísafirði er í nægu að snúast
fyrir jólin sem endranær.
Kertagerðin ber hæst í starfi
þeirra þessa dagana en þar er
verið að gera jólakerti sem og
heilsárskerti. Eitt það vinsæl-
asta í kertagerð á landinu um
þessar mundir eru svört kerti
en starfsfólk Hvestu eru ein-
mitt að framleiða slík kerti

ásamt kertum í mörgum öðr-
um litum. Þetta er annað árið
í röð sem kerti eru framleidd í
Hvestu. „Við vinnum kertin
frá grunni, það eina sem ekki
er gert hérna er vaxið. Við
endurvinnum kertastubba sem
við höfum fengið til okkar
með því að bræða þá niður í
ný kerti“ segir Ingibjörg. Kert-
unum er síðan pakkað inn til
gjafa og þau merkt hæfingar-
stöðinni. Fólki er bent á að
hægt er að skila inn kerta-
stubbum í Hvestu þar sem þeir
koma að góðum notum.

Kertamarkaður verður í
Hvestu 8 desember og þá
verður opið hús. „Annars er
alltaf opið og allir velkomnir
að kíkja við, kaupa sér kerti
og spjalla,“ segir Ingibjörg.

Eitthvað fyrirEitthvað fyrirEitthvað fyrirEitthvað fyrirEitthvað fyrir
alla að geraalla að geraalla að geraalla að geraalla að gera

„Við erum í kertagerðinni í
bland við aðra framleiðslu.
Við reynum að haga henni
þannig að sem flestir starfs-
menn geti tekið þátt.“ Ingi-
björg segir að auðvitað sé það
þannig að allir vilji hafa hlut-
verk í samfélaginu og gildi þá
einu hvort um ófatlaða eða
fatlaða einstaklinga er að
ræða. Segir hún Hvestu hafa
verið að fá til sín mismunandi
verkefni úr atvinnulífinu, eins
og skrúfur frá Húsasmiðjunni
sem þau pakka inn og setja í

þar til gerðan stand í verslun-
inni. Þau rífa niður álpappír
fyrir strípur í Hárkompaní og
hafa verið að sauma svuntur
svo eitthvað sé nefnt. Í Hvestu
fer líka fram listsköpun af
ýmsum toga. Til að mynda
voru þau með leirlistarnám-
skeið í Edinborgarhúsinu þar
sem listakonan Ólöf Davíðs-
dóttir var fengin til að kenna.
Ingibjörg segir það hafa vakið
mikla lukku. Starfsmenn Hvestu

stunda bæði hreyfingu og
slökun og suma daga er boðið
upp á dekur, þá bjóða leiðbein-
endur stafsmönnum upp á
hand- og fótsnyrtingu til að
mynda. Í Hvestu starfa alla
jafna 9 starfmenn í mismiklu
starfshlutfalli og 5 leiðbein-
endur. Þar er líka umboð fyrir
endurvinnsluna og þar starfa
3 starfsmenn.

Ingibjörg vill endilega hvetja
vinnuveitendur til að láta sér

detta til hugar verkefni eins
og við innpökkun eða flokk-
un, sem mynda henta starfs-
fólki Hvestu vel að gera og að
sjálfsögðu hafa þá samband.
Hún segir andrúmsloftið í
Hvestu vera mjög gott og þar
sé gott að vinna „Við erum
mjög stolt af vinnustaðnum
okkar og hingað mæta allir
með bros á vör til vinnu sem
skiptir okkur öllu máli.“

– annska@bb.is

Ragnheiður Ásta Sveinbjörnsdóttir starfsmaður, Rósa
Harðardóttir leiðbeinandi og Kristín Þórarinsdóttir starfsmaður.

Alls svöruðu 817.Alls svöruðu 817.Alls svöruðu 817.Alls svöruðu 817.Alls svöruðu 817.
Já sögðu 426 eða 52%Já sögðu 426 eða 52%Já sögðu 426 eða 52%Já sögðu 426 eða 52%Já sögðu 426 eða 52%

Nei sögðu 212eða 26%Nei sögðu 212eða 26%Nei sögðu 212eða 26%Nei sögðu 212eða 26%Nei sögðu 212eða 26%
Alveg sama  sögðuAlveg sama  sögðuAlveg sama  sögðuAlveg sama  sögðuAlveg sama  sögðu

179 eða 22%179 eða 22%179 eða 22%179 eða 22%179 eða 22%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Á Ísafjarðarbær að opnaÁ Ísafjarðarbær að opnaÁ Ísafjarðarbær að opnaÁ Ísafjarðarbær að opnaÁ Ísafjarðarbær að opna
skíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudalskíðasvæðið í Tungudal

fyrir áramót?fyrir áramót?fyrir áramót?fyrir áramót?fyrir áramót?

Haukur Sigurðsson, skíða-
maður með meiru, frá Ísa-
firði lést á heimili sínu í Nor-
egi. Eftirlifandi eiginkona
hans er Jóhanna Hálfdánar-
dóttir (Didda Hálfdánar).
Þau eignuðust þrjú börn sem
öll eru uppkomin, Hálfdán,
Bjarna og Guðbjörgu.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Holtsprestakall:Holtsprestakall:Holtsprestakall:Holtsprestakall:Holtsprestakall: Aðventuguðs-
þjónusta í Holtskirkju fyrsta
sunnudag í aðventu kl. 14.
Fermingarbörn flytja aðventu-
þátt. Altarisganga. Messu-
kaffi í Friðarsetrinu.

Andlát

Það er þungt hljóðið í sjálfstæðismönnum sem maður talar við þessa dagana.
Þeir eru í sjokki vegna Árna Johnsen. Óttast að fólk um allt land muni ekki kjósa

D vegna ótta um að uppbótaratkvæði gæti ratað í suðurkjördæmi og það því í
raun að kjósa Árna Mathiejohnsen listann. Það stefnir í að Sjálfstæðisflokkurinn

fari í sérframboð þessar kosningarnar. Skilji Árna eftir einan með D-ið.
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Ómar Helgason á Ísafirði

Ekta íslenskt

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðaustlæg átt og víða rigning eða
slydda. Hiti 1-6 stig. Snjókoma fyrir norðan. Horfur áHorfur áHorfur áHorfur áHorfur á
laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: laugardag: Norðaustlæg átt og víða rigning eða slydda.
Hiti 1-6 stig. Snjókoma fyrir norðan. Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu- Horfur á sunnu-

dag: dag: dag: dag: dag: Norðaustlæg átt og víða rigning eða slydda.
Hiti 1-6 stig. Snjókoma fyrir norðan.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Fiskvinnslufólk skemmti
sér á karíókí- og pizzuveislu

Haustfagnaður var haldinn í matsal Kambs á dögunum fyrir
starfsfólk fiskvinnslunnar Kambs og Fiskmarkaðarins. Boðið
var til pizzuveislu og skemmtu gestirnir sér sjálfir í karíókí.
„Þetta var rosa gaman. Karíókið sló alveg í gegn og það var
stanslaust sungið frá upphafi til enda. Það er því greinilegt að
það er mikið um söngfólk á meðal okkar“, segir Kristjana Hin-
riksdóttir, skipuleggjandi fagnaðarins.

„Við höfum alltaf haft haustfagnað fyrir starfsfólkið en að
þessu sinni var hann með svolítið breyttu sniði. Við stefnum
að því ár hvert að hafa tvo viðburði fyrir starfsfólkið, það er
haustfagnaðurinn og árshátíðin okkar sem haldin er um sjó-
mannadaginn.“ Eins og sjá má á meðfylgjandi myndum sem
ljósmyndari blaðsins, Páll Önundarson, tók var mikið stuð í
veislunni.

Sælkeri vikunnar býður að
þessu sinni upp á klassískan
íslenskan rétt, þverskorna ýsu
í mörfloti sem borin er fram
með óskræluðum kartöflum.
Í eftirrétt býður Ómar upp á
harðfisk með roði og íslensku
smjöri sem hann mælir með
að skola niður með góðu koní-
aki, sérstaklega Remy Martin
Louis X111. Ómar segist hafa
haft mikið að gera að undan-
förnu og því mjög lítinn tíma
í að finna uppskrift en hann
vonar að þetta sé eitthvað sem
fólki líkar.

Þverskorin ýsa í mörfloti
og óskrælaðar kartöflur

1 meðal stór ýsa
Salt
mör

vatn
Nokkrar kartöflur

Sjóðið ýsuna í saltvatni í
nokkrar mínútur. Sjóðið kart-
öflurnar. Bræðið mörinn.
Berið ýsuna fram með óskræl-
uðum kartöflum og drekkjið í
mörfloti.

Haðfiskur með roði og
íslensku smjöri
1 harðfiskstrengsli
Smjörklípa

Gott er að skola niður Remy
Martin Louis X111 eftir þess-
ar kræsingar.

Ég skora á Álfhildi Jóns-
dóttur á Ísafirði að verða
næsti sælkeri vikunnar.

LAUST STARF
Vegna fæðingarorlofs óskast stuðn-
ingsfulltrúi til starfa í hlutastarf frá
áramótum og út maí mánuð 2007.
Upplýsingar veita skólastjórnendur.
Umsóknum skal skila til skólans. Um-
sóknarfrestur er til 14. desember 2006.

Skólastjóri.

Íbúð óskast
3X Stál óskar eftir 4-5 herbergja íbúð  til

leigu eða einbýlishúsi fyrir starfsmenn frá
og með 1. janúar nk.

Áhugasamir hafi samband við Gunnar
eða Jakob í símum 450 5011 og 450 5081.

3X Stál hf., Ísafirði.

Ert þú búin(n) að tryggja þér aug-
lýsingapláss fyrir jólin? Hafið sam-
band við Sigurjón í síma 456 4560.

Mögulegri sölu Seljalands frestaðMögulegri sölu Seljalands frestaðMögulegri sölu Seljalands frestaðMögulegri sölu Seljalands frestaðMögulegri sölu Seljalands frestað
Bæjarfulltrúar Í-listans í Ísafjarðarbæ gerðu það að tillögu sinni á síðasta fundi bæjarstjórnar
að bæjarstjórn lýsti því yfir að engin áform væru uppi um sölu jarðarinnar Seljaland í Álfta-
firði, sem er í eigu Ísafjarðarbæjar, en á fundi umhverfisnefndar á dögunum var tekið fyrir
bréf frá verkefnisstjóra tæknideildar þar sem óskað var eftir áliti nefndarinnar á því hvort
auglýsa ætti jörðina til sölu. Engar tekjur eru af landinu. Tillaga Í-listans var felld með öllum
atkvæðum meirihluta bæjarstjórnar, gegn atkvæðum minnihluta, en tillaga umhverfisnefndar
um að fresta erindinu um sinn var samþykkt með fimm atkvæðum gegn einu.
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Í nýútkominni árbók sveit-
arfélaga á Íslandi kemur fram
að Súðavík sé það sveitarfélag
á Íslandi sem á mesta hreina
eign eða 2,7 milljónir á hvern
íbúa. Í Súðavík búa 240 manns
og ef dæmið er reiknað til
enda kemur í ljós að hreinar
eignir Súðavíkurhrepps eru að
andvirði 648 milljóna króna.
Ómar Már Jónsson sveitar-
stjóri Súðavíkurhrepps segir
það alltaf vera ánægjuefni ef

hægt er að tala um jákvæða
hluti í rekstri sveitarfélags.
Hann dregur nú aðeins úr og
segir fjárhagsstöðuna einung-
is vera viðunandi, það sé ekki
nóg að Súðavíkurhreppur eigi
háar fjárhæðir í hreinni eign,
skuldir á hvern íbúa séu að
sama skapi háar. „Við komum
vel út miðað við flest önnur
sveitarfélög, því er ekki að
neita“ segir Ómar.

Ómar segir því þannig farið

að mjög ójafnt sé skipt þegar
kemur að fjármálalegum sam-
skiptum ríkis og sveitarfélaga
og vantar mikið upp á að hlut-
ur sveitarfélaga sé sanngjarn.
Segir hann ágæta fjárhagslega
stöðu Súðavíkur að stærstum
hluta til komna vegna sölu
hlutar hreppsins í Orkubúi
Vestfjarða og sölu á hlut þeirra
í Hraðfrystihúsi Gunnvarar hf.

„Súðavíkurhreppur hefur
sett sér skýr markmið varð-

andi fjölgun íbúa og fjölgun
atvinnutækifæra og höfum við
verið í aðstöðu til að koma að
þeim málum. Það römmuðum
við inn í stefnumörkun sveit-
arfélagsins fyrir árin 2005-
2010 og við erum að vinna
samkvæmt því í okkar málum,
en meðal annars var ákveðið
að bjóða upp á gjaldfrjálsan
leikskóla og auka við húsakost
undir atvinnustarfsemi í Súða-
vík. Við höfum haft fjárhags-

lega getu til að standa í slíku,
þó svo að við lítum á að þann
aukna kostnað sem af þessu
hlýst sem ákveðin fórnar-
kostnað sem við fáum til baka
þegar til lengri tíma er litið“
segir Ómar.

Tvö önnur vestfirsk sveitar-
félög komust á lista yfir þau
10 ríkustu en það eru Bæjar-
hreppur og Reykhólahreppur,
hvort um sig með 903 milljón-
ir á hvern íbúa. – annska@bb.is

Súðavíkurhreppur efnað-
asta sveitarfélag landsins

Súðavík.

Lögbann á framleiðslu fiskflokk-
unarvélar 3X stál hf. fellt úr gildi

Lögbann sem Sýslumaður-
inn á Ísafirði lagði á framleið-
slu 3X stáls á tiltekinni tegund
af fiskflokkunarvél hefur
verið fellt úr gildi með dómi
Hæstaréttar, og staðfesti rétt-
urinn þar með dóm Héraðs-
dóms Reykjavíkur og var
Style ehf., sem fór fram á lög-
bannið, jafnframt gert að
greiða 3X Stáli tvær milljónir
í málskostnað. Vél Style ehf.
var sett upp í Hraðfrystihúsi
Gunnvarar í Súðavík í febrúar
2004. Ekki varð þó úr því að
frystihúsið keypti vélina af
fyrirtækinu heldur keypti það

rækjuflokkunarvél af 3X Stáli.
Af hálfu Style var því haldið

fram að hluti af vél 3X Stáls
bryti gegn einkaleyfi Style og
á þeim forsendum var farið
fram á lögbannið sem sýslu-
maðurinn á Ísafirði setti á í
byrjun janúar 2005. Í dómi
Hæstaréttar kemur fram að
ekki hafi verið talið að sú
tæknilega aðferð sem beitt var
með vél þeirri sem 3X hafði
smíðað til að mata rækju inn í
aðra hluta búnaðarins, væri
sú sama eða jafngildi þeirrar
sem fælist í einkaleyfi Style
ehf.               – eirikur@bb.is Höfuðstöðvar 3X Stáls hf., á Ísafirði.

Fjölmenni kom saman fyrir framan Héraðsdóm Vestfjarða á Ísafirði á laugardag til að mótmæla vægum dómum sem
fallið hafa í nauðgunarmálum á undanförnum árum. „Um 70 manns komu til að mótmæla og sýna samstöðu. Þetta er
frábær þátttaka en málefnið varðar ekki aðeins þolendur kynferðisofbeldi, heldur okkur öll“, segir Sunneva
Sigurðardóttir, skipuleggjandi mótmælanna á Ísafirði. Mótmælin voru þögul sem er táknrænt fyrir þá þögn sem
þolendur kynferðisofbeldis lifa oftast við. Þó flutti nýstofnaður kvennakór á Ísafirði eitt lag. Á sama tíma fóru fram
sams konar þögul mótmæli fyrir framan héraðsdómstólana á Akureyri, Selfossi, Egilsstöðum og í Reykjavík.

Mótmæltu vægum dómum gegn kynferðisofbeldi

HG fær úthlutað lóð á
Sundahafnarsvæðinu

Bæjarstjórn hefur sam-
þykkt erindi Hraðfrysti-
hússins Gunnvarar hf. um
lóð á Sundahafnarsvæðinu
á Ísafirði undir frystigeym-
slu og tilheyrandi aðstöðu.
Um er að ræða 5.000 tonna
frystigeymslu með stækk-
unarmöguleikum í 10.000
tonn. Á fundi hafnarstjórnar
1. nóvember var umsókn
HG tekin fyrir.

Mælti hafnarstjórn þá
með því að HG fengi um-
beðna lóð og lagði til, að
gert verði ráð fyrir frysti-
klefa á þessum stað við gerð
á nýju deiliskipulagi. Engar
athugasemdir voru gerðar

við umsóknina á fundi um-
hverfisnefndar og lagt var
til við bæjarstjórn að hún
samþykkti erindið, sem hún
og gerði.

Í september var greint frá
því hér í blaðinu að bæjarráð
teldi stækkun á frystigeym-
slu félagsins við Árnagötu
1 á Ísafirði óæskilega.

Voru helstu rök synjunar
að með fyrirhugaðri stækk-
un myndi götulína Suður-
götu raskast og fyrirhuguð
bygging myndi eyðileggja
mynd friðlýstu húsanna í
Neðstakaupstað séð frá
Mjósundum.

– eirikur@bb.is
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