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– sjá viðtal í miðopnu við Ísfirðinginn Gunnstein
Jónsson, sem búsettur er í Vancouver í Kanada en

stundar sjómennsku við strendur Afríku

Sækir sjóinn
við Afríku en
býr í Kanada

Samkaup-Úrval styrkti í til-
efni af 10 ára afmæli verslunar
fyrirtækisins á Ísafirði, tvö ís-
firsk verkefni um 200.000
krónur hvort. Styrkþegar voru
deild Stígamót sem verið er
að stofna á Ísafirði og Félag
eldri borgara á Ísafirði og
fengu fulltrúar þeirra afhenda
styrkina í dag. Fyrir hönd

deildar Stígamóta á Ísafirði
tók við styrknum Sunneva
Sigurðardóttir, starfandi ráð-
gjafi á Ísafirði sem unnið hefur
að því að undanförnu að koma
á stofn þjónustu fyrir fórnar-
lömb kynferðisofbeldis af
báðum kynjum. Er það mjög
þarft málefni og er mikið í
umræðu núna.

Geirþrúður Charlesdóttir
formaður Félags eldri borgara
veitti styrknum móttöku.
Félagið hefur sýnt mikinn
áhuga á að taka þátt í mótun
stefnu í málefnum eldri borg-
ara og hafa áhuga á að koma

upp félagsaðstöðu fyrir sig og
vantar fjárstuðning til þess.
Það er vaxandi fjöldi eldra
fólks á svæðinu og því mjög
mikilvægt að virkja þennan
hóp í samfélaginu. Styrkina
afhendi Brynjar Steinarsson,

aðstoðarframkvæmdarstjóri
Samkaupa en viðstaddir voru
Gísli Gíslasson rekstrarstjóri
Samkaup-Úrval og Kristján
Þór Kristjánsson verslunar-
stjóri Samkaupa á Ísafirði.

– thelma@bb.isSunneva Sigurðardóttir tekur við styrknum.

Fulltrúar Samkaupa afhenda Geirþrúði Charlesdóttur
formanni Félags eldri borgara á Ísafirði styrkinn.

Samkaup styrkir Stígamót og
Félag eldri borgara á Ísafirði
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Þennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dagÞennan dag árið1935 var ofviðri um land allt. Tuttugu og
fimm manns fórust, flestir drukknuðu. Í Reykjavík slitnuðu
símalínur og reykháfar fuku af húsum. Sama dag árið 1977
olli ofviðri og stórflóð víða tjóni á suðurströndinni. Þetta
voru einhver mestu flóð hérlendis á öldinni.

Dagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dagDagurinn í dag
14. desember 2006 – 350. dagur ársins14. desember 2006 – 350. dagur ársins14. desember 2006 – 350. dagur ársins14. desember 2006 – 350. dagur ársins14. desember 2006 – 350. dagur ársins

Bíll valt á Skutulsfjarð-
arbraut um klukkan fjögur
aðfaranótt sunnudags.
Þrír voru í bílnum að sögn
lögreglunnar á Ísafirði en
allir sluppu með minni-
háttar meiðsl. Lögreglan
segir ökumann hafa ekið
út í snjóruðning og misst
þar af leiðandi stjórn á
ökutækinu sem snerist og
valt.

Þá voru björgunarsveit-
ir ræstar út á tólfta tíman-
um á laugardagskvöld til
að leita að feðginum sem
hafði ekki skilað sér á
Patreksfjörð. Að sögn
lögreglu lögðu feðginin af
stað frá Ísafirði en þegar
ekkert hafði til þeirra
spurst var kallað eftir að-
stoð. Maðurinn og dóttir
hans fundust hins vegar
heil á húfi rétt rúmlega
fimm um nóttina. Þau
höfðu ekki komist yfir
Hrafnseyrarheiði vegna
hvassviðris og ákváðu því
að bíða þar til um hægði.

Fauk út af
veginum
Lítill fólksflutningabíll

fauk út af veginum rétt
norðan við háheiðina á
Gemlufallsheiði laust eftir
kl. 07:30 á mánudags-
morgun. Slysið varð til
með þeim hætti að sterkur
vindsveipur kom að bíln-
um og feykti honum út af
veginum þannig að hann
fór eina veltu. Hálka og
hvassviðri var á þessum
slóðum.

Í bílnum voru átta manns,
en engin alvarleg meiðsl
urðu á fólki. Þrír sjúkra-
bílar, tækjabíll og tveir
lögreglubílar voru sendir
á staðinn og gekk björg-
unarstarf greiðlega fyrir
sig.

Farþegar og ökumaður
voru öll flutt á Fjórðungs-
sjúkrahúsið á Ísafirði til
skoðunar. Að sögn Ön-
undar Jónssonar yfirlög-
reglustjóra á Ísafirði fór
betur en á horfðist í fyrstu.
Athygli er vakin á því að
ekkert símasamband er á
þeim stað sem slysið átti
sér stað, hvorki GSM
samband, né talstöðvar-
samband.

Bílvelta
á Ísafirði

Færðu fæðingardeild FSÍ ljósarúmFærðu fæðingardeild FSÍ ljósarúmFærðu fæðingardeild FSÍ ljósarúmFærðu fæðingardeild FSÍ ljósarúmFærðu fæðingardeild FSÍ ljósarúm
Kvenfélagið Hvöt í Hnífsdal, færði fæðingadeild Fjórðungssjúkrahússins á Ísafirði

Bilibed ljósarúm á föstudag. Rúmið er ætlað til notkunar við að meðhöndla gulu í
nýburum. Gula stafar af því að styrkur galllitarefna eða gallrauða, svonefndu bílirúb-
íns, í blóðinu verður óeðlilega hár. Allir nýburar fá slíka hækkun á fyrstu sólarhring-

unum eftir fæðingu og um helmingur þeirra fær sýnilega gulu. Hjá fyrirburum er
þetta hlutfall hærra og flestir þeirra fá gulu. „Er þetta frábær gjöf sem kemur sér

afskaplega vel enda nokkuð um að nýburar fái einhvern snert af gulu fyrstu dagana.

Viðskiptavinir, starfsfólk og jóla-
sveinar fögnuðu afmæli Samkaupa

Viðskiptavinir og starfsfólk Samkaupa-Úrvals á Ísafirði
fögnuðu 10 ára afmæli á föstudag í en verslunin opnaði 5. des-
ember árið 1996. Boðið upp á fjölda tilboða og kynninga í
versluninni auk afmælistertu. Þá létu jólasveinar sig ekki
vanta á fagnaðinn við mikinn fögnuð yngstu kynslóðarinnar.
Samkaup hefur vaxið mikið frá þau voru opnuð í gamla Kaup-
félaginu fyrir áratug síðan en verslunin tók algjörum stakka-
skiptum þegar hún flutti í verslunarmiðstöðina Neista í júní
árið 2002.

Verslunarkeðjan sem slík hefur einnig tekið miklum breyt-
ingum á þessum tíma, en fyrirtækið rekur í dag fjórar tegundir
af verslunum. Verslanirnar bera heitin Samkaup úrval, Sam-
kaup strax, Nettó og Kaskó. Stórmarkaðirnir eru undir merkjum
Samkaup úrval, hverfaverslanir eru undir merkjum Samkaup
strax og lágvöruverðsverslanir undir merkjum Nettó og Kaskó.
Verslanir Samkaupa hf. eru í dag 26 talsins og staðsettar víðs-
vegar um landið og hjá fyrirtækinu starfa nú um 740 starfsmenn. Boðið var upp á afmælistertu.

Sautján hundrað manns mótmæltu
þjónustubreytingum hjá Símanum
Rúmlega 1700 undirskrift-

um við mótmælum við nýleg-
um þjónustubreytingum hjá
Símanum voru afhentar full-
trúa Símans á Ísafirði á mánu-
dag. Undirskriftarsöfnun var
hafin á vef tölvuþjónustunnar
Snerpu í haust til að mótmæla
breytingum sem fela meðal
annars í sér að venjulegur
ADSL notandi á Vestfjörðum
greiðir sama verð fyrir 6MB/s
tengingu og ADSL notandi á
höfuðborgarsvænu borgar
fyrir 12MB/s.

Við afhendingu listans sagði
Matthildur Helgadóttir: „Ég
kem hér á framfæri undir-
skriftum og athugasemdum

frá rúmlega sautján hundruð
manns, sem skrifað hafa undir
mótmæli við þjónustubreyt-
ingum hjá Símanum. En þær
hafa orðið til þess að stór hluti
landsins, Vestfirðir, Vestur-
land og Austurland borga
meira fyrir minni hraða á Int-
ernetinu. Síðan þessi undir-
skrift hófst hafa einu viðbrögð
Símans verið þau að á næsta
ári sé fyrirhugað að byrja á
uppfærslu á tækjabúnaði sem
mun gera þeim kleyft að veita
þessum íbúum sambærilega
þjónustu og við Stór Reykja-
víkursvæðið og Akureyri.

Fyrir hönd þessa fólks
krefst ég svara um það hvenær

fyrirhugaðri uppfærslu eða
breytingu á búnaði lýkur.
Hvenær mun fólk t.d. á Ísafirði
og Egilsstöðum fá þá þjónustu
sem það greiðir fyrir.“ Há-
hraðabreytingar áttu sér stað
hjá Símanum í haust og var
tengihraði tvöfaldur á eftir-
töldum stöðum: Höfuðborgar-
svæðinu, Mosfellsdal, Grinda-
vík, Sandgerði, Garði, Kefla-
vík, Njarðvík, Vogum, Akra-
nesi, Borgarnesi, Akureyri,
Húsavík, Vestmannaeyjum,
Hvolsvelli, Hellu, Stokkseyri,
Eyrarbakka, Selfoss, Hvera-
gerði og Þorlákshöfn. Annars
staðar gildir sami hraði og
áður, á sama verði og áður, en
sömuleiðis á sama verði og
áðurnefndir háhraðanotendur
greiða fyrir sína tengingu, sem
er helmingi hraðari.

Yfirlýsing undirskriftasöfn-
unarinnar sem var þá sett af
stað undir heitinu „Aftur til
fortíðar?“, hljóðaði svo: „Við
undirrituð krefjumst þess að
Síminn veiti þá þjónustu sem
við borgum fyrir og dragi til
baka þá ákvörðun að skipta
landinu upp í misdýr gjald-
svæði í skjóli einokunar!

Undirskriftasöfnun þessi er
til komin vegna fjölda fyrir-
spurna viðskiptavina Snerpu
og óánægju þeirra með það
að hafa verið látnir sitja eftir í
þessar þjónustubreytingar hjá
Símanum.“   – thelma@bb.is

Matthildur Helgadóttir
afhenti Steingrími Rúnari
Guðmundssyni hjá Síman-
um undirskriftarlistann á
mánudag.
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Fjárfestingar bæjarsjóðs innan ramma
miðað við endurskoðaða fjárhagsáætlun

Tekjur Ísafjarðarbæjar voru
2.033 milljónir á tímabilinu
janúar-október. Gjöld án reikn-
aðra liða voru 1.897 milljónir
króna, og þar af eru laun og
launatengd gjöld 895 milljónir
króna. Önnur rekstrargjöld eru
952 milljónir króna. Fjár-
magnskostnaður fyrstu átta
mánuði ársins er 50 milljónir.
Fjárfestingar námu 289 millj-
ónum króna á tímabilinu.

Framlegð til afborgana og
eignabreytinga var 153 millj-
ónir króna. Framlegð frá rekst-
ri á tímabilinu og afborganir
langra lána var þannig jákvæð
um 136 milljónir kr. og nei-
kvæð um 153 milljónir króna
eftir fjárfestingar. Þetta kemur
fram í mánaðarskýrslu Þóris
Sveinssonar fjármálastjóra
sem lögð var fram á fundi
bæjarráðs á dögunum. Sam-

kvæmt upphaflegri fjárhags-
áætlun áttu fjárfestingar ekki
að fara yfir 271 milljón króna,
en samkvæmt endurskoðaðri
fjárhagsáætlun geta þær farið
yfir 300 milljónir áður en
ramminn er sprengdur, að því
er Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar segir.

Áætluð fjárvöntun fyrir
endurskoðun fjárhagsáætlun-
ar var 147 milljónir króna.

Þar af voru 74 milljónir króna
vegna hærri rekstrargjalda að
teknu tilliti til breytinga á
rekstrartekjum, 31 milljón
króna vegna aukinna fjárfest-
inga, 30 milljónir króna vegna
sölu eigna, sem ekki varð af
og 12 milljónir króna vegna
langra lána og áfallinna ábyrgða.
Að sögn Halldórs kemur þetta
til af ýmsum ástæðum. „Það
voru ýmis viðbótarverkefni

samþykkt hjá okkur, svo sem
innrétting á nýrri félagsmið-
stöð og aukin verkefni í vega-
málum“, segir Halldór. „Fjár-
hagsáætlun var samþykkt í
desember 2005, en í byrjun
árs 2006 var tekin ákvörðun
um það á landsvísu að hækka
lægstu launin og í tilfelli
Ísafjarðarbæjar var það liður
upp á 51 milljón króna.“

Að sögn Halldórs munu fjár-

festingar mega fara yfir 300
milljónir áður en ramminn er
sprengdur, samkvæmt endur-
skoðaðri fjárhagsáætlun. „Það
eru ákvæði um það í sveitar-
stjórnarlögum að endurskoða
eigi fjárhagsáætlun ef inn
koma auknir kostnaðarliðir,
og útlit er fyrir að við verðum
vel innan marka miðað við
endurskoðaða fjárhagsáætl-
un.“               – eirikur@bb.is

Ekkert GSM samband eða
talstöðvarsamband var við
sjúkrabíla á slysstað á mánu-
dagsmorgun þar sem fólks-
flutningabíll hafði farið út af
veginum á Gemlufallsheiði,
að sögn Þorbjörns Sveinsso-
nar, slökkviliðsstjóra á Ísa-
firði. Takmarkað fjarskipta-
samband er á þessum slóðum

eins og víðsvegar annarsstaðar
á Vestfjörðum. Þorbjörn segir
þetta afskaplega bagalegt þeg-
ar að slys eiga sér stað, sér í
lagi þegar þarf að koma boð-
um til byggða um aukna að-
stoð. Þetta er einnig mjög
slæmt þegar liggur fyrir hvern-
ig málum er háttað á slysstað
og hvernig viðbragð þarf þá

að vera á sjúkrahúsi.
Á fundi sem haldinn var á

Ísafirði í byrjun árs var kynnt
fjarskiptaáætlun samgöngu-
ráðuneytisins til ársins 2010,
sem ber heitið Ísland altengt.
Vel var mætt á þann fund og
voru nær öll sæti í salnum
skipuð eldheitum áhugamönn-
um um fjarskiptamál. Umræð-

ur voru miklar og var augljóst
að hér höfðu menn töluverðar
áhyggjur af GSM-sambandi á
stofnvegum Vestfjarða. Í áætl-
un ráðuneytisins segir meðal
annars um þessi efni: „Öryggi
vegfarenda verði aukið með
bættri farsímaþjónustu á veg-
um landsins og helstu ferða-
mannastöðum. [...] Langdræg

stafræn farsímakerfi til að
þjóna landinu öllu og miðun-
um verði byggð upp.“

Í undirmarkmiðum við þenn-
an lið kemur svo fram að til
standi að GSM-farsímaþjón-
usta verði aðgengileg á þjóð-
vegi 1 og öðrum helstu stofn-
vegum, á helstu ferðamanna-
stöðum og minni þéttbýlis-

stöðum. Þegar gengið var á
ráðherrann kom fram að hvaða
vegir og staðir teldust stofn-
vegir og helstu ferðamanna-
staði hefði ekki verið fyllilega
skilgreint.

Ekki náðist í Evu Magnús-
dóttur hjá Símanum vegna
málsins.

– annska@bb.is

Ekkert fjarskiptasamband á slysstað

Jólatónleikar gjöf til íbúa ÍsafjarðarbæjarJólatónleikar gjöf til íbúa ÍsafjarðarbæjarJólatónleikar gjöf til íbúa ÍsafjarðarbæjarJólatónleikar gjöf til íbúa ÍsafjarðarbæjarJólatónleikar gjöf til íbúa Ísafjarðarbæjar
Karlakórinn Ernir ásamt drengjakór og nemendum Tónlistarskóla Ísafjarðar
bjóða til jólatónleika sem er jólagjöf kórsins til íbúa Ísafjarðarbæjar.
Tónleikarnir sem haldnir verða; í Félagsheimilinu Bolungarvík sunnudaginn
17. desember kl. 18, í Ísafjarðarkirkju á sunnudag kl. 20 og í Þingeyrar-
kirkju næsta mánudag kl. 20. Einungis verða flutt lög tengd jólunum og
jólahátíðinni. Stjórnandi kórsins er Beata Joó, undirleikarar Margrét
Gunnarsdóttir og Guðrún B. Magnúsdóttir. Aðgangur er ókeypis.

Jólaföndur Grunnskólans á ÞingeyriJólaföndur Grunnskólans á ÞingeyriJólaföndur Grunnskólans á ÞingeyriJólaföndur Grunnskólans á ÞingeyriJólaföndur Grunnskólans á Þingeyri
Árlegt jólaföndur foreldrafélags Grunnskólanum á Þingeyri fór fram á laug-
ardag. Allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi þar sem margs konar föndur
var í boði. Meðal annars var boðið upp á að mála á trévörur og keramik,

skreyta piparkökur og vinna með filt. Að venja var laufabrauðsgerðin á
sínum stað og voru steikt tæplega 500 laufabrauð. 10. bekkur bauð upp á
kaffisölu en ágóðinn rennur í ferðasjóð þeirra. „Óhætt er að segja að þetta

hafi verið fínn og vel heppnaður dagur hjá okkur“, segir á vef Þingeyrar.
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Með starfið í genunum
Sveinn Þorbjörnsson sinnir tveimur krefj-

andi störfum á Ísafirði, en hann er slökkvi-
liðsmaður og sjúkraflutningamaður. Bæði

störfin krefjast þess að oft á tíðum þarf
Sveinn að bregðast rétt við undir ákaflega

erfiðum kringumstæðum sem getur tekið á
andlega. Hann hefur þó ekki langt að sækja
færnina því faðir hans hefur verið slökkvi-

liðsmaður í áratugi auk þess sem hann
starfaði í árafjöld við sjúkraflutninga en það

gerði afi hans einnig. Bæjarins besta ræddi
við Svein um starfið.

– Hvernig kom það til að
þú fórst út í þetta starf?

„Það var fyrir algjöra tilvilj-
un, ég hafði aldrei hugsað mér
að fara út í þetta starf þótt ég
hafi næstum alist upp á slökk-
vistöð. Pabbi byrjaði að vinna
hjá slökkviliðinu í Hafnarfirði
þegar ég var um ársgamall og
ég var mikið í kringum allt
sem tengdist starfinu. Ég hafði
þó aldrei þessa draumóra um
að verða slökkviliðsmaður
eins svo margir aðrir strákar.
Svo vildi það til rétt fyrir ára-
mótin 1999-2000 að báðir sem
unnu sem fastastarfsmenn hjá
Slökkviliði Ísafjarðar forföll-
uðust vegna veikinda. Ég var
því fenginn til þess að leysa af
í tvær vikur og vann þá með
þeim gamla á sjúkrabílnum.
Það voru mín fyrstu kynni af
starfinu og mér leist vel á.
Það verður að viðurkennast
að þetta er spennandi starf.
Þessir tveir fastastarfsmenn
höfðu staðið allar bakvaktir á
sjúkrabílnum eftir að pabbi
hafði þurft að hætta vegna
heilsufarsástæðum. Ég byrj-
aði því að standa vaktina með
þeim ásamt annarri vinnu. Svo
leysti ég af á sumrin. Þannig
gekk þetta í tvö ár en í nóvem-
ber 2000 fór ég í Sjúkraflutn-
ingaskólann. Áhuginn efldist
því meira sem ég kynntist
starfinu og eftir því sem reyn-
slan jókst varð ég öruggari og
kunni betur við starfið. Fyrst
þegar ég byrjaði kunni ég ekki
neitt og fannst það hræðilegt.
Maður vonaði bara að sem
minnst myndi gerast“, segir
Sveinn og brosir. „En eftir
því sem á leið lærði maður
inn á starfið og varð tilbúnari
að takast á við hlutina.“

– Þú ert þriðji ættliðurinn
til þess að sinna þessu starfi
ekki rétt?

„Jú, það er að segja í sjúkra-
flutningunum. Afi minn og
pabbi hafa víst báðir unnið
við það.“

– Þannig að þetta er í gen-
unum hjá þér?

„Já, ætli það ekki. Þetta á
vel við mig og hentar mér
ágætlega allavega.“

– Hvernig samtvinnast þessi
tvö störf, slökkvistarfið og
sjúkraflutningarnir.

„Ísafjarðarbær er verktaki
fyrir heilsugæsluna um að sjá
um sjúkrabílinn, sem sagt að
hýsa og manna hann, en svo

er það Sjúkrabílasjóður Rauða
kross Íslands sem sér um
reksturinn. Bærinn sér um
mannskap og að leigja hús-
næði undir bílinn sem fellur í
verkahring slökkviliðsins.
Heilsugæslan sér svo um að
mennta okkur á þessu sviði
og allt það sem viðkemur
sjúkrabúnaði inn í bílnum.

Þessi tvö störf eiga mjög
vel saman. Þegar bruni verður
er nauðsynlegt að sjúkrabíll
sé á staðnum. Bæði fyrir okkar
eigið öryggi og ef einhver hef-
ur orðið fyrir einhvers konar
meiðslum eða reykeitrun. Það
er því alveg eins gott að
slökkviliðsmenn á staðnum
séu menntaðir í þessum efn-
um. Því eiga þessi tvö störf
mjög vel saman.“

Alltaf í hættuAlltaf í hættuAlltaf í hættuAlltaf í hættuAlltaf í hættu
í eldsvoðaí eldsvoðaí eldsvoðaí eldsvoðaí eldsvoða

– Maður getur ímyndað sér
að það sé mikið adrenalínflæði
í gangi þegar þú ert að sinna
þessum störfum.

„Já, þannig var það fyrst í
sjúkraflutningum. Adrenalín-
ið var alveg á fullu og maður
vinnur ótrúlegustu hluti undir
þeim kringumstæðum, maður
varð ekki þreyttur, ekki kaldur
eða annað slíkt. En einhvern
veginn venst þetta og maður
verður ekki jafn uppspenntur
lengur. Ekki nema að það líði
langt á milli atburða eða
eitthvað mikið gerist. Útköll
þegar börn eru annars vegar
eru alltaf erfitt, en ég get ekki
beint sagt að adrenalínið fari
þá á fullt, þau taka bara mikið
á. Hins vegar fær maður mikið
adrenalínkikk út úr slökkvi-
starfinu. Það líður langt á milli
stórútkalla og maður er alltaf
í ákveðinni hættu þegar kemur
að eldsvoða. Það er því meira
spennandi starf upp á það að
gera.“

Taka þessi störf ekki mikið
á andlega séð?

„Jú, sérstaklega slysin, þó
geta skilið eftir hugsanir hjá
manni og maður getur misst
svefn. Næstu tveir, þrír dagar
geta verið erfiðir eftir erfið
slys. Og sérstaklega banaslys.
Það er ekkert að því að viður-
kenna það, enda held ég að
það væri eitthvað að ef það
myndi ekki taka á mann. En
eins og ég segi þá er ótrúlegt
hvað þetta venst, maður verð-

ur yfirvegaður og rólegur þrátt
fyrir pressuna.“

– Ertu búinn að finna ævi-
starfið?

„Ég veit það ekki, það verð-
ur að koma í ljós. Ég hef alla-
vega ennþá áhuga á starfinu
og á meðan svo er verð ég
áfram í því. Hér vestra eru
möguleikarnir í að mennta sig
á þessu sviði takmarkaðir og
ég er búinn að mennta mig í
því helsta sem boðið er upp.
Svo verður að koma í ljós
hvort það dugi til að halda
mig við efnið.“

– Þú ert í eldvarnareftirlit-
inu, hvað felst í því starfi?

„Við heimsækjum fyrir-
tæki, þó misjafnlega oft eftir
fyrirtækjum. Þau stærri heim-
sækjum við árlega. Við leggj-
um meiri áherslu á þá staði
þar sem fólk er hýst, hótel,
gistiheimili og annað slíkt.
Við fylgjum svo eftir kröfum
sem við leggjum á fyrirtæki,
t.d. hvað varðar brunavarnir,
neyðarútganga og lýsingar.
Einnig skrifum við umsögn
um staði sem eru að sækja um
skemmtanaleyfi. Við förum
þá og skoðum húsnæðið og
gerum úttekt á því. Þetta er
svona það helsta sem felst í
starfinu.“

– Finnst þér það gera þér
erfitt fyrir með öll þessi störf
sem þú sinnir að þú skilir búa
í nánu samfélagi þar sem þú
þekkir oft á tíðum til fólksins
sem á í hlut?

„Í eldvarnareftirlitinu er það
galli þar sem oft eru persónu-
leg tengsl á milli manns og
þeim sem maður þarf að gera
kröfur á. Maður má þó ekki
láta það trufla sig. Eins lendir
maður í því í sjúkraflutning-
unum að flytja fólk sem maður
þekkir og það er vissulega
erfiðara en þegar ókunnugir
eiga í hlut.“

– Hefur það komið fyrir að
þú hafir mætt á slysstað og sá
slasaði er náinn vinur eða ætt-
ingi?

„Sem betur fer enginn mjög
nákominn mér, en vissulega
fólk sem maður þekkir vel.
Ég gæti ekki ímyndað mér
hvernig það væri að koma á
slysstað þar sem einhver náinn
manni væri.

Við vitum sjaldnast hver á í
hlut heldur fáum bara stað-
setningu og hvað er í gangi
áður en við komum á staðinn.
Ekki nema í fyrirfram ákveðn-
um flutningum en þá skiptir
ekki máli hvort það er amma
mín eða einhver ókunnugur.“

Ætlaði aðÆtlaði aðÆtlaði aðÆtlaði aðÆtlaði að
verða bóndiverða bóndiverða bóndiverða bóndiverða bóndi

– Nú ert þú þriðji ættliður-
inn til að vinna við sjúkra-
flutninga og faðir þinn slökk-
viliðsstjóri. Hvernig myndi
það leggjast í þig ef börnin
þín ætluðu að feta í fótspor
þín?

„Það myndi bara leggjast
nokkuð vel í mig, allavega
myndi ég ekki leggjast gegn
því. Ég mun samt ekkert ýta
þeim í þá átt frekar en ein-
hverja aðra. Ég áttaði mig
seint á því hvað menntun er
mikilvæg. Ég vanrækti hana
á mínum yngri árum og hef
verið að reyna vinna hana upp
undanfarin ár. Ég mun því
fyrir alla muni hvetja börnin
mín til að halda áfram að
mennta sig. En ef að þau
myndu velja það að fara út í
sama starf og ég mundi ég
ekki standa í vegi fyrir því.“

– Fyrst þig langaði ekki að
vera slökkviliðsmaður þegar
þú varst lítill hvað langaði þig
til þess að verða þegar þú yrðir
stór?

Ég man það nú ekki alveg,
ég held að mig hafi langað til
þess að verða bóndi um tíma.
Allavega ekki slökkviliðs-
maður en hins vegar var ég
hrifinn af löggunni. Það hefur
samt ekki heillað mig eftir að
ég varð að manni ef svo má
segja. Þó svo að það sé öðru-
vísi vinkill á svipuðu starfi og
maður er í sjálfur. Ég gæti svo
sem alveg hugsað mér að
prófa það einhvern daginn.“

– Nú eru ekki útköll á hverj-
um degi, í hverju felst þitt
daglega starf?

„Það felst að miklu leiti í
viðhaldi, við erum með slökk-
vitækjaþjónustu þar sem við
tökum á móti og förum yfir
slökkvitæki frá næstum öllum
Vestfjörðum og þeim bátum
sem leggjast hér að. Í okkar
höndum er einnig viðhald á
öllum þeim tækjum og bílum
og öllum okkar búnaði sem
við notum í starfið. Það þarf
gera reglulega. Þessir hlutir
þurfa að vera í lagi, við viljum
ekki vera í erfiðum aðstæðum

og trekkja eitthvað sem fer
svo ekki gang. Þó svo að
vissulega hafi það komið upp
reynum við að hafa hlutina í
eins góðu lagi og mögulegt
er. Svo ef það koma einhver
tómarúm þar sem við höfum
lítið að gera getum við alltaf
sinnt eldvarnareftirlitinu. Auk
þess hef ég haldið uppi vefsíðu
slökkviliðsins þó svo að um
þessar mundir liggi hún niður
vegna óprúttinna þrjóta út í
heimi. Ég er að hanna nýjan
vef sem ég vonaði að ég gæti
komið í gagnið fyrir jól, en
við verðum bara að sjá til
hvernig það fer. Þetta er nátt-
úrulega sá árstími sem fólk er
mest að sækja sér upplýs-
inga.“

– Hversu mikið af starfinu
er undir tækjunum komið?

„Einhvern tímann var talað
um slökkvistarfið sem hættu-
legasta starfið á friðartímum
en ég ætla að leyfa mér að
draga það í efa í dag. Tækin
eru orðin það góð, gallarnir
það góðir og við orðnir það
vel æfðir að hættan er einfald-
lega ekki eins mikil og hún
var áður. Við erum búnir að
fá til okkar nýjan bíl, Renault
sem var smíðaður í Póllandi
og er ákaflega góður bíll og
honum fylgdu björgunartæki
af nýjustu gerð. Ég leyfi mér
því að segja að Slökkviliðið á
Ísafirði sé afar vel tækjum bú-
ið miðað við stærð sveitarfé-
lagsins. Það verður að viður-
kenna þótt að maður vildi allt-
af vera betur búinn.“

– Hvernig er samstarfið á
milli slökkviliðsins á Ísafirði
og slökkviliðanna í nágranna-
byggðunum?

„Það tilheyrir kannski ekki
áætlun en við vitum alltaf af
hverjum öðrum og ef stór-
brunar koma upp getum við

alltaf kallað á aðstoð annarra.
Bolvíkingarnir og Súðvíking-
arnir vita að við erum alltaf
reiðubúnir að koma ef þeir
þurfa á hjálp okkar að halda.“

– Nú er ef til mesti eld-
hættutíminn ársins að ganga í
garð, er þá meira að gera hjá
ykkur?

„Sagan segir það að það er
meira um eldútköll í desember
og janúar en öðrum mánuðum.
Við höfum reynt að sporna
gegn þessu með forvörnum,
og þar má nefna sem dæmi
eldvarnarviku Landssambands
slökkviliðsmanna sem nú er
að ganga í garð. Í þeirri viku
förum við í alla átta ára bekki
landsins og gerum nemendur
að okkar fulltrúum. Þeir fá
barmmerki því til staðfesting-
ar og fræðslu hjá okkur um
hvað þurfi að vera að vera í
lagi og hvernig eigi að bregð-
ast við ef eldur kemur upp á
heimili. Síðan fara börnin
heim með þá vitneskju og
predika yfir foreldrunum. Við
leggjum áherslu á að það sé
farið yfir þessi mál, hvort
reykskynjarar og slökkvitæki
séu í lagi. Það þarf að gera
allavega einu sinni á ári og
það er gott að gera það fyrir
jól.

Fólk er orðið mun meðvit-
aðra um þá hættu sem er til
staðar. Félag slökkviliðs-
manna á Ísafirði selur reyk-
skynjara og annað sem kemur
að brunavörnum. Það er mikið
um að fólk sé að koma til
okkar og fá upplýsingar um
þessi mál og bæta við sig
skynjurum eða slökkvitækj-
um eða hvað sem er. Það er
auðvitað mjög gott en mætti
samt alltaf vera meira. Við
viljum hafa allt í lagi“, segir
Sveinn.

– thelma@bb.is
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Horft til
framtíðar

Ritstjórnargrein

Á þessum degi fyrir 52 árum

,,Ísfirðingum ætti að vera holt að íhuga að flestir Ísfirðingar
búa á Reykjavíkursvæðinu. Þeir hafa leitað suður af ýmsum
ástæðum. En þegar aldurinn færist yfir leitar gjarnan hugurinn
til heimahaganna. Ef hægt væri að bjóða þessu fólki nútíma-
íbúðir með öllum þægindum á besta stað á Ísafirði, rétt við
miðbæinn og félagsþjónustu aldraðra, með útsýni norður á
strönd eða inn í fjörð verður að teljast afar líklegt að 50-60
íbúðir væru fljótar að seljast,“ sagði Úlfar Ágústsson, í viðtali
við BB í fyrra mánuði, þar sem hann reifaði hugmyndir sínar
um uppfyllingu á Torfnesrifinu, hvar koma mætti fyrir
skemmtibátahöfn, aðstöðu fyrir skemmtiferðaskip, íbúðum
aldraðra og útivistarsvæði með meiru.

,,Útópían hans Úlfars“ verður ekki tíunduð hér. Aðeins á
það bent að hvað sem mönnum kann að finnast um hugmyndir
af þessum toga þá sýnir Úlfar áræði um leið og hann tekur stórt
skref í að benda á leiðir og opna umræðu um nauðsyn þess að
skapa Ísafirði þann sess í íslensku samfélagi sem okkur dreymir
um: öfluga byggð þar sem menntun og vísindi; fiskveiðar og
fiskirækt og alhliða rannsóknir þar að lútandi og ferðaþjónusta
og annar vistbær atvinnurekstur er í fyrirrúmi. Úlfar segir
hugmyndina að einkaframtakið standi þarna að verki og bendir
á að stóru fasteignafélögin í Reykjavík séu nú þegar farin að
hyggja á strandhögg utan höfuðborgarsvæðisins og ,,ef til vill
liggur leið þeirra næst á Ísafjörð.“

Skrif Steinþórs Bragasonar um samgöngur á norðanverðum
Vestfjörðum hafa vakið athygli. Í greininni ,,Má bjóða þér í
vestfirska rúllettu“, sem birtist á bb.is í byrjun árs, dregur
Steinþór á glöggan hátt fram hugmyndir sínar um gerð jarð-
ganga til að koma á öruggri akstursleið milli Bolungarvíkur
og Súðavíkur, en að hans sögn eru hvorki meira né minna en
102 hættusvæði á leiðinni milli þessara staða. Máli sínu til
stuðnings birtir Steinþór útreikninga á kostnaði við gerð jarð-
ganganna.

BB er ekki í stöðu til að sannreina útreikninga Steinþórs
Bragasonar á kostnaði við gerð þeirra jarðganga sem hann
leggur til að gerð verði til að tryggja öruggar samgöngur á
norðursvæði Vestfjarða, né til að meta möguleikana á að hug-
myndir Úlfars Ágústssonar verði að veruleika. Eflaust finnst
einhverjum innlegg Úlfars og Steinþórs fjarri öllum veruleika.
Nær væri að snúa sér að einhverju öðru og brýnna. Hvað sem
þessu viðhorfi líður skal fullyrt að við þurfum á mönnum eins
og þeim að halda; mönnum sem hugsa stórt og horfa til langrar
framtíðar. Öðru vísi náum við ekki því flugi sem nauðsynlegt
er til að hér nái að dafna öflug byggð með fjölbreyttu atvinnu-
og mannlífi.

Orð eru til alls fyrst.
Detti engum neitt í hug er ekki við miklu að búast. s.h.

Peningarnir og bankabækurnar sem hurfu hér í kauptúninu
fyrir nokkru hafa nú fundist. Eigandi „þýfisins“ Guðni Guð-
mundsson útgm. fann það í herbergi því, sem það var geymt í
er það hvarf. Það var um klukkan fjögur í gærdag, sem Guðni
fann peningana, sem voru milli 10-20 þús. kr. í peningum og
bankabækurnar með 60-70 þús. kr. innistæðu. Lágu verðmæti
þessi í kassa utan um harmóniku. Var fjárupphæðin óskert.

Leikur allmikill vafi á því hvort hér hafi í raun og réttu verið
um þjófnað að ræða og þýfinu skilað aftur, eða hvort pen-
ingarnir og bankabækurnar hafi dulist sjónum manna við hús-
leitina, sem fram fór í herberginu er Guðni kærði þjófmál
þetta.

Hreppstjórinn hér gat ekki gefið neinar upplýsingar um
hvort málið muni rannsakað frekar. Almenningur hér mun al-
mennt vera þess hvetjandi að svo verði gert.

Peningahvarfið á Suð-
ureyri við Súgandafjörð

Rafmagnstruflanir á VestfjörðumRafmagnstruflanir á VestfjörðumRafmagnstruflanir á VestfjörðumRafmagnstruflanir á VestfjörðumRafmagnstruflanir á Vestfjörðum
Rafmagnstruflanir voru á Vestfjörðum aðfaranótt sunnudags
vegna hvassviðris og ísingar. Ellefu staurar brotnuðu utan við
Nauteyri í Ísafjarðardjúpi. Þá brotnaði einn staur í Dýrafirði og
rafmagnsvírar slitnuðu og fimm staurar brotnuðu í Önundar-
firði og vírar slitnuðu. Einnig slitnuðu vírar í Álftafirði en ekki
er vitað um staurabrot þar. Í tilkynningu frá Orkubúi Vest-
fjarða segir að ekki sé vitað um frekari skemmdir.

Stórt tap hjá KFÍStórt tap hjá KFÍStórt tap hjá KFÍStórt tap hjá KFÍStórt tap hjá KFÍ
Meistaraflokkur KFÍ töpuðu með yfirgnæfandi mun í körfuknattleik á Akureyri á
föstudag. Leikurinn endaði 118-52. „Þór og KFÍ frá Ísafirði áttust við í 1. deild

Íslandsmótsins í körfubolta og var leikið sem fyrr í íþróttahúsi Síðuskóla. Hafi einhver
átt von á spennandi leik má fullvíst telja að sjá hinn sami hafi heldur betur orðið fyrir
vonbrigðum. Þór vann leikinn með 66 stigum og miðað við gang leiksins og getumun
á liðunum hefði þessi munur hæglega geta verið mun meiri,“ segir í frétt á KFÍ. Var

þetta síðasti leikur KFÍ fyrir jól og munu þeir því hefja nýja árið án þess að vinna leik.

Anna Guðrún Gylfadóttir
byggingafulltrúi sameinaðar
tæknideildar Ísafjarðarbæjar
og Bolungarvíkurkaupstaðar
mætti til vinnu í Ráðhúsinu í
Bolungarvík í fyrsta sinn í síð-
ustu viku. „Það er fagnaðar-
efni að starfsemi tæknideild-
arinnar skuli vera komin í
gagnið og þjónusta við bæjar-

búa þannig efld“, segir í frétt
á bolungarvik.is.

Tæknideild Ísafjarðarbæjar
og Bolungarvíkurkaupstaðar
hefur umsjón með öllum ný-
framkvæmdum á vegum bæj-
arins og allri annarri starfsemi,
sem tengist tækni- og um-
hverfismálum bæjarins, svo
sem veitna- og fráveitukerf-

um, gatna- og umferðarmál-
um, umhverfismálum, garð-
yrkju og opnum svæðum,
dýraeftirlit, skipulagsmálum,
byggingareftirliti, fasteigna-
mat og lóðarskráningu, skrán-
ingu í landupplýsingarkefi,
brunavörnum, sorphirðu og
sorpeyðingu, umsjón með
fasteignum og viðhaldi fast-

eigna bæjarins.
Byggingafulltrúi verður til

viðtals í Ráðhúsinu í Bolung-
arvík alla þriðjudaga fyrir há-
degi. Tekið verður á móti er-
indum á opnunartímum bæjar-
skrifstofunnar og fyrirspurn-
um jafnframt svarað símleiðis.

– thelma@bb.is

Sameinuð tæknideild tekin til starfa

Keppnistímabil skíðagöngu-
fólks í Ísafjarðarbæ hófst á
hefðbundinn hátt á laugardag,
þegar fram fór hin árvissa boð-
ganga Skíðafélags Ísfirðinga.
Þátttakendum var raðað í
sveitir eftir þeirri meginreglu
að eitt barn, einn unglingur
og einn fullorðinn skipuðu
hverja sveit. Þó voru leyfð

lítilsháttar tilbrigði við þá
reglu. Alls urðu sveitirnar í
mótinu 12 talsins, sem þýðir
að þátttakendur voru 36.

Allar aðstæður á Seljalands-
dal voru frábærar, logn, 5 stiga
frost, allt smekkfullt af snjó
og brautin þétt og fín. Lagður
var 1 km langur hringur. Börn-
in gengu fyrsta sprett og fóru

einn hring, unglingarnir tóku
við og fóru tvo hringi og loks
var komið að þeim fullorðnu
að taka endasprettinn og
gengu þeir þrjá hringi.

Í fyrsta sæti varð sveit skip-
uð þeim feðginum Guðmundi
Rafni Kristjánssyni og Heklu
Dögg Guðmundsdóttur, ásamt
Sólveigu Guðmundsdóttur.

Næst kom sveit skipuð
systrunum Örnu og Katrínu
Sif Kristbjörnsdætrum ásamt
Einari Yngvasyni. Í þriðja sæti
urðu þau Haraldur Hannesson,
Rannveig Halldórsdóttir og
Trond Vognsild.

Úrslitin má nálgast í heild
sinni á vef SFÍ.

– thelma@bb.is

Fyrsta gönguskíðamót vetrarins
Skipað var í 12 sveitir á fyrsta gönguskíðamóti vetrarins.

Reykjavík! á ferð og flugi
Ísfirsku hljómsveitinni

Reykjavík! hefur verið boðið
að spila á þremur stórum
hátíðum í byrjun næsta árs.
Fyrst er það Eurosonic í Hol-
landi, því næst By:Larm í Nor-
egi, og síðast en ekki síst hin
veglega South by Southwest-
hátíð í Texas í mars. „Við
sóttum bara um á Eurosonic
af einhverri rælni og förum á
eigin vegum. Við fengum
reyndar styrk frá Reykjavík
Loftbrú líka,“ sagði Haukur

S. Magnússon, gítarleikari
Reykjavíkur!. Hátíðin sú er
eins konar útvarpsstöðva-
stefna, og er Pétur Ben fulltrúi
Ríkisútvarpsins þar í ár. Frá
þessu var greint á visir.is.
By:Larm segir Haukur vera
ætlaða sveitum af Norður-
löndunum, fyrst og fremst.

„Ég held að hugmyndin sé
að gefa einhvers konar mynd
af skandinavísku tónlistarlífi,“
sagði Haukur, en hátíðin sú
ku vera vinsæl hjá bókurum á

vegum Hróarskeldu. South by
Southwest er þó langstærst.
„Við vorum að fregna að við
værum boðnir þangað. Það
verður auðvitað skemmtilega
subbulegt,“ sagði Haukur
hlæjandi, en hljómsveitir á
borð við Ske, Singapore Sling
og Vínyl hafa spilað á hátíð-
inni á árum áður.

Margir sem þar spila hafa
plötusamninga eða boð um
tónleika upp úr krafsinu, en
Haukur segir það þó ekki vera

aðalatriðið. „Þetta er aðallega
skemmtilegt ferðalag. Hins
vegar getur allt gerst og að
sjálfsögðu reynum við að
standa okkur eins vel og við
getum,“ sagði hann. Haukur
telur boðin vera til komin
vegna frammistöðu sveitar-
innar á Airwaves. Plata Reykja-
víkur!, Glacial Landscapes,
Religion, Oppression and
Alcohol, gæti þó haft sitt að
segja, en fyrsta upplag er nú
uppselt hjá útgefanda.
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STAKKUR SKRIFAR

Að fjarlægjast uppruna sinn
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.

Pólitíska sviðið einkennist af óróa og óvæntum uppátækjum, enda þing-
kosningar í nánd. Formaður Samfylkingarinnar lýsir því yfir á flokksþingi
að kjósendur treysti ekki þingflokki hennar. Gárungarnir segja að það hafi
tekið hana langan tíma að átta sig á alkunnri staðreynd í íslensku samfélagi.
Vestfirðingurinn Guðjón Arnar Kristjánsson sagði Margréti Sverrisdóttur
upp starfi framkvæmdastjóra þingflokks Frjálslynda flokksins, með tölvu-
pósti. Hann telur reyndar aðeins þrjá þingmenn. Margrét birtist í drottningar-
viðtali í sjónvarpi allra landsmanna og talaði um að dætur stjórnmálamanna
væru nefndar krónprinsessur en synir þeirra fengju aðra meðferð. Þjóðin
snerist á sveif með henni.

Bæjarstjórnarmeirihluti sveitarfélags er örast hefur vaxið síðustu misseri
sprakk og fyrrum samstarfsfélagar deildu um hver hefði svikið hvern og
Samfylkingarmaður bar oddvita Sjálfstæðisflokksins þeim sökum að hann
hefði hyglað vinum sínum, varð svo að éta það ofan í sig og kenndi frétta-
manni Stöðvar 2 um að hafa fært allt úr samhengi. Þetta er bara næstum eins
og á Alþingi, sem loks náði málamiðlun um að komast í þráð jólafrí fyrir jól.
Þar skemmtu sumir þingmenn sér yfir vantrausti formanns Samfylkingar-
innar á félögum sínum á Alþingi. Fjárlögin hurfu í skugga Ríkisútvarpsins,
sem mun nú við að vera að koma fréttastöð Stöðvar 2 á hvínandi hausinn.

Allt fjarlægist uppruna sinn með einhverjum hætti ef vel er að gáð og
ekki er gætt að því sem tengir menn og stjórnmálaflokka við ræturnar. Ræt-
ur Frjálslynda flokksins eru greinilega að slitna frá afkvæminu í huga
þeirra sem sitja í þingflokki hans. Margrét er dóttir Sverris Hermannssonar,
sem eitt sinn var í Sjálfstæðisflokki og hlaut af honum nokkrar vegtyllur og
sumar af betri tegundinni. Hann sleit þær rætur og horfist nú í augu við þá
staðreynd að félagi hans á Alþingi fyrir Frjálslynda flokkinn, núverandi
formaður ætlar að slíta ræturnar í annað sinn. Áður hafði Guðjón slitið
tengsl við Sjálfstæðisflokk líkt og brautryðjandinn. Þriðji fyrrum sjálfstæðis-
maðurinn sýnist hafa þar nokkur áhrif á. Það er Jón Magnússon er eitt sinn
var formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna og lét að sér kveða fyrir
þann flokk.

Nú á að reyna að ná saman brotunum, því ljóslega nýtur Margrét Sverr-
isdóttir talsverðra vinsælda og hefur tekist að skapa sér jákvæða ímynd
umfram félaga sína í flokknum. Íslendingar eru aukin heldur feimnir eða
beinlínis hræddir við að ræða vandann sem fylgir útlendingum í nýju landi
og sambúðina við þá sem fyrir eru. Fróðlegt verður að sjá hvort og hvernig
til tekst við sáttaumleitanir og hvort nýfengið fylgi í könnunum endist. Það
er öllum hollt að muna uppruna sinn.

HORNSTRANDIR – RÁÐSTEFNA UM
SKIPULAGSMÁL 26.-27. JANÚAR 2007

Ráðstefna um skipulagsmál á Horn-
ströndum verður haldin 26.-27. janúar
2007 í Hömrum á Ísafirði. Ráðstefnan
er hluti af vinnu við aðalskipulag Ísa-
fjarðarbæjar.
Til umfjöllunar verður landnýting og
framtíðarskipulag á Hornströndum.
Ráðstefnan er öllum opin og ekkert
þátttökugjald.
Nánari upplýsingar eru á heimasíðu
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is.

Sigríður Ólöf til HáskólasetursinsSigríður Ólöf til HáskólasetursinsSigríður Ólöf til HáskólasetursinsSigríður Ólöf til HáskólasetursinsSigríður Ólöf til Háskólasetursins
Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir hefur verið ráðin verkefnastjóri hjá Háskólasetri Vestfjarða og hóf hún störf 1. desem-
ber. Fjórar umsóknir bárust en um er að ræða hálfa stöðu. Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir sem hefur víðtæka reynslu á
sviði viðburðar- og verkefnastjórnunar mun halda utan um vaxtarsamningsverkefni og sjá um framkvæmd sumarhá-
skóla næsta sumars, ásamt öðrum starfsmönnum Háskólasetursins, en þar er ýmislegt í bígerð. „Sigríður Ólöf er
Ísfirðingum væntanlega vel kunnug. Hún er með próf í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst og hefur víðtæka
reynslu úr ferðaþjónustugeiranum. Meðal annars hefur hún stjórnað bæjarhátíðum og mun þessi reynsla hennar
örugglega koma að gagni í þeim verkefnum sem framundan eru hjá Háskólasetrinu“, segir í tilkynningu.

Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Halldór Halldórsson, bæjar-
stjóri Ísafjarðarbæjar og for-
maður Sambands íslenskra
sveitarfélaga segir að tilskip-
anir Evrópusambandsins hafi
áhrif á rekstur íslenskra sveit-
arfélaga þótt þær séu samdar
með hagsmuni ólíkra sveitar-
félaga í huga og því mikilvægt
að leitast við að koma á fram-
færi sjónarmiðum íslenskra
sveitarfélaga og reyna að hafa

áhrif á framvindu mála á und-
irbúningsstigi eftir því kostur
er. Þetta kom fram í ávarpi
hans við formlega opnun
skrifstofu Sambands íslenskra
sveitarfélaga í Brussel þann
22. nóvember sl.

Halldór lýsti einnig fyrir
gestum aðdraganda og til-
gangi með rekstri skrifstof-
unnar. Samband íslenskra
sveitarfélaga er eitt af síðustu

sveitarfélagasamböndum í
Evrópu til að opna skrifstofu í
Brussel og, eins og formaður
greindi frá í ávarpi sínu, má
segja að undirbúningurinn
hafi staðið tólf ár eða allt frá
því að EES samningurinn tók
gildi. Hann benti einnig á að
þrátt fyrir að staða íslenskra
sveitarfélaga og sveitarfélaga
í aðildarríkjum Evrópusam-
bandsins sé um margt ólík
hafa tilskipanir þess mjög
mikil áhrif á rekstur íslenskra
sveitarfélaga.

Auk formanns fluttu ræður

við opnunina félagsmálaráð-
herra, formaður ráðgjafar-
nefndar Jöfnunarsjóðs og for-
stöðumaður skrifstofu norska
sveitarfélagasambandsins í
Brussel. Jafnframt færðu þau
skrifstofunni góðar gjafir.
Meðal gesta voru Magnús
Stefánsson félagsmálaráð-
herra og ráðgjafarnefnd Jöfn-
unarsjóðs sveitarfélaga, sendi-
herra íslands í Brussel, ýmsir
Íslendingar sem þar eru að
störfum, auk erlendra gesta
frá ýmsum þjóðum. Auk þess
voru viðstaddir Árni Þór Sig-

urðsson, varaformaður stjórn-
ar sambandsins, framkvæm-
dastjóri þess og þrír aðrir
starfsmenn sambandsins, sem
tengjast starfsemi skrifstof-
unnar.

Skrifstofa Sambands ís-
lenskra sveitarfélaga í Brussel
er til húsa á sama stað og skrif-
stofur norrænu sveitarfélaga-
sambandanna í Rue de la
Science 4, í miðju Evrópu-
hverfinu í Brussel. Forstöðu-
maður skrifstofunnar er Anna
Margrét Guðjónsdóttir.

– thelma@bb.isHalldór Halldórsson.

Tilskipanir ESB hafa áhrif á
rekstur íslenskra sveitarfélaga

Neyðarútgangar GÍ komnir í lag
Neyðarútgangar Grunn-

skólans á Ísafirði eru komnir í
lag en þrjár skólastofur í
Grunnskólanum á Ísafirði hafa
verið án brunarútgangs frá því
skólahald hófst í haust, vegna
framkvæmda. Um var að ræða
heimastofur 9. og 10. bekkja
og tölvustofu sem allir árgang-
ar nýta. Í síðustu viku var
árviss rýmingaræfing haldin í
skólanum, en undanfarin ár
hefur slík æfing verið haldin
um mánaðamótin nóvember,
desember.

Að þessu sinni var aðeins
aðalbygging skólans rýmd.

Æfingar í kaupfélagshúsi og
Sundhöll fara fram síðar, en
að því er fram kemur á vef
Grunnskólans á Ísafirði verða
þær líklega haldnar í janúar.
Rýmingartími var um 3 og 1/
2 mínúta sem er örlítið lengri
tími en síðast. Nú fer rýming
fram um tvær útgönguleiðir
en ekki þrjár eins og áður.
Áður fyrr voru fjórar aðalút-
gönguleiðir, þar af voru þrjár
notaðar á æfingum. Auk
tveggja aðalútganga eru mun
fleiri neyðarútgangar til taks
ef þörf krefur.

– thelma@bb.is Grunnskólinn á Ísafirði.
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Sýslumaðurinn
á Ísafirði

Brennur og flugeldar
Þeir sem hyggjast hlaða bálkesti til þess

að kveikja í þeim á gamlárskvöld eða á
þrettándanum skulu sækja um leyfir til
þess fyrir 19. desember nk.

Fyrir hverri brennu skal tilgreina fulltíða
ábyrgðarmann. Með umsókn skal fylgja
skriflegt starfsleyfi heilbrigðisnefndar,
ásamt vottorði frá vátryggingarfélagi um
ábyrgðartryggingu vegna brennunnar.

Jafnframt þarf umsókn um leyfi til sölu
flugelda og til flugeldasýninga að berast
fyrir 19. desember nk.

Umsóknareyðublöð og reglur um bál-
kesti og brennur, flugeldarsýningar og
sölu á flugeldum liggja frammi hjá sýslu-
manninum á Ísafirði.

Nánari upplýsingar veitir Harpa Odd-
björnsdóttir í síma 450 3711.

Ísafirði, 8. desember 2006
Sýslumaðurinn á Ísafirði

Kristín Völundardóttir.

Atvinna
Lyfja á Ísafirði leitar að sjálfstæðum og

metnaðarfullum starfsmanni. Starfið felst
í sölu og ráðgjöf til viðskiptavina við val á
vörum, afgreiðslu á kassa, afhendingu
lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölu-
lyfjum og ráðgjöf um val og notkun þeirra
auk annarra tilfallandi verkefna.

Reynsla af verslunarstörfum er æskileg
og reynsla úr apóteki er kostur.

Nánari upplýsingar gefur Jónas Þór, lyf-
sali Lyfju á Ísafirði í síma 456 3009 og á
netfanginu jonas@lyfja.is.

Umsóknir sendist til: Lyfja Ísafirði, Poll-
götu 4, 400 Ísafjörður. Einnig er hægt að
sækja um á www.lyfja.is.

Vilja veita afslátt á leiguVilja veita afslátt á leiguVilja veita afslátt á leiguVilja veita afslátt á leiguVilja veita afslátt á leigu
Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar hefur lagt til að forstöðumaður
íþróttahússins á Þingeyri fái leyfi til að leigja sal hússins með 40-50% afslætti á
þeim tímum sem útlit er fyrir að yrðu annars ekki nýttir, sökum jólafrís grunn-
skólanna. Tók nefndin þessa ákvörðun í kjölfar tillögu frá forstöðumanninum þar
sem auk þessa var stungið upp á því að jólatilboð yrði á verði í sal og sund.
Nefndin fagnaði framtaki forstöðumanns sérstaklega og lagði til við bæjarstjórn að
forstöðumenn fái leyfi til að aðlaga gjaldskrá til að auka tekjur á dauðum tímum.

Pólski jólasveinninn í heimsóknPólski jólasveinninn í heimsóknPólski jólasveinninn í heimsóknPólski jólasveinninn í heimsóknPólski jólasveinninn í heimsókn
Börnin á leikskólanum Tjarnarbæ á Suðureyri fengu óvænta heimsókn í

síðustu viku er pólski jólasveinninn Mikotaj birtist allt í einu og bankaði á
gluggann hjá yngri börnunum á deildinni Gelti. „Það varð uppi fótur og

fit þar, því þeim brá mikið og voru ekki alveg tilbúin að sættast við
þennan sveinka sem ekki talaði íslensku. Því fór hann bara á Spilli og þar

settist hann niður með okkur eldri börnunum og okkur fannst mjög
skrýtið að skilja ekkert sem hann sagði“, segir í frétt frá Tjarnarbæ.

Íbúasamtökin Átak í Dýra-
firði segja að hefja þurfi hafn-
arframkvæmdir sem hafa ver-
ið á dagskrá í töluverðan tíma
fyrir Þingeyri. Má þar nefna
að rífa á gömlu trébryggjuna
og ganga frá kanti, gera á 230
metra langa sjóvörn neðan til

á Þingeyrarodda auk dýpkun-
ar á smábátahöfninni. Sú
framkvæmd ásamt því að rífa
trébryggjuna voru á áætlun
2004 og 2005 hjá Siglinga-
stofnun en sjóvörnin er á áætl-
un 2006.

Fyrir fund íbúasamtakanna

í nóvember í fyrra með bæjar-
yfirvöldum var rætt við Guð-
mund M. Kristjánsson, yfir-
mann hafna Ísafjarðarbæjar
um hafnarframkvæmdir á
Þingeyri. Að því er greint er
frá á thingeyri.is kom fram í
þeim umræðum að hafnar-

framkvæmdir á Þingeyri árið
2006 yrðu niðurrif gömlu tré-
bryggjunnar ásamt frágangi
kanti og 230 metra langa sjó-
vörn neðan til á Þingeyrar-
odda. Dýpkun á smábátahöfn-
inni á að framkvæma árið
2007.             – thelma@bb.is

Fara þarf í hafnarframkvæmdir
Íbúasamtökin Átak í Dýrafirði

Fundur íbúasamtaka Ön-
undarfjarðar og foreldrafélags
Grunnskóla Önundarfjarðar
mótmælir harðlega hugmynd-
um um að færa unglingastig
skólans yfir á Ísafjörð. Á sjötta
tug manns mættu á fundinn
sem haldinn var í Grunnskól-
anum og var eftirfarandi álykt-
un samþykkt einróma: Fund-
urinn andmælir harðlega öll-
um hugmyndum um að hrófl-
að verði við starfsemi skólans
á fjárhagslegum forsendum,
það eiga allir lögboðinn rétt
til skólagöngu, óháð búsetu.

Fundurinn telur ekki réttlæt-
anlegt að „verðleggja mennt-
un barna.

Hins vegar er íbúum um-
hugsunarefni tekjuskipting
ríkis og sveitarfélaga, vegna
umfjöllunar um stöðu margra
sveitarfélaga, sérstaklega
þeirra sameinuðu með dreifða
byggð. Fundurinn minnir á að
allir frambjóðendur til sveitar-
stjórnarkosninga s.l. vor lýstu
því yfir að ekki stæði til að
hrófla við skólastarfi á Flat-
eyri, Suðureyri og Þingeyri.

Öllum á að vera það ljóst

hvað slík ráðstöfun gæti haft
alvarleg áhrif og byggðarösk-
un í för með sér fyrir byggða-
kjarnanna hvað þá heldur fyrir
bæjarfélagið í heild. Grunn-
skólinn er grundvallar undir-
staða blómlegs mannlífs og
uppbyggingar byggðakjarn-
anna.

Hér á Flateyri hefur orðið
mikill viðsnúningur í íbúaþró-
un, þökk sé öflugri uppbygg-
ingu í fiskvinnslu og veiðum,
bjartsýni ríkir, fjölskyldur eru
að flytjast til Flateyrar og stað-
an er nú orðin svo að húsnæði

sárvantar.
Fundurinn tekur jákvætt í

allar hugmyndir er lúta að
bættu og öflugra skólastarfi,
með tilkomu nýrrar tækni og
bætts búnaðarm, og samvinnu
milli skóla bæjarins. Jafnframt
lýsir fundurinn yfir að staða
GÖ sé sterk og góð, fag- og
félagslega sé vel búið að öllum
nemendum og skólastarfið sé
fjölbreytt og traust og hafi
skólinn á að skipa góðu starfs-
fólki með ríkan metnað fyrir
sína hönd og nemenda. “

– thelma@bb.is

„Ekki réttlætanlegt að verð-
leggja menntun barna“

Skeljungur hefur fært Skíða-
félagi Ísfirðinga 4000 lítra af
vélaolíu að gjöf. Var mark-
miðið að létta undir með rek-
stri skíðasvæðisins, en eins
og greint hefur verið frá var
rekstur svæðisins í járnum.
„Mjög höfðingleg gjöf frá
Skeljungi og án hennar hefði
ekki verið unnt að opna skíða-

svæðið. Þetta eru svo sannar-
lega gleðifréttir og skíðamenn
eru mjög þakklátir“, segir
Margrét Halldórsdóttir, for-
maður SFÍ. Skíðasvæðið var
opnað á síðustu helgi fyrir til-
stuðlan Skíðafélagsins en for-
eldrar skíðabarna sáu um
lyftuvörsluna þar sem ekki var
til fé til að ráða starfsmann.

Aðspurð hvort gjöfin frá
Skeljungi þýði að skíðasvæð-
ið verði opið til frambúðar
segir Margrét svo vera. „Það
stefnir allt í það, nægur snjór
er í hlíðunum svo að útlitið er
gott.“

Á meðfylgjandi mynd má
sjá Friðbjörn Óskarsson hjá
Skeljungi færa Margréti gjöf-

ina á skíðasvæðinu. Fregnir
af því að ekki væri hægt að
opna skíðasvæðið fyrir áramót
þar sem fjármagn til reksturs-
ins á þessu ári væri uppurið
vakti mikil viðbrögð hjá bæj-
arbúum. Eflaust hafa margir
tekið gleði sína á ný eftir þessa
framvindu mála.

– thelma@bb.is

Skeljungur færir SFÍ höfðinglega gjöf
Friðbjörn Óskarsson færir Margréti gjöfina fyrir hönd Skeljungs á skíðasvæðinu.
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„Ég  var örugglega búinn að vera burtu
í tíu ár þegar ég áttaði mig á því að ég
væri fluttur. Ég var alltaf með hugann á
Ísafirði og nafli alheimsins fyrir mér var
Hlíðarvegur 34, hjá gömlu hjónunum.“

Sækir sjóinn við Afríku en b
Ísfirðingurinn Gunnsteinn Jóns-
son býr úti í Kanada ásamt fjöl-

skyldu sinni en vinnur í Afríku. Þar
er hann verkstjóri á skipi sem

 bræðurnir Guðmundur og Har-
aldur Jónssynir úr Hafnarfirði eiga

og gera út. Í gegnum starfið hefur
hann kynnst ólíkum heimum, fram-

andi slóðum og fólki með ólíkan
bakgrunn. Hann hefur ferðast um

langan veg frá því að nafli alheims-
ins var Ísafjörður og þá sérstaklega

Hlíðavegurinn.
„Ég hef verið Hlíðarvegs-

púki allt mitt líf. Ég flutti
reyndar til Reykjavíkur árið
1987 þegar ég fór í Stýri-
mannaskólann en ég ætlaði
alltaf að koma aftur. Ég var
örugglega búinn að vera í
burtu í tíu ár þegar ég áttaði
mig á því að ég væri fluttur.
Ég var alltaf með hugann á
Ísafirði og nafli alheimsins var
fyrir mér  Hlíðarvegur 34 hjá
gömlu hjónunum.“

– Hvernig kom það til að
þú fluttir til Kanada en vinnur
í Afríku?

Gunnar Sigurðsson, frændi
minn úr Hafnarfirðinum var
að vinna sem skipstjóri þarna
í Afríku og ég hafði beðið
hann að hafa mig í huga ef þá
vantaði mann. Þegar hann
síðan hafði samband við mig
ákvað ég að slá til. Mér fannst
þetta mikið ævintýri og lang-
aði til að prófa. Stuttu eftir að
ég fór á sjó í Máritaníu og
Marokkó kynntist ég Mariam,
konunni minni. Hún bjó þá í
Feneyjum á Ítalíu. Mariam er
fædd í Austur-Afríku, en
pabbi hennar er Indverji og
mamma hennar er íslensk og
meira að segja héðan að vest-
an, ættuð úr Aðalvík. Við
höfðum ekki hugmynd um
það í upphafi sambandsins en
mæður okkar þekktust vel frá
því að þær voru ungar. Það
var svolítið spaugilegt þegar
það komst upp.

Við fórum að hittast og það
var auðveldara að heimsækja
hana frá Máritaníu heldur en
frá Íslandi, svo þetta hentaði
vel. Ári eftir að við Mariam
kynntumst fór hana að langa
til þess að fara heim til Van-
couver í Kanada, en þar hafði
hún alist upp frá þriggja ára
aldri. Hún hafði búið í tíu ár á

Ítalíu og fannst tími til kominn
að fara heim. Þar sem ég ætlaði
ekki að sleppa af henni takinu
varð ég náttúrulega að flytja
með henni til Vancovuer. Ég
kann ákaflega vel við mig þar.
Það er virkilega fallegt þar og
gott að búa.“

– Nú hefur Kanada ákveðin
tengsl við Ísland vegna Vest-
ur-Íslendinganna sem fluttu
þangað fyrr á tíðum, hefurðu
fundið fyrir þessum tengslum
í Vancouver?

„Já og nei, það er reyndar
Íslendingahús í Vancouver og
Íslendingafélag, en ég verð
nú að viðurkenna að ég hef
aðeins einu sinni komið í þetta
hús. Þar hitti ég fólk af ís-
lenskum ættum en margir
hverjir höfðu aldrei komið til
Íslands. Þeir töluðu nú ein-
hverja íslensku en ég talaði
ensku á móti því þótt þeir
kynnu nokkur orð fannst þeim
erfitt að skilja mig.

Ég vinn þannig að ég er tvo
og hálfan mánuð á sjó og svo
fæ ég einn mánuð í frí. Þann
tíma sem ég er heima nýti ég
til þess að vera með fjölskyld-
unni. Ég hef því ekki verið að
leita eftir Íslendingum. Aðal-
Íslendinganýlendan er á aust-
urströnd Kanada og það er
lengra fyrir mig að fljúga
þangað frá Vancouver en það
er fyrir Íslendinga að fljúga
þangað frá Íslandi. Það eru
svo gífurlegar vegalendir þarna.“

Allt gerist á sjóAllt gerist á sjóAllt gerist á sjóAllt gerist á sjóAllt gerist á sjó
– Hvernig er að fara alltaf

til Afríku að vinna?
„Þar sem vegalengdin til

Íslands er það löng skiptir í
raun og veru ekki máli hvert
menn fara að verki loknu.
Mennirnir sem vinna með mér
búa út um allan heim. Það búa

Gunnsteinn ásamt eiginkonunni Mariam Esmail og dætrunum Söru Kristínu og Önju Lailu.

nokkrar fjölskyldur á Kanarí-
eyjum og svo flutti einn vinnu-
félagi minn og fjölskyldan
hans til Seattle sem er stutt frá
mér.“

– Hvað eruð þið að veiða
og hvernig gengur þetta fyrir
sig?

„Við veiðum aðalega mak-
ríl. Við erum fimm Íslending-
ar á hverju skipi og allir í yfir-
mannastöðum. Skipstjóri,
yfirmaður á dekki, yfirmaður
í vél og svo eru yfirleitt tveir
sem eru yfir vinnslunni. Áhöfn-
ina skipa um 100 manns, 80
frá Rússlandi eða Eystrasalts-
ríkjunum og 15 frá Marokkó
eða Máritaníu.

Ég er titlaður vinnslustjóri
og mitt starf felst í því að vera
tengiliður við útgerðina varð-
andi það sem við erum veiða
og svo í almennri verkstjórn
um borð. Það er í raun mjög
fjölþætt hvað í því felst.“

– Færðu tækifæri til þess að
skoða þig um á þessum fram-
andi slóðum í gegnum starfið?

„Við höfum ekki mörg
tækifæri til að skoða okkur
um í landi nema þá helst þegar
við erum að ferðast til og frá
borði, á leið heim í frí eða
aftur á sjóinn úr fríi. Skipið er
á sjó tvö ár í einu þannig að
allt gerist úti á sjó. Aflinn er
sóttur til okkar og manna- og
olíuskipti og bara allt gerist
úti á sjó. Við leggjumst ekki
að bryggju nema á tveggja ári

fresti þegar skipið fer í reglu-
bundið viðhald í slipp á Kan-
aríeyjum. Allt annað viðhald
fer fram úti á sjó en það þarf
að taka vélarnar upp og botn-
hreinsa á tveggja ára fresti.
Okkar stopp í landi fer því
eftir því hvernig gengur að
koma okkur frá Marokkó eða
Máritaníu til Kanaríeyja. Það
er helst þegar verið er að landa
að menn geti skotist frá á litl-
um báti og farið að landi til að
skoða sig um. Það er gríðar-
lega mikið um litla báta þarna,
bara í Marokkó eru um 15.000
smábátar að veiðum. Menn
eru þá helst að veiða kol-
krabba og smokkfisk sem þeir

selja svo. Megnið af aflanum
okkar er selt til Afríku, en
þessi lönd í Afríku virðast geta
tekið endalaust við af fiski.

Þegar ég hef þurft að stoppa
í landi hef ég farið og skoðað
mig um í Máritaníu og Mar-
okkó. Þar er allt öðruvísi en
það sem við eigum að venjast.
Það sem stakk mig í augun er
hversu sóðalegt er þarna, og
þá sérstaklega í Máritaníu. Það
er ekki hægt að stíga niður
fæti án þess að stíga á rusl.
Það kemur mikið rusl af skip-
unum sem veiða á þessum
gjöfulu miðum sem þarna eru,
svo það má segja að þessi
skip séu hluti af vandamálinu.

En þannig var þetta nú reyndar
líka hér á Íslandi fyrir nokkr-
um áratugum, menn létu allt
rusl gossa í sjóinn svo vonandi
á þetta eftir að lagast þarna
úti. Þar sem ég er að tala um
sóðaskapinn í þessum löndum
og þar sem ég veit að margir
sem hafa komið til Marokkó
þekkja kannski ekki þessa hlið
þá verð ég að benda á að Dak-
hla í Marokkó er lítill fiski-
mannabær sem er staðsettur í
Vestur Sahara. Máritanía er
reyndar öll svona sóðaleg.“

Mikill menn-Mikill menn-Mikill menn-Mikill menn-Mikill menn-
ingarmunuringarmunuringarmunuringarmunuringarmunur

Gunnsteinn hefur mjög gaman af því að ferðast um á mótorhjólinu sínu um Kanada.
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„Í sumar keyrði ég rúma 2000 km til Banf á golfmót
þar sem ég fylgdist með nokkrum frábærum golfurum
keppa. Átrúnaðargoðið mitt, Jack Nicklaus, ásamt Greg
Norman sem var alltaf í uppáhaldi hjá mér, voru að keppa
ásamt John Daly, Sergio Garcia og Stephen Ames.“

ku en býr í Kanada
sama hversu stóru er allt kom-
ið út á gólf eftir nokkra daga.
Allt þarf að vera bundið niður.
Maður finnur ekki svo mikið
fyrir þriggja mánaða túr þarna
úti en hér heima er tíu daga
túr í brælu og kulda ansi lýj-
andi.

Ég var hættur á sjó þegar ég
tók þessu starfi. Ég hafði verið
nokkur ár í landi og lært að
lifa á þeim launum. Ég sagði
þá að ég ætlaði aldrei á sjó
aftur og ég segi oft í gríni enn
þann dag í dag að ég ætli aldrei
á sjó aftur heldur ætli ég bara
að vera í þessu. Þetta er svo
gjörólík sjómennska frá því
sem við þekkjum hérna. Í skip-
inu er loftkæling og við förum
inn til að kæla okkur en hér
heima er hins vegar farið inn
til að fá hita í kroppinn.“

– Hvernig er mórallinn um
borð?

„Ef við höfum í huga hvað
þetta er blönduð áhöfn og
hvað þetta eru langir túarar þá
er mórallinn mjög góður hjá
okkur. Túrarnir hjá Rússunum
og Marokkómönnunum eru til
dæmis alltaf fimm mánuðir
þannig að þeirra túrar eru mun
lengri en okkar. Ég verð nú að
segja að góður mórall er að
hluta til okkur Íslendingunum
að þakka, því við þekkjum
ekki stéttaskiptingu eins og
gerist hjá Rússunum og Mar-
okkómönnunum. Ég hef heyrt
af því að á öðrum skipum sé
mórallinn allt öðruvísi. Það er
svo mikil stéttaskipting hjá
Rússunum, rétt eins og hjá
Marokkómönnunum og Mári-
tönum, og þeir eiga það til að
tala niður til þeirra sem eru
lægra settir. Litið er á skip-
stjórann sem guð sem öskrar
á allt og alla og síðan færast
öskrin niður tröppurnar og
enda á síðasta manninum.
Þegar ég byrjaði starfaði hjá
okkur einn verkstjóri sem ég
þurfti oft að taka til hliðar og
ræða við því hann öskraði svo
mikið á mannskapinn. Ég
komst svo að því að með þessu
var hann að sýna mér hversu
góður verkstjóri hann væri.
Mér fannst þetta hins vegar
algjör óþarfi og hef alltaf talið
að menn ynnu betur fyrir þann
sem þeim líkaði við en þann
sem væri að tala niður til
þeirra. Við þurftum að taka
fyrir það að Rússarnir töluðu
niður til Marokkómannanna
en það var ákveðinn rígur
þarna á milli. Ég veit til þess
að á rússneskum skipum vinna
Marokkómennirnir ekki neitt

og á stuttum tíma fylltu þeir
tvær körfur af stórum og góð-
um fiski. Útgerðin hefur ekki
þróast mikið í Máritaníu á
undanförnum árum. Ég hef
séð menn vitja neta á einhvers-
konar flekum sem eru búnir
til úr einangrun og plastflösk-
um. Það hefur alltaf verið mik-
il útgerð í Máritaníu en það
eru aðalega erlend skip sem
kaupa kvóta af heimamönn-
um. Kínverjar gerðu samning
við stjórnvöld í Máritaníu fyrir
mörgum árum um að fá að
veiða í þeirra lögsögu í einhver
ár og svo áttu heimamenn að
fá skipin sem greiðslu fyrir
kvótann þegar Kínverjarnir
færu. Kínverjarnir stóðu við
sitt en þeir höfðu ekkert fyrir
því að halda skipunum við
síðustu árin og því enduðu
þessi skip flest upp í fjöru.
Það er sérstök sjón að sjá fisk-
vinnslur í niðurníðslu og svo
menn á litlum flekum að veiða
sér í soðið innan um öll flökin
í fjörunni sem telja hátt í
hundrað.“

Aldrei aftur út á sjóAldrei aftur út á sjóAldrei aftur út á sjóAldrei aftur út á sjóAldrei aftur út á sjó

– Hversu lengi hefurðu unn-
ið í Afríku?

„Eftir áramót eru það orðin
6 ár. Það var aldrei ætlunin að
vera svona lengi. Ég ætlaði
bara að vinna við þetta í svona
2 ár og hætta svo. Mér leist
ekkert á að vera tvo og hálfan
mánuð í einu úti á sjó. Mest af
mínum sjómannsferli hef ég
verið með pabba á 11 tonna
báti þar sem farið var út að
morgni og komið heim að
kvöldi. Það voru stundum
þriggja daga túrar á skaki og
þegar ég var að byrja þá fannst
mér oft nóg um að vera úti
svo lengi. Svo þegar ég fór á
togara og var í viku til tíu
daga túrum fannst mér það
vera langir túrar. Tilhugsunin
um að vera tvo og hálfan og
upp í þrjá mánuði úti á sjó án
þess að koma í land var því
full yfirþyrmandi. Ég var viss
um að ég væri búinn að fá nóg
eftir tvö ár, en þetta er bara
svo gjörólíkt því að vera á sjó
á Íslandi. Það er sól og blíða
alla daga vikunnar og enginn
veltingur þannig að þetta fer
vel með mann. Í klefanum
mínum er tölvan á borðinu
þar sem ég er nettengdur og
allt er óbundið. Þegar ég held
heim á leið læsi ég klefanum
mínum og þegar ég kem aftur
er allt eins og ég skildi við
það. Á íslensku skipi, alveg

– Er ekki mikil fátækt þarna
úti?

„Jú, það er gífurlega mikil
stéttaskipting og maður hefur
orðið var við að þeir sem eru
betur settir líti niður á þá sem
eru lægra settir í þjóðfélaginu.
Um leið og einhver er kominn
tröppu ofar í samfélagsstigan-
um en einhver annar er hann
orðinn yfir hann hafinn. Sem
dæmi má taka að um borð hjá
okkur eru um 15 Marokkó-
menn sem vinna í vinnslunni
og einn eftirlitsmaður sem er
yfir þeim. Hann hefur engin
samskipti við samlanda sína.
Í matsalnum situr hann með
okkur þó að hann tali lítið í
ensku og heldur sig þar fyrir
utan mestmegnis útaf fyrir sig.
Þetta er eitthvað sem við Ís-
lendingar könnumst ekki við.
Þótt það sé stéttaskipting á
Íslandi er það ekkert í líkingu
við þetta.

Gríðarleg fátækt einkennir
þessi lönd. Það er til fólk sem
hefur það gott en svo eru tugir
þúsunda sem búa í kofum sem
búnir eru til úr pappa og brett-
um sem koma frá skipunum
sem veiða við löndin. Það eru
heilu þorpin af þessum kofum.
Það er ekkert rennandi vatn
en svo virðist sem það sé raf-
magn því að á ótrúlegustu kof-
um eru gervihnattadiskar. Ég
heyrði einhvern tímann að
þessir diskar hefðu verið ein-
hver þróunaraðstoð frá Frökk-
um.

En þrátt fyrir bág kjör eru
allir glaðlyndir og það mætir
manni bros hvert sem maður
fer.“

– Er ekki mikill menningar-
munur á Kanada, Afríku og
svo Íslandi?

„Þó svo að Ísland sé hundr-
að sinnum minna en Kanada
eru lífsgæðin svipuð í þessum
löndun. Ég sé í öllum könnun-
um um lífsgæði að þessi lönd
eru alltaf hlið við hlið. Kanada
er hreint og fallegt eins og
Ísland og það er ekki mikið
um fátækrahverfi þar þó þau
séu til. Maður verður náttúr-
lega ekki var við fátækrahverfi
á Íslandi, hér getum við keyrt
út um allt án þess að koma inn
í hverfi þar sem sýnilega búa
fátæklingar. Það er því mikill
munur að koma frá Íslandi og
Vancouver til t.d. Máritaníu
þar sem alveg gríðarleg fátækt
er til staðar. Það er fiskur um
allan sjó og alveg upp í fjöru
og því ætti enginn að þurfa að
svelta. Ég sá til dæmis tvo
náunga sem óðu út með net
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þeir eru bara um borð af því
það er skylda að hafa ákveðið
hlutfall af heimamönnum. Það
er ekki svoleiðis hjá okkur.

Það er mikill munur á vinnu-
háttum Íslendinga og t.d.
Rússa. Rússneskur verkstjóri
passar sig t.d. alltaf á því að
gera sig ekki óþarfan en hins
vegar reynir góður íslenskur
verkstjóri að fá alla til að vinna
sjálfstætt og þar með gera
sjálfan sig óþarfan. Þetta eru
harðduglegir menn sem gera
allt sem þeim er sagt og oft
mikið meira en maður myndi
sjálfur láta bjóða sér upp á, en
það getur verið erfitt að fá
Rússana til að taka ábyrgð.
Þeir vilja hana helst ekki held-
ur vilja þeir að einhver segi
þeim að gera hlutina. Það hef-
ur verið helsta vandamálið því
það gengur allt mikið betur ef
menn vinna sjálfstætt og taka
sjálfir ákvarðanir. En þetta er
allt að lagast. Þessir menn hafa
unnið hjá okkur frá því að
fyrsta skip útgerðarinnar kom
til Afríku fyrir um 9 árum. Skip-
ið sem ég er á hefur verið á
veiðum á þessum slóðum í
rúm 7 ár og ég hef unnið þar í 6.

Mórallinn er góður, ekki síst
miðað við þann langa tíma
sem menn eru úti. Það er mikið
álag á bæði þá og fjölskyldur
þeirra að vera svona langan
tíma í burtu. En allir lifa nú
orðið í sátt hver við annan
þrátt fyrir mismunandi þjóð-
erni og bakgrunn. Allir eru
jafningjar.“

Fetar í fótsporFetar í fótsporFetar í fótsporFetar í fótsporFetar í fótspor
föður sínsföður sínsföður sínsföður sínsföður síns

– Hefur það alltaf heillað
þig að ferðast til framandi
slóða?

„Pabbi sagði mér sögur frá
því þegar hann var á siglingu
um Afríku á norskum fragt-
skipum þegar hann var yngri.
Mér fannst þetta svo framandi
og spennandi en mér datt þó
aldrei í hug að þetta ætti eftir

að liggja fyrir mér. En þegar
mér svo bauðst að fara þarna
niður eftir þá var ég alveg til í
að prófa þetta. Ég vissi að ég
myndi ekki upplifa það sama
og pabbi en hélt þó kannski
að ég myndi upplifa eitthvað
svipað. Það kom mér svo á
óvart hvað margt er líkt ennþá.
Máritanísk stjórnvöld fóru
fram á það að við myndum
einu sinni á ári landa fullfermi,
2000 tonnum og notuðum við
það heimamenn. Þeir sendu
60 menn úr landi til að taka á
móti fiskinum. Þeir tóku með
sér lifandi geitur sem kokkur-
inn sá um að slátra á dekkinu
og gera að og elda ofan í
mannskapinn. Þeir þurfa að
sofa á dekkinu og þeir hafa
enga klósettaðstöðu. Því mið-
ur er ekki hægt að lána þeim
klósettin í frögturunum því
þeir eru vanir að gera þarfir
sínar standandi yfir holu og
kunna því ekki að nota klósett-
in okkar. Þessir menn vinna
síðan á fjögurra tíma vöktum
í tvo sólarhringa, eða þar til
umskipunin er búin og síðan
þurfa þeir oft að flakka á milli
skipa til að landa úr öðrum
skipum.

En til að svara spurningunni
þá hef ég alltaf haft áhuga á
ferðalögum. Ég lét nýverið
gamlan draum rætast og keypti
mér mótorhjól. Ég hef því
verið að ferðast svolítið um
Vancouver og nágrenni á því.
Það er svo fallegt þarna að ég
fæ oft gæsahúð af að rúnta um
í góðu veðri. Í sumar keyrði
ég rúma 2000 kílómetra til
Banf á golfmót þar sem ég
fylgdist með nokkrum frábær-
um golfurum keppa. Átrún-
aðargoðið mitt, Jack Nicklaus,
ásamt Greg Norman sem var
alltaf í uppáhaldi hjá mér voru
að keppa ásamt John Daly,
Sergio Garcia og Stephen Am-
es. Landslagið var svo fallegt
á leiðinni að það var ótrúlegt.

Við höfum reynt að koma
einu sinni ári til Íslands en

„Útgerðin hefur ekki þróast mikið í Máritaníu á undan-
förnum árum. Ég hef séð menn vitja neta á einhverskonar
flekum sem eru búnir til úr einangrun og plastflöskum. Það
hefur þó alltaf verið mikil útgerð í Máritaníu en það eru
aðalega erlend skip sem kaupa kvóta af heimamönnum.“

Gunnsteinn á strönd í Máritaníu, í baksýn má sjá flök sem Kínverjar skildu eftir.

Fjölskyldan í Kanada; Gunnsteinn, faðir hans Jón Rafn Oddson og
móðir Sigþrúður Gunnarsdóttir, Mariam, Sara Kristín og Anja Laila.

hina tvo til þrjá mánuðina sem
ég er í fríi er ég í Kanada. Svo
höfum við líka boðið vinum
og ættingjum til okkar en þetta
er náttúrulega löng vegalengd
til að fara. Við Mariam eigum
tvær litlar stelpur og svo á ég
tvö börn heima á Íslandi.
Börnin heita Sigþrúður Mar-
grét sem er fædd 1984, Jón
Ágúst sem 10 ára, Sara Kristín
3 ára  og Anja Laila sem er 5
mánaða.“

– Er ekki kalt þar sem þú
býrð?

„Nei það er misskilningur
að það sé kalt í Vancovuer.
Ég get t.d. spilað golf allt árið
þar. Ef það kemur snjór er
hann yfirleitt farinn um há-
degi, það bara rétt kemur föl
niður í byggð. Hins vegar er
ekki langt að fara til að komast
í snjó. Síðasta vetur fóru ég
og sonur minn, sem var í heim-
sókn, á skíði. Það var grænt í
garðinum hjá okkur en 20
mínútum eftir að við lögðum

af stað að heiman vorum við
komnir upp á fjallstopp þar
sem 3 metra snjóþykkt var.
Það er mjög mild veðrátta í
Vancouver en svo þegar mað-
ur fer lengra inn í landið getur
maður lent í hörkufrosti og
miklum snjó.

Landið er allt á kafi í trjám.
Ég er mikið náttúrubarn og
vil hafa mikla náttúru í kring-
um mig, helst sjóinn og fjöll
nærri. Það er eins og með ætt-
ingjana, um leið og maður fer
fjarri þeim saknar maður
þeirra.

Ég sagði reyndar áður en
ég kynntist Mariam að ef ég
ætti að búa einhvers staðar
annars staðar en á Íslandi vildi
ég helst búa í Kanada. Ég hafði
þó aldrei komið þangað en
mér fannst landið vera áhuga-
vert. Og mjög fallegt af mynd-
um að dæma“, segir Ísfirð-
ingurinn Gunnsteinn sem býr
í Kanada en vinnur í Afríku.

– thelma@bb.is

Þessir Máritanar óðu út með net og á stuttum tíma
fylltu þeir tvær körfur af stórum og góðum fiski.

Togarinn Alpha sem Gunnsteinn starfar á.

Það er sérstök sjón að sjá fiskvinnslur í niðurníðslu í Máritaníu og svo menn á litlum
flekum að veiða sér í soðið innan um öll flökin í fjörunni sem telja hátt í hundrað.
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Nokkuð hefur verið tekist á um frestun á útboði vegar um
Arnkötludal, og hefur Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður
Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi meðal annars sagt
að forgangsröðun ríkisvaldsins í þessum efnum sé undarleg.
Aðspurður um málið segir Halldór Halldórsson, bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga,
að sér sýnist að bygging vegarins muni standast á ætlun.
„Samgönguráðherra hefur sagt á fjölda funda að það eigi að
vera komið fullkomið bundið slitlag á vegi í Ísafjarðardjúpi og
um Arnkötludal fyrir lok árs 2008, það hefur ekki breyst“,
segir Halldór. „Mér sýnist þetta ætla að ganga eftir. Ég hef
ekki velt því svo mikið fyrir mér hvenær nákvæmlega vega-
gerðin verður boðin út, heldur hinu að hann á að vera tilbúinn

í lok árs 2008. Það finnst mér vera stóra málið.“
Þá segir Halldór að hann hafi horft til þess um nokkra hríð

að þessi vegur verði tilbúinn 2008. „Við boðuðum til fundar
fyrir nokkrum árum þegar útlit var fyrir að bundið slitlag yrði
ekki komið á allan veginn fyrr en árið 2014, sem okkur þótti
með öllu ólíðandi. Eftir það var ákveðið að setja meira fé í
vegagerð á þessu svæði, hvort sem það var þessum fundi að
þakka eða ekki.“

Aðspurður um brýnustu verkefni í vegagerð á Vestfjörðum
segir Halldór að mjög brýnt sé að tengja saman norðan- og
sunnanverða Vestfirði og gera þurfi ráð fyrir góðri tengingu
alla þá leið. „Það er mjög mikilvægt að tengja saman þessi
svæði. Á svæðinu verður einn lögreglustjóri, það er keyrt með

sorp á milli og þetta kemur öllum aðilum til góða. Það þurfa
allir á þessu að halda.“ Þá nefnir Halldór líka göng á milli Bol-
ungarvíkur og Ísafjarðar. „Ég trúi því og treysti að ríkisstjórn
og alþingi veiti fjármagni í þá framkvæmd svo standa megi
myndarlega að henni.“

Aðspurður um hvaða leið hann kysi helst að yrði farinn
segist Halldór á sínum tíma hafa verið mjög efins um að
göngin ættu að koma út í Tungudal. „Trúlega er það samt, um-
ferðarlega séð, besta leiðin. En það er hins vegar líka lengsta
og dýrasta leiðin. Væntanlega stendur valið á milli þess að
fara leiðina Ós-Seljadalur eða Hnífsdalur-Syðridalur. En við
eigum eftir að sjá hvernig þetta verður útfært.“

– eirikur@bb.is

Stóra málið að lokið verði við vega-
gerð í Ísafjarðardjúpi fyrir lok árs 2008

Flestar götur á Þingeyri eru
komnar á viðhaldsstig og þola
vart að bíða viðgerða að sögn
íbúasamtakanna Átaka í Dýra-
firði. Samtökin benda á að
þungaflutningar hafa stórauk-
ist innanbæjar. Í áherslupunkt-
um samtakanna sem send voru
bæjaryfirvöldum fyrir ári er
sérstaklega bent á eftirfarandi
atriði: Að ljúka við að leggja
bundið slitlag á innri endann
á Brekkugötu og niður að
Fjarðargötu, leggja bundið

slitlag á Sjávargötu ásamt lýs-
ingu, klára að setja seinna lag
af bundnu slitlagi á Kirkju-
stræti, leggja bundið slitlag á
Hafnarstrætið, lokið verði við
merkingu gatna á Þingeyri.
Þá vilja samtökin einnig
hvetja íbúa til að merkja hús
sín með götunúmerum.

„Við viljum fá stuðning
bæjaryfirvalda til að benda
Vegagerðinni á að slitlag bæði
á Fjarðargötu og Aðalstræti
er komið á viðhaldsstig og að

skilti „þjóðvegaskilti“ Vega-
gerðarinnar á Fjarðargötu
verði lagfærð. Einnig þarf að
þrýsta vel á að settar verði
hraðahindranir á innsta hluta
Fjarðargötu, sem er innkoman
í bæinn, ásamt hraðahindrun-
um við Grunnskólann á Þing-
eyri.

Vegagerðin má líka bæta
úr því að viðeigandi skilti séu
á þeim stöðum sem við á og
má þar nefna merki um flug-
völl og viðvörunarskilti við

ruslahauga um að hestamenn
geti verið á ferð“, segir í frétt
á vef Þingeyrar. Því má bæta
við að íbúar í Dýrafirði hafa
mótmælt nýjum veg meðfram
Þingeyrarflugvelli og sent
samgönguráðherra áskorun
um að beita sér fyrir því að
vegurinn verði þannig að bílar
geti mæst á honum þar sem
núverandi fyrirkomulag sé í
engu samræmi við þarfir fólks
á svæðinu.

– thelma@bb.is Gatnakerfi Þingeyrar er komið á viðhaldsstig.

Gatnakerfi Þingeyrar komið á viðhaldsstig

Fyrsta skrifstofuhótelið á Vestfjörðum
Fyrsta skrifstofuhótelið

á Vestfjörðum var form-
lega opnað á á fimmtudag

í síðustu viku. Er það til
húsa í verslunarmiðstöð-

inni Neista. Hótelið er í
eigu Kristjáns Jóhanns-

sonar og Ingu Ólafsdóttur.
„Við bjóðum upp á fund-

araðstöðu með 50”
flatskjá, háhraðanetteng-

ingu, fundarsímum og þess
sem til þarf en auk þess
bjóðum við upp á þrjár

skrifstofur til útleigu sem
meðal annars lögfræði-
þjónustan Lögafl hefur

nýtt sér. Einnig erum við
með lítinn fyrirlestrarsal

með skjávarpa“, segir
Inga.  „Við höfum tekið

smá prufukeyrslu á hótelið
og haldnir hafa verið hér

smærri aðalfundir, stjórn-
arfundir og sölumiðstöðin
hefur verið hér, þá veit ég
að verðbréfamarkaðirnir

hafa mikinn áhuga.“ Inga

segir að skrifstofuhótelið
auki fjölbreytnina á svæð-

inu. „Við munum vera í
góðu samstarfi við hótelið,

gistiheimilið og skíðaskál-
ann og ég tel skrifstofu-
hótelið vera góða viðbót

við það sem er til staðar á

svæðinu“, segir Inga.
Áhugasömum er bent á

að velkomið er að koma og
skoða hótelið en einnig er

hægt að kynna sér það á
heimasíðu þess á slóðinni

skrifstofuhotel.is.
– thelma@bb.is

Hjónin Inga Ólafsdóttir og Kristján
Jóhannsson ásamt syni Ingu Pétri Péturssyni.

Frá opnun skrifstofuhótelsins.

Fjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps samþykktFjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps samþykktFjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps samþykktFjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps samþykktFjárhagsáætlun Súðavíkurhrepps samþykkt
Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps hefur samþykkt fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 og vísað henni til seinni umræðu. Með

áorðnum breytingum á fjárhagsáætlun fyrir árið 2007 eru tekjur samstæðureiknings Súðavíkurhrepps, (A- og B hluta),
áætlaðar kr. 135.790.000 og útgjöld áætluð kr. 140.148.000. Niðurstaða reksturs án fjármagnsliða og afskrifta er því
neikvæð um kr. 4.358.000. Fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld eru áætlaðar kr. 10.210.000 og afskriftir áætlaðar

kr. 9.566.000. Rekstrarniðurstaða samstæðureiknings Súðavíkurhrepps er því áætluð jákvæð um kr. 5.302.000.
Áætlað er að framkvæma fyrir kr. 7.350.000 á árinu 2007, m.a. í framkvæmdir vegna sjóvarna við Langeyrartjörn,

Njarðarbraut og í Vigur, og viðhald við skólahúsnæði og tjaldsvæði. Framkvæmdir verða fjármagnaðar af eigin fé.
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Mikil aukning í sölu gistinátta á hótelumMikil aukning í sölu gistinátta á hótelumMikil aukning í sölu gistinátta á hótelumMikil aukning í sölu gistinátta á hótelumMikil aukning í sölu gistinátta á hótelum
Alls voru seldar 105.240 gistinætur á hótelum á Vestfjörðum, Vesturlandi og Suð-

urnesjum fyrstu tíu mánuði ársins í ár. Ef miðað er við sama tímabil árið 1997,
þegar seldust 54.302 gistinætur á hótelum á svæðinu, er aukningin upp á 94%.

Eins og jafnan seljast flestar gistinætur yfir sumarmánuðina, og eru þær ríflega fjór-
um sinnum fleiri í júlí og ágúst en í janúar, eða um 20.000 á móti um 4.500. Í

október í ár seldust 7.879 gistinætur á hótelum á svæðinu, á miðað við 4.455 gisti-
nætur á hótelum á sama svæði og tímabili árið 1997. Aukningin er upp á 77%.

Dansað í kringum jólatréð. Mynd: Reynir Skarsgård.

Ljósin tendruð á jólatré Bolvíkinga
Ljósin á jólatré Bolungarvíkurkaupstaðar voru tendruð við hátíðlega fjölskyldustund við Félagsheimili Bolungarvíkur

sunnudaginn 3. desember. „Það er jafnan mikil tilhlökkun hjá yngri kynslóðinni þegar kveikt er á ljósum jólatrésins
og alltaf líf og fjör þegar jólasveinarnir kíkja í heimsókn“, segir í frétt á bolungarvik.is. Kirkjukór Bolungarvíkur söng
hátíðarsöngva undir stjórn Guðrúnar Bjarnveigar Magnúsdóttur og forseti bæjarstjórnar, Soffía Vagnsdóttir, flutti
ávarp. Auk þess söng Barnakór Grunnskólans jólalög undir stjórn Irisar Kramer við undirleik Hrólfs Vagnssonar og
Pálína Vagnsdóttir söng fyrir viðstadda. Að sjálfsögðu létu jólasveinar sig ekki vanta og heilsuðu upp á börnin og
glöddu þau með góðgæti.                                                                                                                                  – thelma@bb.is

Í síðustu viku var unnið að
uppsetningu listaverksins
„Ljós“ eftir Hrein Friðfinns-
son við Menntaskólann á Ísa-
firði. Upphaf máls þessa má
rekja til þess að fyrir nokkrum
árum stofnuðu hjónin Marías
Þ. Guðmundsson og Málfríð-
ur Finnsdóttir, Minnisvarða-
sjóð Jóns Sigurðssonar. Lögðu

þau í sjóðinn eina milljón
króna til þess að koma upp
listaverki í minningu Jóns Sig-
urðssonar forseta á lóð Mennta-
skólans á Ísafirði.

Sjóðinn afhentu þau skólan-
um til varðveislu og fólu Ólínu
Þorvarðardóttur skólameist-
ara forgöngu málsins ásamt
Gunnlaugi Jónassyni, Jóni

Páli Halldórssyni, Konráði
Jakobssyni og Gunnari Jóns-
syni. Var þá hafist handa og
sótt um styrki til ýmissa aðila.
Listskreytingasjóður ríkisins
svaraði kalli og veitti 1,5 millj-
ón krónur til verksins. Á síð-
asta ári samþykkti svo bæjar-
stjórn Ísafjarðarbæjar að gera
ráð fyrir 1 milljón krónu styrk

á fjárhagsáætlun þessa árs.
Samningur Menntaskólans

á Ísafirði við Hrein Friðfinns-
son um gerð og uppsetningu
listaverksins var síðasta em-
bættisverk Ólínu Þorvarðar-
dóttur í starfi skólameistara,
en hún lét af störfum þann 31.
júlí sl.

– annska@bb.is

„Ljósið“ rís við Menntaskólann
Hreinn Friðfinnsson við uppsetningu verksins.

50.PM5 5.4.2017, 13:0914



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 14. DESEMBER 2006 1515151515

Dagrún sýnir á Langa MangaDagrún sýnir á Langa MangaDagrún sýnir á Langa MangaDagrún sýnir á Langa MangaDagrún sýnir á Langa Manga
Ísfirðingurinn Dagrún Matthíasdóttir opnaði sýninguna „Vetrar-

stemning“ á Langa Manga í síðustu viku. Verk Dagrúnar eru
olíumálverk og hljóðverk sem saman mynda stemningu vetrar.
Ef vandlega er hlustað má greina ljóð í vindgnauði og vetrarlit-
irnir jafnt hlýir sem kaldir tóna landslag vetrar. Þetta er fyrsta

einkasýning Dagrúnar að loknu námi frá Myndlistarskólanum á
Akureyri og eru verkin að hluta til unnin á námstíma hennar.

Jólasýning í SafnahúsinuJólasýning í SafnahúsinuJólasýning í SafnahúsinuJólasýning í SafnahúsinuJólasýning í Safnahúsinu
Árleg jólasýning Safnahússins á Eyrartúni var opnuð á laugardag. Við opnunina flutti
Elfar Logi Hannesson leikari vestfirsk jólaljóð og boðið var upp á heitt súkkulaði, enda
var það til siðs hér áður og fyrr að öllum væri boðið slíkt á jólaböllum. Yfirskrift
sýningarinnar er: Við jólatréð og fjallar um jólatrésskemmtanir. Sýningin er samstarfs-
verkefni safnanna fjögurra sem starfa í húsinu; bókasafnsins, byggðasafnsins, listasafns-
ins og skjalasafnsins. Er þetta í þriðja sinn sem sýningin er haldin í þessu formi. Sýning-
in verður opin á opnunartíma hússins, virka daga kl. 13-19 og laugardaga kl. 13-16.

Árið 2005 var meðalumferð
um Skutulsfjarðarbraut í Ísa-
fjarðarbæ 3.116 bílar á dag.
Eins og jafnan var mest um-
ferð yfir sumarmánuðina og
var sumardagsumferð að með-

altali í júní, júlí, ágúst og sept-
ember 3.779 bílar á dag á með-
an vetrardagsumferð, meðal-
tal umferðar í janúar febrúar,
mars og desember, var 2.499
bílar á dag. Ef þetta er borið

saman við árið 2000 var
árdagsumferð 3.208 bílar á
dag og dregst því saman um
2,9% á fimm árum. Sumar-
dagsumferð árið 2000 var
3.891 bílar á dag og dregst

hún því saman um 2,9%, og
vetrardagsumferð var 2.547
bílar á dag, sem þýðir að hún
hefur dregist saman um 1,8%
á þessu fimm ára tímabili. Hér
í töflunni má sjá árdagsum-

ferð, sumardagsumferð og
vetrardagsumferð skipt niður
eftir árum síðustu fimm árin:

Ársdagsumferð er meðal-
umferð á dag yfir árið (ádu).
Sumardagsumferð er meðal-

umferð á dag mánuðina júní,
júlí, ágúst og september (sdu).
Vetrardagsumferð er meðal-
umferð á dag mánuðina jan-
úar, febrúar, mars og desem-
ber (vdu).      – eirikur@bb.is

2005 Ísafjörður, Vallartún – ádu: 3116 – sdu: 3779 – vdu 2499
2004 Ísafjörður, Vallartún – ádu: 3125 – sdu: 3856 – vdu 2504
2003 Ísafjörður, Vallartún – ádu: 3215 – sdu: 4050 – vdu 2547
2002 Ísafjörður, Vallartún – ádu: 3036 – sdu: 3764 – vdu 2364
2001 Ísafjörður, Vallartún – ádu: 3070 – sdu: 3821 – vdu 2435
2000    Ísafjörður,      Vallartún   –      ádu:     3208     –    sdu:     3891     –     vdu    2544

Ríflega þrjú þúsund bílar fara um Skut-
ulsfjarðarbraut að meðaltali dag hvern

Kristinn H. Gunnarsson þingmaður Framsóknarflokksins skrifar

Sturla segðu satt - Arn-
kötludal verður seinkað

Samgönguráðherra segir á
vef bb.is að hann vísi á bug
orðum mínum um frestun
Arnkötludals. Jafnframt stað-
festir hann upplýsingar mínar
um nýjar framkvæmdir á
næsta ári en segir hann óvar-
legt að setja ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar um þær vega-
framkvæmdir sem fram eiga
að fara á sama tíma í samhengi
við frestunina. Þær fram-
kvæmdir séu umferðarörygg-
isaðgerðir. Þá vitum við það.
Vegagerð við Vesturlandsveg
og Suðurlandsveg á næsta ári
fyrir 1000 milljónir króna á
næsta ári eru umferðarörygg-
isaðgerðir, en vegagerð um
Arnkötludal og Tröllatungu-
heiði á sama ári eru þensluað-
gerðir. Þess vegna þarf að
fresta þeim síðarnefndu en
þær fyrrnefndu er hægt að ráð-
ast í.

En vegagerðin á Vestur-
landsvegi verður líklega sú að
setja hringtorg í Mosfellsbæ
við afleggjarann til Þingvalla
og um Suðurlandsveg eru
áformin, eftir því sem ég best
veit, að vinna að 2+1 vegi um
Hellisheiði og setja vegrið
milli akreina. Vegagerðin í
Strandasýslu er fólgin í því að
gera veg sem þolir umferðina
og leysir af hólmi afleita veg-
arkafla t.d. í Bitrufirði þar sem
flutningabílar voru að velta
fyrr á árinu vegna þess að veg-
arkanturinn gaf sig. Mér finnst
það ekki síðri umferðarörygg-
isaðgerðir en að gera hringtorg

og skil ekki hvernig Sam-
gönguráðherrann getur séð
mun á þessum framkvæmd-
um. Hvernig getur það verið
þensluhvetjandi að koma í veg
fyrir að bílar velti.

Það er staðreynd að í fjár-
aukalögum fyrir árið 2006,
sem nýlega er búið að afgreiða
sem lög frá Alþingi er sérstök
fjárveiting 1000 milljónir
króna til vegagerðar á Vestur-
landsvegi og Suðurlandsvegi
á árinu 2007. Það er líka stað-
reynd að í frumvarpi frá ríkis-
stjórninni sem mælt var fyrir í
upphafi vikunnar er lagt til að
lækka fjárveitingu til Arn-
kötludals á næsta ári úr 400
mkr. í 200 mkr. en auka fjár-
veitinguna að sama skapi á
árinu 2008. þessi lækkun er
um fjórðungur af áætluðum
framkvæmdakostnaði við verk-
ið svo það fer ekki á milli
mála að frestunin er umtals-
verð. Það verður frestað um
helmingi af áætluðum fram-
kvæmdum næsta árs. Það er
líka staðreynd að það átti að
bjóða út verkið á þessi ári, en
Vegagerðin hefur ekki fengið
enn heimilt til þess að bjóða
það út og mun ekki fá þá heim-
ild. Þar stendur Samgöngu-
ráðherra í veginum, það er
hans ákvörðun að seinka út-
boðinu, þrátt fyrir að Forsætis-
ráðherra hafi lýst því yfir á
Alþingi í stefnuræðu sinni í
byrjun október sl. að þá væri
felld úr gildi sú ákvörðun rík-
isstjórnarinnar að stöðva ný

Það stendur allt sem ég
sagði í fyrri grein minni um
málið, bæði um frestun á fram-
kvæmdum um Arnkötludal og
nýjar vegaframkvæmdir á
sama tíma. Það liggur fyrir
skjalfest í þingskjölum á Al-
þingi og í ræðum fjármála-
ráðherra og forsætisráðherra,
þar sem þeir mæla fyrir laga-
frumvörpum. Sturla Böðvars-
son getur ekki vísað stað-
reyndum á bug og situr uppi
með þær. Hann þarf að skýra
þær fyrir Vestfirðingum og
hefur engin svör á reiðum
höndum önnur en þau að nýju
framkvæmdirnar séu öryggis-
mál en hinar séu þensla. Stór-
yrði hans í minn garð verður
að skilja í þessu ljósi. Ég vil
ráðleggja ráðherranum að
segja sannleikann, það er verið
að láta framkvæmdir fyrir
vestan og reyndar á norð-
austurhorninu líka víkja fyrir
framkvæmdum við höfuð-
borgarsvæðið. Það er kjarni
málsins.

– Kristinn H. Gunnarsson.

útboð á framkvæmdum. Eftir
þeim upplýsingum sem ég hef
þá er áætlað að útboð fari fram
í febrúar/mars á næsta ári og í
ljósi þess að það ár verða að-
eins 200 mkr. tiltækar af 900
mkr. heildarfjárveitingum
blasir við að lítið verður unnið
af heildarverkinu á árinu
2007. Satt best að segja er
mér til efs að hægt verði að
klára verkið á árinu 2008
miðað við þetta verklag.

Sölubörn óskast
Sölubörn óskast til afleysinga í hin ýmsu

hverfi á Ísafirði.
Allar nánari upplýsingar gefur Helga í

síma 456 4560 eða á skrifstofu H-prents að
Sólgötu 9 á Ísafirði.

Bæjarins besta.

Kristinn H. Gunnarsson.
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„Við bræðurnir rekum áróður fyrir
því að börnin skuli vera stillt og góð“

Það kannast öll börn hér á
landi við jólasveinana 13, á
hvað aldri sem börnin kunna
að vera. Flestir vita líka að ís-
lensku jólasveinarnir eru tölu-
vert frábrugðnir frænda sínum
í Ameríku til dæmis. Íslensku
jólasveinarnir hafa í gegnum
tíðina frekar verið þekktir fyrir
að vera óþekkir heldur en
stilltir og hér áður fyrr færðu
þeir fólki ekki neitt nema
kannski armæðu. Þeir voru
þjófóttir hrekkjalómar sem
boðuðu ekkert nema vandræði
hvar sem þeir sáust. Í dag hafa
sveinarnir heldur betur skipt
um gír, hvar sem þeir koma
færa þeir fólki gleði og oftar
en ekki gjafir úr pokum sínum.
Íslensku börnin eru líka heldur
lánsamari heldur en þau amer-
ísku sem fá bara einn jólasvein
til sín, en börnin hér á landi fá

heil þrettán stykki sem færa
þeim gott í skóinn. Jólasvein-
arnir eru ríkur partur af jóla-
haldi okkar og ekki bara það,
þeir eru hluti af sögu lands
okkar og þjóðar.

Blaðamaður Bæjarins besta
hitti tvo jólasveina, bræðurna
Stúf og Hurðaskelli, þegar þeir
voru búnir að skemmta fólki
á Ísafirði er ljósin á jólatrénu
voru tendruð fyrir skömmu.
Það að koma fram og skemmta
er líka orðinn stór partur af
starfi sveinanna, enda þykir
fjölskyldan með eindæmum
skemmtileg. Það eru kannski
enn nokkrir sem ekki alveg
kunna að meta foreldrana og
jólaköttinn, en þeim hefur
gengið öllu verr að reka af sér
óorðið en sveinunum, enda
voru nú sennilega glæpir þeirra
öllu stærri.

Sveinarnir voru þá ný-
komnir ofan af fjöllum, eða
til að vera nákvæmari voru
þeir að koma ofan af Kaldbaki,
hæsta fjalli Vestfjarða. Þeir
hafa þar byggt sér bú ásamt
bræðrum sínum, foreldrum og
auðvitað jólakettinum. Þau
lifa þar góðu lífi í tæplega
1000 metra hæð með útsýni
sem leyfir þeim að fylgjast
með hegðun barnanna í land-
inu. Því eins og börnin vita
borgar sig alltaf að vera stillt
og prúð, því ef ekki er hætt
við því að það verði eitthvað
annað að finna í skónum en
góðgæti.

Hurðaskellir: „Megum við
tala á okkar máli, eða eigum
við að tala íslensku.“

GrýlusynirGrýlusynirGrýlusynirGrýlusynirGrýlusynir

– Þið búið þarna bræðurnir
ásamt foreldrum ykkar, þeim
Grýlu og Leppalúða, ekki rétt?

H: „Jú mikið rétt. Móðir
okkar kom einmitt með okkur
niður. En hún fór svo til
Reykjavíkur þar sem hún er
núna að gera allt vitlaust, mér
er svo sem sama um það á
meðan að ég er hérna.“

– Grýla hefur ekki unnið
sér það til frægðar að vera
mjög blíð, hvernig var að alast
upp hjá henni?

H: „Ég er nú aðeins eldri en
hann Stúfur hérna og ég get
sagt að hún Grýla er alltaf að
mildast. Enda eru börnin líka
orðin svo hrein og fín alltaf
hreint, þæg og góð. Mér sýnist
það vera þannig, því það eru
svo fá börnin sem nú eru
óþekk að við verðum að taka
harðar á þessu með kartöflurn-
ar. Þannig að núna fá óþekku
börnin bara tvær kartöflur í
skóinn í senn – í miðstærð.“

S: „Hurðaskellir, manstu
þegar við áttum að fá graut-
inn?“

H: „Meinarðu þegar að allt
fór svo bara í graut?“

S: „Og í steik, en við feng-
um samt enga steik.“

H: „Bara graut.“
– Graut og steik? Það eru

þá aldeilis komnir nýir réttir á
matseðilinn hennar Grýlu,
engin börn?

H: „Nei nei, hún er ekkert í
því, bara í svona fæðu, hún er
reyndar orðin algjör gikkur.
Leppalúða finnst skatan vera
best en hann fær hana einmitt
alltaf á Þorláksmessu.“

JólasveinalífJólasveinalífJólasveinalífJólasveinalífJólasveinalíf

Hurðaskellir.

Stúfur.
H: „Hann var bara með út-

úrdúr. Annars fannst mér
miklu betra þegar að Leppa-
lúði vakti okkur eins og hann
gerði hér forðum. Það ætti
bara að vera þannig áfram.“

S: „En við erum búnir að
gera samning við köttinn.“

– Hvað eruð þið að segja
voru þið næstum búnir að sofa
yfir ykkur út af kettinum?

H: „Það er nú heila málið.“
S: „Það gleymdi einhver

að kveikja á lurknum.“
H: „Hann var á sílinder.“

– Hvað með þann tíma sem
þið eruð ekki í byggðum, hvað
gerið þið þá?

H: „Það er ýmislegt sem
við þurfum að gera, til dæmis
að laga og dytta að heima hjá
okkur.“

S: „Við vöknum svona í
kringum 25. nóvember, en við
förum að sofa fljótlega eftir
að við komum til fjalla aftur í
janúar. Jólakötturinn kemur
og vekur okkur en hann var
ekki alveg með réttum dúr
núna í ár.“

Vilja samræma tilnefningarVilja samræma tilnefningarVilja samræma tilnefningarVilja samræma tilnefningarVilja samræma tilnefningar
Íþrótta- og tómstundanefnd Ísafjarðarbæjar telur að samræma eigi tilnefningar
íþróttafélaganna til íþróttamanns ársins þannig að tilnefndir verði einstaklingar
sem eru eldri en 14 ára og iðka íþrótt sína í Ísafjarðarbæ með íþróttafélagi á
svæðinu. Þetta kom fram á nýlegum fundi nefndarinnar. Þá beindi nefndin því
til íþróttafélaganna að þau veiti viðurkenningar sínar í lokahófum. Auk þess
fól nefndin formanni að endurskoða reglugerð um íþróttamann Ísafjarðarbæj-
ar í samvinnu við íþrótta- og tómstundafulltrúa og framkvæmdastjóra HSV.

Blettadagur á ÍsafirðiBlettadagur á ÍsafirðiBlettadagur á ÍsafirðiBlettadagur á ÍsafirðiBlettadagur á Ísafirði
Krabbameinsfélagið Sigurvon á norðanverðum Vestfjörðum heldur svokallaðan

Blettadag á morgun, föstudaginn 15. desember, í samvinnu við heilsugæslustöðina
og Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði. Blettaskoðun verður í boði fyrir alla sem þess

óska og vilja láta lækna ákveða hvort ástæða sé til að fjarlægja fæðingarbletti eða
aðra bletti. Læknarnir Fjölnir Guðmundsson og Þorsteinn Jóhannesson verða við

þennan dag, milli kl. 13 og 16. „Ekki þarf neinar tímapantanir og hvetjum við
fólk eindregið til að mæta og notfæra sér þessa fríu þjónustu“, segir í tilkynningu.
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S:„ Það heitir sílent.“
– Ef skoðaðar eru eldri sög-

ur af ykkur bræðrum, þá virð-
ist þið nú alltaf hafa verið ótta-
lega óþekkir. Segið mér hvern-
ig þið fóruð að því að verða
allt í einu svona stilltir?

H: „Við vorum bara dálítið
vanstilltir hérna um árið. Það
er nú búið að stilla flest af
þessu.“

S: „Það er allavega búið að
stilla þessu í hóf.“

– Hurðaskellir, þú varst til
dæmis frægur fyrir að skella
hurðum, ertu alveg hættur
því?

H: „Það er bara orðið svo
ferlega mikið um þessar renni-
hurðir að það er alveg hreint
til vandræða. En ef þú ferð
ekki með það lengra, þá finnst
mér nú enn afskaplega gaman
að skella, ég man samt ekki til
þess að það hafi nein hurð
farið af stöfum í langan tíma.“

– Núna heitið þið bræðurnir
flestir nöfnum sem tengist
óþekkt ykkar á einhvern hátt,
en þú Stúfur, hvaðan er nafnið
komið?

S: „Satt að segja, þá var
mamma í miklum vandræðum
með þetta. Ég var bara heldur
minni en hinir og þá ákvað
mamma bara að Stúfur skyldi
það vera.“

Börnin í dagBörnin í dagBörnin í dagBörnin í dagBörnin í dag
– Hvernig viljið þið nú sjá

börnin haga sér í dag?
„Bara eins og brjálæðingar“

segir Hurðaskellir og mikil
hlátrasköll brjótast út hjá þeim
bræðrum. Hann er þó fljótur
að bæta því við að þetta hafi
nú bara verið grín.

S: „Þau hafa bara ekkert
verið neitt vanstillt.“

H: „Þau eru alveg yndisleg,
ég vil bara hvetja þau og alla
aðra að vera börn sem lengst.
Hérna einu sinni áttu þau það
til að rífa í höfuðfötin okkar
og það gat verið heldur hvim-
leitt, það er hinsvegar alveg á
undanhaldi.“

– Þeir bræður segja það líka
vera mjög sárt þegar að rifið
er í skeggið þeim, en krakk-
arnir séu bara alveg búnir að
fatta það og eru því ekkert að
því.“

– Hvað finnst ykkur skemm-
tilegast við jólin?

H: „Alveg klárlega að gleðj-
ast með krökkunum, því eins
og allir vita þá á maður að
vera glaður um jólin. Við
bræðurnir rekum áróður fyrir
því að börnin skuli vera stillt
og góð, því annars getum við
bara ekki gefið þeim neitt í
skóinn, nema kartöflur.“

S: „Ertu e-ð að skjóta á mig
núna?“

H. „Nei, af hverju ætti ég
að vera að því?“

S: „Æ, af því að þú varst að
segja þarna stillt og góð.

H.: „Hvað, ertu ekki sam-
mála því?“

S: „Ha, jú jú. Ég man líka
þegar við fórum á Eyrnarskjól
og hittum börnin þar, þá voru
þau afskaplega stillt og góð.“

– Á aðfangadag eru þið svo
allir samankomnir hér í manna-
byggðum, hvað gerið þið þá
til hátíðarbrigða?

H: „Við nærum okkur og
gleðjumst saman áður en við
höldum svo aftur einn og einn
til fjalla aftur.“

– Þið eruð nú komnir heldur
á undan áætlun til byggða,
hvernig stendur á því?

H: „Það er nú til þess gert
að geta hitt börnin, Svona svo
við getum til dæmis verið við-
staddir þegar verið er að
kveikja á jólatrjánum.“

– Er eitthvað sem þið viljið
segja við börnin að lokum?

S: Nú geta pakkarnir, nei
ég meina krakkarnir, sent okk-
ur bréf í tölvupóstformi, mála-
skráin er opin, óskalistar, pæl-
ingar og heimspekilegar um-
ræður sem sagt allt milli fjalls
og bæjar, tölvupóstfang okkar
er komedia@komedia.is að
sjálfsögðu munum við svara
öllum bréfum.“

– annska@bb.is

Bræðurnir Hurðarskellir og Stúfur eru tveir
jólasveinanna 13, sem við eigum hér á landi.

Mugison selur tónlist á netinuMugison selur tónlist á netinuMugison selur tónlist á netinuMugison selur tónlist á netinuMugison selur tónlist á netinu
Tónlistarmaðurinn Mugison situr ekki auðum höndum þessa dagana frekar en þá fyrri. Meðal þess

sem hann hefur verið að fást við er að hressa upp á heimasíðu sína. Þar er nú hægt að kaupa
niðurhal á tónlist og í frétt á síðunni segir kappinn: „Nú getið þið keypt download, ég held að ég

sé fyrstur að gera það á Íslandi, allavega þannig að það sé hægt á síðunni sjálfri. Þetta er mjög
ódýrt forrit sem við fundum á netinu, endilega prófið þetta.Það hefur enginn Íslendingur þorað

að kaupa af vefnum hjá mér ennþá,vert þú endilega fyrstur. Sá sem er fyrstur að kaupa á síðunni
heila plötu fær hinar ókeypis með.“ Ekki slæmt boð það og um að gera að stökkva til.

Hver verður Vestfirðingur ársins 2006?
Í samvinnu við veffyrir-

tækið Innn hf. og Gullauga
á Ísafirði efnir bb.is til
kosningar um Vestfirðing
ársins 2006 líkt og gert
hefur verið undanfarin 5 ár.
Til þess að koma tilnefn-
ingum á framfæri er notað
sérstakt form á bb.is, sem
er farið inn á í dálkinum
vinstra megin á forsíðunni,
þar sem birtist „Vestfirð-
ingur ársins 2006?“ ofan
við spurningu vikunnar. Sá
sem útnefninguna hlýtur
fær henni til staðfestingar
veglegan farandgrip frá
Gullauga. Lesendur bb.is
eru af þessum sökum beðn-
ir að hugsa sig vel og vand-
lega um hver gæti átt þessa
nafnbót skilið, enda fylgir
henni nokkur sómi þar sem
fjarska vandað fólk hefur
unnið til hennar síðustu fimm

skipti, og er því nauðsynlegt
að vanda vel til valsins.

Hægt er að skila inn til-
nefningum til 31. desember
nk. Tilkynnt verður um úrslit-
in hér á bb.is og í vikublaðinu
Bæjarins besta fljótlega eftir
áramótin. Vestfirðingur ársins

2005 var Sigríður Guðjóns-
dóttir, íþróttakennari á Ísa-
firði. Vestfirðingur ársins
2004 var valinn Örn Elías
Guðmundsson tónlistarmað-
ur. Vestfirðingur ársins 2003
var Magnús Guðmundsson,
sjómaður á Flateyri og árið

2002 var kjörinn Hlynur
Snorrason, rannsóknarlög-
reglumaður á Ísafirði. Árið
2001 varð Guðmundur Hall-
dórsson í Bolungarvík,
þáverandi formaður Smá-
bátafélagsins Eldingar á
Vestfjörðum fyrir valinu.

Sigríður Guðjónsdóttir tekur við viðurkenningu og farandgrip í tilefni útnefn-
ingarinnar í fyrra. Sitt hvoru megin við Sigríði eru Thelma Hjaltadóttir, blaða-
maður á Bæjarins besta og bb.is og Örn Torfason eigandi Gullauga á Ísafirði.
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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.

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Skötusala Kiwanis. Erum með
hina þekktu skötu fyrir Þorláks-
messu. Uppl. gefa Guðmundur
í síma 893 2693 og Halldór í
síma 898 3818.

Til sölu er sófaborð úr eik og
sex stólar. Er sem nýtt og selst
ódýrt. Á sama stað er til sölu
2ja ára gömul þvottavél sem
hefur verið lítið notuð. Uppl. í
síma 895 8300 eða 456 4115.
Til sölu er sófasett úr leðru og
leðurlíki (3+2). Verðhugmynd
kr. 25-30 þús. Upplýs. í símum
865 6383 og 456 3921.
Til sölu er Nissan KingCap árg.
96, 1,4 dísel, ekinn 176 þús.
km. Verð kr. 350 þús. Upplýs-
ingar í síma 846 7479.

Óska eftir að fá Subaru 4WD,
árg. 84-90, gefins eða á vægu
verði. Upplýsingar í síma 456
8237 eða 822 5269.

Til sölu er Subaru árg. 91, skoð-
aður 06. Selst fyrir lítið. Uppl. í
síma 848 6037.

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hversu miklu eyðirHversu miklu eyðirHversu miklu eyðirHversu miklu eyðirHversu miklu eyðir
þú í jólagjafir?þú í jólagjafir?þú í jólagjafir?þú í jólagjafir?þú í jólagjafir?

Alls svöruðu 669.Alls svöruðu 669.Alls svöruðu 669.Alls svöruðu 669.Alls svöruðu 669.
0-10 þús.  sögðu0-10 þús.  sögðu0-10 þús.  sögðu0-10 þús.  sögðu0-10 þús.  sögðu

56 eða 8%56 eða 8%56 eða 8%56 eða 8%56 eða 8%
11-30 þús. sögðu11-30 þús. sögðu11-30 þús. sögðu11-30 þús. sögðu11-30 þús. sögðu

176 eða 26%176 eða 26%176 eða 26%176 eða 26%176 eða 26%
31-70 þús. sögðu31-70 þús. sögðu31-70 þús. sögðu31-70 þús. sögðu31-70 þús. sögðu

 224 eða 34% 224 eða 34% 224 eða 34% 224 eða 34% 224 eða 34%
71-150 þús. sögðu71-150 þús. sögðu71-150 þús. sögðu71-150 þús. sögðu71-150 þús. sögðu

144 eða 22%144 eða 22%144 eða 22%144 eða 22%144 eða 22%
Meira en 150 þús. sögðuMeira en 150 þús. sögðuMeira en 150 þús. sögðuMeira en 150 þús. sögðuMeira en 150 þús. sögðu

69 eða 9%69 eða 9%69 eða 9%69 eða 9%69 eða 9%

Líða fer að jólum…
Desember er mánuður jólaljósa,

tilhlökkunar og undirbúnings fyrir
jólin. Margir halda í sömu hefðirn-

ar og finnst jólin ekki vera að koma
nema að þeir séu búnir að fram-

kvæma ákveðnar hefðir. En hvað
telst vera fastir liðir í aðventunni

hjá einstaklingum sem eru eins
ólíkir og þeir eru margir? Bæjarins
besta spurði nokkra Ísfirðinga út í

aðventuhefðir þeirra.

Ólína Þorvarðardóttir,
dr. phil. á Ísafirði

Aðventuljós og
eftirvænting

barnanna
Ég er ekki alin upp við sér-

stakar aðventuhefðir. Á mínu
bernskuheimili voru einfald-
lega haldin íslensk jól, og þau
hófust á aðfangadag að undan-
gengnum kökubakstri og
hreingerningum. Jólaseríur
fóru upp í síðustu vikunni fyrir
jól, kannski í einn glugga eða
tvo. Það er því hreingerninga-
stúss, saumaskapur og ilmur-
inn af jólabakstri sem lifir sem
mín aðventuminning úr bern-
sku.

Þegar ég fór sjálf að halda
heimili héldu aðventusiðir
innreið sína í fjölskyldulíf
mitt, aðventukrans og jóla-
stjarna, seríur utan á húsið og
í glugga. Minna fór fyrir
hreingerningum og kökubak-
stri, en meira var af kertaljós-
um og kósíheitum í desember.
Einn er þó sá kökubakstur sem
til nýjunga heyrir á mínu
heimili en er að verða föst
hefð – og það er enska jóla-
kakan sem ég baka 8-12 vik-
um fyrir jól. Hún er runnin
undan rifjum mágs míns, Paul
Newton, sem er Breti eins og
nafnið gefur til kynna. Það er
rammur gjörningur að baka
þessa köku og líkist því helst

að magna upp tilbera eins og
þeirri kúnst er lýst í þjóðsög-
unum. Kakan er bökuð marga
klukkutíma í ofni, síðan vafin
í margfaldar umbúðir og loft-
þétt ílát og látin standa á köld-
um stað. Hún er svo tekin fram
vikulega og dreypt á hana víni
fram að jólum, en þá er hún
pensluð með bræddu aprí-
kósumauki og smurð dýrindis
marsípankremi og telst þá full-
gerð.

Síðustu árin hefur það verið
fastur liður hjá okkur hjónum
að mæta í afmælis/aðventu-
boð hjá vinkonu minni suður
í Reykjavík, fyrstu helgina í
desember. Þá notum við tæki-
færið og kaupum þær jóla-
gjafir sem eiga að verða eftir
fyrir sunnan. Þessi samveru-
stund með góðum vinum, við
síldarrétti, jólasnafs og aðrar
veitingar, kemur okkur ævin-
lega í jólaskapið – þannig að
þegar við komum heim úr
þessum leiðangri má segja að
undirbúningur jólanna sé haf-
inn. Þá tekur Siggi til við að
setja upp jólaseríur á húsið.
Við hin horfum á í lotningu,
reynum að greiða úr flækjum,
finna varaperur og rétta hon-
um snúruna upp í stigann. Nú
orðið lendir þessi aðstoðar-
vinna mest á yngsta syninum,
en ég sæti færis að smjúga inn
í hús og skreyta svolítið þar.

Því fylgir ákveðin serimón-
ía á heimilinu þegar kveikt er
á hverju aðventukerti. Þá kem-
ur fjölskyldan að kransinum
og við syngjum viðeigandi
vers í aðventusálminum. „Við
kveikjum einu kerti á“ er
sungið fyrsta sunnudag, næst
eru sungin tvö vers og sunnu-
daginn fyrir aðfangadag eru
öll erindin fjögur sungin. Þessi
siður varð einhvern veginn til
með börnunum okkar. Mér
finnst alltaf mjög hátíðlegt að
sjá kertaljósið lýsa upp andlit
lítilla barna sem horfa á með
eftirvæntingu þegar aðventu-
ljósin eru tendruð, og vil því
viðhalda þessum sið fyrir
barnabörnin mín.“

Birna Ósk Bragadóttir,
húsmóðir á Ísafirði

„Ég er rosalegt jólabarn og
í hvert sinn er desember nálg-
ast fer ég að tína upp úr köss-
um og finna tilhlökkun til jól-
anna. Ég byrja að skreyta
svona viku fyrir aðventu og
dúlla mér við kransinn sem er
að sjálfsögðu alveg ómissandi
í aðdraganda jólanna. Þegar
ég byrja svo að baka, sem ég
geri á hverju ári, set ég jóla-
tónlist á og kemst í rosalegt
jólaskap. Mér finnst rosalega
gaman þegar vinir og fjöl-
skylda koma í heimsókn á að-
ventunni og að geta boðið
þeim uppá 5-6 sortir af smá-
kökum og kaffi með því. Það
er líka svolítið gaman að
hugsa til þess þegar maður
heldur sín jól sjálf með sinni
fjölskyldu þá er það hefðin
sem skiptir mig miklu máli.
Þegar ég hélt mín fyrstu jól og
var í fyrsta skiptið frá mömmu,
þá varð ég að hafa jólin eins
og hjá henni. Þegar kom að
aðfangadegi lá ég á línunni
hjá mömmu og varð að gera
allt sem hún var að gera, þegar
hún setti svínakjötið í ofninn
gerði ég það líka, og þegar
átti að hækka hitann átti hún
að hringja í mig. Ég var meira

Er algjört
jólabarn

að segja svo slæm að hún átti
að láta mig vita hvenær hún
setti kartöflurnar í pott, svo
ég yrði alveg örugglega ekki
á röngum tíma með matinn.
Klukkan sex er síðan alltaf
kveikt á messunni.

En í dag hefur margt breyst,
ég t.d. er farin að vera með
kalkún á aðfangadag og elda
hangikjöt á jóladag þar sem
fjölskylduboðunum hafa fækk-
að eftir að við fluttum frá
Reykjavík. Ég vil nota tæki-
færið og óska öllum gleðilegra
jóla og farsæls nýs árs.“

Hlynur Snorrason,
lögreglufulltrúi á Ísafirði

Aðventukvöld-
in ómissandi
„Það er ómissandi að hefja

aðventuna á því að fara á Að-
ventukvöldið í Ísafjarðar-
kirkju, fyrsta sunnudag að-
ventunnar. Öll samkoman er
með því yfirbragði að það er
engan veginn hægt að komast
hjá því að komast í jólaskap.
Þetta er góð og nauðsynleg
stund í önnum hversdagsins.

Undanfarin 6 ár höfum við,
fjölskyldan orðið þess heiðurs
aðnótandi, að fá að taka þátt í
ógleymanlegum stundum í
Kirkjubólskirkju í Valþjófs-
dal. Í þessum fallega dal eiga
heima góðir vinir okkar, þau
Sigríður Magnúsdóttir og
Guðmundur Steinar. Þau hafa

á hverjum jólum fyllt þessa
fallegu og notalega kirkju fjöl-
skyldu sinni, ættingjum og
(vel völdum) vinum sínum á
aðventunni. Þá syngja allir
jólasöngva og sálma, oft er
það sóknarpresturinn sem tek-
ur þátt í athöfninni, en saga
eða hugleiðing sem annað
hvort hjónanna flytja eru ákaf-
lega innihaldsríkar, ekki síst í
ljósi umgjarðarinnar. Í lokin
fá allir lítil kerti sem kveikt er
á og lokasálmurinn sunginn.
Þetta er ógleymanleg og dýr-
mæt stund á aðventunni og
erum við þeim hjónum Siggu
og Steina ákaflega þakklát að
fá að vera þátttakendur þar.

Alma er sá fjölskyldumeð-
limur sem hefur sérfræðiþekk-
ingu á jólaseríum, auk þess
sem hún hefur mjög ákveðnar
hugmyndir um ótrúlega ná-
kvæmni í uppsetningu þeirra.
Ég sé aðeins um stóru gömlu
útiljósaseríuna, það er vegna
þess að hún er lofthrædd og
rétt að fórna mér í það. Mér er
ekki treyst fyrir öðrum seríum.
Maður kemst náttúrulega í
jólaskap þegar Alma kemst í
þennan jólaljósaseríuham og
alltaf fjölgar gluggunum sem
skreyttir eru með slíkar seríur.

Ég ólst ekki upp við laufa-
brauðsgerð né heldur að borða
það með jólamatnum, enda
alinn upp á suðurlandinu. Hins
vegar, eins og allir vita, er sú
hefð ríkjandi hér fyrir vestan,
líklega barst sá siður hingað
að norðan. Hún Róslaug Agn-
arsdóttir, tengdamamma, er
norðan úr Skagafirði og ólst
upp við þetta og kynnti eigin-
kona mín, Alma Björk Sigurð-
ardóttir, þennan sið fyrir mér.
Pabbi, Snorri Jónsson, er frá
Siglufirði og ólst upp við
þennan laufabrauðssið en
hann féll niður þegar hann
flutti á suðurlandið og kynntist
mömmu, Reykvíkingnum
(Olgu Hafberg). En eftir að
við Alma kynntumst tók hún
upp á því að senda honum
pabba laufabrauð fyrir hver
jól. Hann var fljótur að komast

Langar þig í förðun
fyrir jólahlaðborðið?
Láttu það eftir þér og

hafðu samband við
Hörpu í síma
846 7487.

Verð kr. 2.000.

Íbúar á Þingeyri og ná-
grenni hafa stofnað endur-
byggingarsjóð og skipað nefnd
til að vinna að endurbótum á
félagsheimili staðarins. Allt
skemmtanahald staðarins,
fundir, tónleikar og aðrar
uppákomur fara fram í húsinu.
Að auki vantar aðstöðu fyrir
t.d. félagsmiðstöð, að búa bet-
ur að tónlistarskólanum og
skapa aðstöðu fyrir ýmis
félagasamtök. Íbúar og Ísa-
fjarðarbær hafa nú tekið
höndum saman og hafið end-
urreisn hússins með því að
kaupa járn og pappa á þakið.

Félagsheimil-
ið á Þingeyri
endurbyggt

VefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðanVefsíðan   –     –     –     –     –  sigmarg.blog.is/blog/sigmargsigmarg.blog.is/blog/sigmargsigmarg.blog.is/blog/sigmargsigmarg.blog.is/blog/sigmargsigmarg.blog.is/blog/sigmarg
Aðventan er mér alltaf jafn mikil ráðgáta. Einsog mér finnst nú jólahátíðin sjálf næs tími, þá er

aðdragandi jólanna illþolanlegur á köflum. Fólk sperrir sig uppí eitthvert brjálæði sem varir
nánast allan desembermánuð og setur upp eitthvað spariskap og viðmót sem því væri nær að

sýna alla daga ársins en ekki bara þessa 20. Ég held að ég hafi fengið krónískt ofnæmi fyrir
aðventunni vegna starfa minna í útvarpi hér á árum áður. Útvarp er nefnilega helvíti á jörð í
desember. Þar sem öll jólalög eru óþolandi, fyrir utan eitt, og útvarpsauglýsingar almennur

þunglyndisvaldur þá er ekkert skrítið þótt eitthvað hafi snappað í kollinum á mér.

50.PM5 5.4.2017, 13:0918



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 14. DESEMBER 2006 1919191919

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Norðaustlæg átt og snjókoma eða él,
en þurrt og bjart suðvestanlands. Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Suðvestanátt og léttskýjað norðan- og austanlands,
annars skýjað og dálítil úrkoma vestanlands. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á

sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: sunnudag: Suðvestanátt og rigning eða súld,
en úrkomulítið norðaustantil.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

á bragðið aftur og hleypir helst
engum í laufabrauðið sem
kemur héðan frá Ölmu. Ég
hef sjálfur ekki komið mikið
að þessari laufabrauðsgerð,
Alma og krakkarnir, sérstak-
lega þegar þau voru yngri,
tóku þátt í þessu. Þetta er samt
mjög stór liður í því að komast
í jólaskap, þó ekki sé nema að
verða vitni að þessum gjörn-
ingi og óbeinn þátttakandi.“

JólabaksturinnJólabaksturinnJólabaksturinnJólabaksturinnJólabaksturinn
heilög stundheilög stundheilög stundheilög stundheilög stund

„Þegar börnin voru yngri
var jólakökubaksturinn heilög
stund hjá fjölskyldunni allri.
Síðan þegar þau eltust fór þetta
nú að lenda æ meir á henni
Ölmu. En við eigum mjög
skemmtilegar og dýrmætar
minningar frá þessum tíma,
jafnvel skemmtilegar mynd-
bandsupptökur af ýmsum
óborganlegum uppákomum.

Við hjónin höfum haft þann
sið í nokkuð mörg ár að reyna
að fara í Sundhöllina á sunnu-
dagsmorgnum yfir vetrartím-
ann. Börnin okkar hafa þá
komið með en eftir því sem
þau eldast hefur áhuginn hjá
þeim dofnað að halda þessum
sið og nú upp á síðkastið
höfum við hjónin farið ein
(barnlaus) þessa sunnudags-
morgna. Þarna hittum við
góða vini okkar og eigum
góða stund í mjög skemmti-
legu og notalegu umhverfi.
En síðasta sunnudag fyrir jól
hefur einn fastagesturinn og
góð vinkona okkar hjóna,
Helga Svenna, oft komið með
smákökur og fínerí af því til-
efni. Þarna eru gjarnan logandi
kerti og starfsfólk Sundhallar-
innar búin að setja upp viðeig-
andi skreytingar. Þessi sunnu-
dagur er ómissandi á aðvent-
unni að mati okkar hjóna.

Okkur hjónum og nokkrum
öðrum hefur verið boðið í
mörg undanfarin ár í Þorláks-
messuskötu til heiðurshjón-
anna Gróu Stefánsdóttur og
Önundar Jónssonar. Þetta er
hreint út sagt ómissandi þáttur
í aðventunni.

Við eigum góða vini hinu
megin við götuna, þau Gumma
og Ingu Siggu. Þau eiga þrjá
drengi, Ásgeir, Arnar og Aron.
Miðlungurinn þeirra á afmæli
24. nóvember (ár hvert) og þá
eru þau hjón alltaf búin að
baka a.m.k. fyrstu jólaköku-
sortina. Í afmælisveislunni hjá
Arnari fær maður alltaf fyrstu
jólakökurnar ár eftir ár. Þetta
er ómissandi þáttur þótt að-
ventan sé ekki hafin bæði af-
mælið hans Arnars og eins að
bragða á fyrstu jólakökunum.
Hafiði endalausar þakkir fyrir
þetta Inga Sigga og Gummi.

Það mætti lengi telja ýmsar
aðrar hefðir og siði sem til-
heyra okkur fjölskyldunni og

varða aðventuna. Hins vegar
verð ég að segja að það er
ekki umgjörðin sem skiptir
máli varðandi dýrmætar stun-
dir, það þarf ekki alltaf eitt-
hvað húllumhæ, það er miklu
heldur innihaldið. Á aðvent-
unni eru vinir heimsóttir og
þeir koma í heimsókn til okk-
ar, jafnvel oftar en á öðrum
tímum ársins. Smáatriði eins
og að aka jólakortum með
börnunum og jólapökkunum
til nánustu ættingja hér á
staðnum er fastur og ómiss-
andi liður á aðventunni. Svo
verð ég að nefna að það má
aldrei opna jólakortin okkar
fyrr en þegar allir pakkarnir
hafa verið opnaðir á aðfanga-
dagskvöld! Þessu ræður nátt-
úrulega húsmóðirin…. eins og
mörgu öðru. Þetta er náttúru-
lega ekki siður sem ég tók
upp og hefur líka þann ókost
að ekki er hægt að redda sér út
úr því ef gleymst hefur að
senda einhverjum sem maður
fær kort frá. En svona er nú
þessi siðurinn. Þetta er sérstök
athöfn sem má ekki missa sín
eins og þær mörgu sem ég hef
nú talið upp. Hérna áður fyrr,
þegar börnin voru yngri, var
föndrað og bakað saman á að-
ventunni. Allt er þetta breyt-
ingum háð, en ákveðnir liðir
eru fastir punktar á aðventunni
eins og ofan er ritað.“

kannast einhverjir við svipað-
ar kenndir þegar ég nefni ár-
lega tónleika svokallaðra
söngdvía, sem troða upp í
Hallgrímskirkju íklæddar
jólabúningum, sem dæmi um
skæðan vald jólaofnæmis. Af
sama meiði finnst mér sú
þróun að smákökurnar séu
orðnar hýslar fyrir helstu
vörulínur sælgætisframleið-
enda.

Vonandi eru jól matarkláms
og væmni einungis tíðarandi
sem gengur yfir á nokkrum
árum. Maður verður að trúa
því að hlutirnir horfi til betri
vegar. Þessa stundina bý ég í
Reykjavík svo að minnsta
kosti þarf maður ekki að kljást
við skinkueftirlitið á Kefla-
víkurflugvelli áður en komist
er í jólafrí. Vonandi taka lög-
reglumenn með fíkniefnahund
á móti farþegum á Ísafjarðar-
flugvelli þessi jól, eins og
gjarnan um stórhátíðir, annars
yrði hefðarrof ef starfsmenn
dómsmálaráðuneytisins gæfu
manni ekki vökult auga á leið-
inni í jólafrí.

Annars er nú strax viss léttir
að koma þessu frá sér og
hægara að leiða hugann að
öllu ljúfmetinu sem stendur
til að útbúa í aðdraganda hátíð-
anna.

Fastur póstur hjá mér á
aðventunni er að senda ekki
jólakort. Yfirleitt eru kortin
keypt, og stendur til að senda,
en ekkert verður úr. Eitt árið
komst málið m.a.s. svo langt
að útbúinn var útsendilisti
með heimilisföngum í Excel.
Stundum hafa nokkur kort
verið útbúinn í hasti á að-
fangadag til að bregðast þeim
sem hafa borist. Það er mikið
auðveldara að tala bara í síma.

Þó ég sé enginn sérstakur
skötumaður þykir mér ofsa-
lega gaman að líta nefið inn í
eins og eitt skötuboð. Finnst
tilheyra þorláksmessu að hafa
skötulyktina í fötunum. Svo
er góð stemmning að taka fá-
einar skálar með vinunum að
kvöldi dags og græja síðustu
jólagjafirnar.

Að öðru leiti stendur til að
láta sér fátt um finnast þessa
aðventu og gera bara það sem
mér sýnist. Jólin koma, og
fara, hvort sem maður treður
sig út og sækir endalausa að-
ventuviðburði eða ekki. Auk
þess er ég sjálfsgóður sælkeri
allt árið og þarf ekki aðvent-
una sem tilefni til að gera vel
við mig í mat og drykk.

Svo veit ég að allt fjas um
húmbúkk gleymist á aðfanga-
dag þegar amma mín fer með
okkur nokkur barnabörn til
messu í Hnífsdalskapellu.
Eins og ég hef gert í nokkur ár
og hún um árabil. Það er
reglulega hátíðleg stund og
fjölskylduhefð sem hefur
mikla þýðingu fyrir mig.“

„Það kemur vel á vondan
að segja frá aðventuhefðum
því allra síðustu ár hef ég verið
fúll á móti, ef svo má að orði
komast, þegar jólin eru annars
vegar. Þangað til var ég mikið
jólabarn og iðulega kominn í
jólaskap í október og jafnvel
fyrr. E.t.v. stafar fýlan af því
að aðventunni hefur verið var-
ið hingað og þangað á síðustu
árum og því kannski ekki mik-
il festa í hlutnum. En aðallega
leiðast mér yfirgengilegheit
og væmni þessa árstíma. Það
þarf rithöfunda til að lýsa
svona tilfinningum en e.t.v.

Óvirkt jólbarn

Kristinn Hermannsson,
fyrrv. blaðamaður á BB

Valdís Eiríksdóttir
upplýsingafulltrúi hjá

Vegagerðinni

„Mínar jólahefðir saman-
standa af hefðum frá foreldr-
um okkar Stefáns og svo þeim
sem við höfum komið á sjálf.
Við erum öll rosaleg jólabörn
í fjölskyldunni og byrjum
jólaundirbúninginn snemma.
Við byrjum alltaf á því í lok
nóvember að setja upp jóla-
seríur í alla glugga í húsinu
og setjum jólalög á til að skapa
réttu stemminguna, ég á það
reyndar til að byrja að hlusta á
jólalög í október. Fyrstu helgi
í aðventu er búið að skreyta
allt húsið og allar tertur til-
búnar og settar í frysti. Aðra
helgi í aðventu bökum við
smákökurnar, hálfmána, spes-
íur, afakökur og nokkrar aðrar
sortir og taka allir fjölskyldu-
meðlimir þátt í bakstrinum.
Þriðju helgi í aðventu höfum
við gert jólakortin og allir taka
þátt í því að gera þau líka.
Þann 21. desember setjum við
upp jólatréð og Stefán og
börnin sjá algerlega um að
skreyta það.

Dætur okkar Stefáns, Rósey
og Ragney fæddust á Þorláks-
messu og það hefur alltaf verið
haldið upp á afmælið þeirra á
Þorláksmessu, þess vegna er
jólatréð skreytt snemma. Við
eigum enga nána ættingja hér
á Ísafirði þannig að jólapakk-
arnir eru farnir að streyma inn
til okkar í kringum 21. des.
Ég átti það til að fela jólagjaf-
irnar svo vel að ég átti í erfið-
leikum með að finna þær aftur,
þannig að um leið og jólatréð
fer upp eru pakkarnir sem
komnir eru settir undir það og
svo stækkar jólagjafa hrúgan
smátt og smátt.

Á aðfangadag er sest við
matarborðið á slaginu 18:00
og jólaklukkurnar hringja inn
jólin, en þær hljóma úr útvarpi
sem er frá því 1930. Hljómur-
inn frá því er voða skemmti-
legur og þetta útvarp er bara
sett í samband einu sinni á ári
og það er á aðfangadag. Við

Hefðir frá
foreldrunum

borðum hefðbundinn jólamat
sem er aspassúpa í forrétt,
hamborgarhryggur í aðalrétt
og ris á la mande með viðeig-
andi möndlugjöf í eftirrétt.
Eftir mat er gengið frá öllu og
síðan sest inn í stofu og Stefán
byrjar á að lesa á jólapakkana
einn í einu og allir bíða á með-
an hann er opnaður og svo
koll af kolli, þetta getur tekið
nokkra klukkutíma með kaffi

og nammi pásum.
Á jóladag er svo farið á fæt-

ur um hádegi og þá er gert
heitt súkkulaði með rjóma og
kaniltertan sem er bara bökuð
einu sinni á ári borin fram en
hún er algjört jólakonfekt.
Jóladagur hjá okkur er nátt-
fatadagur og er það eini dag-
urinn á árinu sem allir eru í
náttfötunum allann daginn.“

– thelma@bb.is annska@bb.is

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Árný Einarsdóttir á Ísafirði

Beikonbrauðréttur
og Leyndardómur

Sælkeri vikunnar býður upp
á gómsætan, heitan brauðrétt
með beikoni sem er tilvalinn í
veislur sem og þegar maður
vill gera sér dagamun. Einnig
býður sælkerinn upp á eftir-
réttur sem er dísætur og ljúf-
fengur og ber heitið Leyndar-
dómur. Uppistaðan í honum
er marens, koníak, rjómi og
súkkulaðirúsínur sem er nóg
til að kalla fram munnvatnið
hjá öllum sælkerum.

Beikonbrauðréttur
Franskbrauð
1 bréf kurlað beikon
1 stórt bréf skinka
6-8 ferskir sveppir
½ rauð paprika
½ græn paprika
1 askja beikon og skinku
smurostur
½  askja sveppa smurostur
1 ferna matreiðslurjómi
Rifinn ostur

Rífið franskbrauðið í eldfast
mót. Steikið beikonið og
sveppina líka. Skerið paprik-
urnar. Hitið smurostana í potti
ásamt rjómanum þar til allt
hefur blandast saman. Setjið
beikonið, skinkan, sveppirnir
og paprikurnar út í pottinn og
blandið saman, hellið yfir
brauðið og stráið rifnum osti
yfir. Hitið í ofni við 180° þar

til osturinn hefur bráðnað.

Leyndardómur

Marens
2 eggjahvítur
2 dl púðursykur
1 ½ bolli rice krispis

Þeytið eggjahvíturnar og
setjið púðursykurinn smátt og
smátt út í þar til blandan verð-
ur stíf, setjið þá Rice Krispis
út í og hrærið varlega með
sleikju. Setjið á smjörpappír.
Bakið í 60 – 70 mínútur við
120°-150°. Látið kólna

½ -1 l rjómi
½ poki makkarónukökur
3 - 4 msk koníak
Súkkulaðirúsínur

Þeytið rjómann, makka-
rónukökurnar fín muldar og
koníakið blandað út í þar til
allt hefur blotnað (má ekki
vera mikið blautt). Setjið
rjómann út í ásamt súkkulaði-
rúsínunum. Marensinn er
mulinn í bita. Setjið allt í skál.
Byrjið á smá rjóma síðan mar-
ens aftur rjómi síðan koll af
kolli og endað á rjóma. Skreyt-
ið með súkkulaðirúsínum.

Framlengja ekki samning við markaðsfulltrúaFramlengja ekki samning við markaðsfulltrúaFramlengja ekki samning við markaðsfulltrúaFramlengja ekki samning við markaðsfulltrúaFramlengja ekki samning við markaðsfulltrúa
Bæjarráð Bolungarvíkur hefur ákveðið að framlengja ekki samning við markaðs- og kynningarfulltrúa
sveitarfélagsins, en hann rennur út þann 31. desember næstkomandi. Ekki er gert ráð fyrir því að
endurráðið verði í stöðuna að svo stöddu. Síðastliðið sumar óskaði bæjarráð eftir greinargerð frá
markaðsfulltrúa svo taka mætti afstöðu til þess hvort halda ætti starfinu áfram. Eftir að greinar-
gerðinni hafði verið skilað inn var ákveðið að framlengja ráðningarsamning til áramóta, og að starfið
yrði endurskoðað í samstarfi við verðandi bæjarstjóra Grím Atlason, sem tók til starfa skömmu
síðar. Minnihluti bæjarstjórnar var mótfallinn því að fulltrúinn yrði ráðinn til frambúðar.
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Talsmaður neytenda leggst gegn því
að OV og Rarik fari undir Landsvirkjun

Talsmaður neytenda leggst
gegn því að eignarhlutur rík-
isins í Orkubúi Vestfjarða og
Rafmagnsveitu ríkisins verði
fluttur undir Landsvirkjun
eins og gert er ráð fyrir í frum-
varpi sem nú er til umfjöllunar
á Alþingi. Þetta kemur fram í
umsögn hans til iðnaðarnefnd-
ar vegna málsins. Þar kemur
einnig fram að talsmaður neyt-
enda taki undir þær tillögur
sem fram komi í tengdu frum-
varpi að fjármálaráðherra fari
í stað iðnaðarráðherra fram-
vegis með eignarhlut ríkisins
í Hitaveitu Suðurnesja, Orku-
búi Vestfjarða, Rafmagnsveit-
um ríkisins og Landsvirkjun.

Hins vegar telji hann hug-
myndir um flutning Orkubús-
ins og Rarik undir Landsvirkj-
un óheppilegar þar sem þær
dragi úr tækifærum á að auka
virka samkeppni á sem flest-
um stigum raforkumarkaðar
neytendum til hagsbóta. „Þó

að talsmaður neytenda tjái sig
almennt ekki um eignarhald
fyrirtækja á markaði dregur
þessi ráðstöfun úr möguleik-
um á að dreifa eignarhaldi síð-
ar með það að markmiði að
auka virka samkeppni á raf-
orkumarkaði fyrir neytendur,“
segir í umsögninni.

Enn fremur bendir talsmað-
ur neytenda á að tillagan sé
illsamræmanleg meginfor-
sendu laga um skattskyldu
orkufyrirtækja þar sem einnig
var vitnað til samkeppnissjón-
armiða í greinargerð með
frumvarpi til þeirra laga. Í
þriðja lagi telji hann að nýleg
hlutafélagsvæðing Rarik hafi
verið gerð í því skyni að skapa
skilyrði virkrar samkeppni -
neytendum til hagsbóta. Með
vísan til þess leggst talsmaður
neytenda gegn því að færa
Orkubú Vestfjarða og Rarik
undir Landsvirkjun og leggur
til að í staðinn verði stigin

nauðsynleg skref til þess að
gera forsendur samkeppni á
neytendamarkaði fyrir raforku
raunverulegar og virkja krafta
samkeppninnar.

„Þar sem ég tel það ekki
hlutverk talsmanns neytenda

að hafa skoðun á því hvert
eignarhald fyrirtækja á mark-
aði skuli vera tel ég að öðrum
kosti koma til álita sem ill-
skárri kost að horfið verði frá
yfirlýstri markaðsvæðingu
raforkumarkaðar og komið á

opinberri verðstýringu á mark-
aði með þá grundvallarvöru
sem raforka er. Tel ég ósk
ríkisins af því að halda utan
um „hagsmuni sína í rekstri
raforkufyrirtækja með þessum
hætti“ eins og æskilegt er talið

í almennum athugasemdum í
greinargerð með frumvarpinu
verða að víkja fyrir hagsmun-
um og réttindum neytenda af
virkri samkeppni á sviði raf-
orkumarkaðar,“ segir í um-
sögn talsmanns neytenda.

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf., á Ísafirði.

Samkvæmt rannsókn á
vímuefnaneyslu íslenskra
unglinga í 6., 8. og 10. bekk,
sem gerð var síðastliðið vor
og unnin var í samvinnu
Háskólans á Akureyri og
Lýðheilsustöðvar höfðu 6%
unglinga í 10. bekk á Vest-
fjörðum notað hass eða
maríjúna einu sinni eða oft-
ar um ævina. Á landsvísu
var þetta hlutfall 10%, hæst
í Reykjavík (12,6%) og á
Suðurnesjum (12,2%), en
lægst á Norðurlandi eystra
(5,9%), Norðurlandi vestra
(5,5%) og á Vestfjörðum.
Ef litið er til kyns aðspurðra
kemur í ljós að mun algeng-
ara er að strákar hafi notað
hass eða maríjúana, en 8,9%
þeirra höfðu notað einu
sinni eða oftar um ævina á
meðan einungis 3,6% stúlk-
na hafði gert slíkt hið sama.

Um 2,2% unglinga í 6.,
8. og 10. bekk reykja dag-
lega, og eru strákarnir líka í

meirihluta þar, þar sem
2,9% stráka reykja daglega
á móti 1,5% stúlkna. Hæst
var þetta hlutfall í Reykja-
vík, 4,1% og lægst á Norð-
urlandi vestra, 0,7%. Ef litið
er til einstakra árganga er 6.
bekkur alveg reyklaus á
Vestfjörðum, á meðan 0,9%
nemenda í 8. bekk reykja
daglega, og 10,6% nem-
enda í 10. bekk gera slíkt
hið sama. Hlutfall 10. bekk-
inga sem reykja daglega var
hæst á Suðurnesjum, 16%
og lægst á Norðurlandi
vestra, 2,6%. Landsmeðal-
talið er 10,2%.

45,4% nemenda í 10.
bekk á Vestfjörðum höfðu
orðið ölvaðir einu sinni eða
oftar á síðustu 12 mánuð-
unum áður en þeir svöruðu
könnuninni. Landsmeðal-
talið var 39,5%, en þetta
hlutfall var hæst á Norður-
landi vestra, eða 49%.

– eirikur@bb.is

Drykkja vestfirskra unglinga

Yfir landsmeðaltali

Eignarhaldsfélagið Hvetj-
andi hf. hefur keypt 25% af
hlutafé Símaversins á Ísafirði.
Símaverið hefur verið í örum
vexti að undanförnu en fyrir-
tækið var stofnað í vor og
sérhæfir sig í svar- og úthringi-
þjónustu.

„Verkefnum hefur fjölgað
jafnt og þétt undanfarnar vik-

ur. Við höfum til dæmis ný-
verið bætt Bræðrunum Orms-
son og Lýsingu hf ásamt
smærri fyrirtækjum við við-
skiptavinahóp okkar. Rekstur
Símaversins er samkvæmt
áætlun og jafnvel heldur betri
en vonast var til á þessum
tíma“, segir Hannes Hrafn
Haraldsson framkvæmda-

stjóri Símaversins.
Átta starfsmenn í 7,5 stöðu-

gildum starfa hjá Símaverinu.
Hlutabréfakaupin eru liður
Hvetjanda í að styrkja nýsköp-
unarverkefni hér vestra. Til-
gangur félagsins sem er í eigu
Ísafjarðarbæjar, Byggðastofn-
unar, Súðavíkurhrepps, Spari-
sjóðs Vestfirðinga og Lífeyr-

issjóðs Vestfirðinga er að taka
þátt í stofnun og starfsemi ann-
arra félaga sem rekin eru á
grundvelli arðssemissjónar-
miða, fela í sér nýmæli í at-
vinnulífi og/eða eru mikil-
vægur þáttur í uppbyggingu
atvinnulífs á norðanverðum
Vestfjörðum.

– thelma@bb.is

Hvetjandi kaupir 25% í Símaverinu
Símaverið hefur verið í örum vexti frá því það var stofnað í vor. Frá undirritun kaupsamningsins.
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