
Stofnað 14. nóvember 1984 · Fimmtudagur 8. september 2016 · 33. tbl. · 33. árg. ·Ókeypis eintak

Vegur yfir Breiðadals- og Botnsheiði 80 ára 
og Vestfjarðagöngin 20 ára – sjá bls. 6–11
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– Sjónarmið –  Ásthildur Sturludóttir

Bæjarráð Vesturbyggðar fór 
nú á dögunum til eyjarinnar 
Freyju í Noregi. Tilgangur 
ferðarinnar var kynnast upp-
byggingu á laxeldi á jaðarsvæði 
Noregs. Hittum við sveitar-
stjórnarmenn og fengum við 
kynningu á samfélaginu, upp-
byggingu sl. ár, íbúaþróun og 
fjárhagsmálum. Þá heimsóttum 
við fyrirtækið Salmar sem er 
eitt allra stærsta laxeldisfyrir-
tæki í heimi, auk tengdra fyr-
irtækja sem starfa á vettvangi 
fiskeldis.

Það sem vakti einna mesta 
athygli okkar á ferðalaginu 
frá Þrándheimi til Freyju var 
fjöldi jarðganga sem voru 
á leiðinni. Ég hætti að telja 
eftir 8 göng. Þarna voru nokk-
ur „Hvalfjarðargöng“ talin í 
lengdarmetrum og í smíðum 
voru enn önnur göng sem eiga 
að stytta leiðina fyrir afurð-
irnar á áfangastað. Við vorum 
steinhissa yfir því að gera ætti 

göng um þann legg enda ekkert 
að veginum! Svona getur hags-
munamatið verið mismunandi. 
Stærstu göngin voru tvenn á milli 
eyjanna Freyju og Hitra en þau 
eru hluti af hinum svokallaða 
„laxavegi“ sem byggður var 
vegna uppbyggingarinnar út á 
Freyju. Daglega fara frá svæðinu 
um 150 flutningabílar með laxa-
afurðir, frauðplastkassa og tæki 
er tengjast laxeldinu en stór klasi 
hefur myndast af fyrirtækjum 
sem þjónusta laxeldið á svæðinu. 
Bílarnir aka til Oslóar með lax í 
flug og til Svíþjóðar. Minnst fer 
í sjóflutninga. 

Samfélagið á Freyju telur um 
5000 manns.  Í Sistranda sem er 
stærsti þéttbýlisstaðurinn telur 
um 900 manns.  Öll helsta þjón-
usta er til staðar og íbúum fjölgar. 
Má fullyrða að göngin til eyjunn-
ar skipti þar höfuðmáli. Hugað 
er að lífsgæðum íbúanna enda á 
þetta að vera staður þar sem fólk á 
að vilja búa á. Þarna er glæsilegur 

grunnskóli og framhaldsskóli þar 
sem er einnig menningarmiðstöð 
sveitarfélagsins og þá er mjög 
blómlegt íþrótta-og tómstundalíf. 
Þá er rétt að nefna að Salmar og 
sveitarfélagið byggja nú stórt 
fjölnota íþróttahús, sérhannað 
fyrir knattspyrnu. Salmar gaf 
samfélaginu einnig stóran hluta 
í fjölbrautarskólanum/menn-
ingarhúsinu. Atvinnulífið kemur 
því myndarlega að uppbyggingu 
samfélagsins. Þá er starfandi 
öflugur sjávarklasi með um 150 
starfsmönnum sem flestir eru 
með masters eða doktorsgráðu. 
Allt tengist þetta laxeldinu á 
svæðinu og rannsóknum og 
þjónustu tengdu því og eru það 
einkafyrirtæki sem starfa þar 
helst í klasanum. 

Í heimsókn Vesturbyggðar til 
Sistranda varð okkur það ljóst 
að frekari uppbygging í laxeldi 
á sunnanverðum Vestfjörðum 
kallar á gangagerð milli þéttbýl-
isstaða. Það er algjört lykilatriði 

fyrir greinina þannig að hún 
geti verið samkeppnishæf við 
erlend laxeldisfyrirtæki. Við 
Vestfirðingar verðum að standa 
saman í því að berjast fyrir bættum 
vegasamgöngum á öllu svæðinu 
og þurfum að byrja að ræða strax 
næstu vegabætur. Við eigum að 
vera stórhuga; Dýrafjarðargöng, 
Álftafjarðargöng og göng milli 
Bíldudals, Tálknafjarðar og Pat-
reksfjarðar og yfir á Barðaströnd 
er eðlileg krafa vaxandi samfélags 
og eigum við ekki að hika við að 
gera þessar kröfur á samgöngu-
yfirvöld. Nú eygjum við að fram-
kvæmdir við Dýrafjarðargöng fari 
að hefjast sem er frábært fyrir 
samskipti og samvinnu norður 
og suðursvæðis Vestfjarða og 
vonandi verða þau til þess að 
Vestfirðir allir eflist. Hins vegar 
er enn ekki komin niðurstaða 
um leiðina um Teigsskóg sem 
átti að vera fyrsta stórverkefnið í 
vegaframkvæmdum á Vestfjörð-
um. Það er grátlegt og algjörlega 

óboðlegt árið 2016. Vonandi 
mun Skipulagsstofnun klára það 
mál á allra næstu dögum. 

Í þessu tölublaði BB er þeim 
tímamótum fagnað að 20 ár 
eru liðin frá því að Vestfjarða-
göngin voru vígð. Það má 
fullyrða að tilkoma þeirra efldi 
byggðina á norðanverðum Vest-
fjörðum svo um munaði og rauf 
vetrareinangrun sem þorpin 
bjuggu við. Ekki síður juku þau 
öryggi íbúanna með öruggari 
samgöngum við Ísafjörð. Nú 
köllum við eftir fernum nýjum 
Vestfjarðagöngum, til viðbótar 
við Dýrafjarðargöng, sem eiga 
sömuleiðis að auka öryggi á 
svæðinu og tengja byggðirnar 
saman, þannig að atvinnulífið 
blómstri, rétt eins og þau tvítugu 
hafa gert hingað til.  

Ég óska íbúum Vestfjarða 
innilega til hamingju með 20 
ára afmæli Vestfjarðaganganna.

Ásthildur Sturludóttir
Bæjarstjóri Vesturbyggðar

Til hamingju með tvítugsafmæli Vestfjarðaganga

Nýtt rannsóknasetur, Rann-
sóknasetur Háskóla Íslands á 
Ströndum - Þjóðfræðistofa, hefur 
verið sett á laggirnar á Hólmavík. 
Rannsóknir í þjóðfræði verða 
þar í öndvegi og sérstök áhersla 
á miðlun og hagnýtingu þjóð-
fræðilegrar þekkingar. Jón Jóns-
son þjóðfræðingur og fyrrum 
menningarfulltrúi Vestfjarða 
hefur verið ráðinn verkefnisstjóri 
Þjóðfræðistofu. Jón hóf störf 
í byrjun mánaðarins í aðstöðu 
rannsóknasetursins í Þróunar-
setrinu á Hólmavík.

Rannsóknasetur Háskóla Ís-
lands á Ströndum er hluti af 
Stofnun rannsóknasetra Háskóla 

Nýtt rannsóknasetur Há-
skóla Íslands á Hólmavík

Íslands en innan stofnunarinnar 
eru fyrir sjö rannsóknasetur víða 
um land, á Suðurnesjum, Snæ-
fellsnesi, Vestfjörðum, Norður-
landi vestra, Húsavík, Hornafirði 
og Suðurlandi. Viðfangsefni 
rannsókna sem setrin standa fyrir 
eru fjölbreytt, en á meðal þeirra 
eru lífríki hafsins, umhverfi og 
landnýting, hvalir, fiskar og 
fuglar, ferðamál, bókmenntir, 
sagnfræði, fornleifafræði og nú 
þjóðfræði.

 Með samningi mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins 
og Stofnunar rannsóknasetra 
Háskóla Íslands frá byrjun ársins 
2016 var sett af stað vinna við 

Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Ströndum - Þjóð-
fræðistofa, er til húsa í Þróunarsetrinu á Hólmavík.

að greina tækifæri og leiðir við 
að koma rannsóknasetrinu á fót. 
Áður hafði Strandagaldur staðið 
fyrir rekstri þekkingarsetursins 
Þjóðfræðistofu á Hólmavík frá 
árinu 2008 en starfsemi hennar 
hafði lagst af. Á grunni þessarar 
vinnu varð úr að ráðuneytið fól 
Stofnun rannsóknasetra Háskóla 
Íslands að hefja starfsemi þessa 
nýja rannsóknaseturs í góðri 
samvinnu við heimamenn og að 
hluta til er byggt á þeim góða 
grunni sem áður hefur verið lagð-
ur með starfsemi Þjóðfræðistofu 
Strandagaldurs. 

annska@bb.is

Jón Jónsson.

Íslandsmótið í réttstöðu var 
haldið á Patreksfirði á laugar-
dag, en mótið var í umsjá kraft-
lyftingadeildar UMF Harðar. 
Nokkur Íslandsmet voru slegin, 
öll í kvennaflokkum. Nefna má 
glæsilegt íslandsmet Arnhildar 
Önnu Árnadóttur sem keppir 
fyrir Gróttu, en hún lyfti 200 kg 
í 72 kg flokki. Þess má geta að 
einungis tvær konur á Íslandi 
hafa náð að lyfta þessari þyngd. 
Sóley Jónsdóttir úr KFA setti 
íslandsmet unglinga 14-18 og 
18-23 ára, með 180 kg lyftu í +84 
kg flokki og bætti þar með eldra 

Íslandsmet féllu 
á Patreksfirði

metið um heil 19 kg. Þá settu 
Sigríður Dagmar Agnarsdóttir 
og Sigþrúður Erla Arnarsdóttir 
íslandsmet í öldungaflokkum.

Stigahæsta konan var Ragn-
heiður Kr. Sigurðardóttir úr 
Gróttu sem var reyndar stigahæst 
allra keppenda en hún  lyfti 170 
kg og fékk fyrir það 200,6 Wilks-
stig. Stigahæstur í karlaflokki var 
Ingvi Örn Friðriksson úr KFA en 
hann fór upp með 287,5 kg sem 
gáfu honum 173,9 Wilksstig. 
Í liðakeppninni varð það svo 
Grótta sem átti stigahæstu liðin, 
bæði í karla- og kvennaflokki.

Arnhildur Anna setti glæsilegt Íslandsmet. Mynd: DV / 
Sigtryggur Ari.
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GOTT VERÐ Í BÓNUS

Danpo Kjúklingur 
Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg ES Kjúklingabringur 

Frosnar, 900 g 

1.279
kr. 900 g

Takmarkað magn
Fjórði skammtur 

220.000 pokar

Norðanfiskur Þorskbitar
Roð- og beinlausir, frosnir

998
kr. kg

Roð- og 
beinhreinsaðir

Norðanfiskur Saltfiskbitar
Útvatnaðir, frosnir

998
kr. kg

beinhreinsaðir

Nicky Salernispappír 
16 rúllur í pakka

998
kr. pk3200

blöð
Amino Energy Fæðubótarefni 

270 g, 8 teg. 

2.698
kr. 270 g

Euro Shopper Ostapizza  
Frosin, 300 g

198
kr. stk.

ES Orkudrykkur 
250 ml, 2 teg.

59
kr. 250 ml

Eggjahvítur
1 kg

498
kr. 1 kg

Akursel Gulrætur
Lífrænar, 500 g

398
kr. 500 g

Ný 
uppskera

298
kr. 120 g

298
kr. 120 g

Bónus Skinka
Silkiskorin

Bónus Reykt Skinka
Silkiskorin

1kg
90g

prótein

Sama verð  
um land allt
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Ritstjórnargrein

Göngin okkar tvítug

Spurning vikunnar

Hefurðu keyrt yfir Breiðadals- og/eða Botnsheiði?

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

Alls svöruðu 360.
Já, sögðu 341 eða 95%
Nei, sögðu 19 eða 5%

Heiðar landsins og fjallvegir  hafa frá upphafi byggðar verið mikil 
hindrun samskipta manna í millum yfir vetramánuðina og þar eru 
Breiðadals- og Botnsheiðar engin undantekning. September 2016 
er mikið merkisár í sögu þessara miklu heiða því í ár eru 80 ár frá 
því fyrst ók bifreið yfir Breiðadalsheiði, frá Flateyri til Ísafjarðar 
og það eru 20 ár frá vígslu Vestfjarðarganga. Í Skutli 1936 segir 
frá þessari fyrstu ökuferð og samkvæmt heimildum blaðsins var 
það Guðmundur Ólafur Einar Albertsson bifreiðastjóri frá Flateyri 
sem ók Ford A með skráningarnúmerinu Í 46 þessa fyrstu ferð þann 
3. september 1936.

Á árunum 1975–1991 eru skráð 305 snjóflóð á Breiðadalsheiði, 
tvo vetur eru engin snjóflóð skráð en veturinn 1988–1989 eru skráð 
71 flóð. Það má því nærri geta að vegurinn hafi verið hættulegur 
og létu margir lífið á ferð yfir heiðina. Engin stórslys hafa orðið í 
Vestfjarðagöngum og aðeins 12 óhöpp þar sem slys hafa orðið á 
fólki þessi 20 ár síðan þau opnuðu.

Þann 5. september 1991 hljómaði svo fyrsta sprengingin í 
göngunum sem vígð voru 14. september 1996 og þar með voru 
samgöngur milli þorpanna sitthvoru megin heiða orðnar næstum 
eins og best verður á kosið. Göngin eru reyndar einbreið að hluta til, 
en þar sem umferðarþunginn er ekki mikill hefur það ekki plagað 
vegfarendur mjög mikið.

Bæjarins besta er að þessu sinni helgað þessari miklu sam-
göngubót, dregnar eru fram í dagsljósið gamlar fréttir og myndir, 
umfjöllunin alls ekki tæmandi enda má nærri geta að í 60 ára sögu 
ökuferða yfir heiðar, 5 ára byggingarsögu ganganna og 20 ára sögu 
þeirra hefur ýmislegt gengið á.  

Í ljósi frétta af væntanlegu útboði vegna vinnu við Hrafnseyrar-
göng er það enn meira viðeigandi að minna á þá lífskjarabót sem 
göng undir háar heiðar og fjöll eru.

BS

 

 

Skráning á idan.is

Hljóðvist í húsum

Þetta er námskeið fyrir fagmenn í byggingaiðnaði sem starfa við frágang veggja, lofta gólfa og annarra 
byggingarhluta Markmið þess er að kenna þátttakendum réttan frágang og grundvallaratriði varðandi 
hljóðvist. Fjallað er um hljóðeinangrun, hljóðhöggeinangrun, hljóðísog, ómtíma og önnur atriði sem 
snerta hljóðvist. Farið er yfir frágang og notkun byggingarefna sem henta hverju tilfelli fyrir sig.

Námsmat: 100% mæting.

Kennari: Steindór Guðmundsson, Hljóðverkfræðingur hjá Verkís.

Staðstetning:  Fræðslumiðstöð Vestfjarðar Suðurgötu 12, Ísafirði.

Tími: Fimmtudagur 29. september kl. 9.00 – 14.00.

Fullt verð: 20.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

Frágangur húshluta

Skráning á www.idan.is og í síma 590 6400.

Námskeið fyrir byggingamenn

Sími 590 6400   www.idan.is

Vetrarstarf er hafið hjá Kór 
Ísafjarðarkirkju og starfar 
hann nú undir handleiðslu nýs 
stjórnanda, Tuuli Rähni, sem 
jafnframt er organisti Ísafjarðar-
kirkju. Nýjar söngraddir eru 
velkomnar til liðs við kórinn 
sem syngur við mismundandi 
athafnir, eins og messur, jarðar-
farir og aðventuhátíðir. Kórinn 
er einnig leiðandi í jóla- og 
tónleikahaldi kirkjunnar og 
býður þetta fjölbreytta starf 
fólki kost á að taka þátt í hluta 
af verkefnum kórsins eða öllum, 
eftir því hvað hver vill og er ungt 
fólk sem hefur áhuga á þátttöku 
í aðventuhaldi boðið sérstaklega 
velkomið. 

Tuuli segir það bæði skemmti-
legt og gefandi að starfa með 
kórnum og biður hún áhuga-

Tuuli tekin við Kór 
Ísafjarðarkirkju

sama að setja sig í samband við 
hana í síma 864-5286 og setur 
hinn nýi kórstjóri stefnuna á það 

að kórinn geti sungið margvís-
lega tónlist úr ýmsum áttum í 
framtíðinni.        annska@bb.is
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SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700

Þjónustufulltrúi

Ábyrgðarsvið
• Almenn þjónusta við félagsmenn
• Aðstoð í vinnuréttindamálum
• Upplýsingagjöf til félagsmanna
• Aðstoð við skýrslugerð
• Aðstoð við innheimtu og rafrænar skráningar
• Símsvörun og önnur tilfallandi skrifstofustörf
• Vinnustaðaheimsóknir

Hæfniskröfur
• Menntun sem nýtist í starfi 
• Þekking á starfsemi stéttarfélaga er kostur
• Reynsla af skýrslugerð og innheimtu er kostur
• Þekking á dk bókhaldskerfi er kostur
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.  

Önnur tungumál kostur
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Góðir samskiptahæfileikar og rík þjónustulund

Upplýsingar veitir:

Geirlaug Jóhannsdóttir 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 25. sept. nk.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga auglýsir eftir þjónustufulltrúa í 50% stöðu á skrifstofu félagsins á Ísafirði. 
Vinnutími er frá kl. 12-16 og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. desember 2016.

Verkalýðsfélag Vestfirðinga – Verk-Vest tók til starfa 1. janúar 2002. Verk Vest er blandað stéttarfélag á almennum 
vinnumarkaði með um 1.700 félagsmenn. Frá árinu 2005 nær starfssvæði félagsins til allra Vestfjarða, en í Bolungarvík 
eru eingöngu verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarmenn í Verk-Vest. Starfsstöðvar félagsins eru tvær, á Ísafirði og 
Patreksfirði og starfa 8 starfsmenn hjá félaginu. 

Eitt fyrsta verk Alþingis 
eftir að það hafði fengið bæði 
löggjafar- og fjárveitingarvald 
með stjórnarskránni 1874 var 
að stofna læknaskóla og síðan 
að stofna læknishéruð og  senda 
lækna út um allt land. Eru til 
margar sögur um hetjudáðir og  
afrek héraðslækna við að ná til 
sjúklinga og kvenna í barnsnauð. 
Góð heilbrigðisþjónusta er 
náði til allra landsmanna var 

talin  ein af forsendum þess 
að Íslendingar gætu kallað sig 
sjálfstæða þjóð og jafnframt 
skyldu vegleysur né ófærð ekki 
standa í vegi fyrir aðgangi fólks 
að læknisþjónustu. 

Þjóðin hefur haldið áfram að 
efnast og sex ára hagvaxtarskeið 
hefur nú skilað verulegum 
tekjuafgangi í ríkissjóð en 
samt er eins og ráðamenn dragi 
lappirnar þegar kemur að því að 

styðja við innviði í heilbrigð-
isþjónustu og þá sérstaklega á 
landsbyggðinni. 

Heilbrigðisþjónustuna 
til fólksins

Áður var það talið forgangs-
mál að koma með þjónustuna til 
fólksins þar sem héraðslæknarn-
ir  komu í vitjanir heim til fólks, 
og síðar með því að byggja 
sjúkrahús og heilsugæslu-
stöðvar þar sem fólkið bjó.  
Sjúkrahúsið á Akranesi, St. 
Franciskusspítalinn í Stykkis-
hólmi, Fjórðungssjúkrahúsið 
á Ísafirði og Héraðshælið á 
Blönduósi  svo dæmi séu nefnd 
voru einmitt byggð og rekin til 
að koma læknis- og spítala-
þjónustunni til fólksins.  Þessar 
stofnanir  minna á  þann stórhug 
sem einkenndi uppbyggingu 
heilbrigðisþjónustu hérlendis 
á tuttugustu öld. En um leið og 
þjóðarhagur tók að vaxa var 
það forgangsmál að byggja upp 
heilbrigðiskerfið um allt land. 

Nú hefur dæmið snúist við 
og virðist stefnt  leynt og ljóst 
að því að fullmektug heilbrigð-
isþjónusta verði í raun aðeins í 
boði á einum stað á landinu – í  
Reykjavík  sem allir landsmenn 
verði að sækja óháð búsetu, 
hvort sem er vetur eða sumar, 
ófærð eða stórviðri. Það tala 
allir um nýjan Landsspítala,  
gott og vel, en hvað um að 
efla gott starf og þjónustu  á 

Ákall heilbrigðisþjónustunnar
„Fjórðungssjúkrahúsinu“ á Ísa-
firði og heilbrigðisstofnunum á 
Vestfjörðum.

 Ljósmóðirin eina 
Nýleg frétt á vef BB er því 

miður táknræn fyrir það sem 
íbúar í heilum landshlutum 
standa frammi fyrir.  Aðeins ein 
ljósmóðir sinnir nú fæðingar-
þjónustu á Ísafirði fyrir alla 
Vestfirði.

Erla Rún Sigurjónsdóttir 
ljósmóðir bendir á í viðtalinu 
við BB, að afleysingamann-
eskja verði að koma að sunnan 
en flugsamgöngur geta verið 
stopular til og frá Ísafirði eins og 
fjölmörg dæmi sýna. Og verð-
andi  mæður þurfa  jafnvel að 
fara í ómskoðun til Reykjavíkur  
vegna þess að tækið sem notast 
er við á Heilbrigðisstofnuninni 
á Ísafirði „er bæði gamalt og lé-
legt og mikil þörf á endurnýjun“ 
eða vantar sérhæfða ljósmóður.  
Þótt ferðakostnaður sé niður-
greiddur að einhverju leyti frá 
Tryggingastofnun er ljóst að 
mikill kostnaður, vinnutap og 
óöryggi fylgir því að þurfa að 
sækja  alla þessa þjónustu suður 
til Reykjavíkur.  

Fyrr í sumar greindi ríkisút-
varpið frá: „fjárhagserfiðleikum 
Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða 
sem getur ekki veitt grunnþjón-
ustu og lokaði heilsugæslu á 
Tálknafirði og á Bíldudal yfir 
sumartímann vegna fjárhags-

erfiðleika“. En starfsfólkið er 
metnaðarfullt og vill aðgerðir. 
Framkvæmdastjóri lækninga-
sviðs, Hallgrímur Kjartansson 
segir í sama viðtali við RUV 
:„Það er nóg af verkefnum og 
ýmsar hugmyndir sem við höf-
um lagt til en þeim hefur verið 
hafnað af yfirvöldum.. Og við 
þökkum fyrir ef við fáum að 
halda núverandi starfsemi“. 
Nefnir hann m.a. liðskiptaað-
gerðir sem geti farið fram á Ísa-
firði í fullbúinni skurðstofu og 
með gott starfsfólk til að sinna 
eftirmeðferð í heimabyggð.

Tökum upp kyndilinn
Aðgangur að heilbrigðisþjón-

ustu er einn lykilþátturinn í því 
að tryggja búsetu um landið 
allt. Jafnframt er það staðreynd 
að landsbyggðin hefur látið 
yfir sig ganga. Innviðir þjón-
ustunnar hafa molnað niður  
eða einfaldlega verið lokað í 
nafni hagræðingar. Þessu verður 
hins vegar að snúa við og það 
ætti að vera forgangsmál hjá 
þingmönnum landsbyggðar-
kjördæma. Endurreisn heil-
brigðisþjónustunnar er það  sem 
brennur  á þjóðinni. Málið snýst  
um að kjörnir fulltrúar taki upp 
kyndillinn og beri hann áfram 
til árangurs. 

Bjarni Jónsson
Höfundur býður sig fram til 

að leiða lista VG 
í Norðvesturkjördæmi
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Í 11. tölublaði 25. árgangs Baldurs er sagt frá banaslysi á 
Breiðadalsheiði en þar fórst Steinþór B. Kristjánsson frá 

Hjarðardal ytri í Önundarfirði.

Þann 26. október 1994 segir Morgunblaðið frá því þegar tveir 
bílar með sex manns lentu í snjóflóði í Kinninni á Breiðadals-
heiði og bárust bílarnir tugi metra niður fjallið með flóðinu. 
Fimm manns voru í öðrum bílnum, þar af  tvö börn en einn í 
hinum bílnum en allir komust lífs af. Magnús Sigurðsson ök-
umaður annars bílsins segir svo frá eftir að hafa fest bílinn en 
fengið aðstoð frá næsta bíl: „Við vorum nýbúnir að losa taugin 
á milli bílanna og var annar maðurinn í jeppanum ný genginn 

burtu frá okkur þegar klakahröngl, grjót og snjór, buldi á 
bílnum með miklum hávaða og látum, mölvaði allar rúðurnar 
og nánast lagði þakið saman. Fyrsta hugsun okkar var sú að 
nú væri snjóblásarinn kominn upp og farinn að tæta bílinn 

okkar í sundur. Skyndilega þeyttist bíllinn fram af  vegbrún-
inni með flóðinu og fór alveg upp á hliðina og rann þannig 

dálítinn spöl niður.  Síðan komst snjór undir hann aftur, 
rétti hann við og þannig flaut hann eina 50 – 60 metra niður 

hlíðina„ Í frétt blaðsins segir ennfremur að báðir bílarnir hafi 
lagst alveg saman undan klaka- og snjóþunganum.

Vegagerðarmenn leggja sig 
oft í mikla hættu og einn 

maður fórst þegar snjóflóð 
féll á snjóblásara. Þetta 

gerðist 14. nóvember 1991 
en mikið óveður hafði geisað 
víða um land dagana á undan, 
bílar fuku á Snæfellsnesi og 
í Öræfum, skemmdir urðu á 
húsum og snjóflóð féll niður 
undir byggð á Flateyri. DV.

Rétt fyrir jólin árið 1968, nánar tiltekið þann 21. desember 
steyptist bifreið fram af  veginum við Kinn á Breiðadalsheiði 
og lést Sigríður Sturludóttir í slysinu. Hún var aðeins 35 ára 

gömul og heima biðu 6 ung börn. Morgunblaðið. Breiðadalsheiði 1944. Snjómokstur í júlí byrjun, allt að 20 manns. Mynd: Vegagerðin.
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Það þótti að sjálfsögðu fréttaefni þegar fyrsta sjálfrenni-
reiðin lagði á heiðina og um þann atburð var fjallað í Skutli.

Á Breiðadalsheiði 1983. Bíll grafinn úr skafli. Mynd: Vegagerðin.

Guðmundur Björgvinsson frá 
Flateyri segir í viðtali í 10. tölu-
blaði Bæjarins besta árið 2011 
frá snjóflóði sem hann lenti í á 
Breiðadalsheiði.

„Ég prófaði það að fá mér ferða-
lag með snjóflóði og lifði það af. 
Það var dálítið sérstök lífsreynsla 
og í annað skiptið sem ég hef misst 
málið á ævinni. Þeir sem þekkja mig 
telja það annars næsta ómögulegt,“ 
segir hann og brosir út í annað. 
Guðmundur var þá í Iðnskólanum 
á Ísafirði en hugðist halda heim til 
Flateyrar í helgarfrí. Hann fékk far 
með vinafólki sínu og var fjórði 
maður í bílnum.„Það var að skella 
á slæmt veður. Þegar við komum 

Lenti í snjóflóði
í Kinnina í Breiðadalsheiðinni var 
skyggnið það slæmt að við sáum 
varla handa okkar skil og vorum 
nánast í því að reka bílinn í snjó-
veggina svona sitt á hvað. Þá tókum 
við þá ákvörðun, eins og svo oft var 
gert, það var hoppað út og hlaupið 
á undan til þess að bílstjórinn hefði 
eitthvað viðmið. Ég fór þess vegna 
út,“ segir hann frá.

Ferðaðist yfir 200 metra
„Ég var ekki búinn að fara mjög 

langt þegar ég heyrði þrumu, mjög 
hressilega. Viðbrögð mín voru 
þau að hugsa að ég væri líklega 
sloppinn sjálfur, ég var kominn 
svo langt, en að bíllinn sem var 
einhverja tuttugu, þrjátíu metra frá 
mér lenti kannski í þessu. Ég snéri 
mér við, tók tvö eða þrjú skref og 
síðan var ég bara laminn,“ rifjar 
Guðmundur upp. „Ég vissi í raun 
og sann ekkert annað en að ég var á 
fleygiferð. Það tók fljótt af. Ég náði 
ekki að verða hræddur, sú hugsun 
komst ekki einu sinni að. Það eina 
sem flaug í gegnum hugann á mér í 
veltingnum var hvort maður ætti að 
reyna að taka sundtök eða eitthvað 
þvíumlíkt. Ég hafði heyrt að það 
að reyna að breiða sem mest úr sér 
gerði að verkum að maður lægi 
ofar í flóðinu,“ segir hann. „Ég 
staðnæmdist þarna, og þegar ég fer 
að brölta um finn ég að það lætur 
eitthvað undan í kringum mig. Mér 
tókst að klóra mig upp úr þessu og 
það hefur eflaust bjargað mér að 
ég varð ekki eftir á veginum heldur 
fór fram af – stór hluti snjómass-
ans hafði orðið eftir í göngunum 
á veginum. Bíllinn lenti í þessu 
líka og fór nánast á kaf,“ útskýrir 
Guðmundur, sem sá að hann hafði 
ferðast um rúma tvö hundruð metra 
með flóðinu.

 Lurkum laminn
„Þarna missti ég svo málið. Það 

hlýtur að hafa verið af einhverju 
höggi eða sjokki. Bílstjóri bílsins, 
Guðmundur Gunnarsson vinur 
minn og vegagerðarmaður, var þá 
kominn út úr bílnum og var að leita 
að mér uppi á veginum – hrópandi 
og kallandi. Ég kom ekki upp 
nokkru orði til að svara honum,“ 
rifjar Guðmundur upp og hlær við. 

„Ég fór að baxast við að labba upp 
snjóflóðið til að gera vart við mig 
og huga að þeim. Ég var ómeiddur 
þannig séð – það söng bara svolítið 
í hausnum á mér. Það var ekki fyrr 
en ég var kominn upp undir veg að 
hann varð var við mig. Þá settist 
hann bara niður og sagði „Ja, mikið 
óskaplega er ég feginn að sjá þig, 
sennilega aldrei orðið fegnari að 
sjá mann en þig núna“,rifjar Guð-
mundur upp. „Hann var hræddastur 
um að ég væri grafinn í skaflinum 
á veginum og vissi þá að hann ætti 
engan möguleika á að bjarga mér,“ 
útskýrir hann. Ferðafélagarnir áttu 
sér engra annarra úrkosta völ en 
að ganga af stað í leit að aðstoð. 
Skýlið var norðan heiðarinnar og 
gönguleiðin þangað á móti veðri. 
Þau klæddu sig því eftir bestu getu 
og héldu undan veðrinu, niður 
heiðina. „Guðmundur Gunnarsson 
var með aldraðan föður sinn með sér 
sem hann var að sækja á sjúkrahús. 
Við dúðuðum gamla manninn bara 
upp og gengum af stað. Ég skildi 
svo við þau við Kerlingarhólinn 
og ákvað að hlaupa við fót niður í 
Fremri-Breiðadal til að fá hjálp og 
sækja þau,“ útskýrir hann. Eftir að 
hafa hlaupið niður allan dalinn var 
ein hindrunin enn eftir, nefnilega 
Breiðadalsáin sem þá var í töluverð-
um vexti. „Ég taldi mig sleppa þarna 
yfir á snjóbrú en hún hrundi undan 
mér. Ég veit enn þann dag í dag  
ekkert hvernig ég fór upp úr því, 
því ég fór upp undir hendur í vatn. 
Þetta var greinilega ekki sá dagur 
sem ég átti að fara – því ég komst 
í bæ á Fremri-Breiðadal,“ rifjar 
hann upp. „Þarna komst ég svo að 
því hvað orðasambandið „að vera 
lurkum laminn“ þýðir! Þegar bíllinn 
var sóttur daginn eftir kom í ljós að 
þetta var með stærstu snjóflóðum 
sem vitað var til að hefðu fallið í 
Kinninni,“ segir Guðmundur, sem 
ber mikla virðingu fyrir náttúrunni. 
„Náttúran er í öllu sínu veldi í 
kringum okkur. Hún tekur af okkur 
völdin stundum og sýnir okkur 
svona rétt við nefið á okkur hvað 
hún getur gert. Við höfum að mestu 
leyti lært að lifa með henni held ég, 
án þess að óttast hana mikið. Maður 
þarf bara að vera vel upplýstur og 
virða hana,“ segir hann.



8 FIMMTudagur 8. SEPTEMBER 2016

Í nóvember 1941 ók Guð-
mundur E. Albertsson á  Í-46 
upp á Breiðadalsheiði með fjóra 
spennta farþega, það voru þau 

Brúðkaup á 
Breiðadalsheiði

systkin Jóhann og Guðjóna 
Guðbjartsbörn, Guðrún Guð-
bjarnardóttir og Sturla Ebenez-
erson og erindið var óvenjulegt, 

að minnsta kosti fyrir þessar 
slóðir. Þarna voru tvö pör á ferð 
og ætlunin að sverja hinn heilaga 
hjúskapareið uppi á háheiðinni. 
Torfi Hjartarson sýslumaður kom 
á móti brúðhjónunum og gaf þau 
saman inni í bíl hjá Guðmundi, 
ökumanni og eiganda Í-46, fyrsta 
bílsins sem ók yfir Breiðadals-
heiði. Að athöfn lokinni var svo 
skálað og var Guðmundi gert, að 
kröfu sýslumanns, að skála við 
brúðhjónin.

Meðfylgjandi mynd er af brúð-
hjónunum en ekki er vitað hvort 
hún var tekin á brúðkaupsdaginn, 
það þykir reyndar ólíklegt því í 
nóvember er sjaldan marautt á 
Breiðadalsheiði.

Veghefill lenti út af  vegi við snjóruðning á Breiðadalsheiði 1986. Svona stöðvaðist hefillinn 
70 m fyrir neðan veginn. Það er greinilegt að veltihúsið á heflinum hefur bjargað öllu eftir 

að Ólafur Vilhjálmsson hefilstjóri lenti út af  veginum en hann slapp með minni háttar meiðsl. 
Mynd: Vegagerðin.

Guðmundur Einar Albertsson bílstjóri og Lýður Jónsson 
vegaverkstjóri, í baksýn gnæfir fjallið Þorfinnur í Önundar-

firði.

Þorbergur á 
heiðinni

Viku eftir að ég kom 
í Unuhús sagi ég upp 
vinnunni hjá Davíð Östlund. 
Réðist ég þá í vegalagningu 
milli Laugarness og Klepps.  
Snemma í júní var því verki 
lokið. Þá kom ég mér í vega-
gerð með Árna Sakkarías-
syni vestur á Breiðdalsheiði. 
Þegar ég fór vestur skuldaði 
ég Unu 7 krónur. Ég marg 
reyndi að að fá þær greiddar 
fyrirfram hjá Árna, en tókst 
það ekki.

Þorbergur Þórðarson í 
„Unuhúsi“

Efnaðir bændur Vesturfjarðanna

Herra ritstjóri!
Það er margt sjerkennilegt nú 

á dögum og eitt af því einkenni-
lega mun flestum þykja brjef 
þetta, sem stílfært er í tjaldi, 
fyrir ofan alla mannabyggð.

Eins og yður mun vera kunn-
ugt, erum við 15 fjelagar hjer 
í 3 tjöldum við vegalagningu, 
og mun engum góðum manni 
þykja það óþarft verk, sem 
þekkir leiðina milli Skutuls-
fjarðar og Önundarfjarðar, því 
það hefur mátt heita ófær vegur, 
mest vegna stórgrýtis.  Veg-
stjórinn er Pjetur Þorsteinsson 
úr Reykjavík.

Vegalagningin gengur frem-
ur vel, en óvíða mun ógreiðara 
að leggja veg – sökum jarð-
lagsins.  Þó við fjélagar sjeum 
ekki fleiri en sagt hefir verið, þá 
erum við ekki alveg á sama stað, 
því við erum úr 6 sýslum lands-
ins og einn er Svíi. Samlífið er 
gott; enda vegstjórinn góður 
maður og lipur.

Það er annars all einkenni-
legt að vera hjer upp í dalnum. 
Það er nú fyrst og fremst svo 
heilsusamlegt og frjálst að búa 
í tjaldi, þessum hvítu bæjum, 
sem hægt er að flytja með sér, 
eins og þeir gerðu á dögum 
Abrahams forföðurs Gyðinga. 
Fólk ætti að sofa í tjöldum yfir 
hásumarið, meir en gert er hjer 
á landi – það styrkir heilsuna.

Dagverðardalur er afar 
grýttur, ekki nema rúmur 
skessufaðmur á breidd. Hann 
liggur upp, frá botni Skutuls-
fjarðar. Ísafjarðarkaupstaður 
blasir beint á móti auga manns, 
með allri sinni dýrð. Hann 
stendur á all-löngum tanga, sem 
gengur fram í Skutulsfjörð að 
vestan og ber því ekki rjett nafn; 
en það er eins  og vaninn sigri 
allt. – Við sjáum hvert skip sem 
kemur og fer um Skutulsfjörð 
og mörg sem fara um Djúpið til 
annarra fjarða.  Hjer er merki-
legt útsýni. Sjórinn er luktur 
háum fjöllum allt um kring svo 
hvergi sjezt til hafs. Snæfjöllin 
bera beint yfir kaupstaðinn og 

bera ljóst vitni þess, að Ísland 
er norðarlega á hnettinum; þar 
eru miklar fannbreiður.

Hjer eru tvær sólaruppkomur 
og tvö sólarlög á sólarhring. 
Um þetta skeið sumars kemur 
blessuð sólin fyrst upp kl. 3 að 
nóttunni og gengur síðast undir 
kl.  5 á kvöldin. Það þykir mjer 
leiðinlegt, hvað kvöldskuggarn-
ir eru langir – og hjer er sjálfsagt 
dimmt um jólin ! En þá verðum 
við komnir burt úr dalnum. 
Veðurblíða hefir verið hjer á 
hæzta stigi. Jeg hefi einu sinni 
heyrt til fugls hjer í dalnum. 
Jurtalíf er hjer all fjölbreytt 
þótt grýtt sé.

Hjer er talsverð umferð um 
dalinn, þá er fólk að fara á 
milli fjarða. Opt ríður fólk sjer 
til skemmtunar úr kaupstaðn-
um hjer upp dalinn enda geta 
menn lítið annað enn að farið á 
hestum sjer til gamans, því hjer 
eru slæmir vegir og undirlendi 
mjög lítið.

Við fjelagarnir vorum allir 
staddir á Ísafirði þegar síðustu 
kosningarnar til alþingis fór þar 
fram. Það var nú almennilegur 
dagur! En þó leiðinlegur dagur 
í hinni nýju sögu Ísfirðinga 
- - - - - -  Það er eins og menn 
kunni ekki að meta manngildi. 
Án þess að ég lasti þá Skúla og 
síra Sigurð, þá er það víst að 
Hafstein er sá drengur, sem hver 
óspillt mannvirðing hlýtur að 
viðurkenna sjálfsagðan á þingi.  
Hann er einn af þeim fáu sem 
mjer er nær að halda, að alþýða 
Íslands virði í sannleika. En því 
miður, er hætt við að margir hjer 
við Djúp, sjeu ríkari af partísku 
og gömlum vana, en af rjettsýni 
til mannvals. Hlutdrægnin er 
annars orðin svo skæð hjer á 
landi, að hún er verri en tæring 
og Ameríkusótt.

Jæja, svo mörg eru þessi 
dala-orð; ef þjer birtið þau í 
Vestra verður það að vera undir 
lesendunum komið, hvort þeir 
vilja helga þau með athygli sínu.

TJALDBÚI
Birtist í Vestra 38. tbl. 1902.

Brjef frá Dagverðar-
dal 22. júlí 1902

að heimskir menn séu ráð-
andi á þing og í ríkisstjórn, 
en hitt veit ég, að ef svo er, 
verður að skifta um menn. 
Og einnig er mér það ljóst 
að skynsamir menn munu 
ekki hlægja að þessari tillögu, 
þegar þeir hafa athuga hana.

Um veg yfir Breiðdalsheiði 
í Vesturland 21. tbl 1930, 
höfundur væntanlega Sigurður 
Kristjánsson ritstjóri, síðar 
alþingismaður.

Vegurinn mundi gera 
bændur Vesturfjarðanna 
efnaða menn og bæta úr 
búsveltu Ísfirðinga.

En leið er enn þá og hún 
kannski hin besta. Leiðin er 
sú, að gera jarðgöng gegn 
um heiðarhrygginn.  Verk-
fræðingurinn sagði mér að 
sönnu, að á æðstu stöðum 
mundi verða hlegið að slíkri 
uppástungu. Ég er að sönnu 
ekki við því búinn að afsanna, 
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Starf vaktstjóra hjá þjónustustöðinni á Ísafirði  er laust 
til umsóknar. Um 100% starf er að ræða, en einnig kemur 
til greina tímabundin ráðning yfir vetrartímann.

Yfir vetrartímann er unnið á vöktum sem spannar 
tímann frá 05:30 til 22:00. Yfir sumartímann er unnin 
hefðbundin dagvinna. 

Starfssvið
Vaktstöð vetrarþjónustu, að vetri
• Vöktun og skráning færðar, greining upplýsinga frá 

eftirlitsmönnum,  sjálfvirkum eftirlitsbúnaði og veðurspám
• Útkall þjónustuaðila stjórnun vetrarþjónustu ásamt 

stjórnun á tímabundnum  lokunum einstakra leiða og 
takmörkunum á umferð á  óveðurstíma

• Eftirlit með vetrarþjónustuaðgerðum og með virkni 
tækjabúnaðar og upplýsingakerfa

• Samskipti við aðrar starfseiningar, upplýsingamiðlun 
og skýrslugerð

• Skráning í gagnagrunna og skráning upplýsinga 
og aðkoma að gerð útboðsgagna og verklagsreglna

• Þjónustustöð á Ísafirði, að sumri
• Viðhald og þjónusta vega, vegganga og vegbúnaðar
• Úrvinnsla og skráning  þjónustuverkefna
Menntunar- og hæfniskröfur
• Almennt grunnnám
• Góð kunnátta í íslensku
• Reglusemi og stundvísi
• Þekking á virkni nútíma tæknibúnaðar
• Reynsla af atvinnulífinu er æskileg
• Góð almenn tölvufærni og vélritunarkunnátta
• Almenn ökuréttindi eru skilyrði, meirapróf og vinnu-

vélaréttindi eru kostur
• Hæfni til að meta tölulegar upplýsingar og úrvinnsla 

þeirra
• Öguð vinnubrögð og skipulagsfærni ásamt hæfni 

til að vinna undir álagi
• Góðir samstarfs- og samskiptaeiginleikar
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt og sem 

hluti af teymi
Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður 

sem hentar jafnt báðum kynjum og í samræmi við 
starfsmannastefnu Vegagerðarinar eru konur með 
umbeðnar hæfniskröfur sérstaklega hvattar til að 
sækja um starfið. 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og 
viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til 26. september 2016. Umsóknir 
berist mannauðsstjóra Vegagerðarinnar, netfang oth@
vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar 
upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun og 
hæfni sem óskað er eftir.

Æskilegt er að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar  um starfið veita Geir Sigurðsson 

verkefnastjóri í síma 894 3655 og  Guðmundur R. Björg-
vinsson yfirverkstjóri í síma 893 8529.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Vaktstjóri Ísafirði

Á rassinum niður Kinnina

Manndóms- og 
menningarbragur 

á Súgfirðingum

Af aðilunum þrem, Ís-
firðingum, Önfirðingum 
og Súgfirðingum  er sýni-
lega mestur manndóms- og 
menningarbragur á ráði 
Súgfirðinga. En allir eiga 
þeir að hefjast handa og 
krefjast þess fyrst og fremst, 
að vegastæðin yfir heiðarnar 
verði mæld og rannsökuð 
af vegamálastjóra, og síð-
an að byrjað verði án tafa 
á akvegalagningu millum 
fjarðanna.

Um Breiðdalsheiðarveg-
inn í Vesturland 1929, höf-
undur væntanlega Sigurður 
Kristjánsson ritstjóri, síðar 
alþingismaður.

Þess verður getið 
sem gert er

Á fardagaárinu 1915-
1916 afhenti herra Jón 
Grímsson verslunarstj. Á. 
Ásgeirssonar verslunar á 
Suðureyri mér undirrit-
uðum, sem þá var oddviti 
Suðureyrarhrepps, gjafa-
bréf frá téðri verslun er 
hljóðaði upp á 500 króna 
fjár, framlag til vegabóta 
á Botnsheiði, ef fylgt væri 
settum skilyrðum, (svo sem 
að minst kæmi sama fjár-
framlag annarsstaðar frá 
og að verkið væri í síðasta 
lagi framkvæmt í ár.)

Þessi vegagerð var unnin 
í sumar.

Um leið og skýrt er frá 
þessu finn ég mér skylt, 
fyrir hönd hreppsbúa, að 
þakka gefendunum þessa 
rausnarlegu gjöf og geta 
þess opinberlega.

Stað, 6. ágúst 1918
Þorvarður Brynjólfsson. 
18. tölublað Vestra árið 

1918.

Þann 3. september síðast-
liðinn voru 80 ár síðan fyrsti 
bíllinn keyrði veginn yfir Breiða-
dalsheiði. Þann 6. september 
1936 er sagt frá þessum merku 
tímamótum í samgöngusögu 
norðanverðra Vestfjarða. „Þann 
3. þessa mánaðar kom fyrsta 
bifreiðin frá Flateyri yfir Breiða-
dalsheiði. Síðan hafa verið farnar 
fjöldamargar ferðir bæði vestur 
og norður yfir heiði, og ljúka 
bilstjórar upp einum munni um 
það, að vegurinn sé bæði falleg-

Áttatíu ár frá fyrstu bíl-
ferð yfir Breiðadalsheiði

ur og góður,“ segir í Skutli, 27. 
tölublaði 1936. Farskjóti þessarar 
fyrstu ferðar var  Ford A 1931 
númer Í-46 og ökumaður Guð-
mundur E. Albertsson.

Vegurinn yfir Breiðadalsheiði 
var hæsti fjallvegur landsins á 
þeim tíma og var svo um langt 
árabil. Í Skutli segir að ferðin frá 
Flateyri taki rúma klukkustund. 
Vegurinn var einungis fær að 

Guðmundur E. Albertsson.

sumarlagi og í Skutli segir: Bú-
ast má við því hvað af hverju, 
að vegurinn spillist og jafnvel 
lokist vegna bleytu og ef til vill 
snjóa. Verður því vafalaust fjörug 
umferð um heiðina næstu viku og 
meðan bílfært er vestur um á þessu 
hausti. Eru þeir margir, sem ekki 
eira því að biða næsta vors með 
að fara landveg vestur og reyna 
þannig hina nýju samgönguleið, 
en auk þess sést nú þegar ljós 
vottur mikillar viðskiftaþarfar 
milli Ísafjarðar og sveitanna við 
Önundar- og Dýrafjörð.“ 

Vegurinn sinnti sínu hlutverki 
eftir bestu getu næstu sex ára-
tugina, en Breiðadalsheiðin var 
ávallt erfið viðureignar og torvelt 
að halda veginum opnum að 
vetrarlagi. Lengi lá fyrir að ekkert 
annað en jarðgöng myndu koma 
samgöngum milli fjarða í eðlilegt 
og nútímalegt horf og árið 1996 
voru Vestfjarðagöng vígð og 
leystu þá af hólmi farartálmana 
sem Breiðadals- og Botnsheiðar 
voru.

Þegar ég gekk uppá Breiða-
dalsheiði og renndi mér á 
rassinum niður Kinnina með 
blómaskreytingar í kassa, en 
bæði ég og blómin þurftum 

að komast á þorrablót á 
Þingeyri þá um kvöldið.

Birna Lárusdóttir í Bæj-
arins besta aðspurð um sína 
skondnustu upplifun.

Auglýsingasími bb.is er 456 4560

Guðmundur E. Albertsson bifreiðastjóri.
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Laugardagurinn 14. september 
1996 var dagurinn, dagurinn 
sem göngin voru formlega vígð 
og lýsir Magnús Hávarðarson 
fréttamaður á Degi – Tímanum 
tilfinningu Vestfirðinga í 177. 
tölublaði blaðsins þannig: „Nú 
þegar hallar að vetri hugsa menn 
sér gott til glóðarinnar að fara 
um á ökutækjum sínum í iðrum 
jarðar í skjóli fyrir stormasöm-
um duttlungum veðurguðanna 
og ráða sér vart vegna kæti yfir 
tilhugsuninni um að vera frjálsir 
og óháðir öðrum en sjálfum sér 
þ.e. veðurfars- og samgöngulega 
séð. Jafnfram sjá menn fyrir sér 
stóraukin samskipti íbúa svæðis-
ins í menningar-  og atvinnulegu 
tilliti og eiga jafnvel von á að 
ný fyrirtæki skjóti rótum á hinu 
„nýfrjálsa svæði“ sem margir 
vilja kalla það“.

Það var Mattías Bjarnason 
samgönguráðherra á árunum 
1983–1987 sem skipaði sér-
staka nefnd sem ákvarða skyldi 
framkvæmdaröð jarðganga á 
Íslandi, nefndin sú arna lagði til 
að eftir göngum um Ólafsfjarðar-
múla skyldi gera göng milli 
Önundarfjarðar, Súgandafjarðar 
og Skutulsfjarðar.  Steingrímur 
Sigfússon samgönguráðherra 
1988–1991 ákvað síðan 1991 
að flýta gerð Vestfjarðaganga 
og þann 5. september ómaði 
fyrsta sprengingin, nánast um 
kjálkann gjörvallan og þá var 

Vestfjarðagöng
við að gögnin hafi ekki hlotið 
kristilega blessun og skrifar: „Ég 
saknaði þess reyndar að kirkjunn-
ar menn skyldu ekki vera fengnir 
til þess að vígja mannvirkið og 
leggja inn góð orð til almættisins 
fyrir vegfarendur“

En þrátt fyrir skort á kristilegri 
blessun virðist slysatíðni afar lág 
og þessi 20 ár sem þau hafa verið 
opin hafa samtals orðið 66 óhöpp, 
þar af 12 þar sem slys urðu á fólki.

Um það leyti sem göngin voru 
að klárast tóku nýir eigendur við 
hinum víðfræga veitingastað 
Vagninum á Flateyri, það voru 
þau hjón Þórður Jónsson sem 
nú er látin og Lára Thorarensen. 
Í viðtali í 39. tölublaði Bæjarins 
besta kemur fram að þau telja að 
bættar samgöngur muni gagnast 
þeirra rekstri. Og tilefni opnunar 
Vestfjarðaganga var heljarinnar 
teiti á Vagninum þar sem Bolvík-
ingarnir „Fjórir á fati“ var ætlað 
að halda uppi fjörinu fram á nótt. 

ekki aftur snúið.  Að mati Stakks, 
sem skrifar í 37. tölublað Bæj-
arins besta ársins 1996, lögðu 
margir sveitarstjórnarmenn lóð 
á vogarskál baráttunnar fyrir 
göngum og eignar Jóhanni T. 
Bjarnasyni framkvæmdarstjóri 
Fjórðungssambands Vestfjarða 
þá hugmynd að hafa gatnamót 
inn í þeim miðjum sem og að 
benda á þau gullvægu rök að 
hjúskaparmarkaður á norðan-
verðum Vestfjörðum myndi 
stækka umtalsvert.

Þegar snjóflóðið féll á Flat-
eyri í október 1995 léku göngin 
lykilhlutverk enda þótt þau væru 
ekki tilbúin. 

Margt gesta var við vígslu 
ganganna og tóku margir til máls. 
Þorsteinn Jóhannesson, forseti 
bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 
sagði meðal annars í ávarpi sínu 
að jarðgöngin væru forsenda þess 
að byggðin á svæðinu dafnaði 
og mannlífið blómgaðist. „Jarð-
göngin hafa glætt vonir manna og 
aukið trú á fegurri og gleðiríkari 
tilveru. Þau hafa þroskað með 
okkur samkennd. Samkennd 
sem er undirstaða þess að hið 
nýja sveitarfélag Ísafjarðarbær, 
eigi eftir að verða saga þessa 
lands rétt eins og Vestfirðingar 
hafa tekið þátt í að skrifa söguna 
fram til þessa.“ sagði Þorsteinn 
og bætti við „Við Vestfirðingar 
erum langt frá því að sitja við 
sama borð og aðrir landsmenn 

hvað varðar tengsl við hring-
veginn.  Akvegatengsl við aðra 
landshluta. Nú bið ég alla sem 
orð mín heyra að skilja mig ekki 
sem svo að við séum ekki þakk-
látir fyrir það sem þegar er gert, 
jú, það er öðru nær.  Við gerum 
okkur hins vegar grein fyrir því 
jafnt og aðrir er við stjórnvöld 
landsins sitja að framþróun, 
velmegun og byggðajafnvægi, 
eiga allt sitt undir samgöngum 
og samskiptum við aðra lands- og 
heimshluta.“. 

Þingmaðurinn Kristinn H. 
Gunnarsson skrifar um sam-
göngumál og opnun ganganna 
í 38. tölublaði Bæjarins besta 
þetta ár. Kristinn skrifar „Það 
hefur ágætlega verið rifjað upp 
undanfarna daga, forsaga málsins 
og hverjir öðrum fremur lögðu 
þar gjörva hönd á plóg og verður 
ekki hér endurtekið það efni.  Þó 
vil ég nefna úr hópi stjórnmála-
manna tvo menn, sem mér finnst 
að hafi að öðrum ólöstuðum úr 
þeim hópi, rekið tryppin hvað 
ötullegast. Annar er félagi minni, 
Steingrímur J. Sigfússon, sem 
fékk framkvæmdunum flýtt og 
rak smiðshöggið svo að ekki varð 
aftur snúið, þegar það var reynt 
og hinn er Matthías Bjarnason, 
en hann var að mínu viti góður 
samgönguráðherra fyrir lands-
byggðina og í ráðherratíð hans 
var málinu þokað vel áfram.“ 
Kristinn er aftur á móti ósáttur 

Ekkert fjarskiptasamband
Þann 19. janúar 2002 birtist 

frétt á mbl.is um brunaæfingu 
í Vestfjarðagöngum og það 
sem aðallega fór úrskeiðis á 
æfingunni að sögn Þorbjörns 
Sveinssonar slökkviliðsstjóra á 
Ísafirði var að hvorki talstöðv-
ar né farsímar virkuðu inni í 
göngunum. Sama dag birtist líka 
frétt á RUV.is sem ekki virðist 
aðgengileg í dag en Hlynur Þór 
Magnússon fréttamaður bb.is 
greip hana á lofti á sínum tíma 
og var ekki par sáttur. Hlynur 
skrifar:

„Fremur einkennilegar fréttir 
birtust bæði á Textavarpi RÚV 
og á fréttavef Morgunblaðsins 
í gær. Fyrirsögnin á mbl.is var 
svohljóðandi: Ekkert fjarskipta-
samband í Vestfjarðagöngunum. 

Fjórir á fati. Dagur/Tíminn.

Fyrirsögnin á frétt RÚV var 
þessi: Vestfjarðagöng: Fjar-
skiptum ábótavant. Sú frétt var 
þannig í heild: „Slökkvilið og 
lögregla geta ekki komið boðum 
sín á milli í jarðgöngunum undir 
Breiðadals- og Botnsheiði, því 
allt fjarskiptasamband rofnar 
þegar komið er inn í göngin. Eina 
leiðin fyrir björgunarmenn til að 
ræða saman er með neyðarsíma, 
sem eru með nokkur hundruð 
metra millibili í göngunum. 
Þetta er meðal þess sem kom í 
ljós á fjölmennri brunaæfingu 
sem haldin var í göngunum í 
morgun.“ 

Sú staðhæfing, að þetta hafi 
komið í ljós á æfingunni í gær, 
er einfaldlega röng. Þetta var 
löngu vitað. Um þetta hefur verið 
fjallað á ýmsum vettvangi ár eftir 
ár, þótt hvorki Ríkisútvarpið né 
Morgunblaðið virðist vita það. 
Þessir ágætu fjölmiðlar gætu allt 
eins slegið því upp, að Halldór 

Kiljan Laxness sé búinn að fá 
Nóbelsverðlaunin.“

Enn þann dag í dag er ekkert 
fjarskiptasamband í Vestfjarðar-
göngum.

Allt á floti
Það er ekki bara í Vaðlaheiðar-

göngum sem vatnið flæðir því í 
byrjun júlí 1993 opnaðist stór 
vatnsæð í Vestfjarðargöngum. 
Í byrjun streymdu um 2000 
lítrar á sekúndu inn í göngin en 
smám saman minnkaði rennslið, 
varð viðráðanlegra og er vatn úr 
þessari æð nú nýtt sem neyslu-
vatn Ísfirðinga og hefur stórbætt 
gæði þess. Í fyrstu var jafnvel 
talið að vatnsæðin ætti upptök sín 
í stöðuvatni og má leiða að því 
líkum að þá hafi farið um verk-
fræðingana. Í dagblaðinu Vísir 
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20. desember 1995 voru göngin svo opnuð fyrir almennri um-
ferð þó ekki væru þau alveg tilbúin. Það var Halldór Blöndal 

samgönguráðherra sem ýtti á hnappinn sem opnaði hurðir 
ganganna.

23. mars 1995 var síðasta haftið sprengt og göngin opnuðust til Önundarfjarðar. Það var  
Halldór Blöndal samgönguráðherra sem tvinnaði saman þræðina og tendraði undir síðustu 

sprengjuhleðslunni. Starfsmenn Vesturís fögnuðu ákaft þessum síðasta áfanga. Myndir Helgi 
Mar Friðriksson.

Í desember 1994 var Botnsdalsafleggjari opnaður fyrir tak-
markaðri umferð og meðal fyrstu bíla sem fór þar í gegn var 
vörubíll með tvö jólatré sem Vegagerðin færði Kvenfélaginu 

Ársól á Suðureyri að gjöf. Fjórir Ísfirðingar, þeir Salmar Jó-
hannesson, Heimir Snorrason, Hrafn Snorrason og Gunnar 
Oddsson voru sömuleiðis í þessu fyrsta fríða föruneyti um 
þennan legg ganganna en þeir voru hjólandi. Þetta kemur 

fram í dagblaðinu Vísir – DV þann 20. desember 1994.

Friðjón nokkur Magnússon 
kom með þá frumlegu hug-

mynd að nýta vatnsuppsprett-
una í göngunum til að auka 
fjölbreytni í ferðamennsku. 

– DV 3. júlí 1993 kemur fram 
að farið hafi verið upp á heiði 
og kannað hvort sigið hefði úr 
vötnum þar. Í ágúst kemur fram 

í Morgunblaðinu að menn telja 
að vatnsyfirborð Heiðarvatns á 
Breiðadalsheiði hafi lækkað sem 
og vatn í lindum í Dagverðardal.
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Fimmtudaginn 22. september kl. 
20:00 verður fræðslufundur á vegum 
CCU samtakanna í Grunnskólanum 
á Ísafirði.

Anna Lind Traustadóttir, meistara-
nemi í næringarfræði, mun fjalla um 
mataræði Crohn‘s og Colitis Ulcer-
osa sjúklinga og kynna starfsemi 
samtakanna.

Allir velkomnir, kaffi verður á 
könnunni og eitthvað gott með.

Útboð

Austurvegur 11 – Leikskóladeild
Endurbætur innan- og utanhúss

Almennt útboð
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, fyrir hönd Ísa-

fjarðarbæjar óskar eftir tilboðum í endurbætur     
innan- og utanhúss við Austurveg 11, Ísafirði. 

Verkkaupi: Ísafjarðarbær, kt: 540596-2639.

Verkefnalýsing:
Um er að ræða breytingar og endurbætur 

á 250 m2 húsnæði í kjallara Tónlistarskóla 
Ísafjarðar.

Helstu þættir verksins eru:
Innanhúss – kjallari: Leggja þarf nýjar frá-

rennslislagnir frá salernum, vöskum og gólf-
niðurföllum. Setja upp hreinlætistæki. Leggja 
neysluvatnslagnir, ofnalagnir, loftræsilagnir og 
gólfhitalagnir. Útvega og setja upp milliveggi, 
fellivegg, innihurðir og kerfisloft. Endurnýja 
raflagnir og lýsingu. Mála alla veggi og glugga, 
Múrviðgerðir eftir þörfum. Leggja skal ný gól-
fefni (linoleum dúkur, vinyl dúkur og epoxy 
gólfefni). Flota gólf. Byggja upp milligólf í 
kyndiklefa.

Utanhúss: Setja þarf opnanleg fög (björgun-
arop) í núverandi glugga, grafa þarf meðfram 
hluta hússins, einangra og setja regnvatnslagn-
ir, skolplagnir, snjóbræðslulagnir og helluleggja 
aðkomuleið að leikskóladeild.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. 
janúar 2017.

Framkvæmdir geta hafist strax í byrjun 
október eftir að verksamningur hefur verið 
undirritaður.

Útboðsgögn verða afhent hjá Tækniþjónustu 
Vestfjarða, Aðalstræti 26, Ísafirði frá og með 
19. september 2016.

Tilboðin verða opnuð hjá Tækniþjónustu 
Vestfjarða, fimmtudaginn 29. september n.k.  
kl: 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Í Bolungarvíkurgöngum nást 
ekki útvarpssendingar. Kostn-
aður við að koma upp endur-
vörpum sem geta sent út þrjár 
rásir nemur 9 milljónum króna. 

Útvarpssendingar í 
Bolungarvíkurgöng-
um kosta 9 milljónir

Þetta kemur fram í minnisblaði 
verkfræðistofunnar Eflu sem var 
unnið fyrir Samgöngufélagið. Í 
minnisblaðinu kemur fram að 
það eru sennilega fáir staðir þar 

sem hlustað er meira á útvarp en í 
bílum, en þrátt fyrir þá staðreynd 
nást FM útsendingar hjá flestum 
útvarpsstöðvum misvel á þjóð-
vegakerfi landsins. Einn þeirra 
staða sem útvarpssendingar ná 
ekki til eru jarðgöng, vítt og breitt 
um landið.

Jarðgöng á Íslandi eru yfirleitt 
frekar löng, ef horft er til ná-
grannaþjóðanna og með fjölgun 
þeirra og fyrirsjáanlegri fjölgun 
næstu árin, lengjast þau svæði 
stöðugt sem FM sendingar ná 
ekki til.

Ef litið er til næstu nágranna 
okkar og hvernig þessum mál-
um er háttað þar, þá líta bæði 
Norðmenn og Færeyingar á 
útvarpssendingar í jarðgöngum 
fyrst og fremst sem öryggismál, 
með möguleika á því að rjúfa 
hefðbundna dagskrá stöðvanna 
með innátali frá skápum utan 
ganganna og/eða fjarstýrt frá 
neyðarþjónustuaðilum. Með 
þessu móti má koma skilaboð-
um til sem flestra á auðveldan 
hátt, þar sem flestir ef ekki allir 
bílar sem keyra um í dag hafa 
útvarpstæki.

Bolungarvíkurgöng voru opn-
uð fyrir umferð árið 2010 og eru 
útbúinn með lekastreng, sem í 
dag er notaður fyrir TETRA og 
GSM sendingar. Tiltölulega auð-
velt er að bæta FM sendingum 
inn á strenginn með endurvörp-
um og móttökubúnaði, eins og 
lýst er hér að ofan. Endurvarpar 
yrðu staðsettir í fjórum útskotum 
í göngunum.  Áætlaður heildar-
kostnaður við uppsett kerfi með 
4 endurvörpum og 3 rásum er um 
9 milljónir. kr.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug við andlát móður okkar, 
tengdamóður, ömmu, langömmu og langalangömmu

Guðrúnar S. Valgeirsdóttur
Ísafirði

Sesselja M. Matthíasdóttir
Ómar H. Matthíasson

Ingibjörg M. Matthíasdóttir
Auður K. Matthíasdóttir

Vilhjálmur V. Matthíasson
Guðmundur F. Matthíasson

Kolbrún Matthíasdóttir
Guðrún S. Matthíasdóttir

Kristján Hilmarsson
Guðný Guðmundsdóttir
Jökull Jósefsson
Aðalsteinn Ómar Ásgeirsson
Ásdís B. Pálsdóttir
Júlía M. Jónsdóttir
Erlendur H. Geirdal

og aðrir aðstandendur
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HLUTI AF BYGMA

*Gildir ekki af tilboðum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“. 
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslanna.

Byggjum á betra verði w w w. h u s a . i s

ÚTSALA
AFMÆLIS

1956 - 2016

ÁRA

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR
LÝKUR Á MÁNUDAGINN - LÝKUR Á MÁNUDAGINN

ERIKUR VELJIÐ SJÁLF 

3 STK.

999
1.797

ÚTSÖLU

SPRENGJA

Flísar 20-40% afsláttur
Pottaplöntur 20-50% afsláttur
Handverkfæri 20- 30% afsláttur
Gjafavara Blómaval 20-50% afsláttur
Verkfæratöskur 20-50% afsláttur
Ljós 25% afsláttur
Kerti 20% afsláttur
Gæludýravörur 20% afsláttur
Stanley verkfæri 20% afsláttur
Black & Decker 
rafmagnsverkfæri 25% afsláttur
Hitachi rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
DeWalt rafmagnsverkfæri 20% afsláttur
Álstigar og -tröppur 20% afsláttur
Garðverkfæri 30% afsláttur
Ryksugur 20% afsláttur
Plastkassar 30% afsláttur
Garðálfar 50% afsláttur
Plastkörfur 25% afsláttur
Straubretti  25% afsláttur
Þvottasnúrur 25% afsláttur
Luktir 20% afsláttur
Valdar innihurðir frá Jeld Wen 20% afsláttur
Nilfisk háþrýstidælur og ryksugur 20% afsláttur
Henrad miðstöðvarofnar 20% afsláttur

Stanley loftpressur  25% afsláttur
Málning 20% afsláttur
Vegg- og loftaþiljur 20% afsláttur
Útiarinn 25% afsláttur
Örbylgjuofnar 20% afsláttur
Búsáhöld 25-30% afsláttur
Fatnaður 15-20% afsláttur
Reiðhjól 30% afsláttur
Valdar vörur á lækkuðu verði: 
Frystikistur •  Parket  
Blöndunartæki • Vaskar.

... og margt fleira!

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR - ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

LÝKUR Á MÁNUDAGINN - LÝKUR Á MÁNUDAGINN

Athugið að versluninni verður lokuð 
á laugardaginn vegna árshátíðar.



14 FIMMTudagur 8. SEPTEMBER 2016

ÓSLITINN GLATA UPP-
HRÓPUN FISKUR FRÁ-

RENNSLI

VIÐTAKA

TRYLLA
RÁN

FEGRA

TINDAR

HLJÓTA

ATA

TENGILL SAMTÖK
ÁTT

ATVIKAST

MARGS-
KONAR

ÚTBÍA

HITTAST

HARLA

SPREIA

FORSÖGN
MYNT HEILANUDDAST

HREYKJA

RIFTUN
ÁREYNSLA

EGNA

BÆRU AÐ

MJÖG

STÆKKA

TVEIR 
EINS

SETJA

KROPP

RÓMVERSK 
TALA

SMÁBÁRA
VERKUR

SKYNFÆRA

SÓT

NÆRA

OTA

HNUSA

TVEIR EINS

KLASTUR

GÆTA

PÍPA

Í RÖÐ

KANTUR

FÁLM

NAUMUR

GEGNA

GÖSLA

BLÍÐUHÓTMARÐAR-
DÝR

YNDIS

STELA

EFNI

ÚTLIMUR

SEYTLA

FOR

FYRIR 
HÖND

BLÓMI

ÞUNNUR 
ÍS

Krossgátan

Sportið í beinni...

fimmtudagur 15. september
16:30 ÍA - KR

16:55 Feyenoord - Man United
16:55 Maccabi Tel-Aviv - Zenit

16:55 Rapid Wien - Genk 
19:00 Southampton - S. Praha

19:00 Inter - H Beer Sheva 
19:30 Valur - Breiðablik

22:00 Pepsímörkin
föstudagur 16. september
18:50 Chelsea - Liverpool

laugardagur 17. september
09:55 F1: Æfing - Singapore
10:30 Evian Championship
10:55 Leganés - Barcelona

11:20 Cardiff - Leeds
11:30 Italian Open Golf 

12:50 F1: Tímat. - Singapore
13:25 B. Munchen - Ingolstadt

13:50 Hull City - Arsenal
14:00 KA - Grindavík

16:15 Leicester - Burnley 
16:20 Everton - Middlesbrh

17:30 WBA - West
18:00 Man. City - Bournemth
sunnudagur 18. september
10:30 Evian Championship
10:50 Watford - Man United

11:00 Italian Open Golf 
11:30 F1: Singapore

13:30 Augsburg - Mainz
13:30 FH - Valur

13:05 Cr. Palace - Stoke City
13:05 Southampton - Sw. City
15:20 T. Hotspur - Sunderland

15:50 Víkingur R. - Fylkir
18:40 Espanyol - Real Madrid
20:00 LA Rams - S. Seahawks
mánudagur 19. september

19:30 Stjarnan - ÍA
21:00 Messan

22:00 Pepsímörkin
þriðjudagur 20. september
18:00 Wolfsburg - Dortmund

18:40 Leicester - Chelsea
miðvikudagur 21. sept.

17:55 Real Madrid - Villarreal
17:55 B. Leverk. - Augsburg

18:40 Northampton - Man Utd
18:40 Swansea - Man City

19:55 Barcelona - Atl. Madrid

Helgarveðrið 

Á föstudag:
Breytilegar áttir og víða dálítil 
rigning eða súld, en að mestu 
þurrt norðaustantil. Áfram milt 

í veðri, en kólnar NV-lands.
Á laugardag:

Suðlæg átt og rigning með 
köflum um vestanvert landið, 

en léttskýjað austantil. 
Hiti 7 til 13 stig.
Á sunnudag:

Vaxandi austanátt og þykkn-
ar upp, en lengst af þurrt og 

bjart norðan jökla. Milt í veðri. 
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Lausn á síðustu krossgátu

Sudoku þrautir

MESSING ÁGÆTIS ÞREYTA BELTI

GEINANGRUN L E R U L L
LLANDS Á Ð S MERGÐ

GÁLEYSI Ú I
OPOTA T A V I N

Ú L L A SAMTÖK D
UMFANG

FLOTT

RÓMVERSK 
TALA F Í N SVARI

STÖÐVUN A N S I

Í RÖÐGLAPPA-
SKOT

RVELTA

ASI

GRASEY

LÆÐA

R U L L A
SKYNFÆRI

SAMBANDS-
RÍKIS A U G A HLAUPHLUTVERK

A M M A ÞURRKA ÚT

FISKA A F M Á FITA GFOR-
MÓÐIR

U M SÁLDRA

GLJÁHÚÐ S A L L A DRYKKUR

LJÓMI T EKRINGUM

N Á L AF F R Á GAUL

ANGAN G Ó LTIL SAUMA

A L A SMÁR

KASTA L Í T I L L SNÍKJU-
DÝR

M

D

FUGLA-
HLJÓÐ

BLÓÐVATN

R

K

Á

V

P

A

S

K

EFTIRRIT

FARGA

KLIFUN

A

L

F

Ó

R

G

I

A

TMORÐS

Æ

U

S

M

K

T

A

A

STEFNA

VAÐA

L

I

KÁRNA

S

G

M

R

I

Á

ÞESSA

N

F

A

UNG-
DÓMUR

AFSPURN

D

R

E

I

IÐUKAST

STEFNA

T

R

SLÁTRA

Ö

A

S

F

T

L

ORLOF

Í

KVEÐJA

RANGL

F

H

A

ÆÍ RÖÐ

BÓK

FÆÐA

Þjónustuauglýsingar

Atvinna
Ísfell ehf. óskar eftir starfsmanni við þvotta-

stöð á Flateyri fyrir fiskeldisnætur
Ísfell er eitt öflugasta fyrirtæki á sviði veiðar-

færaþjónustu á Íslandi. Fyrirtækið rekur alhliða 
heildsölu með útgerðar-, björgunar- og rekstr-
arvörur að Óseyrarbraut 28 í Hafnarfirði. Að 
auki rekur Ísfell veiðarfæragerðir á sjö stöðum 
á landinu. Sterk staða fyrirtækisins markast 
helst af góðu úrvali af gæðavörum, áreiðanleika 
gagnvart viðskiptavinum og frábæru starfsfólki 
með góða þekkingu á sviði veiðarfæra, útgerð-
ar-, björgunar- og rekstrarvörur.

Ísfell óskar eftir öflugum starfsmanni í starf 
við nótastöð (þvottastöð fyrir fiskeldispoka) 
félagsins á Flateyri.  Viðkomandi þarf að hafa 
góða þjónustulund, sýna frumkvæði og sjálf-
stæði í starfi.

Æskileg starfsreynsla umsækjanda:
• Netavinna og eða reynsla af sjómennsku
• Vélavinna
Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarki Birgis-

son, rekstrarstjóri á Flateyri, bjarki@isfell.is og 
s. 868-2978

Umsóknir sendist til Magnúsar Eyjólfssonar 
á netfangið magnus@isfell.is fyrir 22. sept-
ember n.k.

Ísfell ehf, Óseyrarbraut 28 Hafnarfjörður, 5 
200 5200, www.isfell.is

Fasteignir óskast á 
söluskrá

Vegna mikillar sölu upp á síðkastið vantar 
allar gerðir fasteigna á Ísafirði á söluskrá

Sanngjörn söluþóknun og þjónusta á staðnum.  
Hafið samband í síma 4563244 eða í tölvu-

pósti - eignir@fsv.is
Nýr vefur - www.fsv.is

smáar
Vinnujakki fannst á lóðinni á 
Brunngötu 20. Upplýsingar í 
síma 849 5301.

Það var markasúpa á Torfnes-
vellinum á laugardag þegar Aftur-
elding úr Mosfellsbæ lék við heima-
menn í Vestra. Fyrri hálfleikur var 
tíðindalítill og þegar blásið var til 
leikhlés var staðan 0-0. Í seinni 
hálfleik brustu allar flóðgáttir og 
mörkin komu á færibandi. Það 
fyrsta kom á 48. mínútu þegar 
Sólon Breki Leifsson kom Vestra 
yfir. Forystan lifði ekki lengi því 
Wentzel Steinarr R. Kamban 
jafnaði fyrir Mosfellinga tveimur 
mínútum síðar. Fernando Garcia 
Castellan os kom Aftureldingu yfir 
á 54. mínútu  með marki úr víta-
spyrnu en Vestramaðurinn Elmar 
Atli Garðarsson jafnaði leikinn á 63. 
mínútu. Vestri komst svo í 3-2 á 70. 
mínútu með marki Daníels Agnars 
Ásgeirssonar, en allt kom fyrir ekki, 
Afturelding jafnaði leikinn á 81. 
mínútu með marki Atla Fannars 
Jónssonar og þar við sat og liðin 
skildu jöfn, 3-3.

Til gamans má geta að þegar 
komið var fram yfir venjulegan 
leiktíma var Þórði Hafþórssyni 
skipt inn á í lið Vestra. Þórður er 
einungis 15 ára gamall og var að 
spila sínar fyrstu mínútur í meist-
araflokki.

Markasúpa 
á Torfnesi

Elmar Atli skorar annað 
mark Vestra.
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NÝHERJI ER LEIÐANDI FYRIRTÆKI Á SVIÐI UPPLÝSINGATÆKNI

Við höfum góða reynslu af framtíðinni

*Sé verslað fyrir 15 þúsund eða meira, annars er heimsendingargjaldið aðeins 990 kr.  
Gjaldskrá Póstsins gildir um heimsendingu á sjónvörpum.

FRÍ HEIMSENDING 
Í NETVERSLUN.IS
TIL EINSTAKLINGA ÚT OKTÓBER*

ÞRÁÐLAUS
GLEÐI

SNJÖLL
HUGMYND

MAGNAÐAR 
MINNINGAR

SKEMMTILEGAR 
STUNDIR


