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Ungur karlmaður beið
bana í bílslysi í botni
Mjóafjarðar í Ísafjarðar-
djúpi um miðjan dag á
föstudag. Maðurinn missti
stjórn á litlum jepplingi
sínum með þeim afleið-
ingum að hann hafnaði á
hvolfi út í á. Farþegi, ung
kona, komst af sjálfsdáð-
um út úr bifreiðinni.

Hún reyndi að stöðva
bíla sem óku framhjá án
árangurs. Ökumaðurinn
virðist hafa fengið tölu-
vert högg en hann komst
ekki út úr bílnum og var
látinn þegar vegfarendur
komu að og til hjálpar.

Þegar sjúkraflutninga-
menn frá Ísafirði komu á
vettvang var búið að ná
manninum út úr bílnum.
Bíllinn var síðan hífður
upp úr ánni. Maðurinn hét
Boguslaw Józef Papier-
kowski. Hann var þrjátíu
og þriggja ára að aldri.
Hann var barnlaus. Unn-
usta hans var með honum
í bílnum, en hún slapp
nær ómeidd. Boguslaw
var pólskur en kom hing-
að til lands í febrúar og
starfaði sem sjúkraþjálf-
ari á Ísafirði.

Banaslys
í Mjóafirði

Boguslaw Józef
Papierkowski.

Össur Skarphéðinsson og Kristján Haraldsson
handsala samninginn um veitingu láns úr

Orkusjóði upp á 102 milljónir króna.

Orkubú Vestfjarða hefur
fengið 102 milljóna króna lán-
veitingu úr Orkusjóði til að
leita að heitu vatni í Tungudal
í Skutulsfirði. Össur Skarp-
héðinsson, iðnaðarráðherra
tilkynnti með formlegum
hætti á laugardag að lánið yrði
veitt en það er hæsta upphæð
sem veitt verið úr sjóðnum í
eitt verkefni. Heildarkostnað-
ur verkefnisins er 175 millj-
ónir króna en boruð verður
djúp vinnsluhola í mánuðin-
um og ættu niðurstöður að

liggja fyrir í nóvember. „Þetta
er áhættuverkefni þótt ég telji
meiri líkur en minni að það
heppnist“, segir Kristján Har-
aldsson orkubússtjóri. Von er
á bortækjunum um 20. sept-
ember og mun borunin hefjast
eftir rúman mánuð. Notuð
verður ný tækni við borunina
sem nefnist stefnuborun.

Borað verður niður á 800
metra dýpi og bornum því
næst beygt 30-35 gráður í
áttina að Tungu og þá von-
umst við til að skera þessa

vatnsæð sem þar leynist. „Við
reiknum með árangri og ef
svo verður mun það nýtast
inn á hitaveitukerfi Ísfirðinga
og tel ég að það muni hafa í
för með sér betra mannlíf eins
og á þeim stöðum þar sem
jarðhitann er að finna“, segir
Kristján. Ef borunin reynist
árangurslaus eða árangur mun
lakari er gert er ráð fyrir hefur
Össur Skarphéðinsson iðn-
aðarráðherra heimild til að
fella niður endurgreiðsluskyldu
lánsins.           – thelma@bb.is

Orkubúið fær 102 milljóna króna lán

Háskólanám hafið á Vestfjörðum
Það var hátíðleg stund er

ný námsleið í haf- og strand-
svæðastjórnun á meistarastigi
við Háskólasetur Vestfjarða
var formlega sett af Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur mennta-
málaráðherra í Edinborgar-
húsinu á Ísafirði á sunnudag.
Setningin markaði tímamót
því með tilkomu námsleiðar-
innar verður í fyrsta sinn boðið
upp á staðbundið háskólanám,
sem alfarið er kennt á Vest-
fjörðum. Sigríður Ólafsdóttir
fagstjóri meistaranámsins
stjórnaði athöfninni, en auk
menntamálaráðherra fluttu
Peter Weiss, forstöðumaður
Háskólaseturs Vestfjarða,
Halldór Halldórsson, formað-
ur stjórnar Háskólaseturs og
Þorsteinn Gunnarsson, rektor
Háskólans á Akureyri, stutt
ávörp.

Námið er sett á fót í sam-
vinnu við Háskólann á Akur-
eyri sem hefur umsjón með
innritun og útskrift nemenda
jafnframt því að vera fræði-
legur bakhjarl námsins. Samn-
ingur um þetta samstarf var
undirritaður við athöfnina við
mikla ánægju viðstaddra.

Meistaranám í haf- og strand-
svæðastjórnun er þverfaglegt,

alþjóðlegt nám á sviði um-
hverfis- og auðlindastjórnunar
með áherslu á haf- og strand-
svæði, en sérhæft nám sem
snýr að þessum svæðum hefur

ekki verið í boði hér á landi
áður. Kennarar námsleiðar-
innar eru innlendir og erlendir
sérfræðingar á þeim fjöl-
breyttu sviðum sem námið

tekur til. Mikil áhersla var
lögð á að fá aðila til liðs við
Háskólasetrið sem bæði eru
góðir kennarar og vel metnir
fræðimenn á sínu sviði.

Á annan tug nemenda eru í
náminu á fyrstu önn þess.
Meirihluti þeirra er erlendur,
aðallega frá Bandaríkjunum
og Evrópu.    – thelma@bb.is

Þorsteinn Gunnarsson og Peter Weiss handsala samninginn í viðurvist Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur.
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Gengið frá námunni við GrænagarðshryggGengið frá námunni við GrænagarðshryggGengið frá námunni við GrænagarðshryggGengið frá námunni við GrænagarðshryggGengið frá námunni við Grænagarðshrygg
Vegagerðin hyggst ganga frá jarðefnisnámunni í Grænagarðshrygg í Skutulsfirði í haust.
Um er að ræða jöfnun námunnar, og á að fella hana að landslaginu í kring og grafa
stórgrýti. Vegagerðin býðst til að sjá um jöfnunina en þar sem fleiri aðilar, sérstaklega
Ísafjarðarbær, hafa í gegnum tíðina notað efni úr námunni fer stofnunin fram á að
sveitarfélagið taki að sér uppgræðslu. Umhverfisnefnd samþykkti erindið. Einnig hefur
Vegagerðin í hyggju að ganga frá fjórum smærri námum í sveitarfélaginu; á Ketilseyri,
Gljúfurá í Arnarfirði, Grandavegi í Brekkudal og Selabólsurð í Önundarfirði.

Glaðheimar stækkaðirGlaðheimar stækkaðirGlaðheimar stækkaðirGlaðheimar stækkaðirGlaðheimar stækkaðir
Leikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík hefur verið stækkaður svo unnt sé að taka inn

ársgömul börn. „Þar sem engin dagmamma er í bænum ákváðum við að stækka leik-
skólann og getum nú vistað 52 börn í stað 46“, segir Ragnheiður Ragnarsdóttir leik-

skólastjóri. Aðspurð segir hún enga reynslu vera komna á fyrirkomulagið. „Yngstu
börnin voru bara að byrja í aðlögun svo við erum bara á fullu að laga okkur að hlutun-

um. En veturinn leggst bara vel í okkur.“ Aðeins eitt barn er á biðlista eftir leikskóla-
plássi í Bolungarvík og segir Ragnheiður að unnið sé að því af kappi að leysa úr því.

Ragna Aðalsteinsdóttir,
bóndi á Laugaból í Ísafjarðar-
djúpi, segir friðun tófunnar
vera einhver sá mesti bjána-
gangur sem hún hefur kynnst.
„Það er sama hvað allir líf-
fræðingar segja hún getur ver-
ið og er skaðvaldur í sauðfé.
Fuglalíf hér heyrir sögunni til,
það koma nokkrir farfuglar
fyrst á vorin og svo er það
búið. Ég hef séð eina rjúpu og
einn unga í sumar en margar

tófur og yrðlinga, og þar af
ótal margar hér við grennd í
dalnum. Enda er féð á sífelldri
ferð, allt undanvillt og þolir
illa að vera í haganum. Ég hef
boðið sveitarstjóra hingað til
að sjá örtröðina eftir féð sem
liggur hér allt sumarið við tún-
garðinn eða er á fleygiferð
undan ágangi og gargandi ref.
Það verða fleiri varir við þetta
heldur en ég. Sveitarstjóri
hefði betri skilning á þessu ef

hann sæi örtroðið eftir féð“,
segir Ragna.

Að sögn Rögnu er tófan
mikill skaðvaldur og er hún
sammála því sem Reimar Vil-
mundarson segir í grein sem
birtist í Dagblaðinu þann 18.
ágúst. „Friðun tófunnar raskar
öllu jafnvægi. Skildu þessir
líffræðingar halda að þetta dýr
þurfi ekkert til að éta, lifi bara
á loftinu. Þetta er orðinn svo
mikill skaðvaldur. Tófan

ræðst á það sem fyrir er bæði
fugla og önnur dýr. Ég er búin
að búa hér lengi en ástandið
fer hríðversnandi. Þessir líf-
fræðingar að sunnan þykjast
vita allt best. Hvaða usla skildi
tófan gera t.d. í æðarvarpi ég
held að það sé órannsakað
mál. Hún er bara rétt eins og
önnur dýr þarf að afla sér við-
urværis enda sé ég ekkert at-
hugavert við að drepa hana
frekar en önnur dýr. Ég er

sammála Reimar Vilmundar-
syni skipstjóra úr Bolungar-
vík: refurinn, minkurinn og
líffræðingar eru orðnari rétt-
hærri en flest annað hér um
slóðir. Enda er ástandið eftir
því. Á hverju heldur þetta fólk
að þessi dýr lifi, ég held að
þeir ættu að hugsa áður en
þeir tala“, segir Ragna.

Mikið ónæði er einnig af
gæsaveiðimönnum í Laugar-
dal að sögn Rögnu. „Það er

líka veiðitími -í ánni og því
hættulegt að vera skjóta út
svona í loftið eins og gæsa-
veiðimenn gera. Ég hef talað
við fleiri landeigendur og þeir
eru sammála mér enda eru
gæsaveiðar bannaðar í dalnum
nema með leyfi landeiganda.
Það er líka ólíðandi að veiði-
menn skuli vera á veiðum
innan um féð sem er út um
allt.“

– thelma@bb.is

Friðun tófunnar raskar öllu jafnvægi

Fiskafla landað á Þing-
eyri, Flateyri og Suðureyri í
júlí, dróst verulega saman
milli ára. Aðeins 289 tonn-
um var landað á stöðunum
þremur í júlí í ár samanborið
við 453 tonn í fyrra og nem-
ur samdrátturinn 36% milli
ára. Mestu munar þar um
samdrátt á Suðureyri en að-
eins 206 tonnum var landað
á Suðureyrarhöfn í júlímán-
uði í ár en 369 tonnum í júlí
í fyrra. Nemur samdráttur-
inn á Suðureyri 44%.

Enn svartari tölur er að

sjá þegar skoðaður er afli
fyrstu sjö mánuði ársins. Á
tímabilinu janúar til júlí árið
2007 var landað 6.757 tonn-
um en á sama tímabili í ár
var aðeins 2.659 tonnum
landað á stöðunum þremur.
Samdrátturinn á Þingeyri,
Suðureyri og Flateyri nemur
tæpu 61%. Langmestu mun-
ar þar um aflasamdrátt á
Flateyri; í fyrra var 4.326
tonnum landað á tímabilinu
en í ár var aflinn aðeins 560
tonn.

– nonni@bb.is

Mikill aflasam-
dráttur á Flateyri

Héraðsdómur Vestfjarða
hefur dæmt ungan mann í 45
daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir að hafa haft barnaklám
undir sinni vörslu. Lögregla
fann efnið á fartölvu pilstins á
heimavist Menntaskólans á
Ísafirði í nóvember. Var þar

um að ræða eina ljósmynd og
89 hreyfimyndir með barna-
klámi sem sýna börn á kyn-
ferðislegan eða klámfenginn
hátt, þar af ein hreyfimynd af
barni í kynferðisathöfnum
með dýri.

Allt voru þetta myndir sem

maðurinn aflaði sér af netinu
og vistaði í tölvu sína frá síðari
hluta árs 2006 fram í septem-
ber 2007. Kemur fram í dóms-
orði að sumt af því myndefni
verði að telja mjög gróft. Mað-
urinn játaði skýlaust sök fyrir
dómi en tekið var tillit til ungs

aldurs hans þegar refsing var
ákvörðuð en hann var 18 ára
þegar brotið komst upp.

Var því refsingin skilorðs-
bundin en hann þarf einnig að
greiða 83.664 krónur í sakar-
kostnað.

– thelma@bb.is

Menntaskólanemi dæmdur
fyrir vörslu á barnaklámi

Hópur breskra kvikmynda-
tökumanna var staddur á Ísa-
firði á laugardag og mynduðu
„mót“ í mýrarbolta í Tungu-
dal. Margir íbúar á norðan-
verðum Vestfjörðum sáu sér
leik á borði til að öðlast 15
mínútur af frægð með því að
mæta á svæðið og taka þátt í
herlegheitunum. Boðið var
upp á veitingar á staðnum fyrir
þá sem mættu og dugði ekkert
minna en heilgrillaður lamba-

skrokkur til að metta mann-
skapinn. Reist var tjald á
staðnum enda Vestfirðingar
ekki frægir fyrir annað en að
vera við öllu búnir ef það er
rigningar spá, sem rættist svo
ekkert úr.

„Það gekk mjög vel að
skjóta myndina“, segir Hálf-
dán Bjarki Hálfdánarson upp-
lýsingafulltrúi Ísafjarðarbæj-
ar. „Vorum mjög heppin með
veður og skilyrði fyrir kvik-

myndatöku voru mjög góð“.
Kvikmyndagerðamennirnir
voru mjög ánægðir með þetta,
náðu rosalega góðu efni og
allt mjög myndrænt.  Að sögn
Hálfdáns voru þó nokkrir áhorf-
endur en hefðu mátt vera fleiri.

Myndin, sem sýnd verður
m.a. á BBC World og National
Geographic, fjallar um áhuga-
ljósmyndara sem vinnur sam-
keppni á vegum Canon mynda-
vélaframleiðandans. Honum
er sett fyrir það verkefni að
mynda Evrópumeistaramótið
í mýrarbolta sem fram fer á
Ísafirði, þar sem m.a. tekur
þátt alþjóðlegt lið slökkviliðs-
manna.           – birgir@bb.is  Vestfirðingar sýndu snilldar leiktilþrif í myndinni.

Tökur á mýrarboltanum gengu vel

322 milljóna króna tap fyrstu sex mánuði ársins
Tap Sparisjóðs Bolungar-

víkur á fyrstu sex mánuðum
2008 nam 322 milljónum
króna og ber árshlutareikning-
urinn þess merki að aðstæður
á fjármálamörkuðum hafa ver-
ið erfiðar á tímabilinu. Skýrist
tap sparisjóðsins að mestu
leyti af mikilli lækkun á eign-
arhlut í tengdum félaga. Stær-
stan hluta þeirrar lækkunar má
rekja til Icebank og VBS
Fjárfestingabanka. Til að
mæta neikvæðri þróun á hluta-
bréfamörkuðum og versnandi

efnahagsástandi hefur spari-
sjóðurinn fært varúðarfærslur
til lækkunar á eignasafni sínu.
Horfur fyrir seinni hluta ársins
2008 eru nokkuð góðar að því
gefnu að markaðsaðstæður
versni ekki mikið frá því sem
orðið er og ekki þurfi að fram-
kvæma frekari varúðarfærslur
á eignasafni sparisjóðsins.

Tapið eftir skatta nam eins
og áður sagði 322 milljónum
króna samanborið við 231
milljón króna hagnað fyrstu
sex mánuði ársins 2007. Fyrir

60,3 milljónum króna og juk-
ust um 1,5% frá sama tímabili
árið 2007. Vaxtamunur tíma-
bilsins var 1,6% samanborið
við 2,1% fyrir sama tímabil
árið 2007 og 1,7% fyrir allt
árið 2007. Hreinar rekstrar-
tekjur voru neikvæðar um 299
milljónir króna en voru já-
kvæðar um 395 milljónir
króna á fyrri hluta árs 2007.
Rekstrarkostnaður sem hlut-
fall af eignum var 1,2% sam-
anborið við 1,3% fyrir fyrstu
6 mánuði ársins 2007. Virðis-

rýrnun útlána nam 90 millj-
ónum króna samanborið við
26 milljónir króna fyrri hluta
árs 2007. Afskriftarreikningur
lána og krafna nam í lok júní
2008 4,8% af útlánum og
veittum ábyrgðum en var 4,1%
í árslok 2007 og 4,3% í lok
júní 2007.

Heildareignir námu 9.517
milljónum króna í lok júní
2008 og hafa aukist um 2,8%
frá árslokum 2007. Útlán til
viðskiptamanna námu 6.092
milljónum króna í lok júní

2008 og jukust um 19,9% frá
árslokum 2007. Innlán námu
3.477 milljón króna í lok júní
2008 sem er 6,2% aukning frá
árslokum 2007. Eigið fé nam
1.531 milljónum króna í lok
júní 2008 og lækkar um 23,7%
frá árslokum 2007. Eiginfjár-
hlutfall samkvæmt reglum um
fjármálafyrirtæki var 10,11%
í lok tímabilsins. Meðalfjöldi
starfsmanna sparisjóðsins á
tímabilinu var 13 samanborið
við 14 starfsmenn á sama
tímabili 2007.

skatta var afkoman neikvæð
um 502 milljónum króna sam-
anborið við 277 milljón króna
hagnað fyrir sama tímabil
2007. Arðsemi eigin fjár eftir
skatta var neikvæð um 33,9%
samanborið við 37,5% arð-
semi á sama tímabili 2007.
Hreinar vaxtatekjur námu
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Framkvæmdastjóri
Framkvæmdastjóri óskast hjá Héraðs-

sambandi Vestfirðinga, sem er ungt en
öflugt héraðssamband er varð til við sam-
einingu ÍBÍ og HVÍ árið 2000. Framkvæmda-
stjóri HSV er leiðandi einstaklingur í upp-
byggingu íþrótta- og tómstundamála í Ísa-
fjarðarbæ og Súðavík.

Starfssvið:
Sjá um tengsl og samskipti við stjórn og

nefndir HSV, félög innan HSV. Er starfs-
maður stjórnar HSV og sinnir þeim verk-
efnum sem stjórnin felur honum hverju
sinni.

Annast almenna skrifstofuþjónustu og
skjalavörslu fyrir HSV.

Aðstoðar eftir föngum, stjórnir félaga
innan HSV, einkum formenn og þjálfara
félaga. Annast námskeiðahald (s.s. bók-
haldsnámskeið) og annað sem honum er
falið hverju sinni.

Honum ber að tryggja að verkefni sem
honum eru falin, séu unnin af vandvirkni
og innan settra tímamarka og sé til fyrir-
myndar í framkomu og líferni.

Er virkur þátttakandi í því að HSV geti
ávallt veitt sem besta þjónustu í samræmi
við sett markmið.

Hæfniskröfur:
Háskólamenntun er nýtist í starfi. Þekk-

ingu og áhuga á íþróttamálum. Brennandi
áhugi á því að byggja enn frekar upp öfl-
ugt héraðssamband. Samskiptahæfni og
sveigjanleiki.

Upplýsingar um starfið veitir Jón Páll
Hreinsson, formaður í síma 899 4311 eða
á netfanginu hsv@hsv.is. Umsóknir berist
á netfangið hsv@hsv.is til og með 12. sept-
ember.

Líklegt að þorskur gangi yfir á Dohrnbanka í ætisleitLíklegt að þorskur gangi yfir á Dohrnbanka í ætisleitLíklegt að þorskur gangi yfir á Dohrnbanka í ætisleitLíklegt að þorskur gangi yfir á Dohrnbanka í ætisleitLíklegt að þorskur gangi yfir á Dohrnbanka í ætisleit
Fiskifræðingar hjá Hafrannsóknastofnun telja nú líklegt að þorskur gangi frá Vestfjarðamiðum
yfir á Dohrnbankasvæðið á sumrin í ætisleit en komi síðan til baka á hrygningarstöðvar við
Ísland í febrúar. Þetta er haft eftir Birni Ævarri Steinarssyni, sviðsstjóra veiðiráðgjafarsviðs
Hafrannsóknastofnunar, í Fiskifréttum. Björn Ævarr sagði jafnframt að Hafrannsóknastofnun
hefði haft samráð og samstarf við grænlensku hafrannsóknastofnunina um rannsóknir á þorski
við Austur-Grænland. Hafró mun leggja til um 100 rafeindamerki til merkinga á þorski við
Austur-Grænland sem fram fara á næstunni um borð í grænlenska rannsóknaskipinu Paamiut.

Kveðjuguðsþjónusta sr. StínuKveðjuguðsþjónusta sr. StínuKveðjuguðsþjónusta sr. StínuKveðjuguðsþjónusta sr. StínuKveðjuguðsþjónusta sr. Stínu
Séra Stína Gísladóttir er um þessar mundir að láta af starfi

sóknarprests í Holti. Kveðjuguðsþjónusta var í Flateyrar-
kirkju síðastliðinn sunnudag og í Holtskirkju verður kveður

sr. Stína nk. sunnudag, 7. september kl. 14:00. Að lokinni
guðsþjónustu í Holti ætla sóknarbörn og samstarfssfólk

prestshjónanna að efna til kveðjuhófs kl. 15:30 í Friðar-
setrinu Holti. Allir eru hjartanlega velkomnir.

Ráðstefna um ís-
lenskan sjávarútveg

Sjávarútvegsklasinn á Vest-
fjörðum skipuleggur ráðstefnu
í Flókalundi í Vatnsfirði,
fimmtudaginn 11. september.
Einar Kristinn Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra mun
setja ráðstefnuna þar sem
varpað verður upp spurning-
unni hvort íslenskur sjávarút-
vegur sé að glata sérstöðu
sinni.

Fjallað verður um gæða-
merki og vottun; hvort skortur
á íslensku merki og vottun sé
að kosta Íslendinga markaði.
Um almenna stöðu íslensks
sjávarútvegs; hvort fjárfestar
hafi ekki lengur áhuga á fjár-
festingum í íslenskum sjávar-
útvegsfyrirtækjum og hver
staða íslenskra sjávarútvegs-
fyrirtækja sé erlendis. Og loks

menningarlæsi þar sem farið
verður yfir hvað beri að varast
í samskiptum við ólíka menn-
ingarheima.

Ráðstefnugestir hlýða á
erindi um þessi viðfangsefni
en taka síðan þátt í starfi
vinnuhópa um hvert þeirra.
Vinnuhópar munu síðan kynna
niðurstöður sínar og þær
ræddar í lok ráðstefnunnar.

Ráðstefnan fer
fram í Flókalundi.

Eigendur hússins að Stekkj-
argötu 29 í Hnífsdal hafa farið
fram á bætur af hálfu Ísafjarð-
arbæjar vegna vegalagningar
í Hnífsdal í tengslum við jarð-
gangagerð. Bæjarráð hefur
falið bæjarlögmanni að vinna
áfram að málinu og kalla til
matsmenn til að meta hvort
verðmæti og notagildi Stekkj-

argötu 29 hafi rýrnað við fram-
kvæmdirnar.

Þýsk hjón eiga húsið en þau
keyptu það fyrir tæpum áratug
þegar það var í niðurníðslu og
gerðu það upp. Nú nota þau
húsið hluta úr sumri auk þess
að leigja það út í gegnum fyrir-
tæki sem sérhæfir sig í leigu-
miðlun á sumardvalastöðum.

Telja þau að yfirstandandi
vegaframkvæmdir rýri fast-
eign þeirra í verði, þar sem
bæði söluverð og notagildi
verði lægra en fyrir fram-
kvæmdir. Fara þau fram á bæt-
ur vegna tekjutaps við útleigu,
lækkun fasteignagjalda og
vilja þau fá nýja sjávarlóð.
Slík úthlutun stæði í fimm ár

og væri liður í bótagreiðslu.
Í bréfi bæjarstjóra sem lagt

var fram á bæjarráðsfundi
kemur fram að komist mats-
menn að þeirri niðurstöðu að
verðmæti og notagildi Stekkj-
argötu 29 hafi rýrnað vegna
vegaframkvæmdanna hlýtur
hið sama að gilda um önnur
íbúðarhús við götuna.

Fara fram á bætur vegna
vegalagningar í Hnífsdal

Vegleg gjöf á fæðingardeild
Fæðingardeild Fjórðungs-

sjúkrahússins á Ísafirði barst
á mánudag vegleg gjöf frá
hjónunum Guðnýju Stefaníu
Stefánsdóttur og Jóni Hálf-
dáni Péturssyni. Gjöfina var
glænýr Rubelli leðurhvíldar-
stóll. Stóllinn er kærkomin
viðbót á fæðingardeildina
enda veitir nýbökuðum for-
eldrum ekki af hvíldinni eftir
öll þau átök sem fylgja fæð-
ingu barns. „Ég fékk þessa
hugmynd fyrir nokkrum mán-
uðum. Mér fannst ekki vera
nægilega góður stólakostur
hérna inni þannig að við
hjónin fengum Betra bak og
Hamraborg með okkur í lið til
að gefa þennan stól“, segir
Guðný Stefanía Stefánsdóttir.

Aðspurð hvort hún hafi ekki
verið ánægð með stólana sem
voru fyrir þegar hún var að
fæða börnin sín segir Guðný
„ég var ekki hér nema í sólar-
hring með hvort barn en þegar
ég hef komið í heimsókn hefur
ekki verið alveg nógu góður
stólakostur. Þetta er upp á
framtíðina ef ég eignast mitt
þriðja barn þá verður gott að
hafa nýjan stól“, segir Guðný
í léttum dúr.

– birgir@bb.is
Nýbakaðir foreldrar voru ánægðir með gjöf Guðnýjar

og eiginmanns hennar. Guðný er þriðja frá hægri.
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Prúð mann-
dómsvígsla

Busarnir þurftu að lúta höfði fyrir eldri nemunum.

Hin rótgróna busavígsla
nýnema við Menntaskól-
ann á Ísafirði fór fram á

föstudag og var hún
óvenju siðmenntuð. Að

venju er busunin að mestu
í höndum 3. árs nema við
skólann og sjá þeir um að

koma 1. árs nemum til
manna. „Busunin var

mjög stutt og væmin. Hún

byrjaði á því að 3. bekk-
ingar buðu þeim upp á

sardínur, mysu og lýsi og
það var nú aðal mann-
dómsvígslan. Síðan var

boðið upp á grill, leiki og
dútl“, segir Brynjólfur Óli
Árnason, formaður Nem-

endafélags MÍ. Eins og sjá
má á meðfylgjandi mynd

þurftu 1. árs nemar þó að

bugta sig og beygja fyrir
busurunum. „Að sjálf-

sögðu þurftu þau að lúta
höfði fyrir eldri nemend-

um. Það segir sig bara
sjálft“, segir Brynjólfur.

Busunin fyrir ári vakti
mikil viðbrögð og sagði

skólameistari hana hafa
verið ómannúðlega. Er það

ekki í fyrsta sinn sem ný-
nemavígsla fer úr böndun-
um við skólann og var því

gengið úr skugga um að
busunin færi friðsamlega

fram í ár og væri bæði
eldri nemendum sem og
busum til sóma og gleði.
Hið margrómaða busa-

uppboð var einnig verið
fellt niður en það hefur

verið nýtt til fjáröflunar
fyrir utanlandsferð þriðju
bekkinga. Að sögn Bryn-

jólfs Óla eru skiptar skoð-
anir meðal nemenda um

hvort busunin hafi verið
nógu mikil manndóms-

vígsla og eru sumir hverjir
af þeim eldri svekktir yfir

því að fá ekki að busa á
sama hátt og þeir voru

busaðir. Busaballið verður
að sjálfsögðu á sínum stað

og að þessu sinni fer það
fram á Vagninum á Flat-

eyri. Mikil eftirvænting er
fyrir þessum árlega við-

burði. – thelma@bb.is

Busarnir fengu að gæða sér á pylsum og gosi.

Símaskrá Flateyjar á Breiða-
firði er hefur nú verið gefin út
í sjötta skipti. Símaskráin er
48 blaðsíður að stærð og hefur
að geyma nöfn 450 einstakl-
inga, 700 símanúmer og 300
netföng. Auk þess má finna í
skránni fjölbreytt efni um eyj-
una s.s. kort af Flatey þar sem
öll hús eru merkt inn auk upp-
lýsinga um hvert hús í eyj-
unni. Þá er í skránni athyglis-
verð lýsing á listaverkum
Baltasar Samper í Flateyjar-
kirkju, þar sem atvinnu- og
menningarsaga eyjarinnar er
rakin.

Þá hefur verið aukið við
Menningarhorn Flateyjar og
í skránni er kynntur til sög-

unnar nýr þáttur er nefnist
„Fréttahorn Flateyjar“. Þá eru
í skránnig heilræði til allra
sem heimsækja eyjuna og er
því símaskráin orðin yfirgrips-
mesta uppflettirit um Flatey-
inga og upplýsingabók fyrir
Flatey og nálægar eyjar, Flat-
eyjarbók hin nýja.

Þeir sem vilja eignast eintak
af Símaskrá Flateyjar 2008 er
bent á að hafa samband við
ritstjóra símaskrárinnar, Gunn-
ar Sveinsson, Eyjólfshúsi,
símar 567 2155, 824 5651 og
543 5921 eða um netfangið
gunnarsv@landspitali.is. Ein-
takið kostar kr. 750.- og renn-
ur andvirðið til styrktar Flat-
eyjarkirkju.

Yfirgripsmesta upp-
flettirit um Flateyinga
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Bolungarvíkurkaupstaður

Útboð
Bolungarvíkurkaupstaður óskar eftir til-

boðum í viðhald á þaki búningsklefa og
afgreiðslu íþróttamiðstöðvarinnar í Bolung-
arvík. Fjarlægja skal núverandi þakpappa
ásamt stóluðu timburþaki af steyptri þak-
plötu. Bæta skal við einangrun á þakið og
klæða það síðan með stálafellum.

Helstu magntölur eru áætlaðar; þakflöt-
ur 330m², frágangur á útbrúnum þaks 70
metrar, frágangur við veggi 55 metrar og
frágangur við þakglugga 36 metrar. Verk-
lok eru áætluð 31. október 2008.

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu Bol-
ungarvíkurkaupstaðar, Aðalstræti 12, Bol-
ungarvík, frá og með föstudeginum 5.
september 2008. Útboðsgögn kosta 3000
krónur. Tilboð verða opnuð á sama stað
föstudaginn 12. september 2008, kl. 11:00.

Bolungarvíkurkaupstaður.

Atvinna
Starfsmann vantar í afgreiðslu á póst-

húsinu á Ísafirði.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma

456 5000 og á pósthúsinu.

Tuttugu og fimm eru skráðir
án atvinnu á Vestfjörðum,
samkvæmt tölum Vinnumála-
stofnunar og hefur þeim fjölg-
að nokkuð frá því í lok júlí er
atvinnuleysi á Vestfjörðum
mældist 0,1%. Auður Matt-
híasdóttir á Svæðisvinnumiðl-
un Vestfjarða hefur þó ekki

áhyggjur og segir fjölgunina
vera tímabundna.

„Þetta stafar aðallega vegna
langtíma vinnslustöðvunar hjá
fiskvinnslunni Vísi á Þingeyri.
Þeir ætla hins vegar að hefja
starfsemi fljótlega á ný og þá
verðum við með lága tölu aft-
ur.“ Auður segir atvinnu-

ástandið vera mjög gott á
Vestfjörðum en eins og fram
hefur komið var atvinnuleysi
í júlí lægsta hlutfall af áætl-
uðum mannafla á Vestfjörð-
um síðan í maí 1991 sam-
kvæmt tölum frá Vinnumála-
stofnun.

Meðalfjöldi atvinnulausra í

mánuðinum voru þrír, tveir
karlar og ein kona.. Atvinnu-
leysi á landinu í heild var 1,1%
í júlí minnst á Vestfjörðum en
mest á Suðurnesjum þar sem
atvinnuleysi var 2,5%. Á vef
Svæðisvinnumiðlunar er 21
stöðugildi í 11 starfsgreinum
í boði.           – thelma@bb.is

Tímabundin fjölgun atvinnulausra

Meiri aðsókn er í Dægra-
dvöl, lengda viðveru yngstu
barnanna Grunnskólans á
Ísafirði, en í fyrra og eru tíu
börn á biðlista. Ekki eru
nógu margir starfsmenn til
að hægt sé að bæta við fleiri
börnum en óskað hefur ver-
ið eftir heimild um að ráða
annan. Starf Dægradvalar er
farið á fullt og er nú leitað
að alls kyns dóti sem eflaust
liggur í einhverjum geymsl-
um og enginn hefur gaman.

„Dægradvöl leitar nú að
dóti. Ef einhver á dót sem
hann getur séð af yrðum við

í Dægradvöl mjög glöð. Það
sem við leitum helst að er
alls kyns dúkkudót, barbí-
dúkkur, bílar, legokubbar
og púsluspil. Þá væri gaman
að fá skemmtileg föt, veski,
hælaskó og hatta en mjög
vinsælt er að fara í hlut-
verkaleiki“, segir í frétta-
bréfi Dægradvalar fyrir
ágúst.

Dægradvöl er til húsa í
kjallara Sundhallar Ísafjarð-
ar og er áhugasömum bent
á að hægt er að fara með
dótið þangað.

– thelma@bb.is

Starf Dægradval-
ar farið á fullt

Einn af eigendum sumar-
bústaðar í Tunguskógi hefur

mótmælt „þeim spjöllum sem
unnin hafa verið á skóginum

innst í dalnum“ en þar er verið
að gera göngustíg í samræmi
við deiliskipulag. Í bréfi sum-
arbústaðaeigandans til bæjar-
yfirvalda kemur fram að þar
hafi nú verið ruddur breiður
vegur þvert í gegnum gróið
land við innsta sumarbústað-
inn, þar blasi nú við sár er
áður var þétt vaxið birki og
ekki sé um að ræða göngustíg
heldur breiðan akfæran veg.
„Þetta er þvert gegn allri um-
ræðu í þjóðfélaginu þar sem
rík áhersla er lögð á græna
ferðamennsku og varnir hafð-
ar uppi gegn óþarfa spillungu
gróðurs er tekið hefur tugi ára
að byggja upp og því er þessi
gjörningur óskiljanlegur með
öllu“, segir bústaðaeigandinn
í bréfi sínu og tekur fram að
fleiri skógarbúar en hann séu
hneykslaðir á þessum um-
hverfisspjöllum.

Sumarbústaðaeigandinn spyr

hver hafi tekið ákvörðun um
að gera slíkt. „Ég skora á Ísa-
fjarðarbæ að fara ofan í saum-
ana á þessu máli ekki síst til
þess að ákvarðanatökur sem
þessar verði í framtíðinni
vandaðar og rökstuddar með
sterkum rökum og allir mögu-
leikar kannaðir áður en hafist
er handa um að eyðileggja það
sem örfáir hugsjónamenn á
árum áður byggðu upp.“

Samkvæmt skipulagi á göngu-
stígurinn að liggja í sveig um
botn Tungudals, yfir ánna og
alla leið að Holtahverfi. Ekki
verður lokið við það allt að
sinni en sá áfangi verksins sem
unninn var í sumar er meðal
annars styrktur af Pokasjóði
og Landgræðslu. Samkvæmt
upplýsingum Skógræktarfé-
lags Ísafjarðar er um að ræða
áframhald á göngustíg sem var
útbúinn í gegnum Tunguskóg
fyrir nokkrum árum.

Mótmælir umhverfis-
spjöllum í Tunguskógi

Aðstandendur Kjarnabúðar
ehf., í Bolungarvík hafa skor-
að á bæjaryfirvöld að endur-
skoða afstöðu sína í máli fyrir-
tækisins svo ekki verði komið
í veg fyrir nauðsynlega og
langþráða uppbyggingu í Bol-
ungarvík í stað þess að bregða
fyrir hana fæti. Eins og fram
hefur orðið uppnám varðandi
ferðaþjónustuuppbyggingu í
Bolungarvík. „Í maí síðast-
liðnum var undirritaður sam-
starfsamningur milli King-
fisher reisen og Kjarnabúðar
ehf. um verkefnið. Undirbún-

ingur þess samnings hafði þó
nokkurn aðdraganda. Í undir-
búningsferli var ákveðið að
sækja þegar um lóðir til bygg-
ingar.  25 húsa í burstabæjar-
stíl í tengslum við verkefnið.
Sú umsókn var send til bæjar-
yfirvalda þann 8. apríl síðast-
liðinn. Í dag, um 5 mánuðum
síðar hafa enn ekki fengist
nein jákvæð svör né vilyrði
fyrir lóðunum sem sótt var
um. Rétt er að rifja upp að
samningurinn getur skapað
tekjur inn í bæjarfélagið fyrir
um hálfan milljarð krónaá

næstu fimm árum“, segir í
yfirlýsingu frá Kjarnabúð.

Þar segir einnig: „Við hörm-
um það mjög að helsta hindr-
un í undirbúningi verkefnisins
skuli vera að fá úthlutað lóð-
um fyrir byggingu þeirra 10
fyrstu burstabæjarhúsa sem
ætlunin var að byggja fyrir
árið 2009. Við hörmum það
mjög að afgreiðsla lóðaúthlut-
anir þurfi að taka svo langan
tíma sem raun ber vitni. Við
fullyrðum að hér er um afar
brýnt verkefni til atvinnuupp-
byggingar að ræða í Bolungar-

vík á samdráttartímum í ís-
lensku þjóðfélagi og sömu-
leiðis á tímum þar sem störf-
um í Bolungarvík hefur fækk-
að verulega.

Við höfum ítrekað bent á
leiðir til lausna til þess að flýta
fyrir ferlinu og einnig óskað
fullkomið áhugaleysi bæjar-
yfirvalda í sömu átt, en engar
komið. Við skynjum fullkom-
ið áhugaleysi bæjaryfirvalda
fyrir málinu.“

Kjarnabúð hugðist ráðast í
framkvæmdir og uppbygg-
ingu fyrir verkefnið fyrir tæpar

300 milljónir á næstu þremur
árum. Strax á næsta ári áttu
tíu hús að vera tilbúin en fyrstu
ferðamennirnir koma næsta
vor. Verið er að vinna deili-
skipulag fyrir svæðið og
breyta þarf aðalskipulagi
vegna framkvæmdanna. Þá á

eftir að gera grenndarkynn-
ingu en umræddar lóðir eru
við ósa Hólsár.

Kingfisher reisen er ein af
stærstu ferðaþjónustuaðilum
í Evrópu í sölu stangveiði-
ferða.

– thelma@bb.is

Skora á bæjaryfirvöld að endurskoða afstöðu sína
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Vestfirðingar voru 7.299 talsins þann 1. janúar sl., samkvæmt tölum
Hagstofunnar og hefur þeim fækkað um tæplega 1.400 manns á síðustu
tíu árum. Rúmlega 500 erlendir ríkisborgarar eru búsettir í fjórðungn-
um, þar af eru Pólverjar fjölmennastir eða 361 talsins. Hefur þeim
fjölgað lítillega undanfarinn áratug en árið 1998 voru íbúar með erlent
ríkisfang í fjórðunginum 461 eða 0,5%. Mannfjöldanum er nokkuð jafnt
skipt á milli kynjanna; 3.757 karlmenn og 3.542 konur.

Gott ástand á leikskólum ÍsafjarðarbæjarGott ástand á leikskólum ÍsafjarðarbæjarGott ástand á leikskólum ÍsafjarðarbæjarGott ástand á leikskólum ÍsafjarðarbæjarGott ástand á leikskólum Ísafjarðarbæjar
Staðan hjá leikskólum Ísafjarðarbæjar er mjög góð að sögn Sigurlínu Jónasdóttur, leikskólafulltrúa

Ísafjarðarbæjar. „Við erum með mjög stöðugt og gott starfsfólk, þannig að ekki er um neina
manneklu að ræða. Við erum búin að fylla í öll laus pláss, og gátum tekið inn öll börn sem eru
18 mánaða og örfá sem eru yngri en það, sem er mjög gott þar sem að ekki eru fleiri dagfor-

eldrar hér“, segir Sigurlína en eins og greint hefur verið frá er ófremdarástand í dagmæðrabrans-
anum á Ísafirði, en þar starfar einungis ein dagmóðir sem hyggst láta af störfum á næsta ári. „Ísa-

fjarðarbær miðar við að öll 18 mánaða börn og eldri komist inn á leikskóla og það gekk eftir“.

Raunsæi eða rómantík
Það lyftist á mér brúnin í

þar síðustu viku þegar sam-
gönguráðherra sagði frá hug-
myndum um að fresta jarð-
gangnagerð milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar og flýta göng-
um milli Skutulsfjarðar og
Álftafjarðar í staðinn. Ég þótt-
ist sannfærður um að stjórn-
málamenn okkar hefðu loks-
ins látið raunsæi ráða og ýtt
rómantíkinni til hliðar þegar
kemur að þessum glórulausu
framkvæmdum sem tengja
eiga suður- og norðursvæði
Vestfjarða. En því miður
reyndist það ekki rétt og hver
af öðrum hefur gengið fram
fyrir skjöldu, slegið um sig
rómantíkinni og látið alla rök-
hyggju lönd og leið.

Eitt af grundvallarhugtök-
um hagfræði er skortur. Án
skorts myndi enginn maður
vinna og verðmæti væru ekki
til. Þetta þýðir hinsvegar að
einstaklingar, fyrirtæki og hið
opinbera þarf sífellt að velja
og hafna, gera það sem mestu
máli skiptir og láta hitt bíða
eða sleppa því hreinlega. Ein-
staklingur veltir fyrir sér hvort
hann eigi að kaupa nýjan bíl
eða fara í sumarfrí til Spánar.
Það sem er honum meira virði
velur hann og sleppir hinu.

Vegna skorts er hann knúinn
til að velja og hafna.

Fyrir byggðir á sunnan- og
norðanverðum Vestfjörðum
skiptir mestu máli að tengjast
höfuðborgarsvæðinu. Fá góð-
an heilsársveg sem þolir flutn-
inga með tengingu við mark-
aði og aðföng fyrir svæðið.
Áhrif þess fyrir t.d. framleið-
slu er gríðarlegt að tengjast
markaðinum með traustum
heilsársvegi sem hugsanlega
gæti orðið innan við 400 km
frá Ísafjarðarbæ.

Þetta er hægt að reikna út
og meta hagkvæmni og lýð-
fræðileg áhrif á svæðinu. Slíkt
er venjulega gert þegar kostir
ýmissa vegaframkvæmda eru
metnir. En ekki hvað varðar
göng milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar. Þar ræður róm-
antíkin ferðinni og maður spyr
sig að því hvort Vestfirðingar
hafi efni á slíku. Fátt hefur
verið um svör þegar spurt er
um mikilvægi þessara gangna,
annað en almennt raus um
nauðsyn þess að tengja suður-
og norðursvæði. Það þurfi að
losna við rusl, fiskibein og
fólk þurfi að geta verslað í
Bónus. Þegar spurt er um hvað
eigi að gera þegar komið er í
Arnarfjörð er talað um önnur

honum/henni litist á það.
Myndi það hafa einhver áhrif
ef samfélagsleg- og hagkvæmn-
isathugun leiddu í ljós að
ávinningur þessara fram-
kvæmda væri tiltölulega lítill.
Svarið var þvert nei. Þetta hef-
ur aldrei snúist um slíkt raun-
sæi, heldur rómantík.  Það sést
reyndar vel á yfirlýsingum
eins stjórnmálamannsins um
að göngin eigi að verða eins-
konar bautasteinn fyrir Jón
Sigurðsson. Það er nokkuð
mikil rómantík í því en hefur
ekkert með raunsæi að gera.

Vestfirðingar horfa upp á
byltingu í samgöngubótum á
komandi árum. Bæði norður-
og suðursvæði. Enn er hægt
að gera betur til að tengja okk-
ur við markaði og aðföng, sem
er lífsspursmál fyrir byggðir
hér. Við getum ekki fengið
allt og verðum því að velja og
hafna. Því miður virðast
stjórnmálamenn okkar ekki
sjá þetta, þó einhverjir skyn-
samir menn hafið komið
þessum skilaboðum til sam-
gönguráðherra, sem virðist
skilja málið vel. Þarna eru
stjórnmálamenn okkar ekki að
standa undir þeirri ábyrgð sem
þeim er falin.

Gunnar Þórðarson.

göng undir Dynjandisheiði.
Margir Vestfirðingar halda að
með því að gera jarðgöng til
Arnarfjarðar þá sé kominn
heilsársvegur sem tengir suður
og norðursvæði Vestfjarða en
það er regin firra þar sem Dynj-
andisheiðin lokast við fyrstu
snjóa.

Fyrir rúmu ári var ég að
velta fyrir mér hvort ég ætti
að nota hagkvæmnisathugun
fyrir þessi göng sem verkefni
í meistararitgerð. Ég spurði
einn af þeim stjórnmálamönn-
um sem lagt hafa allt sitt undir
í að koma þessum fram-
kvæmdum á koppinn, hvernig

Gunnar Þórðarson.

Þegar Olís opnaði ÓB-stöð á Ísafirði fyrir skömmu færði Einar Guðmundsson, umboðsmaður Olís í Bolungarvík, siglinga-
klúbbnum Sæfara á Ísafirði nýjan bát af gerðinni Pioneer 15 að gjöf frá fyrirtækjunum Olís og Ellingsen. Báturinn verður not-
aður sem öryggis- og aðstoðarbátur á siglinganámskeiðum. Það er von okkar að báturinn reynist vel og komi að góðu gagni
við það frábæra starf sem unnið er í siglingaklúbbnum“, segir Einar. „Þetta var mjög rausnarlegt af þeim“, segir Torfi Einars-
son, umsjónarmaður barna- og unglinganámskeiða hjá Sæfara. „Okkur bráðvantaði svona bát til að geta yfirleitt haldið nám-
skeið fyrir börn og unglinga og þá hlupu þeir svona rausnarlega undir bagga. En það var ekki nóg að fá bátinn heldur vantaði
okkur líka mótor á hann svo að ég leitaði til fyrirtækja hér í bænum sem skutu saman fyrir mótor. Við erum ákaflega þakklátir
þessum fyrirtækjum fyrir liðlegheitin“, segir Torfi. Myndin er tekin þegar báturinn var afhentur.

Olís færir Sæfara bát að gjöf

Eins og komið er stendur landsbyggðin afar misjafnt að vígi í
varnarbaráttu, sem í mörgum tilfellum virðist orðin vonlaus. Ef
til vill og ekki síst vegna þess hve mörgum virðist orðið sama
þótt áður blómlegar byggðir leggist af, þetta sé þróun sem ekki
verði umflúin. Nýbúar sveitanna eru ekki lengur verðandi bændur.
Í flestum tilfellum tilheyra þeir hinni nýju stétt auðmanna, sem
kýs að eiga athvarf í faðmi fagurrar og friðsællar náttúru til
hvíldar, þegar vaxta- og verðbréfastríð hvunndagsins gerist lýj-
andi.

Fólkinu heldur áfram að fækka. Möguleikar þeirra sem eftir
sitja dvína með hverjum einstaklingi sem hverfur á braut. Hvert
ævistarfið á fætur öðru þurrkast út. Til þessa hefur varnarleikurinn
einkennst af veikum vilja og enn minni mætti. Stærri sveitarfélög
var lengi vel helsta sýn landsfeðranna til lausnar. Fyrsta boðun,
að sveitarfélög með færri en 50 íbúa yrðu að sameinast, þótti
mörgum vega að sjálfsákvörðunarrétti hins heimasitjandi. Hug-
mynd núverandi samgönguráðherra, að lágmarka stærð sveitar-
félags við 1000 manns, dregur vart úr viðhorfi íbúanna til að hafa
síðasta orðið.

Þótt ekki sé dregið í efa að stærri sveitarfélög séu betur í stakk
búin til að veita alla þá þjónustu sem þegnunum ber, ætti sagan
að hafa kennt okkur að við sameiningu sveitarfélaga nægir ekki
að slá inn tölur um íbúafjölda í samlagningarvél og draga síðan
útlínur nýja sveitarfélagsins á landakortið. Sameining sveitarfé-
laga á undanförnum árum hefur óumdeilt leitt í ljós að margs er
að gæta þótt vel sé meint. Flutningur grunnskólans er nærtækasta
og gleggsta dæmið um hvernig góður ásetningur getur snúist upp
í andhverfu sína.

Á seinni árum hefur ríkisvaldið í auknum mæli sýnt áhuga á að
færa verkefni til sveitarfélaganna til að efla umfang þeirra.
Flutningur grunnskólans um miðjan seinasta áratug markaði
tímamót. Samhliða fyrirhugaðri fækkun sveitarfélaga á næstu
árum er nú unnið að frekari verkefnaflutningi frá ríkinu. Í þeim
pakka eru málefni fatlaðra trúlega stærsti pósturinn. Þá mun
einnig horft til þess að sveitarfélögin taki að sér málefni aldraðra.
Gangi þetta hvoru tveggja eftir er gert ráð fyrir að umfang þess-
ara tveggja málaflokka jafnist á við flutning grunnskólans á sín-
um tíma.

Um leið og fagnað er auknu umfangi sveitarfélaga verður ekki
hjá því komist að minna á hversu hrapalega var staðið að fjár-
mögnun grunnskólaverkefnisins. Þrátt fyrir ítrekaðar, rökstuddar
ábendingar um að sveitarfélögin voru hlunnfarin við útreikning
á kostnaði við yfirtöku skólakerfisins hefur fjármálaráðuneytið
þverskallast við öllum óskum um leiðréttingu. Þessi þvermóðska
hefur leitt af sér gífurlega erfiðleika fyrir fjölda sveitarfélaga.
Það gengur ekki að sveitarfélögin yfirtaki verkefnin en ríkið sitji
eftir með fjármunina. Þá er ver farið en heima setið.

s.h.

„Vestfirðingar búa
yfir mikilli þekkingu“

Á þessum degi fyrir 19 árum

Langafélag Íslands hélt fræðslufund í Menntaskólanum á Ísafirði
laugardaginn 1. september. Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagna-
félags Íslands setti fundinn. Framsögumenn voru m.a. Júlíus Sólnes um-
hverfisráðherra, Kristján Haraldsson, Jón Fr. Einarsson og Eyjólfur Bjarna-
son. Þeir ræddu m.a. um stefnu umhverfismálayfirvalda í frárennslis- og
úrgangsefnum, samvinnu og samstarf veitustofnanna og samskipti iðnaðar-
manna, tæknimanna og byggingarfulltrúa. Lagnafélag Íslands er áhuga-
mannafélag og var stofnað 4. október 1986. Félagsmenn eru á fjórða
hundr-að, þar af 170 styrktaraðilar, þ.e.a.s. þjónustuaðilar og fyrirtæki.
BB spurði Kristján Ottósson, hver væri tilgangur og markmið félagsins.
„Tilgangur og markmið félagsins er að kynna Lagnafélag Íslands. Hvers
vegna var það stofnað og í hvaða tilgangi. Það var stofnað í þeim tilgangi
að sameina þekkingu, fá hönnuði, iðnaðarmenn og menn almennt innbyrðis
til að ræða saman. Því þekking er lítils virði ef henni er ekki komið á fram-
færi. Fundurinn var til að hrista upp í mönnum og leiða saman þekkingu.
Vestfirðingar búa yfir mikilli þekkingu og það eru ýmis mál sem þeir eru
að glíma við sem koma síðan upp hjá okkur hérna fyrir sunnan eða annars
staðar á landinu og þá er ástæðulaust fyrir okkur að leita að sömu lausn-
inni og þeir hafa fundið upp og öfugt.“
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Nanortalik áfram vina-
bær Ísafjarðarbæjar

Nanortalik verður áfram
vinabær Ísafjarðarbæjar
þrátt fyrir að grænlenski

bærinn muni sameinast
öðrum sveitarfélögum í

Grænlandi frá og með 1.
janúar nk. Fækka á sveit-
arfélögum Grænlands úr

18 í 4 og verður þá ekkert
sveitarfélag með færri íbúa

en 8.000. Er þetta talið
nauðsynlegt til að sveitar-
félögin geti tekið við nýj-

um verkefnum frá ríkinu.
Þrátt fyrir sameiningu

munu vinabæjarsambönd
haldast og mun Nanortalik
sem byggðarlag innan nýs

sveitarfélags, verða áfram
í tengslum við Ísafjarðar-

bæ. Þetta kom fram á
fundi bæjarfulltrúa og

bæjarstjóra Nanortalik og
bæjarstjóra og bæjarfull-

trúa Ísafjarðarbæjar í
vinabæjarheimsókn þess

fyrrnefnda dagana 20.-25.
ágúst. Var þar rætt um

tengslin við Nanortalik og
hvernig þau geta nýst bet-

ur í stefnu Ísafjarðarbæjar
um að vera þjónustumið-

stöð fyrir A-Grænland.
Einnig var rætt um mögu-
leika þess að senda skóla-
börn á milli sveitarfélag-

anna tveggja. Slíkir hópar
hafa komið frá Nanortalik

og einnig hópar íþrótta-
fólks, þó það hafi ekki ver-

ið síðasta áratuginn, en
Ísafjarðarbær hefur ekki
endurgoldið slíkar heim-
sóknir. Óskuðu gestirnir

eftir að Ísafjarðarbær
endurskoðaði stefnu sína

varðandi þau mál. Þá voru
ný drög að vinabæjar-

samningi lögð fram en þau
verða undirrituð af bæj-

arstjórnum bæjanna
tveggja þegar hann verður

tilbúinn.
– thelma@bb.is

Nanortalik verður áfram vinabær Ísafjarðarbæjar þrátt fyrir að grænlenski
bærinn muni sameinast öðrum sveitarfélögum í Grænlandi frá og með 1. janúar nk.

Brýn þörf fyrir háhraða-
tengingar á Vestfjörðum

250 staðir á Vestfjörðum
eru skilgreindir utan mark-
aðssvæðis í útboði um há-
hraðatengingar á lands-
byggðinni. Tilboð í háhraða-
tengingar verða opnuð í
þessari viku. Að því er fram
kemur á vef Ríkisútvarpsins
bindur Kristján L. Möller
samgönguráðherra miklar

vonir við að hagstætt tilboð
berist. Hann segir mikilvægt
að allir landsmenn hafi greið-
an aðgang að háhraðatenging-
um, en ríkisstjórnin hafi sett
Vestfirði og Norðurland vestra
í forgang í þessum efnum,
enda þörfin þar brýn. 1200
staðir á landinu öllu eru skil-
greindir utan svokallaðra

markaðssvæða.
Verkefnið felur í sér stuðn-

ing vegna viðbótarkostnaðar
við uppbyggingu á háhraða-
nettengingum á skilgreindum
stöðum, þ.e. lögheimilum
með heilsársbúsetu og fyrir-
tækjum með starfsemi allt árið
þar sem háhraðanettengingar
eru hvorki í boði né fyrirhug-

aðar á markaðslegum for-
sendum. Um er að ræða
verkefni sem tryggir íbúum
á umræddum stöðum há-
hraðanettengingar og tilheyr-
andi þjónustu til að minnsta
kosti ársins 2014. Tilboð verða
metin út frá m.a. hraða upp-
byggingar, gagnaflutnings-
hraða og tilboðsfjárhæð.

HAFNIR ÍSAFJARÐARBÆJAR
– SKRIFSTOFUSTARF

Hafnir Ísafjarðarbæjar óska eftir að
ráða starfsmann á skrifstofu. Æskilegt
er að viðkomandi geti hafið störf um
miðjan september.
Hestu verkefni:
· Símsvörun
· Vigtun afla
· Reikningagerð
· Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur:
· Æskilegt er að viðkomandi hafi
   stúdentspróf.
· Reynsla af skrifstofustörfum æskileg.
· Lágmarkskunnátta í ensku.
· Ökuréttindi.
· Frumkvæði og sjálfstæði í vinnu-
   brögðum.
Umsóknarfrestur er til 8. september
nk. Nánari upplýsingar um starfið veit-
ir mannauðsstjóri, Gerður Eðvarðs-
dóttir, í síma 450 8000 eða um net-
fangið mannaudsstjori@isafjordur.is.

Tekjuskattur greiddur á
Vestfjörðum á síðasta ári
nam alls 3.917 milljónum
króna. Þar af runnu 1.857
milljónir króna í ríkissjóð
en 2.060 milljónir króna til
sveitarfélaga. Almennur
tekjuskattur á Vestfjörðum
var 1.366 milljónir króna
og fjármagnstekjuskattur
491 milljón króna. Fjöldi
framteljenda á grunnskrá á
Vestfjörðum var 5.941.
Tekjuskatt greiddu 3.790
einstaklingar, fjármagns-
tekjuskatt greiddu 2.006
einstaklingar og útsvar til
sveitarfélaga greiddu 5.838

einstaklingar. Þetta kemur
fram í skrám ríkisskatt-
stjóra um helstu niðurstöð-
ur vegna álagningar á ein-
staklinga 2008.

Síðastliðin ár hafa sveit-
arfélög og forsvarsmenn
þeirra lagt sífellt meiri
þunga á að fá hlutdeild í
fjármagnstekjuskatti, í kjöl-
far þess sem þeim fjölgar
sem ekki greiða hefðbund-
inn tekjuskatt eða fá stærst-
an hluta sinna tekna í fjár-
magnstekjum. Við það missa
sveitarfélögin sína sneið af
keisarans böku.

– eirikur@bb.is

Tekjuskattur á Vestfjörð-
um 3.917 milljónir króna

Kristján Steindórsson á
Kirkjubóli í Langadal, veiði-
vörður í Langadalsá í Djúpi,
lætur vel af veiðinni í sumar
þrátt fyrir lítið vatn í ánni
lengst af. Fyrir viku var skipt
um holl í ánni og fékk hópur-
inn sem fór  44 laxa á þrjár
stangir á þremur dögum. Þá
voru laxarnir úr ánni í sumar

orðnir 301. „Veiðin allt tíma-
bilið í fyrra var 233 laxar
þannig að þetta er allt annað
núna. Þeir segja að það sé
fiskur um alla á“, sagði Krist-
ján í samtali við blaðið. „Þeir
voru að fá einn kollúsugan
hérna skammt fyrir neðan,
þannig að enn virðist vera
fiskur að ganga. Líklega verð-

ur þetta mesta veiði í ánni á
einu sumri.“

Fyrir utan laxinn hafa tíu
bleikjur veiðst í Langadalsá í
sumar. „Í gamla-gamla daga
var hér vaðandi bleikja en hún
virðist vera alveg að hverfa“,
segir Kristján. Lítið vatn hefur
verið í Langadalsá síðari hluta
sumars. „Eftir 20. júlí fór áin

að minnka mikið enda ekkert
nema sól og vindur og þurrkur
alla daga. Þetta var allt að
verða þurrt. Maður var meira
að segja orðinn í vandræðum
með vatn fyrir húsið og allir
lækir þornaðir. Fyrir nokkrum
dögum fór svo að rigna.“

Veiði í Langadalsá lýkur 21.
september.

Stefnir í metveiði í Langadalsá
Langadalsá í Ísafjarðardjúpi. Ljósm: Mats Wibe Lund.
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Frá Írak til Afganistan
Þrátt fyrir að vera

herlaust land þýðir
það ekki samlandar
okkar berjist ekki á
vígvöllum heimsins.

Ísfirðingurinn Hjalti
Ragnarsson er lifandi

dæmi þess. Hann flutti
ungur að árum ásamt

fjölskyldu sinni til
Danmerkur og sem

danskur ríkisborgari
gegndi hann herskyldu

18 ára gamall líkt og
jafnaldrar hans þar í
landi. Síðan þá hefur

Hjalti sinnt friðar-
gæslu í stríðshrjáðu
Kosovo og barðist í

hálft ár við uppreisn-
armenn í Írak. Nú

stendur Hjalti frammi
fyrir nýjasta verkefni
sínu en brátt fer hann
til Afganistan að berj-
ast á ný. Að berjast á

alvöru vígvelli er nokk-
uð sem er ókunnugt

flestum Íslendingum.
Hvað fær mann til að

ferðast hálfa leið í
kringum hnöttinn til

að berjast í landi sem
margir hafa aldrei

heyrt nefnt?

HerskyldaHerskyldaHerskyldaHerskyldaHerskylda
Átján ára var Hjalti kallaður

í danska herinn en þar í landi
er öllum skyldugt að sinna 12
mánaða herskyldu líkt og ná-
grönnum okkar í Svíþjóð og
Finnlandi. „Ég ákvað að sækja
um í það erfiðasta sem herinn
hefur upp á að bjóða en það er
lífvarðarsveit dönsku drottn-
ingarinnar. Það eru ýmist skil-
yrði sem maður þarf að upp-
fylla til að komast inn og svo
tekur við þriggja mánaða stíft
æfingaprógramm til að sigta
út þá sem þola það ekki. Fyrstu
vikurnar fær maður um sjö til
átta tíma í svefn á fimm daga
vinnuviku. Það þýðir að í raun
er maður er við æfingar í næst-
um fimm sólarhringa í röð og
sefur svo bara um helgar. Þetta
var jú rosalega erfitt en mér
fannst það mjög gaman“, segir
Hjalti.

Hann lauk æfingum og var
meðlimur í lífvarðarsveitinni
þangað til hann lauk her-
skyldu sinni, en þar var hann
algeng sjón ferðamanna þar
sem hann stóð knarrreistur í
hátíðarbúning hersins með ís-
kalt augnaráð hermanns. Þeim
sem hafa lokið herskyldu
býðst tækifæri á að fara í verk-
efni og bauðst Hjalta að fara
til Kosovo að sinna friðar-
gæslu. „Þetta var góður hópur
sem ég var með í herskyldunni

endanum þurftum við að fá
skriðdreka til að fara á undan
okkur. Þetta róaðist svo þegar
leið á og seinni hlutinn var
ekki eins slæmur“, segir Hjalti.

Dvölin var þó ekki auðvelt
fyrir hermennina. Þegar leið á
hækkaði hitinn og steikjandi
eyðimerkursólin skein á dát-
ana. Á þessum slóðum er ein-
mitt til orðatiltæki um að árs-
tíðirnar séu aðeins tvær: Sum-
ar og helvíti. Í steikjandi hitan-
um þurfti Hjalti að burðast
með skothelt vesti sem vegur
tólf kíló, radío, sjúkrakassa,
handsprengjur, vatn, hjálm og
byssu, allt í allt rúm 30 kíló af
útbúnaði þar sem algengt er
að hitinn fari yfir 50 gráður á
celsíus. „Maður drakk átta lítra
af vatni á dag til að þrauka.
Maður svitnaði þessu auðvit-
að jafnóðum eins og ekkert
væri. Buxurnar urðu hvítar
vegna svitans en þær skildu
eftir saltið í svitanum á meðan
vatnið gufaði upp. Lyktin var
þó ekkert vandamál, hún venst
bara“, segir Hjalti.

Hann segir að þetta hafi
verið lærdómsrík reynsla og
dvölin hafi átt ágætlega vel
við sig. „Ég þjáðist reyndar af
martröðum í um hálft ár eftir
að ég kom heim. Á endanum
komst ég yfir það en svona er
mjög algengt meðal hermanna
sem berjast í Írak. Það er
hugað vel að þessu í danska

og okkur bauðst að fara sam-
an. Það er venja í hernum að
þeir sem æfa saman, fara sam-
an í verkefni. Við tók því
þriggja mánaða þjálfun og að
henni lokinni sex mánuðir við
friðargæslu í Kosovo. Þetta
var frekar rólegt, aðallega eft-
irlit og vopnaleit og þess hátt-
ar. Þarna var gott og skemmti-
legt fólk, bæði hermenn og
heimamenn“, segir Hjalti.

Írak og Múhameðs-Írak og Múhameðs-Írak og Múhameðs-Írak og Múhameðs-Írak og Múhameðs-
teikningarnarteikningarnarteikningarnarteikningarnarteikningarnar

Hjalti stoppaði stutt í Dan-
mörku því sex mánuðum eftir
heimkomu frá Kosovo bauðst
honum að fara til Írak og stökk
hann á tækifærið. „Ég var bú-
inn að æfa lengi fyrir átök í
hernum. Ég er góður í að með-
höndla vélbyssur og önnur
þungavopn og þegar mér bauðst
þetta sagði þá tók ég því.
Okkar verkefni var eftirlit um
mjög slæmt svæði í Írak sem
var ekki talið öruggt, þarna
áttum við að sjá til þess að
Írakar væru ekki að drepa
hvorn annan. Fyrstu þrír mán-
uðurnir voru slæmir, mjög
slæmir. Múhameðsteikningar
Jyllands Posten voru birtar á
sama tíma og ég var úti og
menn voru vægast sagt ekki
hrifnir af Dönum. Bretarnir
neituðu til dæmis að fara í
eftirlit með okkur og það var
skotið svo mikið á okkur að á

hernum og það er auðvelt fyrir
menn að sækja sér hjálp ef
þeir eiga erfitt eftir stríðsátök“.

Afganistan kallarAfganistan kallarAfganistan kallarAfganistan kallarAfganistan kallar
Að tveim árum liðnum fékk

Hjalti boð um að fara til Af-
ganistan. Sem hluti af varaliði
danska hersins æfir hann einu
sinni á ári og að lokinni æfingu
kom boðið um sex mánaði
við eftirlit í þessu landi sem
hefur séð margar hörmungar
síðustu áratugi. „Þegar þeir
buðu mér þetta var ekki spurn-
ing um hvað ég myndi gera.
Ég er góður í því sem ég geri
og þarna fæ ég tækifæri til að
láta gott af mér leiða og gera
eitthvað sem skiptir virkilega
máli. Í stað þess að sitja í
sófanum og gera ekki neitt þá
vil ég fara og sjá hvað er að
gerast þarna úti og sjá hvernig
heimurinn virkar, það má því
segja að þetta sé að hluta til
líka ævintýraþrá“, segir Hjalti.
Hann mun sinna eftirliti í hinu
alræmda Helmand héraði Af-
ganistan en þar er ennþá mikið
um Talibana. „Verkefni okkar
verður að hreinsa svæðið af
Talibönum. Mikið hefur áunn-
ist upp á síðkastið og náðst
hefur að ýta þeim aðeins aftur.
Það er þó ekki auðvelt og sem
dæmi má taka að það tók þrjá
mánuði að ýta Talibönunum
aftur um 700 metra. Þarna er
þó loksins byrjuð uppbygg-

ing, það er búið að byggja
skóla, vatnsdælur og þess hátt-
ar. Þeir eru þó ennþá á svæð-
inu og kring og það þarf að
tryggja öryggi til að uppbygg-
ing sé möguleg. Afganistan
er líka mesti valmúaræktandi
í heimi og ástandið þarna er
stór ástæða fyrir öllum þeim
eiturlyfjum sem streyma til
Evrópu. Þarna er fólk sem þarf
hjálp, þess vegna vil ég fara
þangað“, segir Hjalti.

Líf hermannsLíf hermannsLíf hermannsLíf hermannsLíf hermanns

Þær hættur sem hermaður
sem Hjalti hefur lent í fengi
marga til að endurskoða sinn
starfsvettvang. Hjalti segist þó
ekki íhuga að hætta þrátt fyrir
allt þetta, lífið er hverfullt og
hægt er að deyja við það að
setjast upp í bíl líkt og í stríði.

En hvað er það sem gerir
góðan hermann? „Mikilvæg-
ast er að halda sér rólegum og
hafa einbeitinguna í lagi þegar
hættan steðjar að. Mikilvægt
er að halda tilfinningum í
skefjum og vera rólegur undir
pressu. Ef eitthvað gerist má
maður ekki æsa sig upp og
stökkva á það að toga í gikk-
inn. Okkar hlutverk er að hjálpa
fólki, ekki drepa“, segir Hjalti.

Í stríði getur reynst freist-
andi fyrir hermann sem aðra
að taka afstöðu og blanda sér
í pólitíkina sem liggur að baki
þessum stríðum. Þetta segir
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„Til að vera góð-
ur hermaður er

mikilvægt að
halda tilfinn-

ingum í skefjum
og vera rólegur
undir pressu. Ef
eitthvað gerist
má maður ekki
æsa sig upp og

stökkva á það að
toga í gikkinn.
Okkar hlutverk

er að hjálpa fólki,
ekki drepa.“

Hjalti vera nokkuð sem her-
maður má aldrei leyfa sér.
Blandi hermaður sér í pólitík
á meðan hann er á vettvangi
býður það bara upp á hættu.

„Í Kosovo til dæmis var
margt hræðilegt sem gerðist
áður en maður kom en maður
má aldrei taka afstöðu. Menn
verða að vera algjörlega hlut-
lausir og halda tilfinningum
utan við vinnuna því annars
æsir maður þetta bara upp.
Okkar hlutverk er að halda
friðinn og lagfæra hlutina“.

Þegar boðið kom um að
berjast í Írak og Afganistan
var mikið deilt um réttmæti
þess að ráðast inn í þessi lönd.
Þetta segir Hjalti ekki hafa
haft áhrif á ákvörðun sína.
„Þegar manni er boðið að fara
út veit maður bara að þarna er
slæmt ástand og maður býður
sig fram til að aðstoða það
fólk sem þarf á henni að halda.
Réttmæti þess að ráðast inn í
fyrsta lagi? Það skiptir engu
máli þegar þarna er komið“,
segir Hjalti.

FramtíðarferillFramtíðarferillFramtíðarferillFramtíðarferillFramtíðarferill

Aðspurður um hvort ís-
lensku víkingagenin hafa eitt-
hvað að segja á vígvellinum
segir Hjalti það vel geta verið.
„Þetta eru Fljótavíkurgenin
kannski“, segir Hjalti og hlær,
„Ég held að íslensku her yrði
góður, margir hérna hafa
kannski það sem til þarf“.

Hjalti hyggur á frekari fram-
tíð í danska hernum að lokinni
dvöl í Afganistan. „Ég ætla
að reyna að eiga feril í þessu
starfi. Ég er góður í því sem
ég geri og með meiri reynslu,
æfingu og tíma er aldrei að
vita hve langt maður kemst.“

– nonni@bb.is

Atvinna fyrir
rafiðnaðarmenn

Leitum eftir raf- og/eða iðnaðarmanni,
vönum samsetningu og smíði raf- rafeinda-
tækja.

Um er að ræða framtíðarstarf.
Upplýsingar í síma 659 9988.

„Starfið leggst alveg prýði-
lega í mig“, segir Bogi Ragn-
arsson, nýr skólastjóri Gunn-
skólans á Þingeyri. „Starfs-
andinn er einstakur og mað-
ur finnur það strax að manni
muni líða vel hér. Skóla-
starfið er í góðu horfi og því
ekki annað að sjá en starf-

semin muni ganga vel í vetur.“
Bogi tekur við af Ellerti Erni
Erlingssyni sem sinnt hefur
skólastjórastöðunni frá því í
júlí 2003. Bogi hefur tölu-
verða reynslu af kennslu, hef-
ur kennt í grunnskólum í
Kópavogi auk Fjölbrautaskóla
Suðurlands og Háskóla Ís-

lands. Hann er frá Reykjavík
og er ættaður að austan en
fyrir ættfræðiþyrsta má geta
þess að hann getur rakið ættir
sínar vestur.

„Amma mín bjó fyrstu
þrettán ár ævi sinnar á Vest-
fjörðum, skammt frá Hólma-
vík en í kjölfar þess að foreldr-

ar hennar lentu í snjóflóði
flutti hún austur.“ Grunn-
skólinn á Þingeyri var settur
í síðustu viku. „Í fljótu
bragði séð sýndist mér allir
vera samstíga og hlakka til
að takast á við veturinn,“
sagði Bogi.

– thelma@bb.is

„Einstakur starfsandi og
skólastarfið í góðu horfi“

Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur farið þess á leit við Krist-
ján Möller samgönguráðherra
að málefni Ísafjarðarflugvall-
ar sem millilandaflugvallar
verði leyst nú þegar. Í bréfi
frá Halldóri Halldórssyni,
bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar, til
samgönguráðherra kemur
meðal annars fram að flug um
Ísafjarðarflugvöll og eftir at-
vikum Þingeyrarflugvöll, til
og frá Grænlandi, sé lykilatriði
í samstarfsmöguleikum Vest-
fjarða og Grænlands.

Til að hægt sé að nýta ýmsa
möguleika milli svæðanna
verður að vera hægt að fljúga
frá flugvellinum á Ísafirði en
það sé ekki heimilt í dag og

hefur ekki verið heimilt síðan
samgönguráðherra setti reglu-
gerð þessa efnis í samræmi
við alþjóðlegar skuldbinding-
ar. Í bréfinu kemur fram að á
þetta hafi verið margsinnis
bent á fundum með sam-
gönguráðherra. Ekkert hafi þó
gerst í þessum málum þrátt
fyrir að melding hefði borist
frá ráðuneytinu síðastliðið vor
um að undanþága fengist á
Grænlandsflug.

Í bréfinu kemur að lokum
fram: „Ef við ætlum okkur að
nýta tækifæri [...] og fjölga

störfum á Vestfjörðum með
þjónustu við Grænland er lyk-
illinn að því flugvöllur sem
heimilt er að fljúga um. Ef
flugvöllurinn verður ekki
flughæfur fyrir millilandaflug
er ekki hægt að nýta tækifærin
sem í þjónustu við Grænland
geta falist og fara þau þá ann-
að.

Þess er vinsamlegast farið
á leit við samgönguráðherra
að málefni Ísafjarðarflugvall-
ar sem millilandaflugvallar
verði leyst nú þegar“.

– nonni@bb.is
Þrýst er á Kristján Möller samgönguráðherra að leysa mál-
efni Ísafjarðarflugvallar sem millilandaflugvallar nú þegar.

Málefni Ísafjarðarflug-
vallar verði leyst nú þegar

Guðmundur Kristjánsson,
hafnarstjóri Ísafjarðarbæjar,
segir stefna í met í komum
skemmtiferðaskipa til Ísafjarð-
arhafnar næsta sumar en nú
þegar hafa 27 skip bókað
komu sína. Það verður því
mikil fjölgun og það er enn
verið að bóka. Um 20 skip
komu til Ísafjarðar nú í sumar
og um tíu þúsund farþegar.

„Við erum mjög sáttir við sum-
arið og það hefur allt gengið
vel nema tvö síðustu skipin
þurftu að snúa frá vegna veð-
urs. En við getum ekki gripið
inn í það hjá veðurguðunum,“
segir Guðmundur.

Unnið hefur verið markvisst
að því að auka aðsókn skemmti-
ferðaskipa til Ísafjarðar und-
anfarin ár og er bærinn núna

þriðji vinsælasti viðkomustað-
urinn á landinu. Þá hefur hafn-
arstjóri hefur farið reglulega á
skemmtiskipasýningar, meðal
annars til Hamborgar og
Flórída til að kynna Ísafjarðar-
höfn sem vænlegan kost fyrir
skemmtiskip.

Hápunktur skemmtiferða-
skipavertíðarinnar var eflaust
þegar hið sögufræga skip Queen

Elizabeth 2 heimsótti bæinn í
byrjun mánaðar. Var það í
annað og síðasta sinn sem
skipið heimsækir Ísafjörð og
Ísland en áætlað er að leggja
því í lok ársins og búið að
selja það til fjárfesta í Dubai
sem hyggjast gera það upp í
upprunalegum stíl frá árinu
1967 og nota sem lúxushótel.
Það var einnig stærsta skip

sumarsins.
Að vanda var farþegum

boðið upp á skoðunarferðir
með Vesturferðum auk þess
sem ungmennaleikhúsið Morr-
inn og glímudeild Harðar
skemmtu ferðalöngunum í
Neðstakaupstað.

Þótti samstarfið heppnast
afar vel.

– thelma@bb.is

Stefnir í metsumar í komum skemmtiferðaskipa
Queen Elizabeth 2 við legufæri í Skutulsfirði. Dash 8 flugvél Flugfélags Íslands flaug lágflug yfir drottninguna við brottför frá Ísafirði.
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STAKKUR SKRIFAR

Gangatal samgönguráðherra
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.

Pólitíkin er skrýtin tík. Tíkin sú birtist í ýmsum myndum og getur verið
allra tíka verst og gert lítið úr öðrum tíkum, jafnvel þótt þær séu af hunda-
kyni. Þeir sem ganga tík þessari á hönd virðast stundum þurfa að færa þá
fórn að glata trúverðugleika sínum og heiðarleika og segja oft furðulega
hluti við fólk, sem kjósendur hrista höfuð sín yfir. Tíkin gerir miklar kröfur
til fylgjenda sinna og þeir eiga það til að leggjast lágt í þjónkun sinni við
hana og leggja sig verulega fram við að tapa ekki tengslum við tíkina. Betra
er að tala tungum tveim en að missa af tíkinni.

Arnarfjarðargöng til Dýrafjarðar hafa orðið umræðuefni víða. Vestfirðing-
ar fagna þeim og telja bót að því að samgangur innan fjórðungs verði greið-
ari. Samgönguráðherra kemur þá fram og segir sig beittan þrýstingi af hálfu
sveitarstjórnarmanna að fresta þeim ágætu göngum. Í staðinn vilji sveitar-
stjórnarmennirnir ónefndu og óþekktu fá betri leið milli Súðavíkur og Ísa-
fjarðar. Nú væri gott að fá nöfn þeirra sveitarstjórnarmanna sem tala gegn
samþykktum Fjórðungsþinga Vestfirðinga. Samgönguráðherra Kristján
Möller er vænsti maður, góðlegur að sjá og hefur oft talað um nauðsyn úr-
bóta í vegagerð og öðru er eflir samgöngur.

Ljótt er að frétta af því að óþekkir sveitarstjórnarmenn beiti þennan væna
dreng þrýstingi og vilji fá hann í lið með sér að kljúfa þá samstöðu sem við

almenningur hér vestra töldum að hefði náðst á sameiginlegum vettvangi
sveitarstjórna. Kristján Möller er líka ráðherra sveitarstjórnarmála eftir að
þau voru flutt til samgönguráðuneytis. Hann er því í þeirri stöðu að vera
tengiliður sveitarstjórnarmanna við ríkisstjórn Íslands og þeir tala því
væntanlega við hann í fullum trúnaði um áhyggjuefni sem brenna heitast
heima fyrir.

Ekki verður dregið í efa að ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála
segi satt þegar hann ber sig undan þrýstingi um frestun Arnarfjarðarganga,
sem eru mörgum vonarljós í krappri baráttu fyrir því að halda byggð á
Vestfjörðum. Halldór Halldórsson formaður Fjórðungssambands Vestfirð-
inga ber af sér að nokkur brestur sé komin í órofa samstöðu sveitarstjórnar-
manna um að næsta stórvirki í vegagerð á Vestfjörðum séu göng milli
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Almenningur og kjósendur eiga rétt á því að
vita hvort draugagangur sé kominn af stað og þá hverjir magni hann upp.

Rétt er að minna á sögu Sléttuhrepps. Hluta skýringar á því af hverju
hann lagðist svo snöggt af sem raun bar vitni töldu þeir er gerst þekktu
mega rekja til þess að ekki var samstaða með íbúum um aðgerðir og lausnir
til að vinna gegn fólksfækkun. Sé rétt hermt hjá ráðherra verður hann að
grípa til þess að senda sveitarstjórnarmönnum rétt skilaboð.

Birna Lárusdóttir, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðar-
bæjar, segir áform borgar-
stjórnarflokks sjálfstæðis-
manna um að Reykjavíkur-
flugvöllur víki fyrir byggð
ekki í samræmi við vilja meiri-
hluta Sjálfstæðisflokksins á
landsvísu. Máli sínu til
stuðnings vísar Birna til
ályktunar frá síðasta lands-
fundi Sjálfstæðisflokksins
um samgöngumál, þar sem
undirstrikað hafi verið mik-
ilvægi þess að flugvöllurinn
gegni áfram lykilhlutverki
sem miðstöð innanlands-
flugs. Birna segist fullviss
um að vilji flokksins nái

fram að ganga.
Meirihluti borgarstjórnar

skipuleggur nú byggð upp
að Reykjavíkurflugvelli á
grundvelli sigurtillögu í
samkeppni um skipulag
Vatnsmýrarinnar. Í nýs
meirihluta segir að í haust
verði óskað eftir viðræðum
við ríkisvaldið um framtíð-
arstaðsetningu flugvallar-
ins. Júlíus Vífill Ingvarsson,
formaður skipulagsráðs
Reykjavíkurborgar, sagði í
útvarpsfréttum á dögunum
að það væri vilji nýja meiri-
hlutans að finna Reykjavík-
urflugvelli nýjan stað. Frá
þessu var greint á ruv.is.

Sjálfstæðis-
menn ósammála

Unnið hefur verið að því að
meta þörf fyrir félagsaðstöðu
ungs fólks, eldri borgara og
íþróttafélaga í Ísafjarðarbæ.
Var þeirri vinnu hrundið af
stað í kjölfar lokunar Gamla
apóteksins með það að mark-
miði að kanna möguleikann á
að koma einhverri svipaðri að-
stöðu á fót aftur. „Í vímuvarn-
arstefnu Ísafjarðarbæjar kem-
ur fram að starfsemi félags-
miðstöðva bæjarins nái einnig
til Menntaskólans í samvinnu
við nemendaráð enn fremur
kemur fram í verkefninu „Allt
hefur áhrif“ að nú sé heildstætt
forvarnarstarf til 20 ára aldurs
í Ísafjarðarbæ og vildum við
halda því og vinna áfram
samkvæmt vímuvarnarstefn-
unni“, segir í bréfi íþrótta- og
tómstundafulltrúa sem lagt

var fyrir á fundi umhverfis-
nefndar.

Ísafjarðarbær hefur starfað
að undirbúningsvinnunni með
Héraðssambandi Vestfirðinga
en ágætt samstarf var á milli
þessara tveggja aðila í Gamla
Apótekinu. Eldri borgarar eru
að leita að húsnæði og var því
athugað hvort möguleiki væri
á að samnýta húsnæðið með
þeim. „Í stefnunni Allt hefur
áhrif kemur fram að hér í Ísa-
fjarðarbæ þurfi eldri borgarar
að hafa aðstöðu og samastað
til að hittast og deila með sér
reynslu og þekkingu. Til að
rjúfa félagslega einangrun og
efla samstöðu sína á milli til
dæmis með því að hafa spila-
kvöld, bingó, föndur og annað
sem þeim sjálfum hugnast.
Lögð yrði áhersla á að íþrótta-

og tómstundastarf nái til allra
aldurshópa og leitað yrði leiða
til þess að virkja eldri borgara
til þátttöku í íþróttum og tóm-
stundum“, segir í bréfinu.

Niðurstöður þarfagrein-
ingar sem unnin var voru að
þörf er á einhverskonar félags-
aðstöðu fyrir allt að 30 manns
í einu þar sem væri aðstaða til
að horfa á sjónvarp og hnoðast
í sófum. „Þá var talað um full-
búna fundaraðstöðu fyrir
fundi með 10-20 manns. Þar
væri nettenging, skjávarpi,
stólar og borð. Gott eldhús
með uppþvottavél, örbylgju-
ofni, eldavél, kaffivél, vask
og borðbúnað. Þarna yrðu að
vera salerni og gott aðgengi
fyrir fatlaða. Ef samstarf yrði
við HSV þyrfti skrifstofu fyrir
þá og hugsanlega gæti íþrótta-

og tómstundafulltrúi haft að-
setur þarna og þyrfti þá aðra
skrifstofu fyrir hann. Fjölnota
salur sem tæki 50-100 er svo
annað sem gott væri að hafa
en hugsanlega væri hægt að
leysa það á annan hátt þó best
væri að hafa hann í húsinu“,
heldur íþrótta- og tómstunda-
fulltrúi áfram.

Hugmyndin er sú að starfs-
menn á vegum félagsmið-
stöðva yrðu með menntskæl-
ingum en HSV bæri ábyrgð
og hefði umsjón með húsinu
þegar þeirra félagar væru að
nota það. Eldri borgarar voru
ekki hrifnir af því að samnýta
hús með öðrum, heldur vildu
helst eigið hús, en voru tilbún-
ir til að ræða það frekar ef af
þessu yrði.

– thelma@bb.is

Þörf fyrir menningarhús

Mjólkurkýr á bænum
Hóli í Önundarfirði skila
fitumeiri og prótínríkari
mjólk eftir að þeim voru
gefnir kalkþörungar frá
Bíldudal að éta. Bóndinn á
Hóli segir mjólkina verð-
mætari fyrir vikið og að
kalkþörungarnir séu allra
meina bót. Íslenska kalk-
þörungafélagið ehf. hefur
starfrækt verksmiðju á
Bíldudal í rúmt ár. Þar er
framleitt kalk úr kalkþör-
ungum sem aðallega hefur
verið notað í fóðurbætiefni
fyrir mjólkurkýr og hefur
nær öll framleiðsla fyrir-
tækisins farið til útflutnings.

Í júlí 2007 réðst fyrir-
tækið í tilraunaverkefni
ásamt kúabúinu á Hóli í Ön-
undarfirði þar sem mjólk-
urkúm voru gefnir kalk-
þörungar frá Bíldudal. Guð-
mundur Valgeir Magnús-
son, framkvæmdastjóri Kalk-
þörungafélagsins, segir nið-
urstöður verkefnisins lofa
góðu. Á Hóli eru um 70
mjólkurkýr og hverri þeirra
hefur verið gefið um 100
grömm af kalki daglega.
Jónatan Magnússon, bú-
fræðingur og kúabóndi á
Hóli, segir kalkþörunganna
allra meina bót. Frá þessu
var greint á ruv.is.

Kúabóndi hamp-
ar kalkþörungum

Vinna við sprengingar í Bol-
ungarvíkurgöngum er að hefj-
ast. Guðmundur Sigurðsson,
verkstjóri hjá Ósafli segir í
samtali við vikari.is að búið
sé að merkja fyrir jarðganga-
munnanum Bolungarvíkur-
megin og að verið sé að

sprautusteypa bergið til styrk-
ingar, en slíkt er ávallt gert
fyrir spreningar. Stór tölvu-
stýrður bor er kominn á svæð-
ið og annar er á leiðinni en
þeir verða notaðir beggja meg-
in ganganna. Tíu bormenn eru
þegar komnir til Bolungarvík-

ur og 18 aðrir á leiðinni, mest
megnis Slóvenar og Sviss-
lendingar.

Gert er ráð fyrir að göngin
verði að fullu grafin í október
2009 og í framhaldi af því
verði ráðist í vegagerð og frá-
gang inn í göngunum sem

verði tilbúin í júlí 2010. Verk-
ið felst í 8,7 metra breiðum og
5,1 km löngum jarðgöngum,
byggingu um 310 metra langra
steinsteyptra vegskála, gerð
um 3,0 km langra vega og
byggingu tveggja steinsteyptra
brúa yfir Hnífsdalsá og Ósá.

Byrjað að sprengja í þessari viku
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Samfélagstúlkun
í fjarnámi

Innritun í samfélagstúlkun hófst mánu-
daginn 1. september sl. Námið er ætlað
þeim sem hafa náð góðum tökum á ís-
lensku talmáli og vilja starfa sem samfé-
lagstúlkar. Þeir umsækjendur sem hafa
reynslu af túlkun ganga fyrir. Eftirtaldir
áfangar verða kenndir í fjarnámi á fyrstu
önn af þremur nú í haust, ef næg þátttaka
fæst:

· Félagsfræði (FÉL 113)
· Íslenska (ÍSA 113)
· Upplýsingatækni (UTN 113)
Skráningu lýkur mánudaginn 15. sept-

ember. Innritunargjald er kr. 5.500.- Auk
þess greiða nemendur kennslugjald kr.
6.000.- fyrir hvern áfanga. Kynningarfund-
ur verður mánudaginn 18. september kl.
18:00 í gegnum myndfundabúnað hjá
Menntaskólanum á Ísafirði, Þekkingarneti
Austurlands og Akranesdeild Rauðakross
Íslands. Tekið verður á móti umsóknum í
gegnum heimasíðu Menntaskólans á Ísa-
firði, www.misa.is.

Allar nánari upplýsingar eru á heimasíðu
skólans, www.misa.is.

Skólameistari.

Menntaskólinn á Ísafirði

Elliði Vignisson, bæjar-
stjóri í Vestmannaeyjum, seg-
ist vera mjög hrifinn af þeirri
uppbyggingu sem átt hefur sér
stað í Ísafjarðarbæ en hann
var staddur þar í heimsókn í
síðustu viku ásamt bæjarfull-
trúum til að kynna sér rekstur
Ísafjarðarbæjar.

„Ástæðan fyrir heimsókn-
inni er sú að kynna okkur bæði
sveitarfélagið og þá stjórn-
sýslulegu uppbyggingu sem
fer þar fram. Við vorum mjög

ánægð með ferðina og Ísa-
fjörður er feikilega fallegur
staður, en þangað hef ég
reyndar komið þó nokkrum
sinnum áður. Maður finnur
sama kraft og dugnað í bæjar-
félaginu og í Vestmannaeyj-
um. Sveitarfélögin eru að
mörgu leiti sambærileg, hjá
báðum er mikil föðurlandsást
og samfélagslegur vilji til að
byggja upp. Við höfum átt
mjög gott samstarf við pólitísk
kjörna fulltrúa sem og em-

bættismenn Ísafjarðarbæjar
og veitt hvorum öðrum innsýn
í rekstur sveitarfélaganna, en
samhljómurinn er mjög mikill
og reksturinn líkist hvor öðr-
um. Við höfum hrifist af upp-
byggingunni sem þar hefur
átt sér stað og hvernig samfé-
lagið hefur náð að vinna sig
út úr erfiðleikum og áföllum,
t.d.í atvinnulífinu, þeim hörm-
ungum sem áttu sér stað er
snjóflóðin féllu og fleira í þeim
dúr“, segir Elliði.

Ferðinni átti að ljúka á
föstudag en hópurinn varð
veðurtepptur og að sögn Elliða
var þeim ekkert á móti skapi
að lengja heimsóknina óvænt
um einn dag. „Við höfum lært
helling á þessari heimsókn
okkar og mér sýnist að íbúar
Ísafjarðarbæjar megi vera
stoltir af sínum stjórnendum
og embættismönnum“, sagði
Elliði Vignisson, bæjarstjóri í
Vestmannaeyjum.

– thelma@bb.is

Hrifinn af uppbyggingunni

Og Fjarskipti hf., hafa
óskað eftir leyfi til að byggja
fjarskiptastöð í landi Kirkju-
bóls á Dynjandisheiði. Fyrir-
tækið vinnur nú, auk veru-
legrar uppbyggingar á far-
símakerfi sínu á Vestfjörðum,
að uppbyggingu fjarskipta-
stöðva í samræmi við verk-

samning sem gerður var við
Fjarskiptasjóð um uppbygg-
ingu á GSM þjónustu á fáförn-
um vegköflum. „Til þess að
uppfylla kröfur um farsíma-
þjónustu á heiðinni þarf að
reisa um 6 fm tækjaskýli og
20 m mastur. Leigusamningur
hefur verið gerður við land-

eiganda um spildu undir starf-
semina. Leggja þarf vegslóða
frá þjóðvegi. […] Þar sem
tímarammi framkvæmdanna
er þröngur óska ég eftir því að
afgreiðslu málsins verði hrað-
að eins og kostur er“, segir í
umsókn frá Og fjarskipti.

Umhverfisnefnd tók um-

sóknina fyrir en henni fylgdi
samþykki eiganda Kirkjubóls
fyrir framkvæmdinni. Um-
hverfisnefnd óskar heimildar
Skipulagsstofnunar á fram-
kvæmdinni. Og fjarskipti er
alhliða fjarskiptafyrirtæki sem
býður fjarskiptaþjónustu und-
ir vörumerki Vodafone.

Vilja byggja fjarskiptastöð

Vilja virkja læk í Breiðadal í Önundarfirði
Lögð hefur verið fram deili-

skipulagstillaga að Breiða-
dalsvirkjun í Breiðadal við
Önundarfjörð en þar er gert
ráð fyrir 150kW rennslisvirkj-

un. „Virkjað rennsli byggist á
yfirborðsrennsli og rennsli
lækjar sem á upptök í Nauta-
skál sunnanmegin í Breiðadal.
Neðan við Nautaskál er gert

ráð fyrir inntaksþró. Vatns-
pípa, sem er 30 sm breið og
grafin í jörð, mun liggja sunn-
an við og meðfram þeim læk
sem vatnsrennslið er sótt í,

undir þjóðveg nr. 60 og niður
að stöðvarhúsi við Breiða-
dalsá. Aðkoma að stöðvarhúsi
verður um vegslóða með teng-
ingu við þjóðveg 60. rafstöðin

verður sjálfstýrð og ekki er
gert ráð fyrir daglegum akstri
um slóðann eftir gangsetningu
virkjunarinnar. Virkjunin verð-
ur tengd með jarðstreng við
spennivirki, sem staðsett er
við vegamót Flateyrar“, segir
í umfjöllun um forsendur virkj-
unarinnar sem send hefur ver-
ið nokkrum stofnunum til um-
sagnar.

Umhverfisnefnd tók fyrir
umsagnir Vegagerðarinnar,
umhverfisstofnunar, Veður-
stofu Íslands og Fornleifa-
vernd á fundi sínum á dögun-
um. Umhverfisstofnun telur
helstu umhverfisáhrif virkjun-
arinnar muni felast í sjónræn-
um áhrifum vegna mann-
virkjagerðar, auk þess sem
lækurinn muni þorna. Stofn-
unin telur að staðsetning virkj-
unarinnar verði væntanlega
ekki áberandi í þröngum dal-
botninum og aðstæður til frá-
gangs á svæðinu séu frekar
góðar ef vel er að verki staðið.
Þá óskaði Fornleifavernd rík-
isins eftir því að fornleifa-

skráning fari fram á svæðinu.
Þá taldi Veðurstofa Íslands
ekki tilefni til athugasemda
við fyrirhugaða virkjun en
benti þó á að snjóflóð hafa
fallið nærri væntanlegu stöðv-
arhúsi, en í deiliskipulagstil-
lögunni kemur skýrt fram að
rafstöðin sé sjálfstýrð og ekki
gert ráð fyrir daglegum akstri
að henni eftir gangsetningu
virkjunarinnar.

Vegagerðin getur ekki heim-
ilað, og telur raunar ófram-
kvæmanlegt að gera vegteng-
ingu sem þjónar virkjuninni
samkvæmt deiliskipulagstil-
lögunni. Áréttar er að til þver-
unar vegarins vegna vatnspíp-
unnar þurfi sérstakt leyfi
Vegagerðarinnar sem setur
nánari skilmála um fram-
kvæmdina og hvernig standa
beri að henni. Hún tók undir
athugasemd Vegagerðarinnar
við vegtengingu að stöðvar-
húsi og óskaði jafnframt eftir
greinargerð þar sem gert er
grein fyrir forsendum hönn-
unar.              – thelma@bb.is

Litlu mátti muna á föstudag þegar ökumaður vörubíls varð að beygja út í vegrið á einbreiðri brú í Langadal í
Ísafjarðardjúpi til að forðast slys, er hann mætti jeppa á ógnarhraða sem fór yfir brúna samtímis og vörubíllinn.
Að sögn lögreglu sýndi ökumaður jeppa bifreiðarinnar mikið gáleysi við aksturinn og ók í burtu af slysstað án þess
að tala við ökumann vörubílsins. Tímabundin lokun var á veginum í Langadal á meðan verið var að koma vöru-
bílnum af slysstað. Engan sakaði í þessu umferðaróhappi en lögreglan vill beina þeim tilmælum til vegfarenda að
sýna aðgát er þeir nálgast einbreiðar brýr.                                                                                               – birgir@bb.is

Lá við stórslysi í Langadal
Frá vettvangi í Langadal. Ljósmynd Grétar Þór Sæbjörnsson.
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Nýr umboðsmaður
Morgunblaðsins

Pétur B. Pétursson hefur tekið við starfi sem
umboðsmaður Morgunblaðsins á Ísafirði og í
Hnífsdal. Síminn er 820 7245 og netfangið er
mogginn.iso@gmail.com.

Ég vil nota tækifærið og minna á að hægt er að
sækja um ókeypis áskrift að Morgunblaðinu í einn
mánuð. Nánari upplýsingar á mbl.is og í síma 569
1122.

Kveðja, Pétur B. Pétursson.

Kröfu um útburð hafnað
Héraðsdómur Vestfjarða

hafnaði á dögunum kröfu
leigusala um útburð leigj-
anda. Forsaga málsins er
sú að íbúar í fjölbýlishúsi
sem leigjandinn býr í, kvört-
uðu til húsnæðisnefndar
vegna ónæðis af hans völd-
um. Leigusalinn sendi hon-
um því bréf þar sem vísað
til ákvæðis í lögum um fjöl-
eignarhús þess efnis að eig-
endum og öðrum afnota-
höfum sé skylt að ganga
vel og þrifalega um sameig-
inlegt húsrými og lóð og
sömuleiðis um sameigin-
legan búnað húss og gæta
þess sérstaklega í umgengni
sinni að valda ekki öðrum í
húsinu óþægindum eða

ónæði. Þar segir: „Ef leigj-
andi vanrækir, þrátt fyrir áminn-
ingar leigusala, skyldur sínar
til að sjá um að góð regla og
umgengni haldist í hinu leigða
húsnæði, sbr. 30. gr., eða ger-
ist sekur um persónulega
meingerð gagnvart leigusala
eða fjölskyldu hans.“ Í niður-
lagi bréfsins sagði síðan svo:
„Truflun á friðhelgi annarra
íbúa verður ekki liðin og ef
ekki verður ráðin bót þar á,
leigusamningi þínum við hús-
næðisnefndina sagt upp.“

Nokkru síðar barst lögregl-
unni tilkynning um hávaða frá
íbúð leigjandans. Var bókað í
lögregluskýrslu að umræddur
aðili hafi neitað að lækka tón-
list sem hann hafi verið að

spila í íbúðinni og einnig að
hleypa lögreglunni inn í íbúð-
ina. Fór að lokum svo, rúmum
tveimur klukkustundum síðar,
að lögregla tók rafmagnið af
íbúðinni. Ákvað leigusali í
kjölfarið að rifta húsaleigu-
samning við leigjandann og
sagði honum að rýma íbúðina
ekki síðar en 14 dögum seinna.
Leigjandinn varð ekki við
áskoruninni um að rýma íbúð-
ina og fór því leigusali fram á
útburð með beinni aðfarar-
gerð.

Hins vegar þótti fyrir dómi
að skilyrðum til beinnar aðfar-
argerðar ekki fullnægt í mál-
inu er af þeim sökum að til
þess að riftunarréttur leigusala
samkvæmt ákvæðinu verði

virkur þurfi hann að hafa
beint áminningum til leigj-
anda vegna vanrækslu hans
á skyldum sínum um að
góð regla og umgengni
haldist í hinu leigða hús-
næði. Í ákvæðinu felst und-
antekning frá þeirri megin-
reglu samningaréttar að
aðili að samningi geti ekki
fellt hann úr gildi með ein-
hliða yfirlýsingu. Þar sem
leigusalinn áminnti leigj-
andann einungis einu sinni
áður en hann lýsti yfir rift-
un húsaleigusamnings aðila
þykir leigusala ekki nægj-
anlega hafa tekist að sanna
að hann hafi öðlaðist rétt til
riftunar húsaleigusamn-
ingsins.       – thelma@bb.is

Orkusjálfstæði Vestfjarða gert að for-
gangsverkefni í iðnaðarráðuneytinu

Össur Skarphéðinsson, iðn-
aðarráðherra, segist hafa gert
það að algeru forgangsverk-
efni í orkumálum í sínu ráðu-
neyti að breyta þriðja flokks
ástandi vestfirskra orkumála
og lyfta í sama gæðaflokk og
ríkir annars staðar á landinu.
„Það er forsenda þess að hægt
sé að segja að Vestfirðir séu
hluti af sama atvinnu- og bú-
svæði og afgangur landsins –
en um það er stefna ríkisstjórn-
arinnar algerlega skýr. Þær
endurbætur eru þegar komnar

í gang. Furðuódýrar lausnir,
sem hlaupa aðeins á nokkrum
tugum milljóna, munu koma í
veg fyrir jafnmikið straum-
leysi og verið hefur, þegar bil-
un hefur orðið í flutningslín-
um milli Hrútatungu og Mjólk-
ár. Aðrar dýrari eru í vinnslu,
og munu enn auka orkuör-
yggið á Vestfjörðum. Allar
þessar breytingar, ásamt virkj-
un vatns, á að tryggja að Vest-
firðir verði orkusjálfstæðir og
njóti sömu orkugæða og við
hin“, segir Össur á bloggsíðu

sinni en eins og greint hefur
verið frá er ráðherra nýkominn
úr heimsókn frá Vestfjörðum
þar sem hann ræddi orkumál.

Össur segist undra hversu
lítill þrýstingur hefur birst
honum sem iðnaðarráðherra
af hálfu vestfirskra sveitar-
stjórnarmanna til að breyta
þessu „algerlega óásættanlega
ástandi“. „Ekki er undrun mín
minni yfir því hversu hægt
blóðið virðist renna í vestfirsk-
um orkufyrirtækjum, sem búa
þó við gott eiginfjárhlutfall

og hafa þá samfélagslegu
skyldu að ráða bót á svona
vandamálum. En af opinberri
hálfu hefur frumkvæðið að
þessum breytingum að mestu
leyti komið að sunnar – frá
Alþingi, úr iðnaðarráðuneyti
og stofnunum.[…] Iðnaðar-
ráðuneytið hefur nú gert orku-
sjálfstæði Vestfjarða og ör-
yggi í orkumálum að forgangs-
verkefnum. Þeirri stefnu lýsti
ég skýrt á Alþingi, en varð
þess var að hvorki sveitarstjórn-
armenn á Ísafirði né Orkubúið

tóku eftir því.“
Í bloggfærslunni kemur

fram að brátt verði tímasetn-
ingar framkvæmda birtar. „Nú
er málið komið á könnu iðn-
aðarráðuneytisins, og þar
hreyfa menn sig hratt í öllum
málum. Viðræður eru hafnar
við virkjunaraðila, og Lands-
net. Í haust hyggst ég birta
tímasetningar framkvæmda,
til að sýna svart á hvítu alvöru
málsins af okkar hálfu,“ segir
Össur Skarphéðinsson.

– thelma@bb.isÖssur Skarphéðinsson.

Kann því illa að nýr bandamaður hefji
samstarf með skothríð á samstarfsmenn

Kristján Haraldsson, orku-
bússtjóri, segist fagna Össuri
Skarphéðinssyni iðnaðarráð-
herra innilega sem bandamanni
Vestfirðinga í úrbótum í orku-
málum. Hins vegar kunni
hann illa við að nýr banda-
maður hefji samstarfið með
skothríð á samstarfsmenn sína
og hefur því sett niður nokkur
orð á heimasíðu ráðherra til
varnar Orkubúi Vestfjarða.

Þar segir Kristján: „Orku-
flutningur til Vestfjarða hefur
um áratugaskeið verið mjög
ótryggur svo ekki sé meira
sagt. Orkubú Vestfjarða hefur
ítrekað gert athugasemdir við
flutningsaðila og farið fram á
úrbætur, fyrst Landsvirkjun
og síðar Landsnet. Sökum
ótryggs raforkuflutnings hefur
Orkubú Vestfjarða sett upp
varafl sem nægir ásamt vatns-
aflsvirkjunum í fjórðungnum
til að sinna allri orkuþörf Vest-
fjarða. Það verður þó alltaf
hvimleitt rafmagnsleysi í ein-
hverjar mínútur í hvert sinn er
Vesturlína dettur út. Um þetta
liggja allar upplýsingar fyrir í
iðnaðarráðuneytinu“, segir
orkubússtjóri í svari sínu við
bloggfærslu Össurar þar sem
ráðherra undrast af hverju
sveitarstjórnarmenn vestra og
Orkubúið hafi ekki þrýst
meira á sig að breyta bágu
ástandi í orkumálum fjórð-

ungsins.
Hvað varðar virkjun Hvalár

í Ófeigsfirði, sem Össur segir
að myndi verða himnasending
fyrir Vestfirðinga og fram-
leiða fast að 40 MW sem eru
töluvert meira en Vestfirðir
þurfa í dag, segir Kristján:
„Orkubú Vestfjarða hefur allt
frá stofnun fyrirtækisins ýtt á
eftir rannsóknum á þessum
virkjunarkosti og komið að
rannsóknunum nú síðustu ár
með Orkustofnun. Orkubúið
stóð fyrir skoðunarferð upp
með Hvalá árið 2002 og með
í ferð voru m.a. þáverandi iðn-
aðarráðherra Valgerður Sverr-
isdóttir og Þorkell Helgason
orkumálastjóri. Þá hefur Orku-
búið óskað þess að Hvalár-
virkjun og Glámuvirkjun verði
teknar með í rammaáætlun en
þeim óskum hefur ekki enn
verið sinnt. En af hverju hefur
Orkubú Vestfjarða ekki látið
til skarar skríða og hafið virkj-
unarframkvæmdir?

Einfaldlega vegna þess að
virkjunin er að okkar mati of
dýr miðað við aðra virkjunar-
kosti á Íslandi og er af Orku-
stofnun metin í II. flokki. (I.
flokkur er það sem er hag-
kvæmast). 1 MW í gufuafls-
virkjun í dag er talið kosta
150-200 Mkr. á sama tíma
kostar 1 MW í Hvalárvirkjun
300-350 Mkr. Orkubúi Vest-

fjarða er því miður ekki kunn-
ugt um neinn orkukaupanda

sem er reiðubúinn að greiða
nægilega hátt raforkuverð til

að standa undir byggingu
Hvalárvirkjunar, þar stendur

hnífurinn í kúnni,“ segir Krist-
ján.                – thelma@bb.is

Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða ohf., á Ísafirði.
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46 börn eru nú að hefja skólagöngu í Grunnskólanum á Ísafirði.

Nýtt skólaár og nýtt
skólahúsnæði hjá GÍ

Nýtt skólaár leggst ágæt-
lega í starfsfólk og nemendur
Grunnskólans á Ísafirði að
sögn Olgu Veturliðadóttur
skólastjóra. Eins og flestum
er kunnugt um hefur nýtt hús-
næði verið tekið í notkun. Ný-
byggingin sem um ræðir er
um 1.800m² að stærð á tveim-
ur hæðum og hýsir kennslu í
sérgreinum. „Iðnaðarmenn
eru að leggja lokahönd á húsið

og margt smálegt sem vantar
en húsið er mjög glæsilegt.
Kennsla þar er hafin og við
munum vera með opið hús
þegar allt er orðið klárt, en ég
er ekki með tímasetningu á
hvenær það verður“, segir
Olga. Framkvæmdir hófust
sumarið 2006 og þá hafði
tengibygging milli gamla skól-
ans og barnaskólans verið rifin.

Óhætt er að telja að nýtt

skólaár sé mest spennandi hjá
nemendum í fyrsta bekk. Að
þessu sinni eru nemum á fyrsta
ári skipt í þrjá bekki í stað tveggja
eins og í fyrra en árgangurinn
telur 46 börn. Er ljósmyndara
blaðsins bar að garði virtust
nemarnir vera fær í fullan sjó
og tóku nýhafinni skólagöngu
með samblandi af alvöru og
gleði eins og vera ber.

– thelma@bb.is

„Það eru komnir upp 400
laxar á svæðinu, þar af 388 úr
ánni og 12 úr vötnunum“, sagði
Sigurjón Samúelsson á Hrafna-
björgum í Laugardal, veiði-
vörður í Laugardalsá, í samtali
við blaðið fyrir síðustu helgi.
Þetta er mun meira en var í
fyrra þegar veiðin var liðlega

300 laxar. „Það er gott vatn í
ánni“, segir Sigurjón. „Þegar
snjóar í vestanátt yfir veturinn
er meiri snjór í hálendinu hérna
megin og fæðir ána.“

Þrátt fyrir góða veiði í Laug-
ardalsá í sumar fer því fjarri
að þar verði slegið veiðimet.
Sigurjón segir að veiðin hafi

komist á áttunda hundrað laxa
fyrir þrjátíu árum. Ekki eru
mörg ár síðan veiðin var um
500 laxar eitt sumarið. Enn er
eitt holl ókomið í ána að þessu
sinni en undanfarið hefur hvert
holl verið þrjá daga. Veiði í
Laugardalsá lýkur klukkan eitt
eftir hádegi 1. september.

Mun meiri laxveiði í
Laugardalsá en í fyrra

Börnin voru ánægð og spennt að mæta í nýja skólann.



FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR FIMMTUDAGUR 4. SEPTEMBER 20081414141414

Mannlífið

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

SmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingarSmáauglýsingar
Lára Halla Snæfells miðill er
væntanleg til Ísafjarðar í byrjun
september. Uppl. og tímapant-
anir í síma 863 7086.

Óska eftir að kaupa barnastól
á reiðhjól. Uppl. gefur Magnús
í síma 862 6097.

Til leigu er rúmgóð 3ja herb.
íbúð á jarðhæð í Skipholti í
Reykjavík. Fæst leigð með hús-
gögnum. Uppl. gefur Guðmund-
ur í síma 899 8819.

Gömlu alfræðibækurnar frá AB,
sem gefnar voru út 1966 er til
sölu á kr. 10.000. Uppl. í síma
899 3429 (Ingibjörg).

Til sölu eru tvær Vespur á kr.
100.000. Uppl. gefur Úlfur í síma
897 6760.

Öll meðferð skotvopna er strang-
lega bönnuð í Laugardal í Ísa-
fjarðardjúpi nema með leyfi
landeigenda. Virðið þær reglur!
Landeigendur.

Til sölu eru heyrúllur. Þurrt,
smátt og gott hey. Verð aðeins
kr. 5.000 stk. Er með 240 stykki.
Uppl. í síma 895 4115.

Óska eftir að fá keypt, leigt eða
lánað notað píanó. Má vera raf-
magns. Er staðsett í Bolungar-
vík. Uppl. í síma 456 7640.

Til leigu er 3ja herb. hús að Trað-
arlandi 1 í Bolungarvík. Uppl. í
síma 868 6918.

Alls svöruðu 747.Alls svöruðu 747.Alls svöruðu 747.Alls svöruðu 747.Alls svöruðu 747.
Hann sögðu 104 eða 14%Hann sögðu 104 eða 14%Hann sögðu 104 eða 14%Hann sögðu 104 eða 14%Hann sögðu 104 eða 14%
Hún sögðu 191 eða 26%Hún sögðu 191 eða 26%Hún sögðu 191 eða 26%Hún sögðu 191 eða 26%Hún sögðu 191 eða 26%
Bæði sögðu 329 eða 44%Bæði sögðu 329 eða 44%Bæði sögðu 329 eða 44%Bæði sögðu 329 eða 44%Bæði sögðu 329 eða 44%

Er einstæðurEr einstæðurEr einstæðurEr einstæðurEr einstæður
sögðu 123 eða 16%sögðu 123 eða 16%sögðu 123 eða 16%sögðu 123 eða 16%sögðu 123 eða 16%

Spurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnarSpurning vikunnar

Hvort stýrir fjármál-Hvort stýrir fjármál-Hvort stýrir fjármál-Hvort stýrir fjármál-Hvort stýrir fjármál-
unum á þínu heimili?unum á þínu heimili?unum á þínu heimili?unum á þínu heimili?unum á þínu heimili?

Traktor
tafði umferð

Vélarvana traktor tafði um-
ferð Súganda megin í Vest-
fjarðagöngunum síðdegis á
laugardag. Að sögn lögreglu
varð um hálftíma stopp á um-
ferð í göngunum vegna þessa.

Töfin var eingöngu meðan
beðið var eftir dráttartæki til
að draga farartækið í burtu.
Ökumaður traktorsins kallaði
sjálfur eftir því og gekk greið-
lega að koma vélinni í burtu.

Þó svo að aðeins 15 kíló-
metrar séu á milli Ísafjarðar
og Bolungavíkur þá hafa nú
ekki margir Bolvíkingar leikið
með KFÍ í gegnum árin. Í síð-
ustu viku varð breyting á því
þegar Guðmundur J. Guð-
mundsson skrifaði undir 2ja
ára samning við félagið. Guð-
mundur kom inn í meistara-
flokk á síðasta vetri.

Bolvíkingur
semur við KFÍ

Ísfirðingar kaupa færri fasteignirÍsfirðingar kaupa færri fasteignirÍsfirðingar kaupa færri fasteignirÍsfirðingar kaupa færri fasteignirÍsfirðingar kaupa færri fasteignir
Verulega hefur dregið úr fasteignaviðskiptum á Ísafirði síðustu mánuði en það sem af er ári hafa

aðeins selst 19 fasteignir, samanborið við nærri 60 íbúðir í fyrra. Hjá Fasteignasölu Vestfjarða eru
um 100 óseldar fasteignir á skrá. Frá áramótum hefur aðeins verið þinglýst 7 kaupsamningum í
fjölbýli á Ísafirði en það samsvarar tæplega einni sölu á mánuði. Á sama tíma í fyrra voru kaup-

samningarnir hins vegar 25 en leita þarf 19 ár aftur í tímann til að finna jafn fáar sölur fyrstu átta
mánuði ársins. Þá hefur sömuleiðis verulega dregið úr sölu á einbýlishúsum. Tólf hús hafa selst

það sem af er ári en í fyrra voru þau 34 á sama tíma. Frá þessu var greint á ruv.is.

Fermingarsystkinin ásamt mökum.

Gamlir Ísfirðingar sem
fermdust árið 1948 komu

saman á Ísafirði um síð-
ustu helgi til að fagna 60

ára fermingarafmæli sínu.
32 fermingarbörn af 79

sem fermdust 1948, mættu
til leiks sem er mjög góð

mæting að mati Halldórs
Hermannssonar, eins af

skipuleggjendum endur-
fundanna. „Við erum sko

ekki af baki dottin. Ég,
Birgir Valdimarsson og

Snorri Hermannson vor-
um í móttökunefndinni og
vorum sérstaklega ánægð-
ir með mætinguna því við

vorum svo seinir til að
bjóða félögunum til að

fagna þessum merka
áfanga. Við ákváðum því

að taka þetta að hausti til.
Á laugardag byrjuðum við
á því að skoða nýbyggingu

Grunnskólans á Ísafirði

undir leiðsögn Olgu Vetur-
liðadóttur skólastjóra. Síð-

an fórum við niður í
Neðstakaupstað og skoð-
uðum Byggðasafn Vest-

fjarða og fengum okkur
svo fiskisúpu og brauð í

Tjöruhúsinu. Við héldum
svo til veislu í Edinborg-
arhúsinu um kvöldið og

voru allir mjög ánægðir.
Við ákváðum,ef við

myndum tóra fimm ár í
viðbót, myndum við hittast

á ný. Árgangurinn leit

prýðilega út, mér fannst
fólkið líta ferskt út og
hressilegt satt best að
segja,“ sagði Halldór.

– birgir@bb.is

Fermingarárgangur 1948 á Ísafirði.

60 ára fermingarafmæli

Rjómaballið, árviss fögnuður bænda í Ísafjarðarsýslu
og starfsfólks Mjólkursamsölunnar á Ísafirði, var haldið

að Núpi í Dýrafirði á laugardag og heppnaðist afar vel.
„Þetta tókst allt ljómandi vel. Það var góð mæting og ég

veit ekki betur en að allir hafi skemmt sér vel“, segir
Árni Brynjólfsson, einn skipuleggjendanna. Veislustjórn

var í höndum leikkonunnar góðkunnu Björk Jakobs-
dóttur.  Boðið var upp á skemmtiatriði yfir borðhaldi en
að dagskrá tæmdri dunaði dansinn fram á nótt við und-

irleik Baldurs Geirmundssonar og Margrétar Geirs-
dóttur. Var þetta í 20 sinn á 22 árum sem bændur á

norðanverðum Vestfjörðum halda samkomu síðsumars,
en hún fékk fljótlega nafnið „Rjómaballið“. Myndirnar

frá ballinu tók Þorsteinn J. Tómasson.

Rjómaballið
haldið í 20. sinn
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Skemmdir unnar á slökkvibílumSkemmdir unnar á slökkvibílumSkemmdir unnar á slökkvibílumSkemmdir unnar á slökkvibílumSkemmdir unnar á slökkvibílum
Skemmdir voru unnar á bifreiðum í nágrenni við slökkvistöðina á Ísafirði um
helgina. Um var að ræða einn einkabíl og tvær bifreiðar slökkviliðsins. Er slökkvi-
liðsmenn komu til vinnu á laugardagsmorgun beið þeim ljót aðkoma en brotnar
höfðu verið rúður í bifreiðunum og sprautað úr slökkvitæki sem var í einni þeirra.
Einn bílanna er stigabifreið slökkviliðs sem nýlega var fengin til Ísafjarðar og hin er
notuð sem tækjabifreið. Þeir sem geta gefið upplýsingar um þessi skemmdarverk eru
beðnir að hafa samband við lögregluna á Ísafirði í síma 450-3730.

Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Horfur á föstudag: Hæg suðvestlæg átt og skýjað að
mestu og smá súld vestanlands, en víða bjartviðri

austantil. Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Horfur á laugardag: Sunnaátt og skýjað en
úrkomulítið. Bjartara austantil. Hiti 7-12 stig. Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á Horfur á

sunnudag og mánudag: sunnudag og mánudag: sunnudag og mánudag: sunnudag og mánudag: sunnudag og mánudag: Útlit fyrir suðlæga átt með
dálítilli vætu sunnan- og vestantil, annars skýjað með

köflum. Hlýnandi veður.

HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Ferðamálasamstök Vestfjarða og Markaðsstofa Vest-
fjarða hafa opnað nýjan samskiptavef ferðaþjónustuaðila
á Vestfjörðum. Vefnum er ætlað að auka samskipti milli
ferðaþjónustuaðila og auka upplýsingaflæði til ferðaþjóna
frá opinberum aðilum sem sinna ferðaþjónustu á Vest-
fjörðum og á landsvísu. Markaðsstofa Vestfjarða mun rit-
stýra vefnum í samstarfi við ferðamálasamtökin ásamt
því að fá efni frá ýmsum aðilum.

Á vefnum geta ferðaþjónustuaðilar og aðrir áhugasamir
skráð sig á póstlista Markaðsstofa Vestfjarða, sem sendir
reglulega út fréttabréf með nýjustu fréttum af vefnum
ásamt mikilvægum tilkynningum. Skráning kostar ekkert
og eru allir áhugsamir hvattir til að skrá sig.

Nýr vefur ferða-
þjónustuaðila

Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar er Ólafía Sif Magnúsdóttir á Ísafirði

Beikon-fiskur í ofni
og Mars mousse

Sælkeri vikunnar býður upp
á tvær ljúffengar uppskriftir.
Sú fyrsta er staðgóður og ein-
faldur ofnréttur sem saman
stendur af fiski og beikoni
með osti stráð yfir. Í eftirrétt
er svo Mars mousse sem ætti
að láta engan sannan súkku-
laðiunnanda ósnortinn.

Beikon-fiskur í ofni

3-4 ýsuflök (roðlaus og
beinhreinsuð)
1 poki hrísgrjón
1 og 1/2 dós piparsósa
Beikon
Rifinn ostur
Aromat
Karrý

Sjóðið hrísgrjónin og setjið
í eldfast mót. Blandið 1-1/2
tsk karrý við hrísgrjónin. Rað-
ið síðan fiskbitum ofaná og
stráið aromati eftir smekk yfir.
Loks er piparsósunni hellt yfir
og beikonið skorið í teninga
og látið þekja fiskbitana. Sett
í ofn í 30 mín við 200 gráður,
fiskurinn tekinn út og osti
stráð yfir og sett aftur inn í
ofn þangað til osturinn er
bráðnaður.

Mars mousse

4 mars súkkulaði
1/2 l rjómi (léttþeyttur)
2 eggjahvítur
2 msk nýmjólk
1/2 l rjómi þeyttur
Mars bitar eða eitthvað sem
þú villt skreyta með

Skerið Mars súkkulaðið í
bita og setjið það í pott ásamt
mjólkinni. Bræðið súkkulaðið
við vægan hita þar til úr verður
silkimjúk súkkulaðiblanda.
Takið pottinn þá af hellunni
og látið standa í 10 mín meðan
mesti hitinn rýkur ú blöndunni
og hellið henni svo í skál.
Léttþeytið rjómann og blandið
varlega samanvið. Eggjahvít-
urnar eru síðan stífþeyttar og
blandað varlega samanvið
súkkulaðirjómann. Setjið í
fallega skál og kælið þar til
blandan er orðin stíf. Rétt áður
en þetta er borið fram má
skreyta með þeyttum rjóma
og marsbitum eða öðru góð-
gæti.

Ég skora á Sigríði Fanndísi
Jónbjörnsdóttur að koma með
töfrandi uppskrift í næsta
blaði.
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Eiríkur Finnur hættur hjá sparisjóðnum
Eiríkur Finnur Greipsson, aðstoðarsparisjóðsstjóri Sparisjóðsins á Vestfjörðum lét af

störfum á föstudag eftir tólf ára starf, en hann hóf störf hjá Sparisjóði Önundar-
fjarðar í ágúst 1996. Í bréfi sem Eiríkur Finnur sendi viðskiptavinum og velunn-

urum bankans í dag segir m.a.: „Ég vil fá að þakka ánægjuleg samskipti á liðnum
árum og gagnvart viðskiptavinum sjóðsins vonast ég til að þið eigið áfram góð og
farsæl samskipti við frábært starfsfólk sparisjóðsins hér fyrir vestan. Sparisjóðnum

og starfsmönnum hans óska ég velfarnaðar um ókomin ár.“ Þá segir Eiríkur Finnur:
„Við hjónin hverfum nú til annarra starfa, sem eru þó algjörlega óráðið hver verða.

Vonandi eigum við þó eftir að eiga samskipti á nýjum vettvangi.“

Bolvíkingurinn Hrund Karls-
dóttir komst í nánd við verstu
martröð foreldra þegar reynt
var að ræna dóttur hennar um
hábjartan dag í verslunarmið-
stöð í Frankfurt, Þýskalandi.
Hrund var stödd þar í sumar-
fríi á dögunum ásamt dóttur
sinni sem er á sjötta ári. „Ég
var að fara með barnið mitt á
klósettið þegar ég sá mann
fyrir utan sem virtist vera eitt-

hvað skrítinn. Ég harðbannaði
því dóttur minni að fara út á
undan mér. Þegar við erum að
ganga út saman er hún aðeins
um skrefi á undan þegar mað-
urinn kippir í hana“, segir
Hrund í símtali við blaðamann
og augljóslega finnst henni
heldur óskemmtilegt að rifja
upp þessa lífsreynslu. „Ég
náði henni af manninum og
hljóp í burtu.“

Aðspurð hvort Hrund hafi
haft samband við lögreglu eða
öryggisverði í verslunarmið-
stöðinni segir hún svo ekki
vera. „Maður hugsar ekkert á
svona stundu. Maður vill bara
koma sér burt.“

Hrund vonar að reynsla
hennar verði til þess að aðrir
muni hafa vakandi auga með
börnum sínum þegar þeir
ferðast með þau í útlöndum.

„Maður veit aldrei hvað getur
gerst og maður verður alltaf
að vera með augun opin. Nú
veit ég af eigin reynslu af hverju
fólk er alltaf að segja manni
að passa börnin sín. Ég var
með dóttur mína á sólarströnd
á síðasta ári og þurfti þá engar
áhyggjur að hafa en svo fer
maður í verslunarmiðstöð í
Þýskalandi og lendir í þessu.“

– thelma@bb.is

Reynt að ræna bolvísku barni
um hábjartan dag í Þýskalandi

Ný brú fyrir Mjóafjörð var
tengd saman á miðvikudag í
síðustu viku er bogarnir voru
settir á. „Brúin náði saman á
miðvikudag, það er sem sagt
búið að tengja saman í land
og eyju. Menn hoppuðu af
gleði þegar þeim áfanga var
náð en það er mikill munur að
vera búnir að tengja brúna
saman því þá er sú hætta liðin
hjá að smíðin hrynji í sjóinn.
Nú getum við verið rólegir

þótt það komi smá vindur“,
segir Sævar Óli Hjörvarsson,
hjá KNH sem ásamt Vestfirsk-
um verktökum sér um fram-
kvæmdina. Að sögn Sævars
verður næst farið í að sjóða
saman brúargólfið, steypa
brúardekkið og setja niður
handrið og annað slíkt. Áætlað
er að ný brú yfir Mjóafjörð
verði opnuð í október. „Þetta
hefur gengið mjög vel og við
vonumst til að verða búnir í

haust, en það fer allt eftir því hvort
við fáum gott veður“, segir Sævar.

Um er að ræða um 130
langa stálbrú en einnig er verið
að vinna að vegagerð og smíð
tveggja annarra brúa í Djúp-
inu; 60 metra brú í Reykjar-
firði og 10 m brú við Vatns-
fjarðarós. Þegar framkvæmd-
um lýkur verður Djúpvegur
lagður bundnu slitlagi allt
milli Hólmavíkur og Bolung-
arvíkur. Leiðin er álíka löng

og núverandi leið yfir Eyrar-
fjall. Sú leið hefur oft verið
lokuð um fjóra mánuði á ári
vegna snjóþyngsla og þunga-
takmarkana. Þá hafa vegfar-
endur þurft að taka á sig 35
km krók út fyrir Vatnsfjarð-
arnes eftir mjóum og seinförn-
um vegi. Reykjanesleiðin
liggur hins vegar meira og
minna með ströndum fram og
er því snjóléttari.

– thelma@bb.is

Brúin í Mjóafirði tengd saman
Brúin yfir Mjóafjörð hefur verið tengd saman. Ljósm: Björn Guðjónsson.


