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Nýtum bara
þann kvóta
sem við höfum
og látum það
nægja

Vestfirðir
sameinist
í eitt sveitarfélag

– segir Guðmundur Rósmundsson útgerðarmaður í Bolungarvík, sem varð 85 ára fyrir stuttu. Í tilefni afmælisins
rifjar hann upp skin og skúrir á langri vegferð

Vestfirðir fjögur samgöngusvæði
Samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga vill
skipta Vestfjörðum í fjögur
samgöngusvæði; Ísafjarðarsýslu, Strandasýslu, Reykhólahrepp og Vestur Barðastrandasýslu. Þetta kemur fram í
skýrslu sem lögð var fram á
Fjórðungsþingi Vestfirðinga
á föstudag. Nefndin leggur
áherslu á þrjú meginatriði í
eftirfarandi tímaröð: Tenging
innan samgöngusvæða Vestfjarða, sem sagt vegi með
bundnu slitlagi milli þéttbýlisstaða, inn á flugvelli og inn á
ferjustæði. Tenging samgöngusvæða við þjóðvegakerfi landsins með uppbyggingu Vestfjarða-

vegar og vegar í Ísafjarðardjúpi. Tenging milli samgöngusvæða með vegi um Arnkötludal og göng milli Dýrafjarðar
og Arnafjarðar og göng áfram
undir Dynjandisheiði.
Með samþykkt Alþingis á
þingsályktun um Samgönguáætlun 2007-2010 á vorþingi
2007 og viðauka hennar á vorþingi 2008 er lögð til veruleg
aukning framlaga til vegamála. Samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga
fagnar því að hér fari saman
markmið stjórnvalda og nefndarinnar. Nú megi horfa til þess
að upphafleg markmið frá árinu 1997 verði að mörgu leyti

Frá fjórðungsþingingu sem haldið var á Reykhólum.
uppfyllt í lok árs 2010.
sem verður að ljúka, til að náð
Eftir standa þó stór verkefni verði endanlegum markmið-

um. Setja verður þá kröfu að
þau verkefni verði tímasett á
fyrri hluta tímabils langtímaáætlunar í samgöngumálum
sem lögð verður fyrir Alþingi
haustið 2008. Það er að ljúka
framkvæmdum á vegi með
bundnu slitlagi að flugvelli í
Patreksfirði. Lokaáfangi framkvæmda á Vestfjarðavegi 60
milli Flókalundar og Bjarkarlundar með þverun Kjálkafjarðar og Þorskafjarðar. Og
samhliða framkvæmdum við
jarðgöng milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar verði hafist handa
við framkvæmdir með áframhaldandi jarðgöngum um
Dynjandisheiði.

Halldór Halldórsson,
bæjarstjóri í Ísafjarðarbæ
og formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga,
opnaði fyrir þá umræðu í ávarpi
á Fjórðungsþingi
Vestfirðinga
á Reykhólum að Vestfirðir myndu sameinast í
eitt sveitarfélag. Eins og
fram hefur komið hefur
Kristján L. Möller, ráðherra sveitarstjórnarmála,
lagt fram þá hugmynd að
lögbundinn lágmarksfjöldi íbúa í sveitarfélögum verði þúsund manns
en Ísafjarðarbær er eina
sveitarfélagið á Vestfjörðum sem nær því
marki. Halldór vill að
Vestfirðingar taki frumkvæði um frjálsa sameiningu áður en til þvingunar
kæmi.
„Við eigum ekki að
festast í þeim gamla hugsunarhætti að allir þurfi að
komast á bæjarskrifstofuna á hálftíma, heldur sjá
sveitarfélög sem stjórnsýslueiningu sem gæti
tekið við stórum verkefnum frá ríkinu. En í einingu sem er jafn landfræðilega stór og Vestfirðir þyrftu að sjálfsögðu
að vera margir þjónustukjarnar“, segir Halldór í
samtali við mbl.is. Að
mati hans yrði ótvíræður
hagur að sameiningunni.
– thelma@bb.is
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Hraðskákmót í Víkinni

Gæsluvallarhúsið á Eyrartúni enn óselt
Brösuglega gengur að selja gæsluvallarhúsið á Eyrartúni við Túngötu á Ísafirði því enn á ný hefur verið fallið frá
tilboði í húsið. Á fundi bæjarráðs á dögunum var tilkynnt að Friðfinnur S. Sigurðsson á Þingeyri hefði fallið frá
kauptilboði sínu. Tilboði hans var tekið af bæjarráði í apríl þar sem hann skuldbatt sig til að flytja húsið fyrir 1.
júní. Ástæðuna fyrir því að Friðfinnur hefur fallið frá tilboðinu nú segir hann vera þá að í húsinu séu engir gólfbitar
og þar af leiðandi er ekki hægt að hreyfa það. Áður hafði verið samþykkt að selja Hafsteini Ingólfssyni húsið fyrir
100 þúsund krónur með sömu kvöðum, en Hafsteinn féll frá kauptilboðinu þar sem hann taldi að húsið væri
ónýtt. Einnig var reynt að selja húsið 2006 en þrátt fyrir að fjögur tilboð bárust í það gekk sala ekki eftir.

Hraðskákmót Íslands verður haldið í Bolungarvík
dagana 20. og 21. september. Margir af bestu
skákmönnum landsins mæta þar til keppni og er
þetta jafnan stór viðburður í skákíþróttinni. Arnar
E. Gunnarsson, alþjóðlegur skákmeistari, er ríkjandi
Hraðskákmeistari Íslands, en hann sigraði á því
móti sem haldið var í Bolungarvík í fyrra.

Bolungarvík og Ísafjarðarbær sameinuð?
Elías Jónatansson, bæjarstjóri Bolungarvíkur, segir
tímabært að ræða sameiningu Bolungarvíkur og Ísafjarðarbæjar, nú þegar byrjað hefur verið á Bolungarvíkurgöngum. En þrýstingurinn um sameiningu sveitarfélaga eigi að koma frá
íbúunum sjálfum. Eins og
fram hefur komið hefur
ráðherra sveitarstjórnarmála, Kristján L. Möller,
boðað að í vetur, verði lagt
fram frumvarp um að lágmarksfjöldi sveitarfélaga
verði 1000. Á Vestfjörðum
eru sveitarfélögin nú 10 og
aðeins í Ísafjarðarbæ eru
íbúar fleiri en þúsund.
Halldór Halldórsson, formaður Sambands íslenskra
sveitarfélaga og bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar, ræddi á

fjórðungsþingi Vestfirðinga sem haldið var á Reykhólum um helgina, um sameiningu sveitarfélaga á
Vestfjörðum í eitt 7000
manna sveitarfélag. Lítill
vilji hefur verið meðal sveitarstjórnarmanna við Ísafjarðardjúp að sameinast en
nú þegar Bolungarvíkurgöng eru komin í framkvæmd virðist sá þröskuldur frá að Bolungarvík og
Ísafjarðarbær geti sameinast.
Elías Jónatansson bæjarstjóri Bolungarvíkur segir
að það séu þó íbúarnir sjálfir
sem eigi að taka þá ákvörðun. Hann býst þó ekki við
því að kosið verði um sameiningarvilja í næstu sveitarstjórnarkosningum sem
verða eftir tvö ár.

Raforkuverð hækkar
Raforkukostnaður hjá
meðalheimili hefur hækkað
um 15% að jafnaði hjá flestum orkuveitumfrá því í
upphafi árs 2007, að sögn
ASÍ. Mest er hækkunin hjá
notendum Rarík sem búsettir eru í dreifbýli, en heildar
raforkukostnaður þeirra
hefur hækkað um 23% á
tímabilinu. Kostnaður hjá
heimilum á svæði Rafveitu
Reyðarfjarðar hefur hækkað
minnst eða um 6%.
ASÍ segir, að allar orkuveitur hafi hækkað gjaldskrár sínar fyrir raforku í
upphafi þessa árs sem olli á
bilinu 6-16% hækkun á raforkureikningi meðalheimilis. Nú í júlí og ágúst hafi
allar veitur, að Rafveitu
Reyðarfjarðar, undanskilinni hækkað gjaldskrár sína
að nýju sem enn hækkar raf-

orkureikninginn á bilinu 29%.
Heildarkostnaður fyrir
dreifingu, flutning og raforku til almennra heimilisnota hjá meðalheimili í þéttbýli, sem notar 4000 kWst.
af rafmagni á ári, er hæstur
hjá viðskiptavinum Rarik
rúmlega 49.200 krónur á
ári. Lægstur er kostnaðurinn
hjá Rafveitu Reyðarfjarðar,
rúmlega 43.600 krónur á
ári. Munurinn er kr. 5.600 á
ári eða 12,8%.
Raforkukostnaður heimila í dreifbýli er mun hærri
en í þéttbýli. Meðalheimilið
í dreifbýli á svæði Orkubús
Vestfjarða greiðir tæplega
58.900 krónur á ári fyrir
raforku til almennra heimilisnota en á dreifbýlissvæði
Rarik er kostnaðurinn tæplega 57.800 krónur á ári.

Ný leit að byggðamerki Ísafjarðarbæjar
Bæjarráð Ísafjarðarbæjar
hefur falið bæjarstjóra að
vinna áfram að því að finna
nýtt byggðamerki fyrir sveitarfélagið. Þrátt fyrir opna
samkeppni í vetur um nýtt
byggðamerki fyrir sveitarfélagið féllst dómsnefnd
ekki á að nein tillaga uppfyllti kröfur nefndarinnar.
Einhverjir hugmyndasmiðir
hafa náð í sínar tillögur en
ekki er hægt að senda þær
til baka þar sem þær voru
sendar til keppni undir dul-

nefni. Bæjarstjóri hefur því
stungið upp á því að auglýsa
að það megi ná í tillögurnar
á bæjarskrifstofuna.
„Það þarf að ljúka þessu
máli fá nýtt byggðamerki“,
segir Halldór Halldórsson
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
í bréfi til bæjarráðs þar sem
hann leggur til að farið verði
í samkeppni í samræmi við
reglur um samkeppni um
merki, en slíkar reglur hefur
Félag íslenskra teiknara FÍT
sett.
– thelma@bb.is

Skrúðgarður og sjávarbraut
innifalið í breytingartillögu
Unnið er að breytingu deiliskipulags fyrir Bolungarvíkurhöfn varðandi hafnsækna
þjónustustarfsemi. Notkun
svæðisins verður flokkað sem
Íbúðir og þjónusta fyrir hafnsækna starfsemi, sem tengist
opnu útivistarsvæði meðfram
Hólsá. Í breytingartillögunni
er fallið frá hugmyndum um
nýtingu svæðisins næst ósum
Hólsár fyrir uppsátur. Í drögum að breytingartillögunni
segir: Núverandi garður sem
afmarkast af steinhleðslum að
Hólsá og höfninni og fellur
utan lóðarmarka Hólsvegar 6
verði gerður að almennum
skrúðgarði og steinhleðslan
varðveitt og viðhaldið. Svæði

milli skrúðgarðsins og fyrirhugaðrar Sjávarbrautar verði
skilgreint sem lóð fyrir íbúðarog þjónustustarfsemi. Þá
verða breytingar gerðar á
gatnakerfi og gert ráð fyrir
flotbryggjum í botni hafnarinnar. Samþykkt deiliskipulag
gerir ráð fyrir vegtengingu
milli Árbæjarkants og Grundargarðs. Lagt er til að tengja
flotbryggjur fyrir smábátaútgerð við veginn.
Samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir að „Gamla brúin“
yfir Hólsá verði lögð af sem
vegtenging. Til að viðhalda
eðlilegu umferðarflæði milli
bæjarhluta er lagt til að tengja
Grundarstíg og Hafnargötu

við aðalumferðaræð bæjarins,
Þuríðarbraut og Aðalstræti.
Lagður verði nýr vegur í gamla
vegstæði Hólsvegar, sem
tengir Grundarstíg við Þuríðarbraut og ný vegtenging milli
Hafnarstrætis og Aðalstrætis.
Gert er ráð fyrir að „Gamla
brúin“ standi áfram, sem göngubrú og göngugata tengir Hafnargötu og Grundarstíg. Þá er
stefnt að því að gera einföldum útivistarstíg meðfram
bökkum Hólsár frá ósum til
upptaka. Stígurinn styrkir
svæðið sem útivistarsvæði.
Iðnaðarlóðir við Grundarstíg
2-4 og 6 verða að 5 lóðum
undir einbýlishús með bílskúr.
Samkvæmt gildandi aðal-

skipulagi er landnotkun deiliskipulagssvæðisins þríþætt:
Íbúðir, iðnaður- og atvinnurekstur, opið svæði og óbyggð.
Fyrirhuguð landnotkun deiliskipulagssvæðisins samræmist ekki fyllilega afmörkun
landnotkunar skv. skilgreiningum á uppdrættir aðalskipulags. Breyting á aðal skipulagi
verður gerð samhliða breytingu á deiliskipulagi. Þess má
geta að deiliskipulag fyrir Bolungarvíkurhöfn var samþykkt
5. október 1995. Deiliskipulagstillagan er innan þess svæðis sem gildandi deiliskipulag
nær til og skoðast tillagan því
sem breyting á deiliskipulagi.
– thelma@bb.is

Margt að skoða í breyttu umhverfi
„Við skorum á ríkisvaldið
að koma með frekari mótvægisaðgerðir fyrir þær sjávarbyggðir sem verða fyrir skerðingu í fiskveiðum. Jafnframt
verði þess gætt að þær fari til
þeirra sem sannarlega verða
fyrir skerðingu“, segir Anna
G. Edvardsdóttir í Bolungarvík, en á Fjórðungsþingi Vestfirðinga á Reykhólum var hún
endurkjörin formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga
til næstu tveggja ára.
„Samþykkt var ályktun í
menntamálum um að stofnaður verði sjálfstæður háskóli
á Vestfjörðum, eins og við
höfum lengi barist fyrir. Síðan

er enn á ný verið að kalla eftir
skýrslu frá nefnd menntamálaráðuneytisins, sem ætlað var
að fjalla um eflingu háskólastarfs á Vestfjörðum, en hefur
ekki skilað af sér enn“, segir
Anna aðspurð um helstu verkefnin framundan hjá Fjórðungssambandinu.
„Hér á þinginu var talsvert
fjallað um orkumál. Við þurfum að hyggja vel að þeim
möguleikum sem Vestfirðir
hafa varðandi orkuöflun.
Samþykkt var samgönguáætlun, sem við munum ásamt
fastanefnd Fjórðungssambandsins um samgöngumál
fylgja eftir til stjórnvalda,

þannig að hlustað verði á
áherslur okkar og þær komi
inn í langtímaáætlun ríkisvaldsins sem á að koma til
endurskoðunar í haust. Þetta
eru helstu verkefnin. Ég kalla
líka eftir því að menn auki
samstarf vestfirskra sveitarfélaga og feli jafnvel Fjórðungssambandinu að halda
utan um ákveðna málaflokka
fyrir sveitarfélögin. Það er
margt sem við þurfum að
skoða í breyttu umhverfi.“
Einnig nefnir Anna samþykkt sem gerð var varðandi
Evrópusamstarf og samstarf
við Norðurslóðir. „Núna í
haust erum við að fara ásamt

landshlutasamtökunum á Vesturlandi og Norðurlandi vestra
á Opna daga sveitarstjórnarmanna í Brüssel og verðum
þar með kynningu á þessu
svæði í heild og þeim möguleikum sem það býður. Markmiðið er að ná til annarra sveitarstjórnarmanna í Evrópu og
kynna þá möguleika sem við
höfum að bjóða. Það sem
vantar inn á svæðið er fjármagn þannig að við erum sérstaklega að horfa til fjárfesta.
Vestfirðir og Norðurland
vestra eru svæði sem hefur
sannarlega skort fjármagn
enda hefur þar ekki verið nein
þensla.“
– thelma@bb.is

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar gat ekki mætt
Athygli vakti við fyrstu
sprengingu Bolungarvíkurganga að bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar var ekki viðstödd.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir að
bæjarstjórnin hafi verið vant
við látin á bæjarstjórnarfundi

og ekki hefði verið hægt að
fresta honum með svo stuttum
fyrirvara, en tilkynning um
viðburðinn í Bolungarvík
barst með tveggja daga fyrirvara. „Bæjarstjórnarfundur
var ákveðinn á síðasta fundi í
júní, þannig að það lá fyrir

hvenær hann yrði með góðum
fyrirvara en ekki sprengingin,“ segir Halldór.
„Við létum strax vita þegar
tilkynningin barst okkur að
við gætum ekki verið viðstödd
þessa athöfn og var lesin upp
orðsending frá okkur við

athöfnina sem skýrði frá
þessu. Það hefði verið hægt
að færa fundinn undir venjulegum kringumstæðum en
ekki í þetta skipti því fjórðungsþing á Reykhólum var
daginn eftir“ segir Halldór.
– birgir@bb.is
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Tólf spora hópastarf í Holti

Fylgi Frjálslynda flokksins hrynur
Fylgi Frjálslynda flokksins í Norðvesturkjördæmi hefur minnkað um rúman
helming frá síðustu alþingiskosningum, samkvæmt nýrri Gallup-könnun. Fylgi
Vinstri grænna hefur aukist um fimm prósentustig. Ef litið er á NV-kjördæmi er
fylgið þannig. Alþingiskosningar eru í sviga. Framsóknarflokkur: 20,1 %. (18,8
%) Sjálfstæðisflokkur 24,8 %. ( 29,1 %) Frjálslyndi flokkurinn: 6,1 %. ( 13,6
%) Samfylking: 23,9 % (21,2 %) Vinstrihreyfing grænt framboð: 21,0%
(16,0 %) Íslandshreyfingin: 2,7 % (1,4%). Frá þessu var greint á ruv.is.

Boðið verður upp á Tólf spora hópastarf í Friðarsetrinu Holti í Önundarfirði í vetur eins og
undanfarin ár. Kynningarfundir verða haldnir í Friðarsetrinu í kvöld, fimmtudaginn 11.
september frá kl. 20-22 og tvo næstu fimmtudaga þar á eftir á sama tíma. Á kynningarfundunum verður farið í hvernig unnið er í hinu andlega ferðalagi og hvað sú vinna getur
gert fyrir einstaklinga. Nánari upplýsingar veita Kristrún Hermannsdóttir í síma 456 7470
eða 846 8320, Ingibjörg í síma 456 7119 eða 894 2280, Hólmgeir Pálmason í síma
456 8242 eða 892 2062 og Agnes M. Sigurðardóttir í síma 456 7435 eða 866 4963.

Þörf á heildaráætlun í jarðgangagerð á Vestfjörðum
Samgöngunefnd Fjórðungssambands Vestfirðinga setur
það að markmiði að árið 2008
verði upphafsár samhangandi
verkefna í jarðgangagerð á
Vestfjörðum og að lágmarki
verði framkvæmdir við ein
jarðgöng á Vestfjörðum.
„Mikilvægt er í þessum efnum að auka nú þegar fé til
Vegagerðarinnar til rannsókna
varðandi alla mögulega jarðgangakosti, til að skapa heild-

arsýn varðandi jarðgangaáætlun á Vestfjörðum. Jarðgöng
undir Dynjandisheiði komi
þar fyrst til skoðunar, en gerð
verði í framhaldinu heildaráætlun um jarðgangagerð á
Vestfjörðum þar sem lagðar
eru til grundvallar forsendur
um þróun samfélags, atvinnulífs, innviði Vestfjarða og öryggi vegfarenda s.s. gagnvart
ofanflóðum“, segir í skýrslu
sem birt var á Fjórðungsþingi

Átök um formannskjörið
Anna Guðrún Edvardsdóttir
í Bolungarvík sigraði með afgerandi hætti í kjöri til formans Fjórðungssambands
Vestfjarða. Hlaut hún 74%
greidda atkvæða en Sigurður
Pétursson hlaut 26%. Kjörnefnd klofnaði í afstöðu sinni
í formannskjörinu. Fjórir
nefndarmenn komu með tillögu að óbreyttri stjórn en
Magnús Reynir Guðmundsson kom með tillögu sem gekk
út á að fá Ómar Má Jónsson
sveitarstjóra Súðavíkurhrepps
inn í stjórn í stað Önnu Guðrúnar. Þegar Magnús Reynir
var búinn að bera upp tillöguna fór Ómar Már í pontu og
tilkynnti að hann gæfi ekki
kost á sér í stjórn. Eftir þá
yfirlýsingu óskaði Magnús
Reynir eftir fundarhléi og kom
síðan með nýja tillögu um að
Sigurður Pétursson ætti að
taka sæti í stjórn og sem formannsefni.
Magnús Reynir mælti fyrir
þessari tillögu fyrir hönd fjögurra fulltrúa frá Ísafirði og
þriggja frá Bolungarvík
„Ástæðan fyrir þessari tillögu er sú að við teljum að
Anna Guðrún njóti ekki trausts
þessa hóps sem ég mælti fyrir,“ sagði Magnús Reynir.
„Við tilnefndum Ómar Má
vegna þess að hann er traustsins verður og ágætur sveitarstjórnarmaður og við teljum
að hann eigi fullt erindi í stjórn
Fjórðungssambandsins, ekki
síst vegna þess að Bolungarvík og Súðavík hafa haft samstarf um að tilnefna menn í
stjórn alveg eins og Tálknafjörður og Vesturbyggð. Þar
hafa fulltrúar skipst á en ekki

Anna G. Edvardsdóttir.
í Bolungarvík og Súðavík og
við töldum að það gæti gerst
núna,“ segir Magnús.
Aðspurður um ástæður Ómars Más vegna þess þegar hann
dró tilnefningu sína til baka
segir Magnús: „Ómar var búinn að lýsa því yfir að hann
myndi ekki gera athugasemdir
við að það yrði stungið upp á
honum í stjórnina og sem formannsefni, en síðan kom í ljós
að hann vildi ekki taka þessari
tilnefningu. Við teljum að
hann hafi verið beittur þrýstingi af sjálfstæðismönnum í
að draga tilnefninguna til baka“.
Ómar Már Jónsson segir að
Magnús Reynir hafi ásamt
fleirum rætt við sig um að
gefa kost á sér. „Þegar það var
gert, tók ég jákvætt í það,“
sagði Ómar Már. „Mér var
ekki kunnugt um að það hafi
verið einhver óánægja með
störf stjórnarinnar áður en þau
töluðu við mig. Þegar ég fór
svo að skoða málin betur þá
var ég ekki var við að það
væri óánægja með núverandi
stjórn eða formanninn, eins
og kosningin leiddi síðar í ljós.
Þegar ég gerði mér grein fyrir
því þá ákvað ég ekki að taka
þátt í prófkjörinu og halda
áfram að lýsa yfir stuðningi
við núverandi stjórn,“ sagði
Ómar.
– birgir@bb.is

Vestfirðinga sem haldið var á
Reykhólum um helgina.
Í skýrslunni segir að reynslan af gerð jarðganga sannar
að hér er um að ræða varanlega
lausn í vegagerð. Lausn sem
hefur einnig víðtæk áhrif á
þróun samfélaga á áhrifasvæðum þeirra. Aðstæður á
Vestfjörðum gera jarðgöng og
undirbúning þeirra að kjarna í
skipulagi samgöngumála.
„Eftir 12 ára hlé er á árinu
2008 aftur hafin gerð jarðganga á Vestfjörðum með
framkvæmd Óshlíðarganga.
Þessu ber að fagna en göngin
eru nauðsynleg framkvæmd
með tilliti til öryggis vegfarenda.“ Samgöngunefnd lýsir
einnig yfir ánægju með að

ákvörðun liggi nú fyrir um
upphaf framkvæmda við gerð
jarðganga milli Arnarfjarðar
og Dýrafjarðar, eða Dýrafjarðargöng.
Upphaf framkvæmda verða
seinni hluta árs 2009 en framkvæmdir eiga að hefjast með
fullum þunga á árinu 2010.
Samgöngunefnd áréttar þó í
þessu samhengi að hafinn
verði nú þegar undirbúningur
að rannsóknum og hönnun
jarðganga undir Dynjandisheiði. Þetta verkefni verði að
samræma við framkvæmd
Dýrafjarðarganga þannig að
full not verði af samgöngumannvirkjunum eins fljótt og
mögulegt er.
– thelma@bb.is

Eftir 12 ára hlé er jarðgangagerð hafin á ný á Vestfjörðum.
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Það er mikil orka á Vestfjörðum
Þrátt fyrir átta ára dvöl í Ítalíu
virðist Ísland enn eiga Austfirðinginn Gígju Svavarsdóttir
í húð og hár. Síðustu vikur
kenndi hún á íslenskunámskeiði Háskólaseturs Vestfjarða þar sem, auk tungu, hún
kynnti skiptinemum fyrir öllu
því er viðkemur íslenskri menningu og menningarsögu.
„Við læra íslenska, dansa
ræl og syngja Krúmmi krunka
úte“, svarar einn nemandinn
sem kunni ekki stakt íslenskt
orð aðeins nokkrum vikum
áður. „Mjog gaman, frabært“.
Fjölskyldan hefur nú snúið
heim á skerið frá Ítalíu. Það
sem átti að vera þriggja vikna
dvöl á Ísafirði að kenna á íslenskunámskeiðinu er orðið
að þriggja ára verkefni á Vestfjörðum í starfi hjá Fjölmenningarsetri. Blaðamaður ræddi
við Gígju um ítalska andann
og seiðandi þokka Vestfjarða.

Varð að læra
þolinmæði
Gígja tengist ekki Vestfjörðum með blóði en ættir á
hún að rekja á hinn enda Íslands. Hún er fædd í kennarafjölskyldu fyrir austan á Héraði þar sem hún ólst upp. „Ég
fór í háskóla fyrir sunnan að
læra heimspeki. Það eru svo
margir kennarar í fjölskyldunni að það eina sem ég ákvað
var að verða ekki kennari. Síðan hef ég alltaf kennt“, segir
Gígja og hlær. Hún hefur því
alltaf verið viðloðinn kennslu
og kenndi íslensku fyrir útlendinga áður en leiðin lá til
Ítalíu. Eiginmaður Gígju, Egill Gunnarsson, er tónsmiður
og kórstjóri og ákvað að fara í
nám erlendis. Ekki var fyrirvarinn langur hjá fjölskyldunni, ákveðið var að fara í
nám í ágúst og flutt var í september ásamt börnunum þremur, þá þriggja, fimm og þrettán
ára, til Monza á Ítalíu. „Andinn og hugarfarið er auðvitað
allt öðruvísi en hérna heima.
Það er allt mjög afslappað en

samt voru mörg ljón í veginum
fyrir okkur. Við kunnum auðvitað enga ítölsku í fyrstu og
þegar við komum á Útlendingastofnunina átti einfaldlega
að handtaka okkur. Við vorum
fimm manneskjur með fimm
ólík eftirnöfn, nokkuð sem
Ítalir könnuðust ekki við.
Við vorum fyrsta íslenska
fjölskyldan til að flytja til
Monza og það tók nokkurn
tíma að útskýra svona fyrir
heimamönnum. Það var ekki
fyrr en við fengum plagg sent
frá Frakklandi það sem málið
var útskýrt að þeir urðu rólegri. Þarna er líka rosaleg
skriffinska og hlutirnir ganga
allir mjög hægt fyrir sig. Til
að mynda tekur ótrúlegasta
tíma að fá einfaldan hlut eins
og internet, það getur tekið
mánuð og jafnvel meira en það.
Maður lærir samt af þessu,
maður lærir að lengja þolinmæðina og maður verður bara
að átta sig á því að það gerist
ekki allt í dag“, segir Gígja.

Íslenska fyrir
útlendinga
Gígja hefur verið viðloðin
íslenskukennslu lengi en um
nokkurra ára skeið var hún
ein af þremur sem rak íslenskuskóla á netinu fyrir íslensk börn búsett erlendis. Að
þrem árum liðnum hætti ríkið
að styrkja skólann og var honum því hætt, það var miður
því góður árangur hafði náðst
í skólanum að sögn Gígju.
Hún var þó ekki að baki dottinn en í fyrrahaust stofnaði
hún ásamt tveimur öðrum félögum íslenskuskóla fyrir útlendinga.
Skólinn kallast Tungumálaskólinn en öll kennsla fer fram
á netinu á www.skoli.eu.
„Nemendur fá verkefnin sín
og skila þeim í gegnum netið.
Nemendur fá einnig taltíma í
gegnum Skype og æfa ritun í
gegnum MSN-spjallforritið
við kennara. Skólinn hefur
gengið mjög vel frá því hann

var settur á laggirnar, þrátt
fyrir að ekkert hafi verið auglýst erum við með pakkfullan
skóla. Það frábæra við þetta
er að það eina sem maður þarf
er internet, annars er hægt að
sinna náminu alveg óháð því
hvar maður er í heiminum.
Stefnan er sett á að bjóða svo
upp á fleiri tungumál í framtíðinni, bæta við ítölsku, þýsku,
spænsku og svo vonandi Norðurlandatungumálunum“, segir
Gígja.

Snúið aftur heim
Gígja hefur lagt mikið upp
úr því að halda í íslenska tungu
og menningu fyrir börnin í
gegnum árin átta í Ítalíu. Til
að mynda segir hún að ætíð
var töluð íslenska á heimilinu
og unnið var markvisst að því
að láta börnin lesa íslensku
og vinna kennslubækur að
heiman á íslensku.
„Ég er búin að vera í þessu
lengi og veit að krakkar tapa
tungumálum niður mjög fljótt
ef ekki er haldið vel við það.
Við vorum líka mikið heima
á Íslandi með börnin á sumrin
til að halda við íslenskunni og
halda tengslum við sitt fólk.
Það sem börnin þekkja þó aðallega er ítalskt samfélag. Sem
dæmi þá vorum við eitt sinn á
Íslandi og vorum á leiðinni í
sund, við komum að litlum
garði þar sem átta ára polli
var að leika sér einn. Þá segir
strákurinn minn: „Mamma,
má hann þetta? Má hann vera
einn úti að leika?“Börnin
þekkja þetta ekki, þau þekkja
ekkert nema að fara með okkur út um allt. Við vorum því
komin á þann tímapunkt þar
sem við spurðum okkur hvort
við ættum að vera áfram í Ítalíu eða hvort við ættum að leyfa
börnunum að kynnast því
hvað það er að vera krakki á
Íslandi. Sonur minn var aðeins
þriggja ára þegar við fórum
út, hann var því búinn að búa
meirihluta ævi sinnar á Ítalíu“,
segir Gígja.

Kjörinn staður til
að kenna íslensku
Að kenna útlendingum íslensku er engin nýlunda fyrir
Gígju. Íslenskunámskeið svipað því sem Háskólasetur Vestfjarða lauk fyrir stuttu, fyrir
erlenda skiptinema á háskólastigi, hefur verið kennt á Íslandi síðustu ár, þá alltaf í
Reykjavík og hefur Gígja alltaf kennt á öllum þeim námskeiðum. Hún komst þó að
því að árið 2008 yrði ekkert
námskeið í Reykjavík. „Ég
kíki því á netið og sé hvað
Peter Weiss er að gera hérna á
Ísafirði og ég hugsa með mér
hvað þetta er frábært verkefni.
Ég vildi strax taka þátt því
þetta er einmitt það sem ég
hefði viljað gera á svona tungumálanámskeiði, einmitt hugmyndafræðin sem ég tel að

eigi að liggja að baki og
hvernig námskeiðið er sett
upp fannst mér alveg kjörið.
Mér fannst þetta því mjög
spennandi og hafði samband
við Peter í febrúar og spurði
hvort hann væri búinn að ráða
í allar kennarastöður. Hann
hélt nú ekki og sagði mér að
drífa mig vestur, að loknum
stuttum fundi var þetta frágengið“, segir Gígja.
Hún segir töluverðan mun
á námskeiðinu á Ísafirði og
námskeiðunum sem haldin
voru í Reykjavík síðustu ár,
bæði hvað varðar uppsetningu, umgjörð og árangur.
„Námskeiðið í ár er ekki sambærilegt við námskeiðin í
Reykjavík, þetta er allt öðruvísi. Félagsmyndunin hjá nemendum er allt öðruvísi, þau
læra mikið meira og geta verið
að frá níu á morgnanna til tíu
á kvöldið. Það hefur skapast
einstök vinnustemning í hópnum, þau vinna saman á kvöldin og það er mikið frumkvæði
í þessum nemendum. Því má
segja að við erum líka mjög

heppin með hóp, þetta er
skemmtileg blanda nemenda
á aldrinum nítján til þrjátíu
sem ná vel saman. Það er ekki
hægt að bera þetta saman við
fyrri námskeið, það er allt
annar árangur sem við náum
hér. Helstu ástæðurnar fyrir
þessu eru skipulag og umgjörð
námskeiðsins. Það er auðvitað
ekki hægt að ætlast til að
kenna þeim allt á aðeins þremur vikum, markmiðið er frekar
að gefa þeim lykil að dvöl
þeirra á Íslandi þannig að þau
verða sjálfbjarga. Það er gaman að sjá vinnusemina í nemendunum, í tíma um daginn
sátu nemendur fastir í orðabókunum að vinna verkefni.
Þeim fannst þetta svo skemmtilegt að þau báðu um annað
verkefni, ég hef aldrei séð
svona fyrr“, segir Gígja.

Vestfirðir kalla
Þrátt fyrir að hún ætlaði aðeins að dvelja á Ísafirði á meðan á námskeiðinu stóð varð
fljótlega ljóst að hún myndi
ílengjast fyrir vestan. Hún var

boðuð á fund áður en að námskeiðið átti að hefjast og það
tók ekki langan tíma fyrir firðina að freista. „Við komum
bara í bæinn daginn áður en
ég fór á þennan fund. Ég vissi
lítið út á hvað þetta gekk allt
saman og brá pínulítið þegar
mér var boðin vinna enda er
þetta stór ákvörðun að flytja
með alla fjölskylduna. Að
loknum fundinum fór ég því
út í bíl til fjölskyldunnar.
Krakkarnir voru þá búin að
vera með manninum mínum
á meðan á fundinum stóð,
skoluðu drulluna af bílnum,
fóru í Bónus og á bókasafnið.
Ég kem út í bíl og spyr þau:
„Jæja, hvað segið þið? Ættum
við kannski bara að flytja
hingað á Ísafjörð?“ Þá kalla
þau úr aftursætunum: „Ertu
að meina hingað? Þennan Ísafjörð? Já, það er bara frábært!“. Vandamálið var því
ekki af þeirra hálfu. Það sem
var kannski skemmtilegast við
þetta er að krakkarnir voru
búin að hafa sínar efasemdir.
Þau voru búin að sjá hvað það
byggju margir á Ísafirði og
skoða þetta aðeins á korti. Þau
spurðu af hverju þau gætu ekki
bara verið í Reykjavík og skildu
ekki af hverju þau þurftu endilega að koma með okkur vestur, það var auðvitað aldrei
möguleiki á öðru en að taka
þau með sér enda vill maður
hafa börnin hjá sér. Þau höfðu
efasemdir vegna þess hvað
þetta er lítill bær og þau voru
viss um að hér væri ekkert við
að vera. Bara við þetta, að
skola af bílnum, fara í Bónus
og á bókasafnið á meðan ég
sat fundinn þá sannfærðust
þau. Það var ekki spurning í
þeirra huga og þau voru viss
um að þetta væri staðurinn“,
segir Gígja.
Starfið sem Gígja þáði er
hjá Fjölmenningarsetri en
verkefnið er til þriggja ára.
„Starfið snýst um að kenna
útlendingum að lesa sem eru
ólæsir annaðhvort eða bæði á
íslensku og sinni tungu. Verkefnið er í samstarfi við Háskólasetrið ásamt Rauða kross
Íslands og símenntunarstöðvar á Vestfjörðum og fyrir austan. Það er því ljóst að ég verð
hérna næstu árin en það er
spurning hvað tekur við eftir
það, það er aldrei að vita.
Ísafjörður er mjög spennandi
staður og mér finnst mikið
vera að gerast hér. Hér er
mikið af góðu og kraftmiklu
fólki og ég hef kynnst mörgum frábærum einstaklingum
á meðan ég hef verið að kenna
hér. Já, það má segja það að
mér finnst Ísafjörður dálítið
góður staður. Það er búið að
vera rosalega gaman að vinna
með Peter og hans fólki við
að skipuleggja og að vinna
við þetta námskeið. Það er
mikið af orku hérna á Vestfjörðum – mér líkar það“, segir
Gígja og hlær.
– nonni@bb.is
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Kveikt í Suðurtanga 2

Anna Guðrún endurkjörinn formaður
Anna Guðrún Edvardsdóttir í Bolungarvík var endurkjörin formaður stjórnar Fjórðungssambands Vestfirðinga á Fjórðungsþinginu sem lauk á Reykhólum á laugardag.
Aðrir í stjórn voru einnig endurkjörnir nema hvað Birna Lárusdóttir á Ísafirði kemur
inn í staðinn fyrir Inga Þór Ágústsson á Ísafirði, sem baðst undan kjöri vegna fjarvistar
við nám. Stjórnina skipa því, auk Önnu, þau Ari Hafliðason á Patreksfirði, Birna
Lárusdóttir og Sigurður Pétursson á Ísafirði og Valdemar Guðmundsson á Hólmavík.
Kosningar fara fram annað hvert ár en Fjórðungsþing er haldið á hverju ári.

Lögreglan á Vestfjörðum hefur lokið vettvangsrannsókn vegna elds sem kom
upp í tvígang með fimm daga millibili að Suðurtanga 2 á Ísafirði. Niðurstaða
rannsóknarinnar er sú að um íkveikju af mannavöldum hafi verið að ræða í
bæði skiptin. Það var kl. 17:12 miðvikudaginn 20. ágúst sl., sem tilkynnt var
um eld í húsnæðinu í fyrra skiptið og aftur kl. 17:36 mánudaginn 25. ágúst.
Lögreglan á Vestfjörðum vinnur að rannsókn málsins og biður alla þá sem
einhverja vitneskju hafa um þessi tvö tilvik að hafa samband í síma 450 3730.

Ritstjórnargrein

Skref fyrir skref
Það er laukrétt hjá iðnaðarráðherra, að ,,forsenda þess að
hægt sé að segja að Vestfirðir séu hluti af sama atvinnu- og
búsvæði og afgangur landsins – en um það er stefna ríkisstjórnarinnar (sögð) algerlega skýr,“ er að ástand vestfirskra
orkumála komist á sama stall og ríkir annars staðar á landinu.
Horft til núverandi ástands er ekki við því að búast að fyrirtæki
sem háð eru mikilli og öruggri raforku taki sér bólfestu hér
vestra, þótt allar aðrar ytri aðstæður kynnu að vera þeim hagstæðar. Úrbætur í þessum efnum eru forsenda þess að hér
verði hægt að byggja upp öflugt atvinnulíf. Fyrri stjórnvöld
hefðu mátt duga betur. Við heimamenn er hins vegar ekki að
sakast, af þeirra hálfu hefur ekki skort ábendingar og umkvartanir eins og réttilega hefur verið bent á.
Vestfirðingar fagna heilshugar yfirlýsingu iðnaðarráðherra
að orkusjálfstæði Vestfjarða verði forgangsverkefni í iðnaðarráðuneytinu, þótt yfirlýsinga- og fyrirheitagleði ráðherra
margra fyrri ára hafi í of ríkum mæli reynst fugl í skógi. Að
þessu sinni ætlast þeir til þess að fuglinn verði í hendi; að
Vestfirðingum verði tryggð samanburðarhæf aðstaða við aðra
landsmenn hvað aðgang að raforku varðar. Það væri stórt
skref í rétta átt.
Það verður einnig mikilvægt skref fram á veg ef fyrirhuguð
borun eftir heitu vatni í Tungudal skilar árangri. Fjarvarmaveitan hefur vissulega sannað ágæti sitt en með hitaveitu í þess
orðs fyllstu merkingu væri eftirsóknarverðu marki náð. Með
hæfilega bjartsýni í farteskinu skulum við vona að árið 2008
kveðji með hlýlegum hætti.
Það var hátíðleg og fagnaðarrík stund þegar handsalaður
var samningur um námskeið í haf- og strandsvæðastjórnun á
meistarastigi við Háskólasetur Vestfjarða á síðasta degi
ágústmánaðar og þar með í fyrsta sinn boðið upp á háskólanám,
alfarið kennt á Vestfjörðum. Eftir þessu skrefi, sem vonandi
markar upphafið að sjálfstæðri menntastofnun á háskólastigi á
Vestfjörðum, hefur lengi verið beðið. Í leiðara í maí síðastliðnum var látin í ljós sú von að vora tæki hjá háskólanefndinni,
sem um nokkuð langt skeið hefur velt fjöreggi háskóla á Vestfjörðum millum handa. Vænta verður að skrefið sem stigið var
á dögunum sé upphafið göngunnar sem Vestfirðingar upp til
hópa vænta að gengin verði, þjóðinni allri til heilla, Háskóla
Vestfjarða. Aðsóknin að hinni nýju námsgrein Háskólasetursins
sannar svo ekki verður um villst að háskóli á Vestfjörðum
hefur alla burði til að sníða sér sérstöðu sem alþjóðlegur skóli.
,,Skrefin“ sem hér hafa verið gerð að umtalefni skipta Vestfirðinga miklu máli. En þótt góð séu duga þau ekki ein og sér.
Þeim verður að fjölga. Og það má ekki verða of langt á milli
þeirra. Sannleikurinn er líka sá að við þurfum á stóru skrefi að
halda fyrr en seinna.
s.h.

Á þessum degi fyrir 10 árum

Grunnskóli Ísafjarðar
einsetinn í fyrsta sinn
Alls eru um 560 nemendur í 27 bekkjardeildum skráðir í
Grunnskólann á Ísafirði í vetur. Það er fjölgun um tíu nemendur
frá síðasta skólaári, en reynslan sýnir að jafnan vantar eitthvað
á að allir sem eru skráðir skili sér. Því má gera ráð fyrir að
fjöldi nemenda verði svipaður og í fyrra eða um 550. Í setningarræðu Kristins Breiðfjörð Guðmundssonar skólastjóra í síðustu viku kom fram, að nýbyrjaðs skólaárs verði væntanlega
minnst sem ársins þegar skólinn var fyrst einsetinn. – að vísu
við bráðabirgðaaðstæður. Það þýðir að allir bekkir byrja
starfsdaginn að morgni, yfirleitt kl. átta, nema sex ára bekkur,
sem byrjar einni kennslustund síðar í samræmi við óskir foreldra. Á komandi vetri mun skólinn fá til afnota húsnæði til
bráðabirgða á annarri og þriðju hæð Kaupfélagshússins gamla
við Austurveg. Þar verða sex almennar kennslustofur, ein
myndmenntastofa, tvö sérkennsluherbergi, kennarastofa,
vinnuherbergi og geymsla. Áætlað er að húsnæði þetta verði
tilbúið til notkunar í byrjun næstu viku. Hins vegar verður nýr
inngangur á 2. hæð hússins ekki tilbúinn fyrr en í síðari hluta
október.

Ekkert var gefið eftir.

Ruddaboltinn aldrei ruddalegri
Árlegt ruddaboltamót NMÍ fór
fram á gervigrasvellinum á Torfnesi
á Ísafirði á föstudag. „Mótið hefur
aldrei verið eins ruddalegt og í ár,“
sagði Gunnar Atli Gunnarsson. „Það
þurfti fjóra dómara til að dæma
úrslitaleikinn í karlaflokki.“ Eins og
frægt er hefur ruddaboltinn aðeins
eina reglu, það er að það eru engar
reglur. Var því þörf á dómurum?
„Við tókum þá reglu upp að leikmaður fær tveggja mínútna brottvísun fyrir hrottalegt brot, þetta er
ruddabolti ekki hrottabolti,“ sagði
Gunnar. Í karlaflokki sigruðu
„Mudsuckers“ og hlutu „Ruddann“ í
verðlaun sem er farandgripur. Í
kvennaflokki sigruðu „Hósana
Heilts“ og hlutu „Truntuna“ í verðlaun sem einnig er farandgripur.

Áhuginn var ekki síðri hjá stúlkunum.

Vestfirðir vekja athygli héraðanefndar Evrópusambandsins
Opnir dagar Héraðanefndar
Evrópusambandsins verða haldnir í Brussel í Belgíu dagana 6.
- 9. október nk. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Fjórðungssamband Vestfirðinga og
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra eru meðal þeirra
sem verða með framlag í ár á
þessum helsta viðburði sveitarstjórnarmanna í Evrópu.
Fjórðungssamband Vestfjarða
er í samstarfi við landsveitarsamtökin á Vesturlandi og
Norðurlandi vestra og svo í
stærra samtarfi við sveitarfélög á Skotlandi, í Finnlandi,

Noregi og Svíþjóð.
„Við erum þar í verkefni
sem stýrt er af Héraðsnefnd
Evrópusambandsins um kynningu á norðurslóðum til að
vekja athygli Evrópusambandsins á þessu svæði og það
er vissulega aukin athygli á
því svæði,“ segir Aðalsteinn
Óskarsson framkvæmdastjóri
Fjórðungssambands Vestfjarða. „Hluti af þessu er málþing sem haldið verður 9.
október í Brussel, þar sem við
erum þátttakendur og þangað
er boðið forsvarsmönnum sveitarfélaga og auk þess fjárfest-

um sem við viljum fá inn á
þetta málþing. Það fer einn
fulltrúi frá Atvinnuþróunarfélagi Vestfjarða og tveir frá
Fjórðungssambandi Vestfjarða út til að vera á kynningunni,“ segir Aðalsteinn.
Aðspurður um þýðingu
þessa verkefnis segir Aðalsteinn að vonir standa til þess
að áhugi fjárfesta á svæðinu
vakni svo þeir komi til Íslands
og skoði möguleika á fjárfestingum t.d. í ferðaþjónustu,
iðnaði og menntun. „Við
stefnum líka á að reyna að
finna sveitarfélög sem búa við

svipaðar aðstæður og við og
kannski kemst á samstarfsverkefni við þau. Mögulega
fáum við lausnir hjá þeim á
þeim vandamálum sem þeir
eru að leysa og um leið getum
við miðlað af okkar reynslu,“
segir Aðalsteinn. Það hefur
vakið athygli í Héraðanefnd
Evrópusambandsins að íslensk sveitarfélög hafa verið
mjög lítið áberandi á þessum
vettvangi. Því hefur það vakið
athygli í kynningarefni Opna
daga að Ísland er í ár í fyrsta
sinn með af fullum krafti.
– birgir@bb.is
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Mikil tímamót í samgöngumálum á Vestfjörðum

Réðust á mann með golfkylfu

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar fagnar því að fyrsta sprengjan við gerð jarðganga milli Bolungarvíkur og Hnífsdals hafi verið sprengd í síðustu viku. „Göngin munu marka mikil tímamót í
samgöngum á norðanverðum Vestfjörðum, auka öryggi vegfarenda og efla tengsl milli íbúa
svæðisins. Jafnframt lýsir bæjarstjórn því yfir og áréttar þar með fyrri bókanir sínar sem og
samþykktir Fjórðungsþings, að hið fyrsta verði hafist handa við gerð næstu jarðganga milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar. Í því sambandi hvetur bæjarstjórn samgönguráðherra til að fylgja
eftir vilja vestfirskra sveitarstjórnarmanna sem endurspeglast í samþykktum fjórðungsþings.

Tveir karlmenn vopnaðir golfkylfum brutust inn í
íbúð við Fjarðarstræti á Ísafirði í síðustu viku í þeim
tilgangi að ganga í skrokk á pólskum manni sem þar
býr. Maðurinn komst undan árásarmönnunum og
þeir sjálfir komust af vettvangi áður en lögregla kom
á svæðið. Lögreglan á Vestfjörðum vildi ekkert tjá sig
um málið á meðan það væri í rannsókn.

Vilja hefja undirbúning við
síðari áfanga snjóflóðavarna
Bæjaryfirvöld í Bolungarvík hafa óskað eftir því við
Ofanflóðasjóð að hafist verði
handa við undirbúning síðari
hluta framkvæmda við snjóflóðavarnargarð þannig að
hægt verði að ljúka því verki í
beinu framhaldi af fyrri hlutanum sem unnið er að núna.
Um er að ræða mun minni
framkvæmd en þá sem í gangi

er. Eins og greint hefur verið
frá er gert ráð fyrir að reisa
þvergarð og átta keilur ofan
við hann í hlíð Traðarhyrnu.
Þvergarðurinn er 720 metra
langur og allt að 22 metra hár
frá botni skeringar, en hæð
lóðrétts veggjar er 14 metrar.
Áætlað er að framkvæmdir
standi yfir á árunum 20082010.

Hönnun snjóflóðavarna í
Bolungarvík hófst með frumathugun árið 1998. Við þróun
varnanna hafa fjölmargir útfærslukostir verið skoðaður
og nokkrum þeirra verið lýst í
áfangaskýrslum sem kynntar
hafa verið. Niðurstaðan er að
byggja 720 metra langan þvergarð og átta keilur ofan við
hann í hlíðinni ofan við

kaupstaðinn.
Í umhverfismati framkvæmdarinnar var einungis þessi valkostur metinn. Öðrum útfærslum hefur verið hafnað sem
ófullnægjandi eða vegna tæknilegra örðugleika s.s. líkum á
snjósöfnun sem dregur úr
virkni varna eða óvissu um
virkni þeirra.
– thelma@bb.is

Þörf á viðbragðsáætlunum
Eitt af fyrstu verkefnum almannavarnarnefndanna á Vestfjörðum í kjölfar nýrra laga
um almannavarnir sem tóku
gildi 1. júní er að klára viðbragðsætlanir sem hafa verið
til umfjöllunar og gera nýjar
þar sem þær skortir. Nú þegar
eru til viðbragðsáætlanir vegna
allra viðurkenndra flugvalla í
fjórðungnum, þó fæstar þeirra

staðfestar. Eftir er að gera viðbragðsáætlanir vegna gangaslysa, ofanflóða, sjávarflóða,
mengunarslysa ofl. en verið
er að vinna að gangaáætlun
fyrir allt landið og mun fyrirmyndin af því vera sú viðbragðsáætlun sem er til vegna
Hvalfjarðaganga. Þetta kemur
fram í bréfi lögreglustjórans á
Vestfjörðum til sveitarfélaga

fjórðungsins um nýju lögin
og stöðu mála hér á Vestfjörðum.
Samkvæmt lögunum á að
fara fram áhættuskoðun í
hverju sveitarfélagi. Á árinu
2007 fór fram áhættuskoðun
fyrir alla Vestfirði og getur
afrakstur þeirrar vinnu verið
grundvöllur frekara áhættumats. Á Vestfjörðum eru tíu

sveitarfélög og fimm starfandi
almannavarnarnefndir. Lögreglustjóri Vestfjarða er formaður fjögurra þeirra nefnda,
en með nýjum lögum liggur
fyrir að lögreglustjóri situr
einvörðungu í einni nefndanna, eða almannavernd Ísafjarðar og Súðavíkurhrepps
sem sýslumaður þeirra sveitarfélaga.
– thelma@bb.is

Menntaskólinn á Ísafirði.

Leita álits Persónuverndar

Í upphafi skólaárs Menntaskólans á Ísafirði voru nemendur beðnir um að skrifa undir samning varðandi tölvunotkun þeirra í skólanum. Foreldrar nemenda við skólanum
hafa sent fyrirspurn til Persónuverndar vegna samningsákvæða í 4. og 6. grein sem
þeir telja að standist ekki lög
um persónuvernd.
Í 4. grein samningsins segir:
„Undirritaður nemandi skuldbindur sig til að fylgja íslenskum lögum og reglum um notk-

un fartölvunnar á hverjum
tíma hvívetna, og með virkum
hætti. Undirritaður nemandi
skal sjálfur kynna sér nefnd
lög og reglur sem er að finna
á: http://www.ut.is/us/logog
reglur/. Um leið og nemandi
fær afhenta fartölvu að láni
frá skólanum, fær hann netfang sitt við skólann og netaðgang í skólanum. Nemandinn samþykkir að nota tölvuna
á þann hátt sem nýtist best til
náms þegar við og fara eftir
fyrirmælum frá kennurum um

notkun tölvunnar í kennslustundum. Nemandinn er sjálfur aðgangstjórnandi á sinni
tölvu, en í kennslustundum
getur kennari stjórnað hvernig
hann notar tölvuna. Einnig
samþykkir undirritaður nemandi að veita fulltrúa MÍ aðgang að tölvunni til nauðsynlegs viðhalds og uppfærslu.
Nemandinn hefur að öðru leyti
fullt frelsi til að nota tölvuna
og ber fulla ábyrgð á notkun
hennar.“
Í 6. grein samningsins segir:

„Nemandinn samþykkir að
MÍ og aðrir aðilar kunna að
skrá upplýsingar um notkun
tölvunnar og tölvukerfisins í
skólanum og tenginga við Internetið, bæði í fræðilegum tilgangi og í sambandi við rekstur tölvukerfisins og hugsanlega einnig samkvæmt lögum
og reglum þar að lútandi. Jafnframt mun MÍ í hvívetna fylgja
lögum og reglum og leitast
við að virða friðhelgi einkalífsins og gæta fyllsta trúnaðs“.
– birgir@bb.is

Frá Bolungarvík.

Vígslu púttvallar frestað

Vígslu nýs púttvallar á
Torfnesi á Ísafirði hefur verið frestað en til stóð að vígja
hann um síðustu helgi. Að
sögn Margrétar Halldórsdóttur, íþrótta- og tómstundafulltrúa Ísafjarðarbæjar hefur dagsetning fyrir
vígsluna ekki verið ákveðin,
en einhver helgi síðar í september verður sennilega fyrir
valinu. „Að vellinum koma
Golfklúbbur Ísafjarðar, Félag eldri borgara og Ísafjarðarbær en því miður tókst
ekki að ná öllum þessum
aðilum saman um síðustu
helgi eins og til stóð. Völlurinn er hins vegar eins tilbúinn og hann á að vera á
þessu stigi.“ Um er að ræða
stærsta púttvöll sinnar teg-

undar á landinu. Völlurinn
er um 80 metrar á lengd en
framkvæmdir hófust síðasta
haust.
Staðsetning vallarins þykir til fyrirmyndar, en hann
er bæði miðsvæðis og nálægt sjúkrahúsinu og dvalarheimilinu Hlíf, að ekki sé
minnst á leikskólann. Púttvöllurinn hefur lengi verið
á dagskrá og stóð til að
byggja hann fyrir þremur
árum, en vegna annríkis
iðnaðarmanna var verkinu
frestað. Tæknideild Ísafjarðarbæjar hefur áætlað að
heildarkostnaður við vallargerðina sé um 7,5 milljónir
króna, en þar af verður hlutur bæjarins um 3,7 m.kr.
– thelma@bb.is

Allsherjarsmölun í Ísafjarðarbæ
Allsherjarsmölun í Ísafjarðarbæ fer fram helgina
27 – 28. september. Landbúnaðarnefnd Ísafjarðarbæjar leggur til að smölun
fari fram á þann veg að
bændur og aðrir fjáreigendur smali eftir niðurröðun í
sláturhús. Það eru tilmæli
landbúnaðarnefndar til bænda
og annarra fjáreigenda, að
þeir sleppi ekki fé úr allsherjarsmölun í haga fyrr en
eftir 10. október.
Nefndin ræddi þá erfiðleika sem verða við framkvæmd fjallskila samhliða

því að bæir fara úr ábúð.
Sérstaklega á þetta við í Önundarfirði norðanverðum
þar sem allir bæir eru orðnir
fjárlausir. Nefndin heitir á
alla fjáreigendur sem eiga
fjárvon þar að koma að
smölun þess. Þá bendir
nefndin á að nauðsynlegt er
að koma upp aðhaldi til að
smala fé í á Hvilftarströnd.
Húsráðendur þar sem
aðkomufé er rekið til réttar
eða húsa skulu tilkynna eigendum þess um það svo
fljótt sem auðið er.
– thelma@bb.is
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„Við förum fram á og fírum seglinu en þá snýst báturinn náttúrlega upp í undir eins.
Aldan er eins og fjall og dembist yfir skipið og allt á bólakaf. Tveir halda sér í vantinn og sópast í burtu um leið en við erum tveir alveg fremst. Ég næ að halda mér en
hinn heldur í annan fótinn á mér og þannig erum við þegar báturinn kemur aftur upp
úr öldunni. Þá er allt brotið uppi, vanturinn og lunningin farin og lestin full af sjó.“

Bjargaðist
giftusamlega
þegar Bangsi
ÍS fórst
– spjallað við Guðmund Rósmundsson,
85 ára útgerðarmann í Bolungarvík
Guðmundur Rósmundsson útgerðarmaður í Bolungarvík varð 85
ára fyrir stuttu. Hann stundaði sjóinn í áratugi og rak auk þess fiskverkun í Bolungarvík um skeið.
Einu lenti hann í sjávarháska svo
um munaði. Það var í ársbyrjun
1952 þegar mótorbáturinn Bangsi
fórst ásamt tveimur mönnum en
Guðmundur og tveir aðrir komust
af með naumindum.
Útgerð byrjaði Guðmundur
tuttugu og tveggja ára að aldri
í ársbyrjun 1946 þegar hann
tók mótorbátinn Ægi BA 137,
átján tonna bát, á leigu frá
Bíldudal og gerði hann út frá
Bolungarvík fram á sumarið.
Þar með var starfsvettvangur
hans á sjónum ráðinn, lengst
af sem útgerðarmaður og skipstjóri. Guðmundur byrjar á því
að segja okkur dálitla sögu
sem gerðist þegar hann fór
með Ægi aftur til Bíldudals til
að skila honum eftir leiguna.

Í blindaþoku
til Bíldudals
„Þegar við vorum að fara af
stað var hér blindaþoka þannig

að ekki sá út úr augum. Við
þurftum að flýta okkur því að
Esjan átti að koma á Bíldudal
klukkan þrjú um daginn og
við ætluðum að ná henni til
að komast aftur hingað heim
til Bolungarvíkur. Við leggjum af stað og einu siglingatækin sem maður hafði voru
kort og vegmælir og klukka
og við reynum að pressa okkur
í þokunni að ná til Bíldudals í
tæka tíð.
Við settum stefnuna á Hvestu
í Arnarfirði og þegar við komum þangað er skyggnið nánast
ekkert eins og verið hafði alla
leiðina. Við siglum fram á
mann sem er á færum á Hvestubótinni og spyrjum hann hvar
við séum, en hann segir að

við séum rétt fyrir utan Bíldudal. Við höldum áfram og
sveimum inn á Bíldudal og
leggjumst við bryggju. En
þegar við komum þangað
fréttum við að Esjan liggur
fyrir akkeri einhvers staðar úti
á Patreksfirði og á þá eftir að
fara á Patreksfjörð og Tálknafjörð.
Þetta fannst okkur merkilegt, eftir að hafa ratað þessa
leið með okkar búnaði, að skip
með radar skyldi liggja fyrir
akkeri úti á Patreksfirði vegna
þokunnar.“

Missti móður
sína barnungur
Guðmundur Rósmundsson
fæddist að Ytri-Búðum í Bolungarvík 26. ágúst 1923, sonur Rósmundar Pálssonar, sem
fæddur var á Kleifum í Skötufirði, og Guðlaugar Árnadóttur, sem fædd var á Kaldrananesi í Bjarnarfirði á Ströndum.
Guðmundur ólst upp hjá föður
sínum.
„Móðir mín dó þegar ég var
eins og hálfs árs þannig að ég
man ekkert eftir henni. Við
systkinin vorum sjö. Árni var
elstur, fæddist 1911 og dó
tveggja vikna gamall, Kristín
Aðalheiður, fædd 1914, dáin
tæpra ellefu ára 9. mars 1925

eða tæpum tveimur vikum á
undan móður minni, Jónína,
Gunnar, Árný og Kristjana,
sem öll komust til fullorðinsára, og svo var ég yngstur.
Gunnar bróðir minn dó núna í
vetur og ég er einn eftir af
systkinunum.“

Sex sinnum tvíburar
í 15 systkina hópi
Eiginkona Guðmundar er
Lilja Ólafsdóttir, fædd á Kleifum í Skötufirði árið 1922.
„Við giftum okkur hér í Bolungarvík 1949 og höfum búið
hér í sama húsi alla tíð. Foreldrar Lilju hétu María Rögnvaldsdóttir og Ólafur Hálfdánarson. Lilja er ein af tólf tvíburum í alls fimmtán systkina
hópi. Foreldrar hennar eignuðust sex sinnum tvíbura og
þrjú börn að auki.“
Guðmundur Rósmundsson
og Lilja kona hans eignuðust
fjögur börn. Elst er Jónína,
næstur kom Hólmsteinn, sem
lést árið 1986, og síðan eru
Páll og Benedikt. Jónína er
búsett syðra og rekur Flugfélagið Erni ásamt eiginmanni
sínum en Benedikt og Páll
eru búsettir í Bolungarvík og
gera þar út bátinn sem faðir
þeirra fékk árið 1977, Pál
Helga ÍS 142.

Þegar Bangsi ÍS fórst
Guðmundur lenti í sjávarháska þegar Bangsi ÍS, um
fimmtíu tonna bátur, fórst út
af Rit í vonskuveðri í ársbyrjun 1952. Þann bát átti Einar
Guðfinnsson en Guðmundur
var stýrimaður. Tveir menn
fórust í þessu sjóslysi.
„Við leggjum línuna austur
út af Hornbjargi og þegar við
ætlum að byrja að draga hana,
þá missum við skrúfuna. Við
undum upp segl og ætluðum
að sigla í land og erum komnir
alveg frá Hornbjargi og vestur
í röst. Þá kemur björgunarskipið María Júlía og segir
okkar að fella seglið, við vorum bara með fokkuna, því að
þeir sjái okkur og verði komnir til okkar eftir skamma stund.
Við förum fram á og fírum
seglinu en þá snýst báturinn
náttúrlega upp í undir eins.
Aldan er eins og fjall og dembist yfir skipið og allt á bólakaf.
Tveir halda sér í vantinn og
sópast í burtu um leið en við
erum tveir alveg fremst. Ég
næ að halda mér en hinn
heldur í annan fótinn á mér og
þannig erum við þegar báturinn kemur aftur upp úr öldunni. Þá er allt brotið uppi,
vanturinn og lunningin farin
og lestin full af sjó.
Þá bregður svo við að það

gerir blankalogn í góða stund
og María Júlía kemur að og
við þrír sem eftir erum getum
stokkið á milli. María Júlía
ætlar svo að lóna í kringum
Bangsa en þegar skipið er búið
að fara einn hring, þá er hann
horfinn, sokkinn.
Þetta munaði bara hársbreidd hjá okkur. En alveg
merkilegt hvað það lygndi algerlega rétt á meðan verið var
að bjarga okkur. En mennina
tvo sáum við ekki meira.“
– Lentirðu oftar í sjávarháska?
„Nei, ekkert sem orð er á
gerandi, ekki öðruvísi en gengur og gerist.“

Upphaf rækjuveiða
frá Bolungarvík
– Þetta sama ár kaupið þið
bræðurnir bát saman ...
„Já, þetta ár kaupum við
Gunnar bróðir minn Jökul ÍS
131 af Landsbankanum á
Ísafirði, tíu-tólf tonna eikarbát. Gunnar var lærður vélstjóri og tók vélina í gegn þegar ekkert var að gera um veturinn og síðan förum við á
rækju fyrir Einar Guðfinnsson. Tveimur árum seinna vill
Gunnar flytja til Reykjavíkur
og þá náttúrlega slitnar samstarfið hjá okkur og við seljum
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„Við sjáum að þetta er ein af Dísunum á Ísafirði. Við erum með kíki og
horfum báðir á bátinn í kíkinum. Svo hverfur báturinn allt í einu og við
höldum að hann hafi farið upp í land og strandað. Við hífum upp og
keyrum inn undir Hvítanesið og þegar við sjáum inn Hestfjörðinn er þar
enginn einasti bátur og ekkert að sjá. Þetta hefur verið huldubátur.“
bátinn.“
– Þið voruð fyrstir til að
stunda rækjuveiðar frá Bolungarvík.
„Já, ég var sá fyrsti sem
gerði út á rækju frá Bolungarvík. Axel Tulinius sýslumaður
æsti mig upp í það. Hann var
þá lögreglustjóri hér í Bolungarvík. Þá var mikið að gera
í rækjunni á Ísafirði. Ég geri
þetta og fyrsta árið er ég í
samstarfi við Einar Guðfinnsson. Þetta gekk mjög vel og
ég hafði hug á því að eignast
þetta alveg sjálfur og Einar
býður mér að ég kaupi bara
veiðarfærin en hann kaupi af
mér rækjuna. Síðan er ég á
rækju á hverju ári ásamt öðrum veiðum og með ýmsa báta.
Þar á meðal Gullfaxa sem ég
var með á leigu frá Magnúsi
Amlín á Þingeyri.“

Kúfiskur og
hörpuskel
„Ég er á rækjunni alveg
fram á 1968. Þá kemur til mín
Hjalti Einarsson, sonur Einars
Guðfinnssonar, og biður mig
að ná fyrir sig í kúfisk sem
hann ætli að senda til Ameríku
til prufu. Þegar ég var unglingur var ég mikið á kúfiskbátum sem plægðu upp kúfisk
í beitu. Ég fer og næ í kúfisk
fyrir Hjalta og var nokkuð
djúpt og fæ nokkra hörpudiska
með og ætlaði bara að fara
með þá heim og eiga þá. Þegar
Hjalti kemur niður á bryggju
sér hann þessa hörpudiska og
segir: Við þurfum að athuga
þetta betur, þetta er góð vara
fyrir Ameríku.
Svo líður og bíður þangað
til Hjalti kemur og vill að ég
fari að athuga hvort ekki sé
hægt að fá eitthvað af hörpudiski. Ég finn ágætis hörpudisksmið hér inni í Djúpinu
og Einar Guðfinnsson kaupir
hörpudiskinn og er með fullt
af fólki í vinnu við hann.
Þetta spyrst út og í Stykkishólmi vilja menn fara í hörpudiskinn líka og láta búa til
plóg í vélsmiðjunni hérna í
Bolungarvík. Þeir hringja svo
í mig eftir einhvern tíma og
segjast ekkert geta notað þennan plóg, hann fari bara á kaf í
drulluna og þeir nái engri skel.
Ég segist vera búinn að prófa
þetta, það gangi ekki að vera
með svona stóra plóga heldur
þurfi þetta að vera létt. Ég var
sjálfur búinn að búa til léttan
plóg með þunnri tönn sem
hægt var að toga á ágætis ferð.
Það endar með því að þeir
hjá Hafró hringja í mig og
biðja mig að fara í Breiðafjörðinn og athuga hvernig
mér gangi þar. Við fáum þar
mikið af afbragðs hörpudiski.
Síðan senda þeir mig norður
fyrir land og austur fyrir og
allt austur á Stöðvarfjörð að

leita að hörpudiski.“

Plógur og bátur á
Sjóminjasafninu
– Og með plóginn sem þú
hannaðir sjálfur og kominn er
á safn.
„Já, aðalatriðið var að hafa
tönnina nógu létta svo að
maður væri ekki að skafa sig
niður í drulluna. Svo þegar
við erum búnir að fara víða að
leita að hörpudiski, um allan
Húnaflóa og allt suður í Arnarfjörð, þá kemur að því að
við komum upp verkun á
hörpudiski hér heima. Það
gengur í eitthvað tvö ár en þá
voru menn ekki ánægðir með
stærðina þannig að upp úr
þessu slitnaði. En plógurinn
minn er núna á Sjóminjasafninu á Ísafirði.“
– Þar er líka líkan af Hrímni
ÍS 140, sem þú keyptir fyrir
nærri hálfri öld ...
„Ég keypti Hrímni frá Vestmannaeyjum árið 1960. Hólmsteinn sonur minn smíðaði líkanið sem er á safninu á Ísafirði. Hann gerði mikið af því
að smíða líkön af bátum og
togurum fyrir hina og þessa.
Alveg sérstakur snillingur í
þessu. Ég á Pál Helga hérna
heima í stofunni, alveg nákvæmlega eins hann er.“

Báturinn eins og
mubla á hverju vori
– Og hann er líka ennþá á
sjó hérna frá Bolungarvík.
„Það er nú líkast til. Ég segi
að það sé engum báti eins vel

við haldið og honum. Í höndunum á drengjunum mínum
er hann eins og mubla á hverju
einasta vori, sléttpússaður og
fínn. Páll Helgi er þrjátíu tonn
og var smíðaður í Hafnarfirði
og hét fyrst Rósa.
Áður átti ég skamman tíma
annan Pál Helga sem var
smíðaður í Reykjavík árið
1977, átján tonna bátur. Hann
var þröngur og við skiptum
um bát. Rósan var komin á
Skagaströnd og við kaupum
hana þá um sumarið og seljum
Pál Helga litla.“
– Á hvaða fiskiríi eru synir
þínir á Páli Helga þessi árin?
„Alltaf verið á snurvoð, þeir
eru bara tveir og alltaf á snurvoð árið út í gegn. Nota bara
sinn kvóta og ekkert meira.
Kaupa aldrei kvóta. Láta þetta
bara duga og eru ánægðir með
það og hafa nóg fyrir sjálfa
sig.“
– Svo stofnar þú eigin fiskverkun.
„Já, það var eitthvað um
1983-84. Saltfisk- og skreiðarverkun og var í því sex-átta
ár. Við byggðum okkur fiskverkunarhús hérna í Bolungarvík. Núna síðari árin seljum
við fiskinn bara á markaði og
notum húsið fyrir veiðarfæri
og viðgerðir.“

Sérstætt sumarhús á Kleifum
– Þið hjónin áttuð fremur
óvenjulegt sumarhús á ættarslóðum á Kleifum í Skötufirði.
„Já, en það eru komin mörg
ár síðan við hættum alveg með
það. Þetta var stýrishúsið af
Hrímni og svo byggði sonur

minn bara við það góða stofu
og það var alveg nóg fyrir
okkur. Áður en þetta stýrishús
var sett á Hrímni var það á
Fagranesinu sem lá í fjörunni
inni í Reykjafirði í Djúpi í
mörg ár. Ég keypti það og
lagaði það til og setti það á
Hrímni gamla rétt upp úr
1970.“
– Hvenær var Hrímni lagt
og stýrishúsið tekið af honum?
„Þá var ég kominn í fiskverkunina og hættur á sjónum.
Það var hérna maður sem vildi
fá Hrímni og stunda rækju á
honum. Þetta var náttúrlega
ágætis bátur. Þessi maður var
búinn að vera með bátinn einn
eða tvo vetur á rækju en síðan
eitt sinn þegar hann kemur
hér inn keyrir hann á fullu á
Brjótinn og sprengir bátinn
hreinlega. Við töldum upp á
að það borgaði sig ekki að
gera við hann svona gamlan,
þannig að við tókum allt sem
var nýtilegt og sökktum honum. Þannig endaði hann. Þetta
var frægt skip, upphaflega
einn af Ófeigunum í Vestmannaeyjum, Ófeigur III.“

Slysið á Óshlíðinni
– Eitt sinn lentuð þið hjónin
í skriðu á Óshlíðinni.
„Já, það var verri raun en
að lenda í sjóslysi. Þetta var
ömurleg lífsreynsla. Þetta var
sumarið 1982. Við hjónin ætluðum að fara inn í sumarbústað og vera þar eitthvað í
góðu veðri. Þegar við komum
inn á miðja hlíðina, þá kemur
rosaleg skriða langt ofan úr
fjalli og á bílinn. Einn stór

steinn fór gegnum vélarhúsið
og annar inn í bílinn og lenti á
vanganum á konunni og enn
einn sem lenti á gírstönginni
og lærinu á mér og kubbaði
sundur lærisvöðvann.
Ég komst út en hurðin farþegamegin var svo beygluð
að það var ekki hægt að opna
hana. Ég hugsa með mér að
það sé best að við förum þá
bara bæði fyrst þetta á að vera
svona og fer inn í bílinn aftur.
Þá kemur þarna að kunningi
okkar á Ísafirði, Pétur Geir
Helgason, og hjálpar mér að
koma konunni út bílstjóramegin.
Við komumst undir læknishendur en konan komst ekki
til meðvitundar fyrr en eftir
þrjá daga á spítala í Reykjavík.
Fyrir utan höfuðmeiðslin
kubbaðist í sundur á henni
handleggurinn á tveimur eða
þremur stöðum.“

Nokkur orð um
kvótakerfið
– Hvernig líst þér á útgerðina og atvinnulífið í Bolungarvík þessi árin?
„Mér finnst þetta einfaldlega ömurlegt. Maður hefði
ekki trúað því að þetta gæti átt
sér stað. Þetta eru bara hálmstrá hérna nú orðið. Þetta eru
bara einn og tveir menn, og ef
þeim líkar þetta ekki, þá eru
þeir farnir – með milljónirnar
með sér. Það er ekkert verið
að hugsa um byggðarlagið.
Það eru fáeinir kvótagreifar
sem eiga þetta og ef þú vilt
ekki róa upp á það að borga
svo og svo mikið fyrir kílóið,
þá færðu bara ekki neitt.

Mér líst illa á þetta fyrirkomulag. Ég hef alltaf sagt:
Dreifið þessu á bátana sem
eru að róa. Ef þeir ekki fiska
þennan kvóta, þá verður hann
bara eftir. Ekki vera að selja
þetta. Ef menn geta ekki fiskað
kvótann, látið hann þá bara
vera. Þessir stóru eiga kvótann
og senda sína báta út í heim í
staðinn fyrir að fiska hérna
heima en leigja kvótann til
þeirra sem vantar fisk. Við
feðgarnir nýtum bara þann
kvóta sem við höfum og látum
það nægja okkur.“

Huldubátur
á Hestfirði
Spjallinu við Guðmund
Rósmundsson lýkur með einni
dulrænni sögu.
„Ég get sagt þér eitt dálítið
sérstakt sem gerðist þegar ég
var á rækjunni eitthvað upp
úr 1960. Við vorum að toga
inni á Skötufirði. Með mér á
bátnum var Sverrir Sigurðsson. Við sjáum að það kemur
bátur frá Ísafirði og fer inn á
Hestfjörð. Það er krókaleið að
fara þarna inn en báturinn fer
alveg eftir siglingamerkjum.
Við sjáum að þetta er ein af
Dísunum á Ísafirði. Við erum
með kíki og horfum báðir á
bátinn í kíkinum. Svo hverfur
báturinn allt í einu og við höldum að hann hafi farið upp í
land og strandað. Við hífum
upp og keyrum inn undir
Hvítanesið og þegar við sjáum
inn Hestfjörðinn er þar enginn
einasti bátur og ekkert að sjá.
Þetta hefur verið huldubátur.“
– Hlynur Þór Magnússon.

Páll Helgi ÍS skveraður í gömlu dráttarbrautinni á Ísafirði. Guðmundur með sonum sínum Páli (tv) og Benedikt.
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Fagna yfirlýsingum iðnaðarráðherra
Stjórn Orkubús Vestfjarða ohf., fagnar yfirlýsingum iðnaðarráðherra um að gera úrbætur í orkumálum Vestfjarða að
algjöru forgangsverkefni í ráðuneyti sínu. Eftirfarandi ályktun var samþykkt á fundi stjórnar Orkubúsins sem haldinn var
á Patreksfirði í síðustu viku. „Stjórn Orkubús Vestfjarða ohf. fagnar yfirlýsingum iðnaðarráðherra um að gera úrbætur í
orkumálum Vestfjarða að algjöru forgagnsverkefni í ráðuneyti sínu og breyta þannig þriðja flokks ástandi vestfirskra
orkumála og lyfta í sama gæðaflokk og ríkir annars staðar á landinu. Stjórn Orkubús Vestfjarða mun hér eftir sem
hingað til veita ráðherra fullan stuðning við að bæta ástand raforkumála á Vestfjörðum. Stjórn Orkubús Vestfjarða ohf.
bendir á að flutningskerfi raforku er ekki á forræði fyrirtækisins. Virðingarfyllst, Kristján Haraldsson, orkubússtjóri.“

Forleikur og ísbjörn á nýju leikári
Sex sýningar verða á
fjölum Kómedíuleikhússins á nýju leikári. Næstu
tvo föstudaga ætlar Kómedíuleikhúsið að fagna
komu nýja leikársins með
því að bjóða uppá sannkallað Leikhústorg á
Silfurtorgi á Ísafirði. Þar
verða tveir af vinsælustu
einleikjum Kómedíuleikhússins sýndir og er aðgangur ókeypis. Á leikárinu frumsýnir Kómedíuleikhúsið nýjan íslenskan
einleik. Leikurinn nefnist
Auðun og ísbjörninn og er
byggður á samnefndum
Íslendingaþætti sem er án
efa sá besti og vandaðasti
Íslendingaþátta. Í Auðun
og ísbjörninn halda Elfar
Logi og Soffía Vagnsdóttir
áfram farsælu samstarfi
sínu en áður hafa þau unnið að tveimur vinsælum
Kómedíuleikjum.
Tveir kunnir listamenn
vinna einnig að sýningunni
en það eru þau Hrólfur
Vagnsson sem semur tónlist sérstaklega fyrir uppfærsluna og Marsibil G.
Kristjánsdóttir sem gerir
leikmynd og búninga.
Bæði hafa þau áður unnið
fyrir Kómedíuleikhúsið
með frábærum árangri.
Seinni frumsýning leikársins er Forleikur ’09 sem
er samstarfsverkefni við
Litla leikklúbbinn á Ísafirði. Hér er á ferðinni
fersk og fjörug syrpa af
einleikjum. Fjögur verk
frá fyrri árum verða

einnig í boði á leikárinu.
Einleikurinn Pétur og Einar var frumsýndur í sumar
við frábærar undirtektir
og verður leikurinn sýndur
áfram í Einarshúsi í Bolungarvík. Jólasveinar
Grýlusynir fara aftur á
stjá í lok nóvember og
verða á fjölunum bæði
fyrir vestan og sunnan.
Dimmalimm hefur nú sitt
fjórða leikár og verða sýningar um land allt. Síðast
en ekki síst verður verðlaunaleikurinn Gísli Súrsson á fjölunum fimmta
árið í röð en leikurinn
hefur verið sýndur hátt í
200 sinnum. Kómedíuleikhúsið hefur ávallt sinnt
einleiknum af mikilli ástríðu og í vetur mun leikhúsið bjóða uppá einleikna
leiklestra. Fluttir verða
valinkunnir og ókunnir
íslenskir einleikir annan
hvern mánuð í vetur.
Fyrsti leiklesturinn verður
í nóvember en þá verður
fluttur einleikurinn Knall
eftir Jökul Jakobsson en í
ár eru 75 ár frá fæðingu
leikskáldsins. Áfram með
lesturinn því Kómedíuleikhúsið mun halda áfram
samstarfi sínu við Safnahúsið á Ísafirði og bjóða
mánaðarlega uppá Vestfirska húslestra í vetur.
Kómedíuleikhúsið hefur
haslað sér völl í hljóðbókaútgáfu og mun á leikárinu
gefa út tvær nýjar en
óhætt er að segja að bækurnar hafi slegið í gegn.

Ráðhúsið í Bolungarvík.

Sakar bæjaryfirvöld um áhugaleysi við atvinnuuppbyggingu
Gunnar Hallsson bæjarfulltrúi K-listans í Bolungarvík
segir yfirlýsingar um gríðarlegan áhuga bæjaryfirvalda á
uppbyggingu ferðaþjónustu í
sveitarfélaginu vera aðeins í
orði en ekki á borði. Gunnar
lagði fram svohljóðandi bókun á bæjarráðsfundi í síðustu
viku. „Það er full ástæða til að
hafa verulegar áhyggjur af því
sérkennilega viðhorfi sem
virðist vera ráðandi innan
meirihluta bæjarstjórnar þegar
kemur að ákveðinni atvinnuuppbyggingu. Umræðan um
þessi mál undanfarnar vikur
hefur einkennst af sérkenni-

legum tilburðum til að draga
sem mest kraftinn úr þeim
aðilum sem sækja fram með
hugmyndir sínar um fyrirtækjarekstur hér í bæ.“
Og Gunnar bætir við: „Það
hefur verið okkar helsta verkefni á þessu kjörtímabili að
vinna að því að laða til okkar
atvinnustarfsemi og þannig
vinna að fjölbreyttara atvinnulífi. Því er það sorglegt að
verða vitni að þeim vinnubrögðum og því virðingarleysi
sem bæjaryfirvöld sýna, þeim
aðilum sem undanfarnar vikur
hafa leitað eftir aðstöðu fyrir
nýjan atvinnurekstur á sviði

ferðamála. Þráfaldlega kemur
það í ljós að innan núverandi
meirihluta bæjarstjórnar Bolungarvíkur er hlaðið upp hverri
hindruninni á fætur annarri,
að því að virðist, í þeim eina
tilgangi að tefja framgang
mála. Yfirlýsingar bæjarstjóra
um gríðarlegan áhuga bæjaryfirvalda á uppbyggingu ferðaþjónustu í Bolungarvík eru því
aðeins í orði en ekki á borði.“
Anna Guðrún Edvardsdóttir
og Baldur Smári Einarsson
lögðu þá fram eftirfarandi
bókun: „Bæjaryfirvöld hafa
haft það að leiðarljósi að koma
til móts við óskir allra þeirra

aðila sem nú óska eftir að hefja
atvinnustarfsemi er tengist
sjóstangaveiði. Á fundi sem
haldinn var seinni hluta júnímánaðar með umsækjendum
var samkomulag gert um vinnslu
deiliskipulags sem bæjaryfirvöld myndu bera kostnað af.
Eftir þessu samkomulagi hefur verið unnið. Það er því alrangt að ásaka bæjaryfirvöld
um áhugaleysi gagnvart þessari uppbyggingu. Reynt hefur
verið að hraða þessari vinnu
eftir því sem kostur er án þess
þó að það bitnaði á lögskipuðum rétti íbúanna til að hafa
áhrif á skipulagsmál.“

STAKKUR SKRIFAR

Eitt sveitarfélag
Stakkur hefur
ritað vikulega pistla í
Bæjarins besta í mörg
ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefnum 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 á
meðan hann notar
dulnefni sitt.

Hún hlaut ekki mikla umfjöllun tillaga Halldórs Halldórssonar bæjarstjóra
Ísafjarðarbæjar og formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga um að stofna
eitt sveitarfélag á Vestfjörðum. Fjórðungsþing Vestfirðinga hefur oft samþykkt skynsamlegar tillögur en þessi fór fyrir ofan garð og neðan, illu heilli.
Sveitarfélög eru samfélög fólks, ekki merki um steina og mannvirki. Hlutverk þeirra er að veita þjónustu fyrir íbúa sína og séu þau ekki fær um það
fer fólkið annað. Flóknara er lífið ekki í þessum efnum.
Vestfirðir telja nú um 7400 íbúa, sem ekki þætti stórt sveitarfélag, þó að
það yrði með þeim stærri á Íslandi að óbreyttu. Grænland gengur lengra en
Ísland. Í byrjun næsta árs verður sveitarfélögum á Grænlandi fækkað úr 18
í fjögur og skal við það miðað að ekkert þeirra verði fámennara en sem svarar 8000 íbúum. Þar eru samgöngur erfiðar og innan Vestfjarða eru þær
barnaleikur miðað við það sem nágrannar okkar í vestri þurfa að kljást við
til þess að komast á milli staða. Þeir munu notast við fjarfundarbúnað til að
auðvelda samskipti.
Hvaða burði hafa sveitarfélögin á Vestfjörðum til að veita íbúum sínum
þjónustu? Í flestum tilvikum eru þeir ekki miklir enda flest sveitarfélaganna
10 fremur fámenn og ekki burðug.Verði miðað við nýtt lágmark íbúa í
hverju sveitarfélagi, 1000, er hætt við því að heldur þrengi að ættjarðarástinni.

Það er ljóst að sveitarfélögin sem tilheyrðu Strandasýslu gætu ekki sameinast í eitt og Reykhólahreppur yrði að sameinast öðru. En ekkert sveitarfélaganna nema Ísafjarðarbær myndi standast nýja kröfu. Í ljósi þess eru
sveitarfélögin fámenn og ættu enga kosti aðra en að sameinast þvers og
kruss og ekki víst hve lengi sú sameining dygði.
Tillaga Halldórs er því skynsamleg og einkum fyrir það að með henni er
sýndur sá manndómur að láta ekki kúga sig til þess að sýna rökhyggju
heldur hafa frumkvæði og takast á við aðstæður af krafti. Kannski hefur
hún komið flatt upp á þingfulltrúa á þingi Fjórðungssambandsins, sem þó
ættu að vita betur en svo að bíða þess að ríkisvaldið taki fram fyrir hendur
þeirra.
Trú manna á stokka og steina í sveitarstjórnarmálum er úrelt. Nútíminn
krefst þess að íbúar fái notið þjónustu. Sveitarfélag er samfélag fólks ekki
þjóðgarður til minningar um liðna tíð. Hollt er að hafa í huga að á þjóðveldisöld gátu menn valið sér goða til að fylgja og fengu fygldina launaða
með einhverjum hætti svo sem vernd gegn ofbeldi annarra. Ættu menn
kannski að geta valið sér sveitarstjórn óháð búsetu og þiggja þjónustu
þaðan og greiða þangað skatt? Fyrst ættu Vestfirðingar að sameinast í eitt
samfélag.
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Gæsaveiðin fer vel af stað

Engin börn á biðlista á Dægradvöl
Nýr starfsmaður hefur verið ráðinn í Dægradvöl, lengda viðveru yngstu barnanna í
Grunnskólanum á Ísafirði, og hafa biðlistar verið þurrkaðir út. Eins og sagt var frá
fyrir helgi er meiri aðsókn er í Dægradvöl en í fyrra en þá voru tíu börn á biðlista.
Þau eru nú öll komin inn og starfsemin komin í fastar skorður. Nýi starfsmaðurinn,
Anna María Guðjónsdóttir, mun sjá um íþróttir en hún hefur lokið 1A–, 1B– og
1C þjálfarastigum frá ÍSÍ í þjálfun barna auk A-stigi Skíðasambands Íslands. Einnig
er fyrirhugað að fá gestaleiðbeinendur af afreksbraut Menntaskólans á Ísafirði.

Gæsaveiðitímabilið hófst 20. ágúst og lýkur í endaðan september.
Gæsaveiðin hefur lagst vel í veiðimenn. „Gæsin er ekki ennþá komin
á tún af einhverju ráði, hún er ennþá í berjum á fjöllum og kemur
ekki niður á túnin fyrr en það fer að frysta. Manni heyrist að það sé
mest af gæs í Önundarfirði og Dýrafirði“, segir Þorsteinn Másson
gæsaskytta á Ísafirði. „Ég og veiðifélagar mínir erum búnir að fá
fjórtán gæsir, þannig að þetta lítur bara allt vel út,“ segir Þorsteinn.

Gjaldskrá mötuneyta grunnskóla Ísafjarðarbæjar hækkar
Gjaldskrá mötuneyta í grunnskólum Ísafjarðarbæjar hefur
hækkað talsvert frá síðasta
skólaári. Í samningi Ísafjarðarbæjar við SKG veitingar er
getið um að vísitöluhækka
eigi samninginn einu sinni á
ári samkvæmt vísitölu neysluverðs í ágúst. Undanfarin ár
hefur niðurgreiðsla bæjarins
einnig verið vísitöluhækkuð.
Ef notast er við sömu forsendur og undanfarin ár er gjaldskrá mötuneytisins í Grunn-

Starfsemin
farin í gang
Starfsstöð Innheimtustofnunar sveitarfélaga
hefur verið opnuð á Flateyri og er starfsemin komin vel á veg.
„Það er mjög gleðilegt
að starfsemin sé komin af
stað og búið að ráða starfsfólk þótt það hafi tekið
aðeins lengri tíma en við
ætluðum. Almenn ánægja
er innan stofnunarinnar
með opnun starfstöðvarinnar“, segir Sigurður Pétursson, stjórnarformaður
Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Eins og kunnugt
er var ákveðið síðasta vetur að flytja nokkur störf
Innheimtustofnunarinnar
vestur á firði og varð Flateyri fyrir valinu. Nú hafa
verið ráðnir þrír starfsmenn og að sögn Sigurðar
er markmiðið að fjölga
störfum í sex þegar á
næsta ári. Starfsemin hófst
í ágúst en fór á fullt skrið
1. september.
Innheimtustofnun sveitarfélaga tók til starfa í
ársbyrjun 1972.

skóla Ísafjarðar eftirfarandi:
SKG verðið verður 540 krónur en niðurgreiðsla bæjarins
verður 170 krónur á hverja
máltíð þannig að stök máltíð
til nemenda verður 370 krónur. Einn mánuður mun þá
kosta 9.882 krónur ef gengið
er út frá 18,6 dögum að jafnaði
í mánuði. Haustönnin mun því
kosta 24.087 krónur og vorönn 30.969 krónur.
Í grunnskólunum á Flateyri,
Suðureyri og Þingeyri mun

stök máltíð kosta 323,50 og
einn mánuður 6.017 krónur.
Haustönnin mun því kosta
21.060 og vorönnin 27.077
kr. Til glöggvunar má geta
þess að ein máltíð kostaði 320
kr. hjá SKG í fyrra eftir að
niðurgreitt hafði verið um 150
krónur. Þetta kom fram í tillögu að niðurgreiðslu á fæðiskostnaði nemenda í grunnskólum Ísafjarðarbæjar skólaárið 2008-2009 sem samþykkt
var í bæjarráði.

Til samanburðar voru lögð
fram plögg um mötuneytisverð og fyrirkomulag víðs
vegar um land. Í Garðabæ var
engin niðurgreiðsla til mötuneyta og ef valin er áskrift
alla daga kostar máltíðin 428
krónur en annars 436 kr. Ef
nemendur eru í áskrift í
Reykjanesbæ kostar máltíðin
421 kr. en þar greiða nemendur 190 kr. og niðurgreiðsla
bæjarins er því 231 króna.
Einnig er þar hægt að kaupa

klippikort og kostar þá máltíðin 569 kr., en af því greiða
nemendur 312 kr., og er niðurgreiðslan 257 kr. á máltíð. Í
Kópavogi var verð til nemenda 235 en ekki var gefið
upp hve mikið bærinn greiðir
niður máltíðirnar.
Á Ólafsfirði kostar skammturinn 510 krónur og er hlutur
nemenda af því er 380 kr. Á
Siglufirði kostar máltíðin 540
kr. eða 380 kr. til nemenda og
nemur niðurgreiðslan því 160

krónum. Auk þessa greiðir
sveitarfélagið starfsmann í
70% stöðu.
Ekki er um niðurgreiðslu
að ræða á Akureyri en eldað
er í eldhúsum skólanna og því
einhver stöðugildi greidd af
bænum. Ef öll önnin er keypt
kostar máltíðin 284 krónur en
ef farið er í mánaðaráskrift
þarf að kaupa að lágmarki 10
máltíðir í mánuði sem kostar
þá 384 krónur.
– thelma@bb.is

Hvetja ríki og borg til að flýta uppbyggingu við Reykjavíkurflugvöll
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar
hefur lýst yfir eindregnum
stuðningi við samgönguráðherra í því verkefni að tryggja
framtíð Reykjavíkurflugvallar
og því hraða sem mest uppbyggingu samgöngumiðstöðvar við völlinn. Í bókun sem
samþykkt var á síðasta bæjarstjórnarfundi segir:
„Bæjarstjórn skorar á borgarstjórn Reykjavíkur að hlusta
eftir röddum almennings í
landinu öllu þegar framtíð
borgarinnar sem miðstöð samgangna á Íslandi er skipulögð.
Samkvæmt skipulagi borgarinnar verður innanlandsflugvöllur í Vatnsmýrinni til a.m.k.
ársins 2024. Hvað síðan tekur
við er enn óljóst en engir raunhæfir valkostir við flugvallarstæðið í Vatnsmýrinni hafa
enn komið fram. Brýnt er að
halda því til að haga að flugvallarlandið er bæði í eigu ríkis og borgar og á hvor aðili
um sig u.þ.b. helming lands-

ins. Því er vandséð hvernig
borgaryfirvöld geta ráðstafað
landinu án góðrar samvinnu
við ríkisvaldið.
Bæjarstjórn ítrekar stuðning

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
sinn við samgönguráðherra í
þessu mikla hagsmunamáli
landsbyggðarinnar og hvetur
ríki og borg til að flýta sér
sem mest má uppbyggingu

við Reykjavíkurflugvöll. Í dag
er þjónusta við þá sem fara
um völlinn með öllu ófullnægjandi og í raun hneisa fyrir
bæði ríki og borg. Aðstöðu-

leysi við flugvöllinn hamlar
einnig hugsanlegri samkeppni
í innanlandsflugi. Einnig er
vert að halda því til haga að
völlurinn nýtist í síauknu mæli
sem millilandaflugvöllur. Það
er því brýnt að hefjast strax
handa um uppbyggingu samgöngumiðstöðvar við Öskjuhlíð, sem þjónað getur öllum
þeim sem eru á faraldsfæti að
og frá borginni.
Í Reykjavík eru fyrirtæki
og stofnanir sem eiga að þjóna
öllum íbúum landsins, svo
sem á sviði heilbrigðisþjónustu, menningu, fjármálastarfsemi, stjórnsýslu, verslunar,
dóms- og nauðsynlegt að
ráðamenn átti sig á þeirri staðreynd að stór hluti landsmanna
sækir nauðsynlega þjónustu
til höfuðborgarinnar með flugsamgöngum. Flugvöllur í
Reykjavík er ein forsenda þess
að allir landsmenn geti litið á
borgina sem raunverulega höfuðborg.
– thelma@bb.is

Áþekkt tímakaup og Gæslan tekur fyrir dýptarmælingar
Ársreikningur Fjórðungssambands Vestfirðinga var
samþykktur á Fjórðungsþingi
Vestfirðinga sem haldið var á
Reykhólum. Jafnframt reikningnum var lögð fram umsögn
kjörinna skoðunarmanna,
þeirra Guðmundar Björgmundssonar og Ólafs B. Halldórssonar. Þar gera þeir nokkrar athugasemdir við reikninginn en lögðu þó til að hann

yrði samþykktur. Umsögn skoðunarmannanna er á þessa leið:
„Undirritaðir hafa lokið
endurskoðun bókhalds Fjórðungssambands Vestfirðinga.
Góð regla er á öllum fylgiskjölum og skilmerkilega gerð
grein fyrir útlögðum kostnaði.
Það sem undirrituðum þykir
ábótavant eru greinargerðir
þeirra aðila sem selja sambandinu þjónustu sína á háu

verði. Er hér um að ræða ýmsa
sérfræði- og ráðgjafaþjónustu.
Vera kann að þessir aðilar hafi
gert forystumönnum Fjórðungssambandsins nánari grein
fyrir verkum sínum en reikningar þeirra bera það ekki með
sér. Flestir þessir reikningar
varða staðarval olíuhreinsistöðvar. Ósundurliður reikningur „auglýsingakostnaður“
fyrir 240.000 frá ráðgjafafyrir-

tæki er að okkar mati ófullnægjandi. Ýmis ráðgjafafyrirtæki gera reikninga fyrir
hundruð þúsunda án þess að
gera neina grein fyrir tímafjölda sem í þjónustuna er
lögð. Lögmannsstofa ein tilgreinir þó að klukkustundar
vinna kosti um 18.000 kr. með
virðisaukaskatti og rúmlega
dagsverk kosti því um kvart
milljón. Það vekur athygli að

þetta er áþekkt tímakaup og
Landhelgisgæslan tekur fyrir
dýptarmælingar þar sem að
líkindum er verið að leggja til
skip í mælingarnar. Reikningar hótela í Reykjavík mættu
gjarnan vera útgefnir á íslensku til íslenskra viðskiptavina.
Undantekning til fyrirmyndar er Náttúrustofa Vestfjarða þar sem skilmerkilega

er gerð grein fyrir vinnustundum með dagsetningum og
taxta útseldrar vinnu er að mati
undirritaðra stillt í hóf. Við
teljum að gera eigi þá kröfu til
þeirra aðila sem titla sig sérfræðinga og ráðgjafa að þeir
geri skilmerkilega grein fyrir
hvað þeir eru að vinna, hvenær
og hver sé þeirra úrseldi vinnutaxti.“
– thelma@bb.is
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Grunnskólanemum fjölgar í Ísafjarðarbæ

Ákærður fyrir skattalagabrot

Ríkislögreglustjórinn hefur ákært karlmann á Ísafirði fyrir meiriháttar
skattalagabrot í eigin atvinnurekstri. Mál gegn manninum var þingfest fyrir
Héraðsdómi Vestfjarða í síðustu viku. Manninum er gefið að sök að hafa
skilað efnislega röngum virðisaukaskattsskýrslum, ekki staðið skil á skattframtali vegna ársins 2002 og í þriðja lagi látið undir höfuð að leggjast að
færa lögboðið bókhald og varðveita bókhaldsgögn. Í ákæru ríkislögreglustjóra kemur fram að vangoldinn virðisaukaskattur sé 6,3 millj. króna.

Nemendum við grunnskóla Ísafjarðarbæjar hefur fjölgar lítillega frá skólaárinu 20062007. Þá voru 615 nemendur við skólana en í vetur eru 620 nemendur skráðir.
Grunnskólar Ísafjarðarbæjar eru fjórir talsins, Grunnskólinn á Ísafirði er fjölmennastur
með 505 nemendur, þá kemur Grunnskólinn á Þingeyri með 47 nemendur. 40 nemendur eru við Grunnskólann á Suðureyri og 28 við Grunnskóla Önundarfjarðar. Nemendum fækkar við Grunnskólann á Þingeyri sem nemur 15 nemendum. Þá fjölgar nemendum um 20 í Grunnskólanum á Ísafirði og um þrjá bæði á Suðureyri og í Önundarfirði.

Jarðgöng undir Dynjandisheiði
myndu kosta yfir 14 milljarða
Stystu, raunhæfu jarðgöng
undir Dynjandisheiði yrðu líklega um 12 km löng og heildarkostnaður yrði yfir 14 milljarðar, ef ráðist yrði í slíka
framkvæmd. Þetta kemur
fram í skýrslu um hugmyndir
um jarðgangaleiðir og vegtengingar um Dynjandisheiði
sem birt hefur verið í tengslum
við Fjórðungsþing Fjórðungssambands Vestfirðinga. Þar
kemur fram að það er mat
Vegagerðarinnar að unnt sé
að byggja heilsársveg yfir
Dynjandisheiði, og við það
hefur verið miðað í langtímaáætlunum. Áætlaður kostnaður er um 4 milljarðar. Vegurinn yrði þó með erfiðari fjallvegum landsins, í flokki með
t.d. Steingrímsfjarðarheiði og
Öxnadalsheiði.
Á fundi Magnúsar Jóhanns-

sonar og Gísla Eiríkssonar
með samgönguhópi Fjórðungssambands Vestfjarða í
Flókalundi í maí 2008 var rætt
um mögulegar leiðir um og
undir Dynjandisheiði. Vegagerðarmenn gerðu grein fyrir
að í samgönguáætlun til 12
ára væri gert ráð fyrir vegi
yfir Dynjandisheiði en ekki
göngum. Á fundinum var farið
var yfir af hverju talið er boðlegt að leggja veg yfir Dynjandisheiði en ekki Hrafnseyrarheiði og vitnað til skoðana
ýmissa reyndra Vegagerðarmanna á Vestfjörðum því til
stuðnings. Einnig var kastað
fram nokkrum hugsanlegum
gangaleiðum sem allar leiða
til mjög langra ganga með tilheyrandi kostnaði. Hópurinn
fór þó fram á að frekari grein
yrði gerð fyrir þeim möguleik-

um.
Vegurinn sem kenndur er
við Dynjandisheiði er langur
fjallvegur, og fer hann tvisvar
upp í 500 m hæð og einu sinni
að auki í 468 m hæð. Í heild er
heiðin talin fremur snjólétt
miða við Vestfirskar heiðar
og landslag er víða flatt þannig
að hægt er að byggja veg upp
úr snjó. Á einstökum stöðum
koma þó stórar fannir, auðvelt
er að fara fram hjá flestum en
nokkrar geta verið erfiðar.
Hvergi er snjóflóðahætta uppi
á heiðinni en einn staður er
þekktur í Dynjandisdal. Víðar
geta líklega komið smá spýjur.
Aðstæður eru allt öðru vísi
en á Hrafnseyrarheiði, svo
ekki sé minnst á Breiðadalsheiði. Þar hagar þannig til að
efst í heiðunum eru brattir
sneiðingar, mjög snjóþungir

með mikilli snjóflóðahættu.
Dynjandisheiði hefur verið
lokuð á vetrum hingað til fyrst
og fremst vegna Hrafnseyrarheiðar og svo er einnig um 50
ára gamlan veg að ræða sem
ekki var hugsaður sem vetrarvegur og þolir illa snjómokstur.
Vegagerðarmenn sem fylgst
hafa með Dynjandisheiði og
hafa samanburð af öðrum
heiðum telja að nýr vegur yfir
hana verði vel nothæfur. Ljóst
er samt að um er að ræða einn
af erfiðari fjallvegum landsins, í flokki með Steingrímsfjarðarheiði og Öxnadalsheiði
svo einhverjar séu nefndar.
Veðurfar og snjóalög hefur
verið mjög misjafnt síðustu
áratugi, en ef framhaldið verður svipað og síðasti áratugur,
en því er í raun spáð, þá mun

vegur yfir heiðina ekki verða
erfiður.
Nýr vegur um Dynjandisheiði er í aðalatriðum áætlaður
á sama stað og núverandi vegur. Þó yrði um að ræða alveg
nýjan veg vel upp byggðan.
Rétt er að gera ráð fyrir að á
einstökum stöðum muni hefðbundin vegagerð ekki leysa
snjóavandamál og þar sé hægt
að gera sérstakar ráðstafanir,
hugsanlegt er að gera mjög
stórar fyllingar eða jafnvel
yfirbyggingar á slíkum stöðum.
Umferð um Dynjandisheiði
var 2006 um 60 bílar á dag
miðað við árdagsumferð en
95 bílar á dag í sumarumferð.
Umferðarmynstur á Vestfjörðum mun breytast mikið
með gerð ganga á milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar, nýjum

vegi yfir Dynjandisheiði og
öðrum þeim framkvæmdum
á Vestfjarðavegi sem áætlaðar
eru á næstu árum. Við slíkar
aðstæður er mikil óvissa um
hver umferðin verður, en gert
er ráð fyrir um 200 bílum á
dag í árdagsumferð.
Þess má geta að hugmynd
um neðansjávargöng frá Langanesi til Bíldudals barst Vegagerðinni. „Neðansjávargöng
eru mun erfiðari og dýrari í
framkvæmd og rekstri, en þau
sem eru ofansjávar. Engar
upplýsingar liggja fyrir um
berggrunn í firðinum eða aðstæður á annan hátt þannig að
það er mikið álitamál hvort
setja eigi fram slíkan uppdrátt.
Kostnaðarmat liggur ekki fyrir“, segir í skýrslunni sem lögð
var fram á þinginu.
– thelma@bb.is

Fjallabræður fara mikinn þessa dagana. Mynd Páll Önundarson.

Fjallabræður taka upp nýja plötu
„Það er brjálað að gera. Vorum að spila á menningarnótt
og viðtökurnar voru vonum
framar og það má segja að við
höfum slegið algjörlega í
gegn,“ segir Halldór Gunnar
Pálsson tónlistarstjóri önfirska karlakórsins Fjallabræðra, aðspurður um gengi

kórsins. Frægt er orðið þegar
þeir komu fram í móttökuathöfn íslenska handboltalandsliðsins og segir Halldór að það
sé ekki bara stærsta „giggið“
hans, heldur allra í kórnum.
„Giggin verða ekki stærri og
meiri heldur en þetta, nema
kannski appelsínugula sviðið

á Hróarskelduhátíðinni,“ segir
Halldór.
Í móttökuathöfninni stóðu
Fjallabræður á sviði með
borgarstjórn Reykjavíkur, ríkisstjórn Íslands, gömlu handboltalandsliðshetjunum og
nýju hetjunum. Athygli vakti
að Halldór stóð á sviðinu við

hliðina á ekki óþekktari manni
en forseta lýðveldisins, Ólafi
Ragnari Grímssyni. Aðspurður hvort að Ólafur Ragnar hafi
kunnað textann að stuðningslagi íslenska handboltalandsliðsins sagði Halldór: „Ég
heyrði nú ekki mikið í honum,
hann var allavega ekki á

æfingum með okkur þannig
að ég veit ekki hvort að hann
kunni textann.“
Fjallabræður náðu að heilsa
íslenska landsliðinu. Halldór
segist ekki hafa fengið að
halda á ólympíusilfri landsliðsins, „enda var ég ekki mikið að teygja mig í það, þeir

unnu fyrir því, en ekki ég,
þannig að ég lét það bara alveg
eiga sig.“ Framundan hjá
Fjallabræðrum er upptaka á
nýrri plötu. Þeir ætla að taka
upp í einni lotu fimm lög og
síðan ætla þeir að fara vestur í
Tankinn, sem er stúdíó á Flateyri, og klára plötuna þar.
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Neitar að borga dagsektir

Mannlífið

Karlmaður á Ísafirði neitar að greiða dagsektir sem Kópavogsbær hefur lagt á hann og hefur því stefnt
Kópavogsbæ fyrir Héraðsdómi Vestfjarða. Hann telur ákvörðun bæjaryfirvalda um að beita hann
dagsektum ólögmæta en þær voru lagðar á hann fyrir að ganga ekki frá húsbyggingu við Hólahjalla í
Kópavogi á viðunandi hátt. Gerðarbeiðni sveitarfélagsins hafi átt að senda Héraðsdómi Vestfjarða en
ekki Héraðsdómi Reykjaness, líkt og gert var. Þá telur maðurinn að ákvörðunin hafi ekki uppfyllt
lagaákvæði stjórnsýslulaga, því honum hafi ekki verið veitt tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á
framfæri í málinu áður en gripið var til dagsekta. Frá þessu var greint á vef Svæðisútvarpsins.

Smáauglýsingar
Til sölu er stórt og flott hústjald.
Selst á góðu verði. Uppl. í síma
892 6010.
Miðaldra ráðskona óskast á
heimili í Bolungarvík. Góð laun
í boði. Uppl. í síma 456 7189.
Til leigu er 64m² einbýlishús á
tveimur hæðum í Hnífsdal. Húsið er fullbúið húsgögnum og
húsbúnaði. Leigist frá 1. sept.
til 1. júní. Áhugasamir hafi samband við Ernu í síma 869 4566.
Tiltektardagur verður í Skátaheimilinu á Ísafirði laugardaginn 13. september kl. 13:30.
Margar hendur villa létt verk!
Mætum og tökum þátt og förum
saman yfir eignir skátanna,
hverju má henda og hvað þarf
að varðveita.
Til leigu er 3ja herb. íbúð að
Grundargötu 6 á Ísafirði. Íbúðin
er ný uppgerð. Leigist með eða
án húsgagna. Er laus fljótlega.
Aðeins ábyrgir leigjendur koma
til greina. Uppl. í síma 867 9696.
Óska eftir lítilli íbúð til leigu á
Ísafirði eða nágrenni sem fyrst.
Uppl. í síma 866 4163.
Til sölu er þvottavél og ísskápur án frystis. Upplýsingar í síma
845 0278.
Til sölu eru tvær gerðir af vegghegndum örnum. Uppl. í síma
866 5311 (Hermann).
Til sölu er skenkur, símabekkur og örbylgjuofn. Uppl. í síma
456 3076 og 897 6743.
Til sölu er hillusamstæða úr
kirsuberjavið. Lítur mjög vel
út. Selst ódýrt. Upplýsingar í
síma 894 4208.
Til sölu er Suzuki Jimny árg.
2006. Sparneytinn bíll. Uppl. í
síma 892 7575.
Til sölu er nýtt 3ja sæta svart
sófasett. Uppl. í síma 456 3172.
Kaupi bíla til niðurrifs. Uppl. í
síma 825 2173.
Til leigu er íbúð á Hlíf, íbúðum
aldraðra. Uppl. í síma 899 6424.
Til sölu er Subaru Impreza árg.
1997, 4x4, ekinn 121 þús. km.
Verð kr. 250 þús. Uppl. í síma
691 3115.

Tekjuskattur sem
jöfnunaraðgerð
Fjórðungsþing Vestfirðinga
skorar á ríkisstjórnina að hefja
nú þegar úttekt á þeim möguleika að nota tekjuskattskerfið
á einstaklinga og fyrirtæki
sem jöfnunaraðgerð til að snúa
við áratuga neikvæðri byggðaþróun á landsbyggðinni. Þannig mætti hafa mun meiri áhrif
á byggðaþróun á veikustu
byggðasvæðunum. Erlendis
er sú aðferð víða notuð á landsvæðum sem eru að glíma við
byggðaröskun.

Margt var um manninn í veislunni.

Bolungarvíkurgöngum fagnað
„Þessi dagur er mikið fagnaðarefni fyrir Bolvíkinga og
landsmenn alla. Þetta er einnig
merkisdagur í sögu samgöngumála á Íslandi og ekki
líður á löngu þangað til að
Bolvíkingar og landsmenn
allir geti ferðast öruggir til og
frá Bolungarvík,“ sagði Kristján L. Möller í hófi sem haldið
var í Náttúrugripasafni Vestfjarða í Bolungarvík í gær til
að fagna fyrstu sprengingunni
í Bolungarvíkurgöngunum.
Kristján sagði að honum hefði
borist margar fyrirspurnir frá
Bolvíkingum í aðdraganda
gangana um að fara í gegnum
Syðridal í Bolungarvík, og
koma út í Tungudal í Skutulsfirði. „Ég sagði nei við því
vegna þess að undirbúningur
ganga undir Óshlíð væri komin langt á veg og ættum við
því að halda okkar striki til að
tefja framkvæmdina ekki frekar svo að leið til Bolungarvíkur gæti orðið örugg sem fyrst,“

Baldur Smári Einarsson, bæjarfulltrúi og frændurnir Einar Kristinn Guðfinnsson,
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðheerra og Einar Jónatansson, framkvæmdastjóri.

Spurning vikunnar
Hvernig leggjast komandi
mánuðir í þig miðað við
núverandi efnahagsástand?
Alls svöruðu 628.
Vel sögðu 275 eða 44%
Illa sögðu 353 eða 56%
Netspurningin er birt vikulega
á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar
eru síðan birtar hér.

Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis á tali við Víðir Benediktsson.

sagði Kristján.
Elías Jónatansson bæjarstjóri Bolungarvíkur sagði að
aldrei hafi aðdragandi að eins
stórum vegaframkvæmdum
verið jafn stuttur og þessi eftir
að hún komst á áætlun. Hann
vonast einnig til að sjá þingmenn NV-kjördæmis oftar í
sömu erindagjörðum á Vestfjörðum, því hér væri nóg af
fjöllum til að bora í gegnum.
Forseti Alþingis og fyrrverandi samgönguráðherra, Sturla
Böðvarsson, sagði í ræðu sinni
að með breyttri kjördæmaskipan hefði náðst mun meiri
árangur í bættum samgöngum
á Vestfjörðum heldur en með
fyrri kjördæmaskipan. Nefndi
hann máli sínu til stuðnings

nýjan veg um Bröttubrekku,
Arnkötluveg og brúna yfir
Mjóafjörð. Einnig fyrirhuguð
Dýrafjarðagöng og Álftafjarðargöng, sem hann sagðist ætla
að kæmu næst á eftir Dýrafjarðargöngum.
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sagði að þessi atburður
væri ómetanlegur fyrir sig sem
Bolvíking. „Ég tel að tækifærin sem jarðgöngin eigi eftir
að færa Bolungarvík og norðanverðum Vestfjörðum séu
ólýsanleg og eitthvað sem við
gerum okkur ekki alveg í hugarlund á þessu stigi. Nú opnast
tækifæri sem skiptir miklu
máli fyrir okkur að nýta,“
sagði Einar Kristinn og bætti
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Vilborg hættir hjá Sumarbyggð
Vilborg Arnarsdóttir lætur af störfum sem framkvæmdastjóri sjóstangveiðifyrirtækisins Sumarbyggðar í
Súðavík um næstu mánaðarmót. „Það er rétt ég ætla að skipta um starfsvettvang,“ segir Vilborg Arnarsdóttir aðspurð um uppsögn sína. „Það liggur ekki fyrir hvað ég fer að starfa við í framhaldinu, það eina
sem er á hreinu hjá mér að ég er læt af störfum 1.október.“ Ástæður fyrir uppsögninni segir Vilborg vera
persónulegar. „Ég er búin að vinna í þessu í sex ár og það er komið gott. Í ferðaþjónustu er mikil vinna á
stuttum tíma á sumrin þegar allir eru í fríum og ég á fjölskyldu sem ég vil sinna betur. Raggagarður hefur
einnig setið á hakanum hjá mér vegna anna í vinnu og það breytist núna þegar ég skipti um starfsvettvang.“

Horfur á föstudag: Suðlæg átt og dálítil væta sunnan- og
vestanlands, annars yfirleitt bjartviðri. Hiti 10-16 stig.
Horfur á laugardag: Suðlæg átt og rigning með köflum
sunnan- og vestantil en þurrt NA-lands. Áfram milt í
veðri. Horfur á sunnudag: Suðlæg átt og rigning með
köflum sunnan- og vestantil en þurrt NA-lands. Áfram
milt í veðri.

Bæjarstjórn Bolungarvíkur ásamt samgönguráðherra.
við að margir hefðu spurt sig
að því sem innfædds Bolvíkings hvort að hann ætti eftir
að sakna Óshlíðarinnar. „Það
eru blendin viðbrögð við þeirri
spurningu. Auðvitað á ég
margar góðar minningar um
Óshlíðina og það má ekki
gleyma því að gerð hennar á
sínum tíma var mikið þrekvirki og endurbæturnar sem
gerðar voru á henni eftir 1980
skiptu sömuleiðis gríðarlega
miklu máli. En þrátt fyrir allt
þá vitum við að Óshlíðin var
farartálmi og farin að standa
Bolungarvík fyrir þrifum og
uppbyggingu á norðanverðum
Vestfjörðum. Þrátt fyrir að
maður eigi margar góðar
minningar um Óshlíðina þá
eigum við fyrst og fremst að
horfa fram á veginn og fagna
því að fá jarðgöng eftir tvö
ár,“ sagði Einar Kristinn.
– birgir@bb.is

Sælkerar vikunnar eru Sigríður Fanndís Jónbjörnsdóttir
og Steingrímur Jón Steingrímsson á Ísafirði

Lambalundir
og marengsterta
Sælkerar vikunnar bjóða
upp á lambalundir með piparosti í aðalrétt sem er sannkölluð eðalmáltíð. Í eftirrétt bjóða
þau upp á ljúffenga marengstertu með karamellubráð.
Lambalundir með piparosti
Steikið lundirnar á pönnu
með smá salti og pipar í sirka
20 mín. Skerið piparostinn í
smábita og dreifið yfir og látið
malla í 10 mín. Gott er að hafa
ferskt heimagert salt ásamt
kartöflum og brúnni sósu í
meðlæti.
Kristján L. Möller samgönguráðherra fagnaði áfanganum með Bolvíkingum.

Marengsterta
með karamellubráð
Botnar:
3 eggjahvítur
150 g púðursykur
80 g sykur
(1 ltr vanilluís)
Þeytið eggjahvíturnar og
bætið báðum tegundum af
sykri saman við. Þeytið þar til

sykurinn er vel uppleystur.
Smyrjið út tvo botna á pappír.
Bakið við 150°í 40 mín.
Karamellubráð
2 dl rjómi
150 g sykur
40 ml síróp
30 g smjör
½ þeyttur rjómi
Setjið rjóma, sykur og síróp
saman í pott, sjóðið við vægan
hita þar til karamellan er farin
að loða vel við sleifina. Setjið
þá smjörið saman við. Kælið
lítillega og blandið þeytta
rjómanum saman við.
Látið 1 lítra af vanilluís á
milli botnana og hellið karamellubráðinni yfir og skreytið
með súkkulaðispænum. Kælið svo tertuna í 3-4 tíma áður
en hún er borin fram.
Ég skora á Jón Hilmar Jónbjörnsson og Agnieszku Tyka
að vera næstu sælkerar vikunnar.

Elskuleg eiginkona mín, móðir
okkar, tengdamóðir, amma, langamma
og langalangamma

Jóhanna Friðriksdóttir
frá Látrum í Aðalvík

verður jarðsungin frá Ísafjarðarkirkju 13. september kl. 11:00.
Högni Sturluson
Mikkalína Pálmadóttir Halldór Þórðarson
Matthías Pálmason Súsanna Sigurðardóttir
Guðmundur Pálmason Ingibjörg Torfadóttir
Jóna Sigurlína Pálmadóttir
Elísabet María Pálmadóttir Rúnar Guðmundsson
Sigurveig Pálmadóttir
Ingibjörg Ottósdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og aðstandendur

Boðið var upp á léttar veitingar í hófinu.

Enn fækkar fólki á Vestfjörðum
Íbúum Vestfjarða fækkaði um liðlega fjörutíu á fyrri helmingi ársins, samkvæmt tölum Hagstofu Íslands um búferlaflutninga. Þegar litið á á tölur
um búferlaflutninga kemur í raun fátt á óvart hvað Vestfirði varðar. Fleiri
flytja frá landshlutanum en til, rétt eins og á undaförnum árum. 297
fluttu frá Vestfjörðum fyrstu sex mánuði ársins, en til 253. Með öðrum
orðum, 44 fleiri fluttu frá Vestfjörðum, en til. Til Reykhólahrepps fluttust fimm fleiri en fóru. Plústalan í Kaldraneneshreppi er fjórir og einn í
Súðavík. 28 fleiri fluttu frá Ísafjarðarbæ en til, mínusinn er 11 í Bolungarvík, 16 í Strandabyggð, og í Vesturbyggð fækkaði um sex.
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Kristján L. Möller samgönguráðherra var ánægður með útkomuna.

Ráðherrasprengja í víkinni
Framkvæmdir við Bolungarvíkurgöng á milli Bolungarvíkur og Hnífsdals hófust
formlega á fimmtudag í síðustu viku þegar Kristján L. Möller samgönguráðherra sprengdi
fyrir göngunum í fyrsta sinn
Bolungarvíkurmegin. Mikið
fjölmenni var saman komin
við fyrstu sprenginguna undir
Óshlíð. Margir íbúar Bolungarvíkur mættu og fylgdust
með, sem og bæjarstjórn Bolungarvíkur og þingmenn Norðvesturkjördæmis. Sprengt var

tvo metra inn í fjallið og voru
notuð 150 kg af sprengiefni
til verksins. Séra Agnes M.
Sigurðardóttir sóknarprestur í
Bolungarvík fór með bæn og
blessaði göngin. Sprengt var
í þremur snörpum lotum og
var hávaðinn og höggið sem
því fylgdi gífurlegur. Mikil
fagnaðarlæti brutust út eftir
sprenginguna og þykir ljóst
að þetta var mikill gleðidagur
fyrir Bolvíkinga sem og alla
Vestfirðinga.
Eftir sprenginguna var boð-

Hávaðinn og höggið sem fylgdi sprengjunni var gífurlegur.

ið til veislu í Náttúrugripasafni
Vestfjarða í Bolungarvík. Mikið var fagnað og ræður haldnar
og tók Kristján L. Möller samgönguráðherra fyrstur til máls.
„Þessi dagur er mikið fagnaðarefni fyrir Bolvíkinga og
landsmenn alla. Þetta er einnig
merkisdagur í sögu samgöngumála á Íslandi og ekki líður á
löngu þangað til að Bolvíkingar og landsmenn allir geti
ferðast öruggir til og frá Bolungarvík,“ sagði Kristján. Hann
sagðist hafa borist margar

fyrirspurnir frá Bolvíkingum
í aðdraganda ganganna um að
fara í gegnum Syðridal í Bolungarvík, og koma út í Tungudal í Skutulsfirði. „Ég sagði
nei við því vegna þess að undirbúningur ganga undir Óshlíð
væri komin langt á veg og
ættum við því að halda okkar
striki til að tefja framkvæmdina ekki frekar svo að leið til
Bolungarvíkur gæti orðið örugg sem fyrst,“ sagði Kristján
L. Möller samgönguráðherra.
– birgir@bb.is

Einar K Guðfinnsson sjávarútvegs - og landbúnaðarráðherra með grjót úr göngum, og telur hann vöntun á
eins fallegu grjóti og því bolvíska. Með honum á myndinni er Magnús Stefánsson þingmaður NV-kjördæmis.

